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Registreringsprotokoller:

Reglstreringsdato:
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Y-355. lc-72.

28/5 1873»

(Omregistrering)

1/1 1894=

(Omregistrering)

28/5 1873«

18/10 1882.

Bygget 1862 af Baumgarten & Burmeister, København.
Bilbrev findes ikke.
2 Stk. 160 HHK. = 700 IHK. oscillerende Lavtryksmaskiner
Fart: 12,62 Knob.
Fabrikat: Baumgarten & Burmeister.
Klinkbygget af Jern
1 Dæk. 2 Master•
Skarpt Forskib med glat lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl.
4 Huse i Hjulkasserne.
Ufuldstændig Inderklædning.
4 vandtætte Skodder.

Længde:

197!0".
dw.

Bredde:

329*50

20f8".

brutto.

Dybde:

10'2"

179 558 netto.

Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 27/5
1873 er Skibet bygget til:
Det kongelige danske Postvæsen.

Maalt efter Ombygning ifl. maalebevis dat. København 7/l0 1882. Der er tilbygget nyt Ruf agter, Rathus, maskin- og Kabysruf. Tonnagen er samtidig forandret til:
brutto:

372,35*

netto: 217,97-
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1884 overgik Skibet til:
De danske Statsbaner, København,
Ifølge Anmeldelse Nr. 444/19oo dat. 7/9 19oo er Skibet
solgt til:
Firmaet Fr. Langermarm 8c Co., Aarhus.

Registrering foretaget 13/9 19oo.
Ifølge Anmeldelse Nr, 44-5/19oo dat. 7/9 19oo Ophugget
i Rønne.
Udslettet af Registret 13/9 19oo - Udslettelsesprotokol
Nr. 3 - III - Registreringsprotokol Nr. lo - 72.
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Helsingør Avis Torsdag 24- April 1862:
I Onsdags bleve de sidste Spanter af det Skib,
som dHrr. Baumgarten & Burmeister bygge for Postvæsenets Regning, reiste, ved hvilken Leilighed
en Krands blev opheiset og et Reisegilde afholdt.
Dette Skib, som vistnok er det længste, der endnu er bygget i Danmark (Dækket bliver 105 Alen,
altsaa 25 Alen længere end vort største Linieskib
"Dannebrog") vil erholde nye Maskiner af 170 Hestes Kraft.

Helsingør Avis Torsdag 25* September 1862:
"Freia" er Havnet paa det nye Postdampskib,
der i Tirsdags Formiddags Kl. 11 løb af Stabelen
paa dHrr. Baumgarten & Burmeisters Skibsværft ved
Langebro. En saa stor Mængde Mennesker, som kunde
rummes paa selve Pladsen samt de store Tømmerflaader paa Yandet, havde samlet sig. Paa Skibet var
en høi Mast opreist, og her heisedes Havneflaget,
da den sidste Støtte blev taget bort, ligeledes
afdækkedes Havnet paa Bougen, og under talrige
Hurraraab gled det største heri Landet byggede
Jernskib majestætisk ud i Yandet. Det bugseredes
strås efter hen til asiatisk Compagni, hvor det
skal fuldendes. Et Skrueskib er relst i Spanter
paa en Bedding ved Siden af den, hvorpaa "Freia"
er bygget.

Helsingør Avis Onsdag 1. April 1863:
I Søndags gjorde det nye9 af Firmaet Baumgar- :
ten & Burmeister byggede Postdampskib "Freya" sin
sidste Prøvefart fra Kjøbenhavn. Den stod først
udfor Charlottenlund, hvor Skibets Hemhed til at ;
vende viste sig i et meget fordeelagtigt Lys, det;
bliver ikke styret ved et Rat agter, som i Almin- ;
delighed, men ved et Rat paa Commandobroen, Fra
Charlottenlund stod det saa udefter til Helsingør,
gjørende en Fart af omtrent 12 Miil. Fra Kronborgpynten til Toldboden brugte den, trods den svære
Byge åen fik underveis, kun 1 Time 40 Minutter.
Skibet slingrede neppe, selv under Bygen holdt
det sig nydeligt, og i det Hele taget lod det til,
at alle Yedkommende vare særdeles tilfredse med
det. Skibet har kostet fix og færdig 147.500 Rigs^
daler, hvilket ikke maae ansees for nogen høi
rriis. Det er bygget af godt solid Materiale, og
desuden er der åen heldige Omstændighed ved, at
en Skade kan udbedres hos selve -fc'abrieanten, hvilket ingenlunde vilde have kunnet skee, hvis det
var bygget i jmgland.
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Illustreret Ildende 22. Februar 1863
Til den stærkt benyttede Route Korsør - Kiel, som
utvivlsomt er den af alle danske Dampskibslinier, der
befares mest af Reisende og som derfor stiller de
største Fordringer til veludstyrede Befordringsmidler, er hos D'Herrer Baumgarten og Burmeister i København, bygget et nyt, særdeles smukt Postdampskib
"Freya", som skal begynde sine Farter den 1. April
d. A. Skibet, der er 210 engelske Fod langt og har
2 Dampmaskiner af 160 HHK., udmærker sig baade ved
sin særdeles rolige Fart, der er saa lidet paavirket af Søgangen og af Maskinernes Bevægelse, som muligt, og ved sin rummelige Plads, idet det er indrettet paa 60 Kahytspassagerer. Den hele Udstyrelse vil,
naar den er færdig, vise sig som overmaade elegant,
saa at de Reis ende virkelig kunne glæde sig ved at
faa et smukt Dampskib til den ellers ikke behagelige
Overfart.
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Tidsskrift for bøvses en 1864:
Side 358; Udrustninger 1863-64 - h/s. Freia®:
I Slutningen af Februar blev Dampskibet afgivet
af Postvæsenet« straks efter Afgivelsen overførte
det et til Allarmering af den holsteenske Kyst bestemt Landgangscorps« I Begyndelsen af Marts foeorA. B« Rothe til Chef for DampHans Majestæt Kongen i Sluttaneaen foretog en Reise til Slesvig
s«, M. blev Dampskibet beor_
;er at være
.e første Dage
.ge Østersø9
.e. me«
skibet til Kjøbenhavn, hvor det udførte adskillige
;er af mindre Betyd enhed. I Slutningen af
kibet at afgaae med en Afdeling Infanteri til Fanø? hvor det^ efter paa Grund
af stormende Veir at have maattet anløbe Christianssandj, ankom den 4de Juli* Efter Tilbagekomsten
edes
:rsøens østlige
for Rugen* senere ved Danzig* I de sidste Dage af
Juli indsattes Skibet i Dok« Efter i Begyndelsen
af August at være detacheret fra Escadren i Østersøens østlige Deel^ deeltog Dampskibet i Transporterne af frigivne Krigsfanger til Kjøbenhavn,, efter hvis Tilendebringelse Dampskibet under 24de
saimae Maaned beordredes indlagt og desarmeret og
derefter afleveret til Postvæsenet* Commandoen
blev strøgen den 27de August«

Helsingør Avis Torsdag 21. Januar 1864s
Jo-Omoiistiistanden i Beltet meddexes fra Korsør
aen xoae, _ ^ ^ SQQ^ y i n d ^ s o m ± d e sidste.Dage
har været fremherskende-, har ført en betydelig Deeli
Driviis ind i Beltet, og Yesterrenden er Idag«, saa
vidt Øiet kan naa, aldeles tilpakket« Efter gjentagne Forsøg er det dog i Middags lykkedes rostskibet "Freya" at gjennembryde lisen og naae til
Slipshavn-, hvor det"foreløbig vil blive liggende^ j
hvorimod intet af de andre Dampskibe har kunnet af-4
gaae *
,
postdampskibene "Freya", "Eideren" og "Skimer" i
Indtraf igaar Eftermiddags til Korsør fra Aarhuus I
" 1600 Mand af det Indkaldte Forstærkningsmand- (
skab

Berlingske Tidende Mandag Morgen 1 . Februar 1864
I g a a r Aftes Kl* 11,45 a f r e i s t e Hans Majestæt
Kongen t i l Kors ør, for d e r f r a med Da
"Freya" a t begive s i g t i l Armeen*
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Helsingør Avis Onsdag 30* Marts 1864
"Faaborg Avis", d. 26de Marts: - I T «
Eftermiddags Kl« 2 ankom hertil Dampskibet "Freya"
med Kongens Suite ombord, og kort efter udbredtes
den glade Efterretning, at Hans Majestæt, der var
gaaet iland I Assensf for at besøge lazarettet der
kunde ventes hertil strax efter over Frederiksgave
og hvedholm. Henimod Kl. 4 ankom Hans Majestæt ledsaget af Krigsministeren og gik Kl. 5 ombord paa
"Freya", som strax satte Cours mod Svendborg.
"Svendborg Avis" for 26ae ds. melder: - Hans
Majestæt Kongen passerede I Torsdags Aftes Kl. 6
Sundet, ombord paa Dampskibet "Freya", kommende
fra Faaborg, hvor Allerhøiestsamme havde besøgt
Lazarettet. Kl i 6,30 ankrede "Freya" i Sundet udgende til igaar Middags.
Fra Aarhuus skrives under 27de ds.s - I Formiddags Kl. 11 meldtes det, at Dampskibe-*- "'
med Hans Majestæt Kongen ombord, var paa
og efter at have overbevilst sig om, at der ikke
var noget i Veien for, at Hans Majes&æt gik iland

Helsingør Avis Torsdag 31* Marts 1864
Majestæt Kongen
Kl. 2
til Hovedstad*

i i_

et "FreyaV

e Tidende Fredag Aften 3« Juni 3
Orlogsdamperen "Freya" afgik imorges
nordefter, men kom tilbage i Formiddags«

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Juni 1864
Orlogsdamperen "Freya" afgik herfra igaar Afnord-paa.
Berlingske Tidende Onsdag Aften 8* Juni 1864
Orlogsdamperen "Freya1 ankom hertil igaar Afnordfra.
Beriingske i'Idende Torsdag Aften 16. Juni 1864:
Sei
logs
Lraar B

ieskibet "Frederik vi" paa Slæb af OrFreya" ankom hertil Rheden sydfra :
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Helsingør Avls Lørdag 9* Juli I
Dansk Hjuldamper "Freya" ankrede den 28de Juni
ved Christianssand med 100 Soldater ombord, hvis
.Bestemmelsessted angives at være deels "Vesterhavsøerne « deels Island.
Berlingske Tidende Torsdag Aften 11. August 1864:
Dampskibet "Freya" afgik Igaar Eftermiddags fra
Rheden sydpaa.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 15« August 1864
Deel af de danske Krigsfanger ankom igaar
:orges fra Travemunde til Toldboden ombord paa
Korvetten "Dagmar" og Dampskibene "Freya" og "Vi-

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 16. August 1864:
Orlogsdamperen "Freya" lettede imorges fra Rheden og stod sydefter.

Berlingske Tidende onsdag Aften 17. August 1864:
orlogsdamperen "Freya" og det engelske Dampskib
"Vigilant"
fra Travemunde, samt orlogsdamperen
S&åsrtggu "Slesvig" og det svenske Dampskib "Chapman" ankom i Løbet af Formiddagen hertil og ilandsatte ved Qvæsthuusbroen henimod 1.700 danske Krigs
fanger•
Berlingske Tidende Fredag Aften 26. August 1864:
Orlogsdamperen "Freya" lagde igaar Eftermiddags
fra Rheden ind i Flaadens Leie.

Berlingske Tidende Mandag Aften 28. Hovember 1864:
Hans Majestæt Kongen og Hans kongelige Høihed
Kronprindsen med Følge ankom til Helsingør igaar
Aftes Kl. 9,30 paa Jernbanen og gik strax ombord
paa Dampskibet "Freya". Kl. 5*30 imorges forlod
"Freya" Havnen.
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 29. Hovember 1864i
Efterat Dampskibet "Freya" igaaraftes henimod
Mørkningen havde kastet Anker indenfor Hals, ankom
Skibet idag henimod Kl. 10 til Aalborg.

Helsingør Avis Fredag 9. December 1864:
Hans Majestæt Kongen ankom med Dampskibet "Freya":
hertil Kl. 1,30 1 Middags.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 10 December 1864:
Dampskibet "Freya" passerede igaar Aft^s Bomløbet indefter, kommende nordfra, og lagde til ved
Hytoldbod.
Berlingske Tidende Tirsdag Aften 13. December 1864
Postdampskibet "Freya", der under Hans Majestæt
Kongens Reise i Jylland var stillet til Allerhøiessammes Disposition, indtraf i Søndags Eftermiddags
til Korsør for atter at indtræde i Fostfart paa
Routen Korsør-Lybæk og Korsør-Aarhuus.
Berlingske Tidende Onsdag Aften 1. Februar 1865:
Korsør, 1. Februar: - Dampskibet "Freya" med
Posten fra Lybæk ankom til Korsør imorges Kl. 9*15

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Februar 1865:
Korsør, 6. Februar: - Postdampskibet "Freya",
der igaar akulde afgaae til lubeck, maatte paa
Grund af den store Mængde lis, som fandtes i Beltet, vende tilbage og landsætte Post og Passagerer
i Slipshavn.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 10. Maj 1865:
Hans maiestæt Kongen ankom - ifølge modtaget
Telegram - igaar Eftermiddags til Lybæk ombord i
Dampskibet "Freya". Hans Majestæt havde frabedt
sig alle Modtagelseshøitideligheder og gik ikke
iland. Hendes Meiestæt Dronningen og Prindsesse
Dagmar ankom til Lybæk Kl. 10 Igaar Aftes med et
Extratog, hvorpaa strax "Freya" med den kongelige
Familie ombord forlod Havnen for at afgaae til Korsør.
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Berlingske Tidende Mandag Aften 3. J u l i 1865:
Postdampskibet "Freya", Kapitain Schoustrup,
f r a Korsør, indgik i g a a r Aftes h e r i Havnen for a t
underkastes Eftersyn.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Februar 1866:
I f ø l g e F i n a n t s m i n i s t e r i e t s Budget s k a l Dampskib'
et "Freya" med d e t F ø r s t e have h e e l t nye Kjedler.
Der forlanges h e r t i l b e v i l g e t 25.000 R i g s d a l e r .
Helsingør Avis Mandag 1 1 . J u n i 186b;
Indgaaet i Helsingør Havn 9de J u n i : - Dampskib
"Freya", Schoxistrup, af og f r a Kjøbenhavn, bugser e t af Dampskib " F u l t o n " . Skibet s k a l paa Bedding,

Berlingske Tidende Fredag Morgen 24. Januar 1868:
Den Post f r a Hamborg, der skulde være kommet
i g a a r Formiddags K l . 10,30, i n d t r a f f ø r s t med
Aftentoget, i d e t Dampskibet "Freya", der havåe
denne Post ombord, f ø r s t kom t i l Korsør Kl. 3,25
Eftermiddag. Det havde formedelst Snestorm ankret
op indenfor F r e d e r i k s o r t og l e t t e d e derfra ved
Daggry.
B e r l i n g s k e Tidende Tirsdag Aften 1 . September 1868.
Korsør, 3 1 . August: - Igaar Morges har Postdamps k i b e t "Freya" paa Touren f r a K i e l t i l Korsør, h a v t
e t Sammenstød med en J a g t i L a n g e l a n d s b e l t e t , hvorved
denne sank. Besætningen b j e r g e d e s ombord i Dampskibet.
Jagten var b a l l a s t e t og paa Reise f r a Horsens t i l Lybæk. "Freya" tog ved Sammenstødet kun u b e t y d e l i g Skade
paa det ene H j u l .
Berlingske Tidende Torsdag Aften 1 8 . Harts 1869Postdampskibet "Freya" var imorges Kl. 5 l ø b e t paa
Grund ved Langeland, men e r , e f t e r ved egen Hjælp a t
have b r a g t s i g af Grunden, og t i l s y n e l a d e n d e uden a t
have t a g e t Skade, indkommet t i l Korsør ved Middagstid,
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Berlingske Tidende Mandag Morgen 21. Marts l87o:
Korsør 19- Marts: - Dampskibet "Freya" afgik imorges
Kl. 5 og ankom til Kiel Kl. lo.2o. Naar undtages en uhinderlig Skodsiis udfor Omøsund og Hou, er Farvandet aldeles iisfrit til Kielerhavn, hvor Sjap- og Skodsiis ligger fra Slotsbroen og Wilhelmshohe nedefter, der dog er
uden Hinder for Tillægningen. Hvis Veirforholdene vedblive at være gunstige, afgaaer "Freya" fra Kiel til
sædvanlig Tid.

I I I - 7,
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En Artikel i "Nationaltidende" for 29/11 1876 om
H/s "Sophus Danneskjold Samsøe" (se denne) gav Anledning til en lille Avisfejde om Konstruktionen af
H/s "Freya" jvfr. nedenstaaende.
Nationaltidende 1. December 1876 Morgen:
I Artiklen om det nye Postdampskib "Sophus Danneskjold Samsøe" omtales "Freya" som konstrueret af
Etatsraad Wain. Medens det vel er bygget af Firmaet
Burmeister & Wain, skyldes Tegningen til det Pir. I.
Kildentoft, som har meddelt os denne Oplysning.

Nationaltidende 1. December 1876 Aften:
Hr. Kildentofts Oplysning om, at han, ikke Etatsraad Wain, har konstrueret Tegningen til "Freya" bør
formentlig suppleres med følgende Meddelelse, som er
os tilstillet fra autentisk Sides
- Det er en Selvfølge, at i en Fabrik, der samtidig udfører mange Arbejder, kan ingen enkelt Mand
udføre alle Enkeltheder. I Burmeister & Wains Fabrik
er der og har altid været en Stab af Ingeniører og
Tegnere, der udfører Detaillerne efter Dimensioner
som Hr. Wain opgiver. Hvad "Freya" angaar, har Hr.
Kildentoft ganske vist, saaledes som han oplyser,
udarbejdet Tegningen til Skibets Skrog, men en anden
har leveret Tegningen til maskinen, en tredie har
tegnet Apteringen, en fjerde har forestaaet Jern-,
en femte Træarbejdet o. s. v. og alle har modtaget
Instruktioner og Anvisninger af lir. Wain, som har
Ansvaret for, at Summen af disse Mænds Arbejde blev
et Skib, der opfyldte de givne Betingelser. I denne
Forstand har Hr. "Wain altsaa konstrueret "Freya",
saavelsom alle de Skibe, der er fabrikerede af Firmaet Burmeister & Wain. Idet vi gengiver denne Meddelelse, hvoraf det vil
ses, at Ordene 1 vort Referat forleden var saa nøjagtige, at Hr. Kildentoft efter vort Skøn næppe havde Føje til at melde sig med Oplysning om sit Arbejde ved "Freya", skulle vi endnu bemærke, at Hr. Kildentoft i sit £rev til Redationen brugte det Udtryk,
at han havde konstrueret Tegningen til det omhandlede Skib.

Nationaltidende 6. December 1876 Morgen:
Vi have modtaget følgende Skrivelse:
- Med Hensyn til Spørgsmaalet vedkommende Konstruktionen af Postdampskibet "Freya" skal jeg oplyse, at dette Skib ikke, som angivet i Deres Artikel, er bygget af Firmaet Buemeister & Wain, men
Aaret 1862 af Fabrikanterne Baumgarten & Burmeister,
for hvilke jeg har konstrueret Tegningen til Skibets
Linier. C. Kildentoft.
Konstruktør ved Orlogsværftet.

• m

_
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Nationaltidende 7# December 1876:
Ved den i Gaarsnummeret indrykkede Skrivelse har
Hr. Kildentoft berigtiget sin tidligere Meddelelse,
Idet han nu kun omtaler sig som den, der har konstrueret det omhandlede Skibs Linier, hvilket ganske stem
mer med den af os bragte Oplysning om, at han havde
leveret Tegningen til Skibets Skrog. Enhver vil let
forstaa, at dette er noget væsentlig andet enå at have konstrueret Skibet som Helhed og at Hr. Kildentoft
altsaa har udtrykt sig mindre korrekt, for at bruge
et mildt Udtryk, da han i sit første Brev til os præsenterede sig i Stedet for Etatsraad Wain, som den,
der havde konstrueret Tegningen til "Freya". At Firmaet åen Gang hed "Baumgarten & Burmeister" og først
senere blev "Burmeister & Wain", er aldeles sandt,
men selvfølgelig kunde der ikke for os være mindste
Grund til at dvæle ved denne Forskel, da den i det
foreliggende Spørgsmaal er fuldstændig betydningsløs.
Det er nemlig bekendt nok, at Hr. 'Wain, allerede før :
han nominelt traadte ind i Firmaet faktisk tog Del i
dets Virksomhed og førte det samme ledende Tilsyn med
alt det tekniske, og særlig antoge vi, at Hr. Kilden-,
toft, som selv har henvist os angaaende nærmere Op- j
lysning tildiet nævnte, vil godkende Rigtigheden af
følgende autentiske Forklaring:
- at da Hr. Kildentoft i sin leverede Tegningen
til Skibets Linier, havde han modtaget Instruktion
af Hr. "Wain, hvem det som Skibets Konstruktør paalaa '
at bedømme, hvorvidt Hr. Kildentofts Arbejde svarede
til Hensigten eller ikke. Vi have ikke nogensomhelst
Grund til Tvivl om, at Hr. Kildentoft ved denne og
mange andre Lejligheder har leveret et upaaklageligt
Arbejde, men lige som der for os ikke var nogen Anledning til at ns-vne andre end den Mand, hvem det
øverste Tilsyn, den egentlige Ledelse og det sidste
Ansvar paalaa, saaledes tør vi hævde, at Hr. Kildentoft ganske manglede Grund til at fremkomme med en
Berigtigelse, der tilmed i det afgørende Punkt var
urigtig eller i det mindste temmelig tvetydig. Og
hermed maa denne ubetydelige Sag være tilstrækkelig
klaret baade for vort Vedkommende og for Hr. Kildentoft.

rationaltidende 12. August 1878 Morgen:
Postdampskibet "Freya" har lige gennemgaaet et 2
Maaneders Eftersyn. Der er bl. a. indsat nye Kedler
og nyt Dæk og endvidere er Styreapparatet flyttet
fra Agterskibet til Kommandobroen. "Freya" kaldes, 1
for at undgaa Forveksling med "Freyr", "Store Freya

Nationaltidende Torsdag Morgen 6. Marts 1879:
Da man I Gaar Formiddags savnede Restauratør Andersen fra Postdampskibet "Freya15 1 Korsør, og i den
Anledning søgte ham i hans Lukaf, fandtes han liggende død i slxiKøje, kvalt af Kuldamp. Umiddelbart op
til hans Lukaf var Maskinassistentens, og da de to
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Nationaltidende 6/3 1879 (2)
Rum opvarmedes ved een Kakkelovn, som var anbragt i
Skillerummet, havde Kulilten forplantet sig ogsaa ti;
dette, hvor det viste sig, at Maskinassistenten henlaa 1 bevidstløs Tilstand. Ved en hurtig tilkommende
Læges Hjælp lykkedes det snart atter at bringe Maskinassistenten til Live, men med Hensyn til Restauratør -^ndersen vare alle Oplivnings!orsøg forgæves.

Nationaltidende Lørdag Aften 17« Maj 18792
Fra Korsør telegraferes til Ritzaus Bureau Lørdag Formiddag: - Dampskibet t!Freya", som afgik i
Aftes herfra til Kiel, 11er i Nat af Dampskibet "Sophus Danneskjold Samsøe blevet truffet liggende til
Ankers i Taage og med Brud paa Maskinen ved Gulstav.
Det menes dog at kunne fortsatte Rejsen med klart
Vejr ved Dagen.

Nationaltidende Søndag Morgen IS. Maj 1879=
Dampskibet "Freya" ankom ifl. Telegram til Ritzaus
Bureau"igaar Eftermiddags Kl. 2 til Kiel med .Post og
Passagerer og afgik Kl. 3 til Korsør. Maskine og
Stoppeapparat maa repareres.
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Illustreret Tidende 22/2 1863j
J. C. Webers Fra Hjulskibenes Dage Pag 48.!
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Berlingske Tidende 26. Juli 1944
Horsenå Dampskibsselskab har til Erstatning for
den lille Passagerdamper "Agda", der i Vinter forliste ved Endelave, købt Damperen "Freya" af A/S.
øernes Dampskibsselskab i Søby paa i2rø.
"Freya", der har damme Lasteevne som "Agda" (35
Tons dw.), maaler 77 Brutto Tons og har Plads til
150 Passagerer. Den er bygget af Staal paa Drammens
mek. Verksted 1904» irisen har været 75»000 Kr.

|iu
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Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27. Januar 1954:

"Sømændenes Forbund i Danmark" havde for Matros
Børge Christensen ved Sø- og Handelsretten krævet
Dampskibsselskabet "Torm" dømt til at betale Christensen en Maaneds Hyre, Kr. 618,50.
Christensen blev 17. Juli 1955 i København om
Morgenen forhyret med ms "Freya Torm" for en Rejse
til U. S. A., men afmønstret Kl. 13,30 samme Dag,
idet Rederiet erklærede, at de amerikanske Myndigheder havde nægtet Indrejsetilladelse for ham, og
Skibet sejlede saa næste Dag, hvorefter Sagen anlagdes med Krav om Betaling til Christensen af en
Maaneds Hyre efter Sømandslovens Paragraf 34.
Rederiet paastod Frifindelse, da der efter amerikansk Lov paahviler Skibet pligt til at sørge
for, at en Person, som er uønsket i U. S. A., tilbageholdes i Skibet, og at det i modsat Fald fortiden andre Ulemper kan paalægges Skibet betydelige
Udgifter, hvorfor den foretagne Afmønstring har været en rimelig Foranstaltning, som derfor ikke kan
medføre Erstatningsansvar, særlig da det ogsaa for
Matros Christensen maa have staaet som en naturlig
Forudsætning for Hyrekontrakten, at han blev godkendt af de amerikanske Myndigheder. Rederiet mente derfor at have været berettiget til at afskedige ham uanset Hyrekontrakten.
Sø- og Handelsretten lagde særlig Vægt paa, at
de amerikanske Myndigheders Stilling til Matros
Christensen har sit Udspring i en Bedømmelse af
hans private Forhold, og at han maatte vide, at
der foretages en saadan Bedømmelse inden Rejsens
Paabegyndelse. Der foreligger dog intet om, at Matros Christensen vidste, at han ikke var ønsket i
U. S. A.
Retten fandt derefter, at Christensen maa have
været klar over, at det var en afgjort Forudsætning for Forhyringen fra Rederiets Side, at han
blev akcepteret af de amerikanske Myndigheder, og
at han er nærmest til at bære Risikoen for, at dette glippede.
Christensen findes derfor ikke at have Krav paa
Afregning efter Sømandslovens Paragraf 36, og Dampskibsselskabet "Torm" blev derfor kun dømt til at
betale efter sit eget Tilbud om Betaling af en Uges
Hyre, Kr. 144,32, efter Sømandslovens Paragraf 13.
Sagens Omkostninger blev ophævet.
Berlingske Tidende Onsdag Morgen 3. Hovember 1954: '
__

i

Sø- og Handelsretten har fældet Dom i en Sag,
som Kontorassistent, Fru E. Henriksen, Søborg, som \
Værge for sin Søn, Jungmand Ingvar C. Chr. Henriksen, har anlagt mod Rederiet Torm til Betaling af ;
et Hyrebeløb paa 420 Kr.
!
I Juli 1953» cLa Sønnen kun var 18 Aar, blev han j
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T. 3/11 1954. (2):
forhyret med ms "Freya Torm". Da Skibet var kommet
til Hew York, kom de amerikanske Myndigheder om Bord
for at afhøre Besætningen. De spurgte saa Henriksen,
om han var Kommunist, og herpaa svarede han aabent
ja. Saa kom Skibets Overstyrmand til og oplyste Henriksen om, at han saa ikke kunde faa Landlov i USA,
og saa ændrede Henriksen Svaret paa Spørgsmaalet til
nej, men kunde ikke forklare, hvorfor han først havde
svaret ja til, at han var Kommunist.
Der blev saa sat Vagt paa Skibet af Myndighederne j
for at Henriksen ikke skulde komme i Land, og det
var ikke alene i Hew York, men ogsaa i andre Havne i j
USA, som Skibet anløb.
Da Skibet efter en Rundrejse atter kom til Hew
j
York den 13. August, blev Henriksen afmønstret og
sendt hjem med Flyvemaskine. Sagsøgeren hævdede under Sagen, at Afmønstringen uden Varsel har været
ulovlig og krævede derfor Rederiet dømt til at betale de 420 Kr.
Rederiet paastod Frifindelse for dette Krav og
krævede Fruen og hendes Søn dømt til at betale Rederiet 4.202 Kr., der er betalt for Vagttjeneste ved
Skibet i forskellige Havne samt for Flyvebilletten
til Danmark.
Sø- og Handelsretten fandt, at det maatte antages,
at Jungmand Henriksen, der tidligere har sejlet paa
USA, ikke kan have været uvidende om de amerikanske
Lovbestemmelser overfor Kommunisterne, og at det maa
have staaet ham klart, at han derved udsatte Rederiet for betydelige Vanskeligheder.
Derefter fandt Retten, at han selv maa bære Risl- :
koen for denne Optræden, at Afmønstringen har været
berettiget, og at Henriksen ogsaa maa være pligtig
til at betale Udgifterne ved Vagttjenesten og Hjemsendelsen.
Dampskibsselskabet Torm blev derfor frifundet,
medens Sagsøgerne dømtes til at betale Selskabet de
af dette krævede 4.202 Kr. samt Sagens Omkostninger
med 800 Kr.
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Registreringsprotokoller:
Registreringsdato:
Certifikater:

VI-73*

13/12 1873. (Omregistrering).

13/12 1873.

27/3 1833.

3/11 1883

Bygget 1853 af J. Maudsley (Firma Maudsley & Co.),
London. Bilbrev findes ikke.
1 Stk. 100 HHK. =
IHK. lavtryksmaskine.
Fart: 11 Knob.
Fabrikat: J. Maudsley, Lond on.
Klinkbygget af Jern.
1 Dæk. 2 Master.
Skarpt Forskib med mandlig Gallionsfigur. Hækby^
get Agterskib med fladt Spejl.
Huse i Borde.
Ufuldstændig Inderklædning.
3 vandtætte Skodder.
Længde:

147f 5" . Bredde:

dw.

130,08

17 * 45i. Dybde: 9 ' 9" •
Dybgaaende: 7*5"*

brutto.

113,45

netto.

Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 12/9
1853 bygget til:
Det kongelige danske Postvæsen.

Under 11/8 1853 hs.r Finansministeriet anordnet,
at Tilkøbsafgift ikke skal opkræves for Skibet.
Ommaalt den 21/3 1883 hvorefter Hettotonnagen
er: 118,04.
Overført fra Korsør til Fredericia ifl. Skrivelse fra Direktoratet for de danske Statsbaner i
Jylland og Fyn og nyt Certifikat dat. 3/11 1883.
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Ifl. Skrivelse dat. Aarhus 1/11 1838 fra Direktoratet for de danske Statsbaner i Jylland og Fyn
solgt til:
De danske Statsbaner i Jylland og Fyn

Ved Auktionsskøde dat. København 22/10 1890 og
Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København
20/10 1890 solgt til:
Leopold Levin,(Fa. Levin & Sønners Eftf.) Kbhvn

Ifølge Kastrup Toldkontrols Skrivelse af 18/4
1891 og Rederiets Anmeldelse af 1/5 1891 er Skibet
ophugget i Kastrup i 1891.
Certifikatet afleveret og Maalene udhuggede.
Registreringen afsluttet 6/7 1891. (Udslettelsesprotokol Hr. 3 - 3).
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Berlingske Tidende Fredag Aften 1. Juli 1853:
Jerndampskibet "Freyr" ankom igaar fra London,
under engelsk Flag, medhavende den danske Gesandt
Billes Liig.

Berlingske lidende Onsdag Aften 20. Juli 1853:
Det nye Postdampskib "Freyr", Capt. Petersen,
afgik til Aarhuus i Formiddags.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 22. Juli 1853:
Fra næstkommende Fredag den 22de dennes vil jfost-'
dampskibet "Freyr" blive sat i en xegelmæssig Fart
mellem Korsør og Aarhuus, saaledes at det afgaaer
fra Korsør hver Tirsdag, Torsdag og Løverdag Formiddag, snarest mulige efter rersonpostens Ankomst
dertil fra Kjøbenhavn og fra Aarhuus hver Søndag,
Onsdag og Fredag Formiddag Formiiddag Kl. 8.
Passageerfragten er for en Kahytsplads 3 Rigs- ',
bankdaler 32 Skilling, og for en Dæksplads 1 Rigsbankdaler 64 Skilling pro persona. Børn under 12 Aar;
betale det Halve. Moderationer for Familier finder
ikke Sted.
Fragttasten fibr Godsforsendelsen mellem Korsør
og Aarhuus er fastsat i et passende Forhold til den
for Kjøbenhavn-Kieler Routen gjældende Tast for de
Kongelige Postdampskibe.
Indskrivning af passagerer og Anmeldelse af Fragt
gods skeer i Korsør paa det Kongelige Fostcontoir,
og i Aarhuus hos Færgeopsynsmand Møller.
i
i

Endvidere bemærkes, at Dampskibet, saavel paa Tou
ren fra Korsør som fra Aarhuus, anløber Koldby-Kaas
paa Samsøe, for at landsætte og modtage passagerer. :
Fragten for en Passageer mellem Korsør og Samsøe,.
og Aarhuus og Samsøe, er 1 Rigsbankdaler 64 Skilling
for en Kahytsplads , og 1 Rigsbankdaler for en Dæksplads .
Hvilket herved bringes til almindeligt Kundskab, j
Andet i'ostsecretariat, den 19de Juli 1853Lund.

Berlingske Tidende Mandag Aften 25. Jnli 1853:
"Aarhuus Avis": Det nye Jerndampskib "Freyr",
der i Onsdags Aftes ankom hertil fra Kjøbenhavn
paa den meget korte Tid af 9 Timer 20 Minutter, og
som imorges afgik herfra til Korsør, hvorfra det i
Fremtiden, paa Generalpostdirectionens Foranstalt-
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T. 25/7 1853. (2):
ning, indtil videre skal gjøre Toure her til Aarhuus,
er et i alle Maader og Henseender særdeles smukt og
hensigtsmæssigt indrettet Fartøi. Det er 55 1/2 danske Commercelæster stort, af 100 Hestes Kraft og bygget 1 London af det bekjendte Firma Maudsley Sons &
Field. Maskinen er efter de oscillerende Cylinderes
Princip, ligesom det pgsaa har de saakaldte "bevægelige Skovle". Rigningen er smuk og alt staaende Gods '
galvaniseret, længden af Dækket er 144 Fod, Dybden
9,5 Fod og Breden 17 Fod. Conversations-Salonen er
meget elegant indrettet, høi, rummelig og vel ventileret, Gulvet er belagt med et fiint Brusseler-Tappe,
en Mahogni-Canapé med røde Pløiels Puder gaaer langs
med begge Salonens Sider, og smukke Lamper, efter et.
nyt Princip, ere anbragte i Loftet, til Salonen støder et smagfuldt indrettet Vadskeværelse, og ved en •
Gang er den forenet med en Damekahyt, der ligeledes •
er udstyret paa det eleganteste og forsynet med alle'
mulige Beqvemmeligheder for de qvindelige PassageHT?
Freyr" føres af Capt. P. A. Petersen, der
rer,
deeltog i den sidste Krig som Maanedslieutenant og
har senere ført "Vildanden" og "Løwen". Det skal være en meget dygtig Sømand, og vi ere overbeviste om,
at han til de Reisendes Tilfredshed vil vide at beklæde sin Plads som Capitain paa "Freyr". Som Maskin
mester er den som Praktiker fordeelagtig bekjendte
Maskinist, J. Bindesbøll, ansat. - Ved nærværende
Dampskibs Fart mellem Korsør og Aarhuus ville vi,
med Undtagelse af Mandag, have daglig rost fra Kjø- •
benhavn, og man kan ikke noksom paaskjønne den Beredvillighed, hvormed vedkommende autoritet har søgt
at imødekomme et hos det jydske publicum længe næret:
ønske. - Capt. Petersen antager at kunne gjøre Fan
ten mellem Korsør og Aarhuus (15 Miil) i mindre end
6 Timer. - Det er første Gang at Reisen mellem
Kjøbenhavn og Aarhuus (26,5 Miil) er tilendebragt
i saa kort en Tid som ovenanførte.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 26. Juli 1853:
Dampskibet "Freyr" har gjort Reisen fra Aarhuus
til Korsør i 5 3/4 Time, og fra Korsør til Aarhuus
i 5 Timer 20 Minutter.
Berlingske Tidende Lørdag Aften 7. Januar 1854:
Dampskibet "Freyr" ankom i Gaar Kl. 11,30 til
Aarhuus, og afgik atter derfra Kl. 3,30, uden at
have Hordposten med, da samme endnu ikke var ankommen til Aarhuus. Dette Dampskib ankom i Formiddags til Korsør.

Berlingske lidende Mandag Morgen 22. Januar 1855
"Aarhuus Avis": I Søndags, da Dampskibet "Freyr"
afgik herfra, havde det ombord to lænkebundne Arre-

III - 2.
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B. T. 22/1 1855. (2):
stanter, der vare grebne ved Viborg, og formenes at
være de af Kjøbenhavns Politi med høi Præmie efterlyste Personer. De escorteredes af to kjøbenhavnske
Politiassistenter, der vare sendt herover for at tage dem i Forhør og af en Politibetjent fra Viborg.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 24. Juli 1855:
At Dampskibet "Eideren" førstkommende Torsdag den
26de ds. Kl. 7 Morgen skal afgaae herfra Staden til
Aarhuus, for, medens Dampskibet "Freyr" underkastes
en Reparation, at overtage dettes Toure mellem Korsør,
og Aarhuus, bekjendtgjøres herved med Tilføiende? at j
Indskrivning af Reisende til denne Extratour finder
Sted i undertegnede Contolr.
Personpostcontoiret i Kjøbenhavn, åen 23de Juli
1855.
Thays s en.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 6. September 1855:
At Dampskibet "Freyr" førstkommende Løverdag den
8de dennes, Kl. 7 Morgen, skal afgaae herfra til
Aarhuus, for atter efter fuldendt Reparation at overtage Farten mellem Korsør og Aarhuus, bekjendtgjøres
herved med Tllføiende, at Indskrivning af Reisende
til denne Extratour finder Sted i undertegnede Contolr.
Personpostexpeditionen i Kjøbenhavn, den 5te September 1855.
Thayssen.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 27. December 1855:
Igaar kunde Postdampskibet ikke komme ud af Korsør Havn formedelst Lavvande. Dampskibet "Freyr" ankom netop fra Aarhuus,-og efter at have landsat sine
passagerer paa Halskov, gik det over til Slipshavn
med Sjællandspostens Passagerer, omtrent 50. Det
vendte strax tilbage til Korsør uden at oppebie Sydpostens Ankomst.

Berlingske Tidende Mandag Aften 11. Februar 1856:
"Hyborg Avis" af 9de ds.:

I

I den stærke Storm i Forgaars ankom Sjællandsposten
først henved Kl. 10 Aften, og førtes hertil med^
"Freyr". som derpaa igaar Morges afgik herfra til
Aarhuus. Dette fortrinlige Dampskib, der *le*® !*^7 '
ge i Vinter er benyttet, og som g3ør x godt Veir sin
Reise hertil i fem Qvarteer, brugte i det haarde
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B. T. 11/2 1856. (2).
Veir ikke mere end neppe syv Qvarteer.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 22. April 1856:
Bekj endtgj ørels e.
Som Følge af de samtidigt med den Sjællandske
Jernbanes Aabning indtrædende Forandringer i Postgangen, vil Dampskibet "Freyr" næstkommende Søndag
den 27de dennes, istedetfor som hidtil om Morgenen
Kl. 5 a 6, afgaae fra Aarhuus Kl. 12 Middag til Korsør, og derfra videre til Kiel Søndag Aften efter
Persontogets Ankomst fra Kjøbenhavn.
Hvilket herved efter Ordre bekjendtgjøres.
Andet Postsecretariat, den 22de April 1856.
Lund.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 3* Juli 1856:
Korsør, den 2den Juli;
Byens Avis meddelers Hds. kgl. Høihed Kronprindsesse Louise af Sverrig-Horge, med Suite, ankom 1
Mandags med Godstoget fra Kjøbenhavn hertil. Efter
at have dineret paa Hotel "Store Belt" afgik Høitsamme Kl. 7,30 med Dampskibet "Freyr" til Kiel, hvilket Skib af Postdirectionen var stillet til den høie
Reisendes Disposition. Hds. kgl. Høihed reiser incognito, under Havn af Grevinde Beckeskouv.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 21. Oktober 1856:
Dampskibet "Freyr", hedder det i "Korsør Avis",
der i Løverdags Aftes afgik fra Kiel til Korsør,
havde om Hatten Kl. 3»15 i stærk Taage det Uheld at
støde paa Grund ved Langeland udfor Tranekjær Slot,
hvor det blev siddende dTast. Alle Anstrengelser fra
Skibets Side for at bringe det af vare frugtesløse. j
Kl. 12 Middag observeredes Skibet fra "Zephyr", der !
kom fra Hakskov, som strax ilede "Freyr" til Hjælp,
men alle Forsøg fra "Zephyrs" Side vare frugtesløse, i
da Vandet efterat Skibet var grundstødt, var sunken
6 Tommer. I Aftes Kl. 6 afgik "Jylland" herfra til
;
Assistance og ved dets Hjælp; kom Skibet af Grund i
|
Hat Kl. 2 og er idag Kl. 9 ^"ormiddag indtruffet heri !
Havnen. "Freyr" har ingensomhelst Skade lidt ved Grund
stødningen. Brevposten samt endeel af Passagererne
|
gik, da Skibet stod fast, strax iland paa Langeland. |
Pakkepost og den tilbageblevne Deel af Passagererne \
kom ombord paa "Zephyr" og ankom hertil igaar Efter- !
middags•
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 4. Hovember 1856:
Dampskibet "Freyr" ankom igaar Eftermiddag Kl. 2
til Korsør.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Januar 1857:
Korsør, den 5te Januar 1857:

j

Deafc i et Par Dage vedholdende stærke Storm har
j
atter bragt Uregelmæssigheder i Postdampskibsfarten. !
Efter Forlydende er "Freyr", som skulde være indtruf-j
fet hertil imorges, endnu idag Middag ikke afgaaet
fra Kiel.

Berlingske Tidende Fredag Aften 20. Februar 1857:
Ifølge modtagen Underretning fra Korsør er Dampskibet "Freyr" afgaaet derfra til Kiel i Formiddags
Kl. 10,30.

Berlingske Tidende Mandag Aften 23. Februar 1857*.
Den i de sidste Dage stedfundne Uregelmæssighed
i Postdampsiteibsfarten har været foranlediget ved den
vedholdende stærke Taage, der har medført betydelige
Ophold for det fra Korsør i Fredags Morges afgaaede
Dampskib "Freyr", som først ankom til Frederiksort
igaar Eftermiddags Kl. 5»

Berlingske Tidende Torsdag Aften 26. Februar 1857:
"Freyrs" sidste Tour til Kiel.
Aarhuus, den 24de Februar: Postdampskibet "Freyr"
kom da rigtigt hertil Igaar Eftermiddags. Ogsaa det
havde havt en ubehagelig Tour i det taagede Veir fra
Korsør til Kiel. Det var nemlig i Torsdags gaaet ud
fra Korsør med omtrent et halvt Hundrede Passagerer,
blandt hvilke General Oxholw, Baron Stampe e t c , men
var ikke kommet længere end under Langeland, hvor det
maatte ligge til i Søndags Morges. Da man ikke var
forberedt paa et saadant Ophold, indtraadte der en
formelig Hungersnød ombord, saa der maatte udsendes
en Baad under Styrmandens Commando, for om muligt at
finde ind til Land og skaffe Levnedsmidler, hvilket
ogsaa lykkedes. Først Søndag Morgen kom Skibet til
Kiel. Mandag Morgen kom det tilbage igjen til Korsør, hvorfra det samme Dags Middag afgik til Aarhuus.
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Berlingske Tidende Fredag Aften 19. Februar 1358

"Korsør Avis" af 18de ds.: Den vestlige Vind
har idag samlet endeel lis her paa Rheden, saa at
Postdampskibene "Freyr" og "Eideren", der efter
Morgentogets Ankomst afgik herfra, havde stort Besvær med at arbeide sig igjennem.

Berlingske
Tidende Torsdag Aften 25. Februar 1858
-o
Store - Belt.
Iisbaadstransporten er først begyndt igaar.
Endnu i Morges indtraf "Freyr" hertil fra Slipshavn efter en besværlig Overfart, da Beltet overalt er fyldt med lis.

Berlingske Tidende Fredag Aften 26. Februar 1858:
"Hyborg Avis" af 24de ds.:
Dampskibet "Freyr" ankom, ikke uden Vanskelighed, hertil i Hat Kl. 12,30 og afgik herfra først
i Morges I Dagbrækningen og naaede med Hød og Næppe Halsskov. Ifølge Telegram Efterretning fra
Sprogø er Beltet ioaa begge Sider fuldpakket med
lis. Dampskibsfarten saaledes ophørt."

Berlingske Tidende Torsdag Aften 4. Marts 1858
Ifølge modtagen Efterretning fra Korsør er Isen
i Beltet Idag mere spredt og Helligheden temmelig
god. Kjøbenhavns Posten af 3die afgik fra Korsør
i Morges Kl. 8 med Dampskibet "Freyr" og videre
fra Østerrenden med de fra Sprogø kommende Isfeaade0
De igaar til Sprogø overførte Hamborg- og jydske Poster afgik derfra I Morges Kl. 3 og optoges
paa Østerrenden af Dampskibet "Freyr", der vendte
tilbage til Korsør Kl. 9*15.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 6. Marts 1858:
"Hyborg Avis" af 4. ds.s
Imod Forventning ankom saavel de fra Sprogø afgaaede Poster og Reisende tix Knudshoved igaar Aftes Kl. 6,30, som de fra sidste Sted afgaaede til
Sprogø Kl. 7,45. Imorges Kl. 8 afgik Dampskibet
"Freyr" fra Korsør med Kjøbenhavns Posten og 7
Rejsende og mødtes paa Østerrenden af 6 fra Sprogø
afgaaede Baade. Disse afgav Poster og Reisende
samt 87 Stk. paa Sprogø oplagt Pakkepostgods til
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B. T. 6/3 1858. (2)
Dampskibet , som vendte tilbase og ankom til Korsør Kl. 9*15.

Helsingør Avls Torsdag 23. December 1858:
Atter har et Menneskeliv været i Fare ved Bampskibsmørket i Korsør, men blev heldigvils frelst.
Det var en svensk ^krædersvend, som paa Hjemreisen faldt, ved i det tykke Mørke at skulle gaae
1 Land fra Skibet paa et smalt Brædt, i Vandet.
Den raske Styrmand Duhnweber, paa "Freyr", kastede
sig øieblikkelig i Vandét og var heldig nok til at
faae fat i den nedfaldnes ene Been og fik ham derved frelst. Det er den samme behjertede Styrmand,
som for 3 Aar siden reddede Menneskeliv ved Stran
dingen af en hannoversk Kuf ved Aarhuus, og som
til Belønning for sin Daad blev hædret med den
hannoverske Rednings-Medaille, og endvidere den
samme, som for omtrent et Aar siden ligeledes red
dede en svensk Reisende, der var falden overbord
ved Kiel, fra at drukne.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 28. April 1859:
Da det kongelige Postdampskib "Freyr" den
25de afgik fra Aarhuus, indtraf der en Ulykke,
som let kunde have foraarsaget en endnu større,
hvis ikke Føreren, Captain Petersen, havde afværget det ved sin Conduite. Damperen havde nemlig ombord en smuk, elegant Knabstruper Hingst,
som var solgt til en Godsbesidder i Fyen. Den lod
sig villig føre ombord, men blev strax efter Afseilingen aldeles ustyrlig, sprang ud af Hestekassen, slog sin ene Vogter halv fordærvet og udbredte Skræk og Forfærdelse blandt Passagererne.
Capitainen, der ikke vilde udsætte sine Passagerer for Fare ved at have en slig balstyrig Reisende ombord, og ligeledes kun nødig vilde kaste
det smukke Dyr overbord - hvad han maaskee let
kunde være blevet nødt til - bestemte sig da
strax til at gaae tilbage til Aarhuus, hvor han
landsatte den genstridige Hest, der nu maa reise
til sit Bestemmelsessted landværts. Den stakkels
forslaaede Hestepasser blev samtidig indlagt paa
Aarhuus Hospital.

Berlingske Tidende Fredag Aften 5. August 1859:
"Aarhuus Avis" beretter, at Hans Kongelige
Høihed Prinds Christian til Danmark tilligemed
Høistsammes ældste Søn Prinds Christian Frederik
ankom i Tirsdags Eftermiddags Kl. 4 til Aarhuus
med Dampskibet "Freyr" fra Korsør.
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 20. Marts 1860:
Korsør, den 19de Marts: - Hen paa Formiddagen
svandt Tykningen bort, der havde ligget over Beltet hele Morgenen, og "Freyr", der om Morgenen var
afgaaet til Hyborg, indtraf om Eftermiddagen Kl.
6,30 og løb uden at standses af den paa Rheden samlede lis med Lethed ind i Havnen.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 2. Januar 1861:
Dampskibet "Freyr", der i Mandags Aftes afgik
fra Korsør til Kiel er igaar, paa Grund af Havari
underveis, vendt tiltabe til Korsør. Post og passagerer afgik igaar Aftes over nyborg.

Helsingør Avis Lørdag 5. Januar 1861:
Korsør, den 2den Januar:
Postdampskibet "Freyr" har Hytaarsnat paa Reisen fra Korsør til Kiel havt det Uheld, at Hjulaxlen knækkede, hvorved Skibet blev sat ud af Stand
til at fortsætte Reisen og maatte blive liggende i
Langelandsbeltet, indtil det henad Morgenstunden
signaliserede "Eideren", der samme Hat kom fra Kiel. Dette tog nu "Freyr" paa Slæb, og begge Skibene ankom igaar Middags Kl. 2 heri Havnen. Blandt
Passagererne til Kiel befandt sig Dandserinderne
Søstrene Stafford, der ifølge indgaaet Contract
igaar Aftes skulde have optraadt paa Theatret
"Odeon" i Hamborg.

Berlingske Tidende Fredag Aften 3» Januar 1862:
Postdampskibet "Freyr", Kapt. Petersen, kom den
31te December om Aftenen ved Afgangen fra Kiel I
Kollision med Everten "Margrethe", Kapt. Linaa,
lastet med Havre fra Skive til London, som laa til
Ankers i Hærheden af B-ulk. Everten sank strax, men
Mandskabet reddede sig ombord i Dampskibet, som retoumerede lækt til Kiel. Det fortsatte imidlertid
Reisen den 1ste Januar til Korsør om Formiddagen,
efter at have losset Ladningen.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 21. Januar 1862:
Ifølge et Telegram til Generalpostdirecteuren
fra Korsør er "Freyr" idag gaaet til Slipshavn for ;
at tage Station der og assistere i mødende Tilfælde!
ved Posttransporten.
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 28. Januar 1862:
Hyborg, den 27. Januar:
Igaar saavelsom idag har Dampskibet anløbet
Skibsbroen, efterat en Iisbaad først havde brudt
en Rende, hvorpaa Dampskibet "Freyr" gik igjennem
den flere Steder over 6 Tommer tykke lis. Inat ankom der intet Dampskib, da det ei turde gaae ind
til Skibsbroen i Mørke, og Slipshavn er tilstoppet af den brudte lis fra Renden. Imorges Kl. 8
ankom "Freyr" igjen med Kjøbenhavnsposten fra Søndag Aften og retoumerede strax.
Berlingske Tidende Mandag Aften 10. Februar 1862:
Hyborg, den 8. Februar:
Havnen er nu atter tillagt med lis ud til Holckenhavns Fjord, desuagtet anløb Dampskibet "Freyr8
der idag overførte Posten, Skibsbroen Kl. henved
12 Middag.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 11. Februar 1862:
Hyborg, den 10. Februar:
Dampskibet "Freyr", der i Løverdags Eftermiddag
forlod Havnen her ved sædvanlig Tid, maatte, paa
Grund af lis i og ved Korsør Havn, der forbød det
at komme ind, atter vende tilbage hertil, hvorfra
det igjen afgik igaar Morges Kl. 7 med Aften- og
Morgenposten, som det landsatte ved Halskov.
"Freyr" maatte, efter atter at have overført Posten hertil Igaar Middags, formedelst Korsør Havns
Bepakning med lis, opgive at afgaae om Eftermiddagen og lagde sig derimod ud ved Slipshavn, for
derfra imorges at overføre Posterne m. v., naar
Leiligheden viste sig gunstig.

Berlingske Tidende Mandag Aften 5. Maj 1862:
Føreren af Postdampskibet "Freyr", Kapt. Petersen, der i Tirsdags Hans Majestæt Kongen fra Hyborg til Korsør, har af Allerhøistsamme egenhændig modtaget en meget værdifuld Gave, bestaaende
af en stor, sjelden smukt forarbeidet Gulddaase,
paa hvis Laag i Emaille er anbragt Hans Majestæts
Havnechiffer i Brillanter.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 26. Januar 1864
Ifølge modtagen telegraphisk
Korsør er der nu aabnet Gjennemgang gjennem lisen
udfor Havnen« saaledes at Dampskibet "Freyr" er a
saaet fra Korsør Kl. 10,30 med Posterne fra laftes
og i Morges, der forventedes landsatte ved Hyborg
Havnebro•
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Berlingske Tidende Onsdag Aften 27• Januar 1864:
Ifølge telegraphisk Underretning fra Korsør var
lisen udenfor navnen endnu temmelig pakket«, saa at
Dampskibet "Freyr" først kunde afgaae imorges Kl.
7.15 med Kjøbenhavnsposten for Iai'tes til Nyborg,
hvorfra den er retourneret med rosterne fra Pyen
deriblandt Hamborgposten af 25de.
Berlingske Tidende Torsdag Aften 28« Januar 1864:
"Freyr" afgik
Korsør imorges Kl.
es og retournerede
7 med Kjøb« avnsposten fra
, 11 med Posterne fra Fyen? deri
fra Hyborg
Hamborgposten af 26de.
Berlingske Tidende Onsdag Aften 1. Februar 1865:
Konsør, 1. Februar: - Dampskibet "Freyr" er
fra Korsør afgaaet til Travemunde for at afhente
Post derfra.
org Avis Mandag 6. Februar 18655
Dampskibet "Freyr" som skulde gaae fra Korsør
til Lubeck igaar maatte paa Grund af Ils landsætte
Post og Passagerer ved Slipshavn.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Februar 1866
Ifølge Finantsministeriets Budget skulle Dampskibet "Freyrs" Kjedler underkastes en større Hovedreparation. Der forlanges hertil bevilget 4.500
Rigsdaler.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 7. Februar 1866:
Den udenlandske Post fra Hamborg var ved Bladets Slutning endnu ikke indtruffet. Fra Korsør
meldes Kl. 12,25 Eftermiddag: - Postdampskibet
"Freyr" er ikke ankommet til Godstoget, ei heller
isigte.

Helsingør Avis Tirsdag 27. Marts 1866:
Indgaaet i Helsingør Havn 23. Marts: - Dampskib
"Freyr", Kapt. Petersen, af Korsør, fra Kjøbenhavn.
ledig, skal paa Beddingen.
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Berlingske Tidende Fredag Aften 10. August 1866:
Korsør, åen 9de Augusts - Idag afgik herfra med
Postdampskibet "Freyr" Apparaterne til den nye Telegraphstation, der snart kan ventes aabnet paa Samsø

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 18. December 1866:
Postdampskibet "Freyr" er igaar efter Tykning
løbet paa et Steenrev i Hærheden af Korsør. Dampskibet "Øresund" er reqvireret til Assistance.

Hyborg Avis Torsdag 20. December 1866
Postdampskibet "Freyr" er I Mandags Aftes paa
Touren fra Hyborg til Korsør i ualmindelig stærk
Tykning grundstødt paa det saakaldte "Badstuereg:",
Syd for Havneindløbet. Ved Assistance fra "Jylland1
og fra "Øresund", der i Tirsdags Morges indtraf
til Korsør, haabede man i Løbet af Dagen at faae
Dampskibet slæbt af og bragt i Havn.

Berlingske Tidende Fredag Aften 21. December 1866
postdampskibet "Freyr" er atter kommet af Grunden og ved egen Hjælp indkommet i Korsør Havn igaar
Aftes.

Helsingør Avis Torsdag 27. December 1866
Ifølge en Bekjendtgjørelse fra 2det Postsecretariat er det i Anledning af det Uheld, som er
tilstødt "Freyr", blevet bestemt, fra 1ste Januar af indtil Videre at inddrage den ene af de tre
daglige Postdampskibs-Forbindelser mellem Korsør
og Hyborg, nemlig åen, som afgaaer Kl. ca. 10 Formiddag fra Hyborg og ca. Kl. 5 Eftermiddag fra
Korsør.
Hyborg Avis Mandag 31. December 1866:
Dampskibsforbindelsen mellem Hyborg og Korsør
og dermed Fyens Forbindelse med Hovedstaden vil
paa Grund af det Postdampskibet "Freyr" tilstødte
Uheld lide et væsentlig Afbræk fra 1ste Januar,
Idet den kun vil finde Sted to Gange i Døgnet i
Stedet for som hidtil tre Gange. I Anledning heraf skrive* "Fyens Stiftstidende"s - Det er naturligviis Personfreqventsen, det derved kommer til
at gaae ud over, idet denne for Fremtiden kun een
Gang i Døgnet vil staae aaben i Forbindelse med
Jernbanen, men naar nødvendigheden har ligget for.

III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

H/s.

Freyr.

H K Q 0.

Hyborg Avis 3l/l2 1866. (.2):
kunne vi imidlertid vel forstaae, at Postbestyrelsen væsentlig har taget Hensyn til Postgangen og
ved Indskrænkningen har valgt de to Toure, som i
saa Henseende mindst ville savnes, men hvad vi ikke
kunne forstaae, det er, at Postvæsenet overhovedet
har seet sig i den nødvendighed at maatte erklære
sig fallit, blot fordi eet af dets Dampskibe er
blevet utjenstdygtigt. Der haves nu en saa stor
privat Dampskibsflaade her i Landet, at det vistnok, navnlig nu i Vintertiden, ikke vilde have været forbundet med store vanskeligheder at leie et
privat Dampskib til at udføre "Freyrs" Farter, og
under alle Omstændigheder eier Marinen adskillige
Dampskibe, som turde egne sig til at yde Postvæsenet Bistand i et Tilfælde som det foreliggende.
Det er ikke vor Mening, at man skulde tye til det
gamle, langsomme og bekostelige "Skirner", men Marinen har de to hurtigseilende Skrueskonnerter
"Absalon" og "Esbern Snare", og den har 7 Skruekanonbaade, af disse turde dog ved en Smule Imødekommenhed sikkert eet med Lethed kunne udrustes
til at besørge Beltfarten, der jo ikke saameget
behøver at være indrettet paa at yde de Reisende
Beqvemmeligheder som paa at tilveiebringe en Forbindelse for Fyen med Hovedstaden, som ellers haardt
vil savnes.

Berlingske Tidende Torsdag 21. Marts 1867:
Fra Korsør meldes Kl. 3 Eftermiddag: - Paa Grund
af Sneestorm af SO. var "Freyr" ikke afgaaet fra
Aarhuus Kl. 2,10 og vilde ikke afgaae førend Veiret bedager.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 21. Marts 1867:
Kl. 9,30 Meldes fra Korsør: "Freyr" først afgaaet fra Aarhuus EU. 6 Morgen.
Kl. 1,30 Eftermiddag meddeles fra Korsørs "Freyr" ankom fra Aarhuus Kl. 11,15 Formiddag.
Berlingske Tidende Tirsdag 27. Marts 1867:
Korsør 26ds. Kl. 8,22 Formiddag: - "Freyr" endnu ikke ankommen fra Aarhuus og ei i Sigte.
Korsør s. D. Kl. 1,45 Eftermiddag: - "Freyr"
ankom Kl. 9*30, var ankret op ved Thunø Knop formedelst Tykning og lettede imorges Kl. 3,45» Den
gjorde strax klar og tog sin Tour til Aarhus idag,
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B e r l i n g s k e Tidende T i r s d a g Morgen 1 4 . Maj 1867:
Paa P o s t g a a r d e n f a n d t e s i g a a r følgende O p s l a g :
- Eftermiddag K l . 5?3o. F r a K o r s ø r m e l d e s : " F r e y r "
som s k u l d e gaae f r a Aarhuus i d a g , e r i k k e a f g a a e t
formedelst Sneestormen.
A f t e n : " F r e y r " a f g a a e t f r a Aarhuus K l . 3 , 1 5 ,
s a a l e d e s ingen A a r h u u s - P o s t med A f t e n t o g e t .
H e l s i n g ø r Avis Onsdag 2 7 . Hovember 1867:
I n d g a a e t i H e l s i n g ø r Havn 26de d s , : Dampskib
" F r e y r " , P e t e r s e n , af K o r s ø r , f r a Kjøbenhavn, l e d i g , s k a l paa Bedding.
B e r l i n g s k e Tidende F r e d a g Aften 2 1 . F e b r u a r 1868:
P o s t d a m p s k i b e t " F r e y r " a f g i k imorges K l . 8 f r a
Kjøbenhavn, e f t e r endt R e p a r a t i o n , t i l K o r s ø r f o r
a t begynde s i n s æ d v a n l i g e F a r t .

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 25. August 1868.
Postdampskibet "Freyr", Capt. P. A. Petersen, af og
fra Korsør, l e d i g , er i Løverdags indkommen i Helsingor
Havn. Skibet skal paa Beddingen for at renses og males
i Bunden.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 3 1 . Maj 1869.
Telegraphtouget i Store B e l t .
I Torsdags blev det nye Telegraphtoug nedlagt i Store Belt. Skonnerten "Jørgen" af Svendborg, der havde
overført Touget fra England, afgik om Morgenen Kl. 5
fra Korsør Havn, slæbt af Postdampskibet "Freyr". Kl. 6
begyndte Nedlægningen fra Halskov, der f o r t s a t t e s uden
Afbrydelse, saa at Touget a l l e r e d e Kl. 8 var bragt iland
paa Sprogø. Kl. 3 Eftermiddag var Touget iland paa Fyen,
og hele Ledningen uden noget Uheld saaledes udlagt.
Touget har 7 Traade. Under Hedlægningen telegrapheredes
der j e v n l i g t med Directeuren, Etatsraad Faber, der fulgte med Expeditionen.
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Dansk Rigstidende 19. December 1866:
Postdampskibet "Freyr" er i Mandags den 17. ds.
løbet paa et Stenrev I Hærheden af Korsør. Dampskibet "Øresund" er rekvireret til Assistance.
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nationaltidende 18. September 1876:
Postdampskibet "Freyr" gik i Aftes paa Turen fra
Korsør til Hyborg pludselig-I Staa. Aarsagen var denf^
at en Trosse paa en ganske mærkelig Maade var kommet r
ned i Maskinen og havde viklet sig om Hjulet. Det tog
godt en halv Time, at komme klar af Forhindringen,
saa at de Rejsende kun med Hød og Hæppe naaede at
komme med Toget ved Ankomsten til Hyborg.
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Dansk Søfarts Tidende 11. Juli 1947
Den.4. Juni kunde Aalborg Skibsværft sende det
nybyggede 450 Tons store Motorskib "Fri" bygget til
Aalborg Rederiet Janus Andersen &, Co. paa Prøvetur.
Skibet har samme Hoveddimensioner som Rederiets Motorskib "Maj", der i sin Tid blev bygget i Holland,
og som i Maj 1945 blev saa haardt medtaget under det
russiske Bombardement af Bornholm. Begge Skibene skal
sættes i Fart mellem danske Havne og i Hord-Østersø- .
fart.

Berlingske Tidende 20. Hovember 1949:
Aalborg Lørdag Aften:
Det 450 Tons Motorskib "Fri" af Aalborg gik Hatten til Lørdag ned i Kattegat Hord for Anholt efter
at være blevet forladt af Besætningen.
"Fri" var paa Vej fra Stettin til Aalborg med
Koksgrus, da det pludselig fik kraftig Slagside.
Føreren, Kaptajn Salling Jensen, Aalborg, beordrede Besætningen i Baadene, og herunder druknede
Skibets 1. Mester, Ove de Remmer Egeberg, Ry ved
Silkeborg.
Resten af Besætningen, ni Mand og to Kvinder,
blev efter halvanden Times Ophold i aaben Baad tag- :
et om Bord I Det Forenede Dampskibs Selskabs "Texas"!
"Fri" er senere gaaet til Bunds. Mandskabet naa- ;
ede i Aftes ind til Aalborg med "Texas".
;
- Det var kun ganske faa af os, der var kommet
;
til Køjs, da "Fri" pludselig fik kraftig Slagside,
fortæller Søfolkene - og vi styrtede op paa Dækket, •
hvor Kaptajnen straks beordrede os i Baadene. Herunder faldt 1. Mester Egeberg i Vandet.
Maskinmester Egeberg havde sejlet med "Fri", lige;
siden det blev sat i Vandet. Han efterlader Hustru
og tre Børn.
Det er ikke paa nuværende Tidspunkt muligt at
fastslaa Aarsagen til Forliset. "Fri" var bygget saa
sent som i 1947, og den eneste Forklaring, man kan
tænke sig, er, at de 425 Tons Koksgrus har forskubbet sig. Skibet var forsikret for 600.000 Kr.
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Bygget l89o - W. Gray & Co., Ltd., W. Hartlepool.
1 Stk. 2o? NHK. - 975 IHK. Tregangrsmaskine.
Cylinderdiameter: 2 1 T - 3 4 - 5 7 "

Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler.
Risteflade 82 Kvadratfod. Hedeflade 3.180 Kvadratfod.
Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattcmme.
1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra Central Marine Engine Works, West
Hartlepool.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 28 Fod. Brodæk I06 Fod. Halvdsek 86 Fod. Poop 27 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke
Agterpeaktank

477 Tons
2o -

275,o x 37,2 x 2o,o Fod.
2o8 / 2.892

dw.

2.o72

brutto

1.335

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 275/1913 dat. 2/6 1913 som
ss "Frieda" købt fra:
Trechmann 3. S. Co., Ltd., W. Hartlepool,

af:
A/S. Dampskibsselskabet Trafic, København.
Indregistreret 6/6 1913.
Ifølge Anmeldelse Nr. 194/1919 dat. 5- og 9/1 1918 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Senta, København,
for Kr. 2.o78.o75*Registreret 7/4 1919.
Ifølge Anmeldelse Nr. 311/1923 dat. 26/5 1923 er
Selskabet traadt i Likvidation.
Registreret 29/5 1923Ifølge Anmeldelse Nr. 333/1923 dat. 12/6 1923 er
Skibet solgt til:
Veksellerer V. H. Michaelsen, København,
for K . 222.392,5o.

-
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Ifølge Anmeldelse Nr. 333/1923 dat. 12/6 1923 er
Skibet videresolgt til:
Dampskibs-Aktieselskabet Skandia af 1923, København,
med Direktør A. C. H. Erlandsen, Skodsborg, som Forretningsfører.
Registreret 14/6 1923Ifølge Anmeldelse dat. 8/7 1932 er Skibet ved Auktion solgt til:
, Rauma,
for Kr. 2o.ooo.Udslettet af Register 8/7 1932 - Udslettelsesprotokol
Nr. 6 - il - Registreringsprotokol N r . 24 - 7.

Fra Bygningen i 1890 til 1932 har Skibet sejlet under
Navnet "Frieda".

1/8

1919

grundstødt ved Læsø og blevet meget læk.
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Berlingske Tidende 23/4 1948:
'v/orld Friendship Association, Verdens VenskabsForbundet, har faaet eget Skib, eller rettere, dan- j
ske Venner af Forbundet har i England købt en Fre- j
gat, som under Krigen gjorde Tjeneste i den britiske:1
Flaade og siden er blevet ombygget, og denne er nu
blevet stillet til Raadighed for W. F. A.
I
Dermed er den kommende Sommers Udvekslingsrejser ;
muliggjort, og ialt ca. 2.500 af Forbundets 11.000
danske Medlemmer vil kunne komme ud at rejse. Af dis4
se vil DFDS, med hvilket man fortsat ønsker at sam- !
arbejde, befordre de 600.
;
Det nyerhvervede Skib, som nu hedder "Byron", men1
maaske vil faa Havnet "Friendship", skal paa Skibs- !
værftet i Sønderborg underkastes visse Smaaændrlng- •
er. Det er paa Størrelse med Bornholmer-Baadene og !
vil kunne tage ca. 200 Passagerer ad Gangen. Sidst ;:
I Juni Maaned vil det blive ført til København, hvor
det skal døbes, og derefter indsættes det paa sine
fremtidige Ruter: Esbjerg - Tilbury og Esbjerg Leith i Skotland. I Løbet af Juli og August skulde
det foretage ialt 14 Dobbeltture.
Foruden med England bliver der i den kommende Som;
mer I større eller mindre Udstrækning Adgang til Ud-,
veksling med Belgien, Finland, Frankrig, Holland, j
Horge, Sverige, Schweiz og Czekoslovakiet, men for |
flere af disse Landes Vedkommende gælder det, at
alle Pladser paa nuværende Tidspunkt allerede er op-'
taget.
»&*

Fyns Tidende Søndag 13. Juni 1948:
Verdensvenskabsforbundets Skib, en tidligere engelsk Fregat, er nu ombygget til passagerskib. Det
faar Plads til 200 passagerer og sejler fra 1. Juli
to Gange ugentlig mellem Esbjerg og engelske Havne, j
Verdensvenskabsforbundets internationale Sammenslutning har haft store økonomiske Vanskeligheder, !
mens den danske Afdeling har klaret sig gennem den
Krise, som Organisationen har været I. Den danske
Afdeling har derfor ved Venners Hjælp kunnet skaffe
en Million Kroner og har for dette Beløb købt det
engelske bkib "Byron". Det er efter at have været i
Dok i England nu kommet til Sønderborg, hvor det paa
Skibsværftet ændres, saa det svarer til de danske
Søfartsregler.
- Skibet afleveres fra Værftet 26. Juni, udtaler
Direktør Berg, Sønderborg skibsværft. Det bliver
Danmarks trediehurtigste Skib. Det er 80 Meter langt
er paa 1.600 Tons, har Dobbeltskruer og drives af
Dampturbiner, der fyres med Olie og udvikler 2.000
hestekræfter. Der indrettes store Spisesaloner, og
passagererne skal Innone sove 1 bovesale med Plads
til 20-30 i hver.
Skibet indvies ved en festlig Tur over Vesterhavet. Det ventes, at den franske Udenrigsminister Bidault og den engelske Udenrigsminister Bevin skal
deltage i Indvielsesturen. Skibet skal have et nyt
Havn før Indvielsen. Havnet hemmeligholdes.
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Dansk Søfarts Tidende 2. Juli 1948:
Værftet i Sønderborg har nu afsluttet Ombygningen
af World Friendship Association's i England erhvervede Damper ss "Friendship", som efter en Præsentations- og Prøvesejlads ved Esbjerg er blevet Indszat
1 Farten mellem Esbjerg og England for at formidle
Associationens Udvekslingsrejser mellem de to Lande.
Skibets formelle Ejer er et til Formaalet oprettet Selskab: "Aktieselskabet af 10. Juni 1948", stiftet af World Friendship Association samt fhv. Under- .
visningsminister, Skoleinspektør M. Hartling og Oeneralsekrstær K. Helveg Petersen. Som stiftende Medlem:
mer paa Associationens Yegne nævnes Hr. Hartling,
der er formand for Arbejdsudvalget, samt Statskonsulent Johannes Hovrup, Højesteretsdommer Jesper Simonsen, Generalsekretær Aage Krebs, Rektor Sigurd Højby,
Fru ingrid Larsen (tidligere Formand for DanskJKvin-:
desamfund) og Fru. Inga Herts (Danske Kvinders IMatio- '
nalraad).

Fyns Tidende Søndag Morgen 4. Juli 1948:
London, Lørdag Aften:
Godt 100 unge Englændere, som i Aftes gik om Bord
paa Verdensvenskabsforbundets Skib "Friendship" i
Tilbury ved Themsens Munding for at sejle til Esbjerg.c
paa Skibets første Udvekslingsrejse, maatte vente
nogle limer med Indskibningen, medens den danske Be-'
sætning ryddede op efter en Brand i Eftermiddag.
Man havde været ved at gøre klar til Indskibningen og laa ved en af Godskaj e m e , noget borte fra s elved Passagerkajen, da der indtraf en Eksplosion i et,
Oliefyr.
Paa et øjeblik var Kedelrummet eet Ildhav og udviklede en kvælende Røg, der indhyllede hele Skibet
og kunde ses langt omkring paa Themsen. En af Besæt-;
nlngen
slog Alarm til Brandvæsenet, som nødte med
stor Udrykning og Ambulancer. Samtidig gik et Par af
Mandskabet med Røgmasker ned i Kedelrummet og fik
reddet to Kammerater ud, inden_de kom alvorligere
til Skade. De slap med mindre Brandsaar, kunde behandles om Bord og senere deltage i Slukningsarbejdet.
Da Brandvæsenet ankom, maatte man først pumpe
Vand ned i Skibets Bund for at køle Pladerne, for at
Røgdykkerne kunde gaa ned og slukke med Skum. Ilden
kom hurtigt under Kontrol, og i Løbet af en Times
Tid var Efterslukningen tilendebragt.
Den uheldige Indledning til Skibets faste Rutefart mellem England og Danmark i Sommer blev overværet af Forbundets Generalsekretær Helveg Petersen,
somnetop havde budt de første Gæster velkommen til
en lille Indvielseshøjtidelighed ombord paa Skibet,
da Branden udbrød.
Det var ankommet fra Esbjerg tidligt i luorges med
ca. 170 danske Udvekslingsrejsende og gjorde klar
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Fyns Tidende 4/7 1948 (2):
til Modtagelse af d.en engelske Deltagere, som skulde
afsejle til Esbjerg 1 Aften. Først ved 21,30 Tiden
kunde Skibet, en tidligere engelsk Fregat, sejle ind
til Passagerbroen for at indskibe sine Passagerer.
De 170 Danskere, som gik fra Borde i Morges, og
som I Aften ankommer til deres Bestemmelsessteder i
England og Wales, er det første større Kontingent,
som i Aar kommer til England paa Udvekslingsbasis•

Berlingske Tidende 18. Februar 1949
Verdensvenskabsforbundets danske Afdeling vil
træde i Likvidation paa Mandag, hvis det ikke forinden har afviklet en Gæld paa l/2 Million til Sønderborg Skibsværft. Det er Skibet "Friendship", der
har foraarsaget den ulykkelige Situation, og Organisation har nu truffet endelig Beslutning om at sælge
det. Men da et forceret Salg kan komme til at betyde
et Tab, vil man i denne V/eek-end prøve at skaffe andre Midler.
Det vil vække almindelig Beklagelse, hvis den fortræffelige Organisation, der indtil nu har formaaet
at kæmpe sig igennem Efterkrigstidens mange Vanskeligheder i en positiv Indsats for den mellemfolkelige Forstaaelse, virkelig skal gaa ind. Mange Tusind
Danske har allerede nydt godt af de billige Udvekslingsrejser, og lige saa mange danske Hjem har ved
Genbesøgene knyttet varige Venskaber med Udlændinge.
I den akutte Situation har man derfor ogsaa mødt Velvilje, der er Tilsagn om flere i^engegaver, man har
dertil søgt Undervisningsministeriet om 50.000 Kr.,
og denne Bevilling skal afgøres paaJRigsdagen i Dag,
endnu mangler kun det konservative partis Tilsagn-r
Generalsekretær Helweg Petersen sagde i Aftes;
- Vi har haft tre alvorlige Skuffelser. VI købte
Skibet med Tilsagn om Støtte fra engelsk Side. Man
sagde derovre, at man lagde megen Vægt paa Udvekslingen med Danmark, og man anslog 15-1600 Udvekslinger den første Sommer. Det blev paa Grund af den
politiske Situation og paa Grund af den engelske
Børnelammelsesepedimi kun til 5-600 - hver Afslag
kostede os 200 Kr. Dertil havde vi støttet os til
Sagkundskaben, da vi gjorde Bekostningen af Skibets
Ombygning op, og saa viste det sig, at Udgifterne
langt oversteg Overslaget. Endelig havde præsidenten
for den engelske Organisation stillet betydeligt Beløb i Udsigt til Skibets Indkøb, men det viste sig
umuligt at faa Beløbet overført.
- Hu har vi kun at haabe paa, at vi skal faa Lov
at fortsætte. Selv uden Skib vil der være store Opgaver at udføre. Men skal det gaa, maa vi undgaa et
Tab paa Skibshandelen, vi har nok forskellige Tilbud, men noget endeligt har vi ikke, derfor prøver
vi at samle midler sammen, saaledes at vi kan vente
med at sælge til det gunstige Tidspunkt er inde. Faar
vi de 50.000 Kr, fra Staten, maa vi dertil 1 hvert
Fald skaffe 150.000 Kr.
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Berlingske Tidende 20. December 1949
"Friendship".
Fra en Skibsreder, hvis Havn er Radaktionen bekendt, har "Berlingske Tidende" modtaget følgende:
- Af en kort Meddelelse i ''Berlingske Tidende"
for 8. December ser jeg, at Omkostningerne til at
ombygge "Friendship" til det paatænkte Formaal nu
vil koste det dobbelte af, hvad man oprindelig havde fastslaaet.
Jeg synes, det er paa Tide, at en Røst fra dem,
der skal betale Gildet, nemlig Skatteborgerne, nu
lyder om denne fantastiske Sag. Da Staten
for nogen .
Tid siden købte "Friendship" for en iJris af 1.250.000
Kr., gav det et Gisp i alle, der kender lidt til
Skibspriser. Man vidste, at Skibet var til Salg, da
det var uegnet til sit Formaal, at sejle mellem England og Danmark, og man regnede i Shippingkredse
med, at Skibet kunde opnaa en Pris omkring 300.000
Kr., idet tilsvarende Skibe kunde købes i England i •
Massevis for mellem £ 10-15-rOOO. Da Staten købte
Skibet for rundt regnet Kr. 1.000.000.- mere end
nødvendigt vakte det berettiget Opsigt og Forargel- •
se.
Dertil kommer nu, at man først regner med, at
Ombygning til "Havundersøgelsesskib" kommer paa ialt.
800.000 Kr., men det viser sig nu, at der skal bruges det dobbelte, nemlig ialt Kr. 1.600.000, og med
mit Kendskab til Værfter kommer Regningerne sikkert :
ogsaa endnu højere op, og inden man ser sig om,
staar dette Skib Staten i rundt regnet 3*500.000 Kr.;
Vi, der kender lidt til skibsfart og ogsaa er med •
til at betale Skatterne, spørger os selv, hvorledes •
det er muligt, at Staten først betaler en Million
mere end nødvendigt for "Friendship^- og derefter
anslaar Ombygningsomkostningerne til under det hal- :
ve af, hvad de faktisk vil andrage? Haar Ens Skatter bliver smidt ud paa saa vanvittig en Maade, burde man have Lov til at nægte at betale.
Maa jeg saa til Slut nævne, at Skibet "Friendship" slet ikke egner sig til at sejle paa de store
Have, og at det som Havundersøgelsesskib formodentlig vil falde endnu uheldigere ud end sin Forgænger "Dana", der dog var bygget til dette Formaal.
Jeg tvivler paa, at "Friendships" Maskiner egner
sig til lange Sørejser, og Opholdet om Bord vil
blive en Plage for almindelige Mennesker, da Skibet
er en frygtelig "Rullebøtte".
Det billigste vil være at sælge "Friendship" til
Ophugning straks, og tage et Tab paa ca. en Million
Kroner, idet det er min Overbevisning, at de øvrige
Millioner, man vil ofre paa dette "Misfoster" af et
Skib, er smidt ud til ingen. Hytte.
Reder og Skatteborger.

Berlingske
Tidende 21. December 1949
-o
Berlingske Tidende har modtaget følgende
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B. I. 18/2 1949 (2):
- Har De mistet Humøret?
- Vi har jo kun haft Vanskeligheder, men vi har
faaet mange Erfaringer, og der staar stadig en stor
Skare Danske, som presser paa for at komme ud - fra
Udlandet vil man ogsaa gerne hertil. Det nytter ikke
at give op, og jeg tror paa Verdensvenskabsforbundets Mission.

III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Friendship

ex

Byron.

0 Y E U.

B. T. 21/12 1949 (2)
- Der er aldrig blevet sagt noget mere sandt om
det Punkt, end det jeg læste underskrevet "Skatteborger og Skibsreder".
Som Styrmand og forhenværende i den engelske Flaade (Krigs-) under Krigen har jeg haft Lejlighed til
at sejle 1 et Skib af samme Type som "Friendship",
og der er ingen Tvivl om, at det er rigtigt, hvad der
stod i Artiklen, det er slet ikke egnet til Formaalet
Jeg vil nødig være i Maskinen paa Turen.
Angaaende Omkostningerne saa er det jo helt fantas
tisk, at det kan vedtages, at: først købe et gammelt '
faldefærdigt Skrog, dernæst, naar alt det er bevilget, og det skulde slet ikke undre mig, om det bliver det, som der er Tale om, saa Skibet staar i over
3 Millioner Kroner, det er omkring det samme, som
den nye Aalborgbaad koster, saa forstaar man ikke,
det skulde være Mennesker, som overhovedet har Forstand paa det, de har med at gøre. Det samme gjorde
sig gældende ved Købet af de afdampede Korvetter og
Fregatter, som man partout skulde købe i England,
mens man kunde have købt de samme Skibe i Canada for•
en Trediedel.
A. Christoffersen, ex R.H.V.E..
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Dansk Søfartstidende 14. Juli 1950:
Statens Skibstransaktioner.
Formanden for Dansk Dampskibsrederiforening nævnte i sin paa Generalforsamlingen aflagte Beretning
Statens uheldige Skibstransaktioner i de senere Aar
og nærmere Oplysninger kan nu gives ved-rørende
ss "Friendship" nu "Gaiathea":
Dette Skib blev i Foraaret 1948 indkøbt fra England af World Friendship Association for et Beløb af
£ 55.000. Skibet, der er bygget 1 1953, er et tidligere Marinefartøj, der var blevet ombygget med Henblik paa Emigranttrafik og forsynet med en yderst
primitiv Passageraptering. Fra Handelsministeriets
Side var man meget betænkelig ved at give Indførsels
tilladelse til Skibet, men Sagen blev gennemført under Pres fra de Politikeres Side, der er knyttet til
W. F. A.'s danske Afdeling. Skibet undergik efter Købet en Reparation ved Sønderborg Skibsværft og blev
derefter åat ind i Farten mellem Esbjerg og England,
hvor det skulle gøre Fyldest som et Led i WFA's Udveksling af uinge Englændere og Danskere. Det viste
sig imidlertid hurtigt, at Foretagendet hvilede paa
et'ganske uøkonomisk Grundlag, bl. a. fordi Antallet
af Rejsedeltagere svigtede, ligesom man fra Ledelsens Side viste et fuldstændigt Ukendskab til Driften af et Passagerskib. Skibet maatte derfor oplægges, og fra den forannævnte Kreds af Politikere satte man sig i Bevægelse for at faa Staten til at overtage Skibet, idet man kom paa den Tanke, at det maat
te kunne anvendes som Ekspeditionsskib - herunder
særlig i Forbindelse med Havundersøgelsesarbejdet.
Fra Marineministeriets Side var man meget lidt tilbøjelig til at overtage Skibet, idet Marinens Teknikere ansaa det for ret ubrugeligt, hvortil kom,
at det maatte undergaa en omfattende Ombygning for
at kunne anvendes til sit forannævnte Formaal. Alligevel lykkedes det de nævnte Politikere at faa
Sagen trumfet igennem, og Marinen overtog i Juli
1949 Skibet til et Beløb af 1,2 Miil. Kr. Herved
reddedes sikkert WPA's danske Afdeling fra Fallit,
men samtidig blev den- danske stat Ejer af et Skib,
hvis reelle Markedsværdi næppe er en Fjerdedel af
Købesummen. Skibet undergaar for Tiden en meget betydelig og kostbar Ombygning ved Orlogsværftet.
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Berlingske Tidende Torsdag Morgen 5. August 1954:
Søværns-Komandoens Intendantur har averteret Havundersøgelsesskibet "Gaiathea" til Salg. Forhaabninge m e om, at det skulde fcunne bevares som permanent
Skib for danske videnskabelige Havundersøgelser synes
dermed at være gjort til ingenting.
"Gaiathea" var oprindelig en engelsk Fregat. Efter
Krigen blev Skibet erhvervet af "World Friendship Association", og under Havnet "Friendship" skulde det
foretage billige Udvekslingsrejser fra England til
andre Lande bl. a. Danmark. Skibets Maskineri var dengang i en haabløs Forfatning, der skete det ene Uheld
efter det andet, og det var meget faa "Venskabsrejser", det naaede at udføre.
I 1949 blev Skibet erhvervet af det danske Søværn
og paa Holmen ombygget til Bavundersøgelsesskib. Det
fik en solid Overhaling fra inderst til yderst og gen
nemførte med Glans paa en toaarig Rejse rundt om Jorden med danske Videnskabsmænd sin nye Opgave. Siden
har det været oplagt.
"Gaiathea" er nu sikkert i en særdeles god Forfatning. Men hvad kan eventuelle Købere bruge det til?
Det er først og fremmest udrustet
rustet - som Havundersøgelsesskib.

-

og fint ud-

Efter en mindre Ombygning og Salg af det overflødige videnskabelige Udstyr vil det kunne anvendes som
Moderskib for Fiskeri-Ekspeditioner, dog kun i mindre
Stil, da dets Lastetonnage ikke er stor. Det maaler
1.305 Brutto Tons og har et Deplacement paa 1.497
Tons.
Ved større Ombygninger kan det ogsaa indrettes som
Lystfartøj eller til Passagerskib paa egnede Ruter.
Der har været Forlydender om, at den græske Storreder Onassis skulde interessere sig for "Gaiathea"
og endog have spurgt om irisen og andre Enkeltheder.
Rygterne om, at han vilde bruge det som Lystyacht
har næppe meget paa sig. Onassis var sidst her i Byen for godt en Maaned siden, da han gjorde nogle Timers Ophold paa Vej fra Malmø, hvor han havde set paa
en Hybygning, til Kiel, hvor han netop skulde overtage sin egen nye Lystyacht - netop en ombygget Fregat.
At han skulde være interesseret i et nyt Lystfartøj lyder Ikke umiddelbart sandsynligt. Men - natur
ligvis - gennem sine Forbindelser i Monaco, hvor
denne Videnskab har et Hovedsæde, kan han ogsaa have
faaet Lyst til at beskæftige sig med Havundersøgelser
Hvem kender en saadan Herres Veje?

-
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Int. - 1

bygget 1877 - Motala mekaniska Werkstad, Motala, ifølge
Bilbrev dat, Motala og Karlshult 3/1 o 1877.
1 Stk. 25 NHK. - 60 IHK. Compoimdmaskine.
Cylinderdiameter:

Slaglængde:

Fabrikat: Motala mekaniska Werkstad.
Klinkbygget af Staalplader paa Jerr.spant.
1 Dæk. 1 Mast. 1 Luge.
Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl.
Bak. Halvdæk agter. 2 Huse i Borde midtskibs. Kommandobus
Maskinruf midtskibs.
Ufuldstændig Inderklædning.
3 vandtætte Skodder.
81,2 x 14,7 x 6,7 Fod.
dw.

65,98

brutto.

38,76

netto.

Ifølge Bilbrev dat. Motala og Karishult 3/1o IS77
og Nationalitets- og Ejendoms Certifikat dat. København
9/lo I877 som "Issefjorden" bygget til:
A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,
til Besejling af Havnene i Issefjorden.
Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns
Toldkammer lo/lo 1877 betalt med Kr. 1.29o.- eller 3% af
Byggeprisen Kr. 43.000.Maalt efter Ombygning ifølge Maalebevis dat. 8/2 1883,
De to Huse 1 Borde midtskibs er forandrede til 2 Sideruf
hvorved Maskinruffet udgaar og Tonnagen forandres til:
65,13

brutto.

37,33

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 587/1899 dat. 11/12 I899 er
Skibet solgt til:
A/S. Koldingfjords-Dampskibsselskab, Kolding,
for Kr. I6.000.- og omdøbt til "Frigga.
Registrering foretaget 16/12 I899.
13/5 1918 anmeldt solgt til:
Skibsmægler J. E. Damkier Petersen, Kolding.
Intet Navneskifte.
vend,

13/6 1918 anmeldt solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Stubbekjøbing,
med Hjemsted i Stubbekøbing og omdøbt til
"Stubbekøbing", s. d.
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Bygget 19o4 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.
Byggenummer 45.

1 Stk.

NHK. - 2o5 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter:

Slaglængde:

Fabrikat: Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master (senere 1 Mast). 1 Luge.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast 12 Tons.
lol,5 x 18,6 x 7,2 Fod.
7/15

dw.

97

Brutto

4o

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 317/l9o4 dat. 3o/5 19o4 er
Skibet som ss "A. L. B." bygget til:
A/S. Sydfynske Dampskibsselskab, Svendbore-.
Indregistreret 51/5 19o4.
18/5 1932 anmeldt solgt til:
A/S. Kolding Fjorddampere, K0lding,
og omdøbt til "Frigga" (2).
I 194

beslaglagt af den tyske Marine og forsvunden.

23/12 1948 anmeldt forlist.
Udslettet af Register 3o/l2 1948.

Int.

- 1,
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Kolding Folkeblad 11. Maj 1953
Kolding Fjorddamperes gamle Baad "Frigga" kommer
ikke tilbage til Danmark igen. Dens Skæbne er beseglet, efter at Tyskerne har hævet Vraget. Damperen
blev som bekendt bortført af Tyskerne under Besættelsen, og for nogen Tid siden fandt man Vraget I
Hærheden af Femern. Det lykkedes at identificere
Damperen, og der gik Meddelelse til Krigsforsikringen i Danmark, hvem den rettelig tilhørte, efter at
Kolding Fjorddamperselskab forlængst har faaet udbetalt Erstatning for Skibet.
Der opstod derefter det Spørgsmaal, om Skibet efter Bjergningen sknzlde tilbage til Danmark, idet
Krigsforsikringsselskabet kunde gøre Krav paa det.
Krigsforsikringen har imidlertid nu meddelt Tyskerne, at man afstaar fra Udleveringskravet. Det har
ved Eftersyn vist sig, at Vraget kun har Skrotværdi - Værdi som gammelt Jern - og Bjergnings omkostningerne har været saa store, at det ikke kan betale sig at kræve Skibet udleveret.
Saa nu ender "Frigga" altsaa sine Dage paa et
tysk Staalvalseværk - og saa kan man maaske en skønne Dag risikere at faa Resten af "Frigga" her til
Landet som ny Skibsplader, og - for at lade Fantasien løbe videre - disse Plader bliver maaske oven
i Købet en Del af en helt ny Fjorddamper.
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Berlingske lidende 8. Juli 1945:
London, Lørdag Aftens
De fire første Skibe er nu blevet overført fra
engelsk til dansk Register. Det er DPDS-Baadene,
"Frigga11, "Thyra", "Rota" og "Tyr".
De tre første er allerede afgaaet til Danmark for
at hente Landbrugseksportvarer. "lyr" sejler i den
kommende Uge.
Det er Hensigten, at alle danske Skibe, som har
sejlet for England under Krigen, skal overføres til
dansk Register, saa snart Formaliteterne kan bringes i Orden. For Det Forenedes Vedkommende drejer det
sig om endnu 8 Baade.
Mange danske Skibe har lignet rene Krigsskibe
med Kanoner, Raketter mod Flyverangreb, Panserplader
og sandsækbeskyttede Broer. Men Krigsudstyret bliver
efterhaanden fjernet, og Skibene føres tilbage til
deres gamle Udseende.

£>erlingske

lidende 12. Juli 1945

Havnepladsen ved fordre Toldbod, hvor saa mange
Mennesker har fundet hinanden i Tidernes Løb efter
kortere eller længere Tids Adskillelse, har vist aldrig været Skueplads for saa megen G-ensynsglæde,
som den var i Gaar Eftermiddags, da tre af Det Forenede Dampskibs Selskabs Skibe, der under hele Danmarks Besættelse har sejlet i engelsk Fart, vendte
hjem til København. For de Mennesker, der her saa
hverandre igen, var det mere end fem Aars Fravær,
der skulde slaas Bro over.
De tre Skibe var Damperne "Frigga", Kaptajn I. H.
Fabricius, "Rota% Kaptajn H. H. Vejlin, og "ihyra ,
Kaptajn P. Stemand-Larsen. Forud for dem er kun et
af"de danske Skibe, der under Krigen har sejlet i
allieret Fart, vendt tilbage til Danmark - det var
AT fred Christensens Damper "Belgien" for snart 14
Dage siden. Men medens "Belgien" endnu tilhørte det
engelske Register og havde delvis engelsk Besætning
om°Bord - deriblandt Besætningen til Skibets Kanoner - var "Frigga", "Eota" og "Thyra" inden Hjemkomsten ført tilbage til dansk Registentog havde
udelukkende dansk Besætning. Skibenes Kanoner var
ved samme Lejlighed blevet fjernede. Det skete den •
2. Juli i London. - Vi lignede jo ellers hele Krydsere, da vi havde Kanonerne., sagde Kaptajn Fabricius paa "Frigga".
Der var samlet nogle Hundrede mennesker paa Kajen, da "Rota" paa Slaget 15 lagde til. De Paarøren-'
de havde hørt, at Skibene skulde komme, og var mødt'
fuldtalligt op. Hæsten alle havde Blomster med. Der.
var malet Plakater med Velkomsthilsener til flere
af de Ombordværende. Der lød glade G-enkendels esraab
fra Kaj til Skib. Blomster blev langet fra Kajen
om Bord i Skibet. I enkelte Tilfælde blev ogsaa
Børn løftet i Vejret og grebet af Faders stærke
Arme paa den anden Side Lønningen.

III
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B. I. 12/7 1945=
Hu glider "Frigga" ind og lægger sig ved Kajen
bag "Rota", medens "Thyra", der ikke kan komme ind
til Kajen, maa lægge sig uden paa "Frigga". Landgangene lægges, og Folk stormer om Bord. Mænd og
Hustruer, Fædre og Børn mødes i lange Omfavnelser.
Bevægede Hilsener udveksles, og enkelte Taarer fældes .
Det er ikke let i al Gensynsglæden at komme til
at tale med de Hjemvendende. Det lykkedes dog at faa
talt nogle Ord med Kaptajn Fabricius fra "Frigga",
den eneste, der gennem alle de fem Aar har ført samme Skib, bortset fra nogle Maaneder3 da han laa paa
Hospitalet i England for at gennegaa en Operation.
Kaptajn Fabricius fortæller, at "Frigga" afgik
fra Aarhus den 6. April 1940 og straks efter Ankomsten til engelsk Havn blev beslaglagt af den engelske Regering. Hele Besætningen erklærede sig straks
rede til at sejle for England, og siden har Farten
gaaet dels mellem Bngland og Island, dels - og mest
- i engelsk Kystfart, snart i Konvoj og snart paa
egen Haand.
Da vi spurgte Kaptajn Fabricius om hans mest
spændende Oplevelse, siger han:
- Det er ikke spændende at ligge og vente paa at
blive slaaet ihjel.
Hans Skib har ofte været ude for Luftbombardementer, men det værste Uheld var det ude fer i 1941, da
det, det skete, medens Kaptajn Fabricius var fraværende, kom til at staa paa Klipperne ved den islandske Kyst og blev ret stærkt beskadiget I Bunden.
Kaptajn Fabricius, der er 59 Aar gammel, glæder
sig til de tre waaneders Ferie, han nu skal have,
men naar den er forbi, vil han ud at sejle igen.

i XII
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Berlingske Tidende 30. April 1948:
Det Forenedes Eksportdamper "Frigga" har Søndag
den 11. April paa Rejse fra Aarhus til London med
Landbrugsprodukter Kl. 11,32 taget Grunden i Kieler
Bugt. Føreren, Kaptajn K. J. Leth forklarede i Søretten: - Damperen havde kort forinden passeret Kiel
Fyrskib og faaet Lods om Bord, men Vejret var usigtbart paa Grund af Taage. Man forsøgte alt for at komme af igen ved egen Hjælp, men Damperen stod fast.
Kl. 19515 antoges Slæbebaadene "Mbwe" og "Ihor!%
der hver havde 700 Hestes Kraft, til Hjælp, og i Løbet af 25 Minutter lykkedes det disse at faa "Frigga".
flot, og efter en Undersøgelse paa Stedet blev der
udstedt Sødygtighedsattest.
Som Aarsag til Grundstødningen kunde Kaptajnen
kun tænke sis: Taagen i Forbindelse med Strømsætning. ;
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Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 28. Hovember 1950:
Det Forenede Dampskibs Selskabs Bksportdamper
"Frigga" er i Aftes sunket i Aalborg-Bugten med en
værdifuld Last af Levnedsmidler - Smør, Bacon og Eg
- til England. Heldigvis blev alle de Ombordværende
reddet.
Forliset fandt Sted efter en Mineeksplosion, der
skete i Gaar liiorges Kl. 6,42 ca. 4 Sømil Nordøst for
Aalborg Bugt Fyrskib. "Frigga" befandt sig i Rute 35
paa Rejse fra danske Havne, hvor den havde taget sin
Last om Bord - sidste Havn var Odense - til Hull.
Der kan næppe være Tvivl om, at Eksplosionen er sket
inden for den minestrøgne Rende - i øvrigt kun faa
Sømil fra det Sted, hvor passagerskibet "Kjøbenhavn"
gik ned, ved hvilken Lejlighed "Frigga" kom til
Hjælp og tog ca. 200 af Kjøbenhavns" Passagerer om
Bord.
Det saa 1 Gaar Bftermiddags ud, som om "Frigga"
skulde kunne bjerges ind til Hals. En stor Hjælpeaktion var sat i Gang. Herom meddeler vor Korrespondent i Aalborg:
Straks da Eksplosionen skete, strømmede Vandet
ind i "Friggas" Maskinrum. Situationen var yderst
alvorlig, og "Friggas" Fører, Kaptajn R, Kruuse,
udsendte S.O.S. med Anmodning om øjeblikkelig Hjælp.
Han maatte benytte Skibets Nødsender, da Hovedsenderen ligesom den elektriske Strøm paa Skibet var
afbrudt ved maskinens Standsning.
Der blev omgaaende sat en stor Redningsaktion i
Gang. Den svenske Orientllnies store Motorskib "Sagoland" , der var paa Rejse fra Bergen til Aalborg
og befandt sig i Kattegat, ændrede Kurs og gik til
Assistance. Redningsbaaden fra Anholt gik ud, og
Redningsbaaden og Lodsbaaden fra Hals gik ogaa ud
for at hjælpe. Fra Aalborg sendtes to Bugserbaade
og fra Frederikshavn sejlede Svitzers "Garm" ud sammen med en af Marinens Baade "M.J. 156". Fra Køben- i
havn startede Zonens Ambulanceflyver.
i&ed Mellemrum sendte Kaptajn Kruuse meddelelser j
fra "Friggas" Batterisender og af disse fremgik,
at "Frigga" langsomt sank dybere og dybere, men det ;
viste sig, at de vandtætte Skodder mellem Maskinrummet og Lasten holdt sig, og det bevirkede, at
"Frigga" endnu en Tid holdt sig oven Vande, selvom
den laa med en Slagside paa 30 Grader.
Ved Middagstid naaede Svitzers "Garm" frem. Paa
Vejen til Minesprængningsstedet havde man gjort alt
Pumpemateriellet klar og omgaaende blev tre Pumper
sat i Gang med det Resultat, at det efterhaanden
lykkedes at sænke Vandstanden i "Friggas" Maskinrum saa meget, at man turde forsøge at slæbe Havaristen til nærmeste Havn. Man vilde tage den ind
til Hals, for der at foretage en midlertidig Tætning.
"Sagoland" tog seks iviand af "Friggas" Besætning, ,
der var gaaet i en Redningsbaad, op, og sejlede dem
til Aalborg, hvortil den ankom Kl. 15 i Dag.
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B. I. 28/11 1950. (2):
De seks ombordværende erklærer samstemmende, at
der ikke er nogen Tvivl om, at Aarsagen til Eksplosionen er en Mine. - Vi følte det, siger de, som om
"Frigga" hoppede i Vejret. Og Fyrbøder Aage Ingemand
Nielsen, Aalborg, fortæller, at han var paa Fyrpladsen, da Eksplosionsbraget lød.
- I samme øjeblik gik det elektriske Lys ud, og
han var klar over,_hvad der var sket. Der blev slaaet et stort Hul i Bunden under Maskinrummet, og han
saa Vandet fosse ind. Alle Mand, der var i Maskinrummet, maatte skyndsomst se at komme i Sikkerhed
og naaede det ogsaa.
Maskinassistent Henning Jensen fortæller, at han
laa og sov i sit Kammer og vaagnede ved, at Lampen
1 Loftet faldt ned paa Dørken. Han var ikke klar
over, at det var en Mineekspiosion, men troede, at
der var sket en Eksplosion i Kabyssen, mén i samme
øjeblik han løb dertil for at se, hvad der var sket,
blev der raabt: "Skibet synker, vi er minesprængt."
"Garms" Bestræbelser for at holde "Frigga" flydende, til man naaede Hals, lykkedes ikke. En Overgang saa det ud, som om Vandet i maskinrummet var
faldende, men formodentlig er et Skot brudt sammen,
for Kl. ca. 18,15f da de to Skibe - "Garm" med "Frig
ga" paa Slæb - befandt sig omtrent midtvejs mellem
Aalborg Bugt Fyrskib og Hals, væltede "frigga" pludselig rundt og gik til Bunds paa 11-12 iaeter Vand.
•o

Alle ombordværende - baade paa "Frigga" og "Garm"
- er i Sikkerhed. Der blev 1 Aftes gennem Radioen i:
holdt Mandtal, som viste, at alle Medlemmer af "Frig
gas" Besætning dels var kommet til Aalborg med "Sagoland", dels befandt sig paa Vej til Aalborg og
Hals med Bjergningsbaadene "Goliath" og "Garm". Ogsaa de Folk fra "Garm", der havde været ombord paa ;
"Frigga", var i god Behold kommet tilbage til deres ,
Skib.
"Frigga" var et ret gammelt Skib - bygget i Fre- ;
derlkshavn 1922 - men som alle Eksportbaade var det
velholdt og moderniseret, udstyret med Kølelast o. ;
.s.v. Skibet maalte 1.095 Brutto Registertons, og :
det havde ved Forliset en Ladning paa ca, 900 Tons
Smør og Bacon samt et mindre Parti Ag om Bord.
Rent skønsmæssigt kan Ladningens Værdi anslaas
til ca. 4 Millioner Kroner.
Hvorvidt "Frigga" kan bjerges, vil de kommende
Dage vise. Der kunde ikke i Aftes siges noget bestemt herom. Forudsat at Vejret holder sig nogenlunde roligt, maa man derimod vente, at der 1 de
kommende Dage vil blive gjort energiske Forsøg paa
at hæve saa meget som muligt af Skibets Ladning.
Baade Flæsket og Smørret - maaske navnlig flæsket
- vil selv efter nogle Dage i vinterkoldt Søvand
bevare saa meget af sin Værdi, at det kan sælges,
omend til nedsat Pris.
"Friggas" Forlis bringer igen Spørgsmaalet om
Bundminer - magnetiske, akustiske, kombinerede,
eller hvad de kan kaldes - frem i Offentlighedens
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B. T. 28/11 1950. (3)
Søgelys. Det virker forbløffende, at en Minesprængning som denne kan ske i en strøget Rende, hvor Tusinder af Skibe har sejlet siden Krigens Ophør, uden
at noget er sket.
- Man kan, sagde Chefen for Mineskibsdivisionen,
Kommandørkaptajn I. Hoppe, 1 Aftes paa "Berlingske
Tidendes" Forespørgsel, aldrig, trods Strygning,
være fuldstændig sikker for disse Miner, før de er
saa ødelagt af Havvandet, at deres Batteri ikke mere virker. Denne specielle Mine har maaske været
ude af Funktion i Aarevis, men er saa ved en eller
anden Paavirkning udefra5 eller maaske en Berøring
med en eller anden Genstand, blevet aktiv igen.
- Der har været gisnet om, at en Fisker kan have
haft den i sit Trawl og slæbt den ind i Renden.
- Det vil næppe nogensinde kunne bevises, selv ;
om det skulde være Tilfældet. Naturligvis maa Fisk- ;
erne ikke slæbe med Trawl i de minestrøgne Render
og heller ikke trawle paa tværs af dem. Men hvis
det undtagelsesvis skulde være sket, vil et Bevis
næppe kunne præsteres.
Saavidt Kommandørkaptajn Hoppe. Det kan maaske
derudover have sin Betydning at fastslaa, at "Friggas" Minesprængning, skønt sket i Nærheden af Pladsen for "Kjøbenhavns" Forlis, dog foregik flere Sø- :
mil fra dette Sted og i en Rute, som ligger uden for
Aalborgbaadenes Sejlrute. "Friggas" Eksplosion skete som nævnt paa Rute 35 flere Sømil nord for Aal- ;
borg Bugt Fyrskib, medens xialborgbaadene følger Rute 38, der krydser Rute 35 i Retningen Vest-Øst
j
umiddelbart ved Fyrskibet.
Resten af Besætningen fra den sunkne "Frigga"
ankom ved 21-Tiden til Aalborg om iJord paa to af
Bjergningsselskabet cfoliaths Baade.

:

Kun Kaptajn Kruuse blev tilbage ved Ulykkessted- '
et, idet han kom om Bord i Svitzers "Garm", der
Natten over bliver liggende ved Vraget.
De 17 Mand, der kom i Land i Aftes, var alle
stærkt forkomne af den haarde xørn, de har maattet
udstaa, siden Minesprængningen skete om Morgenen.
Søværnskommandoen melder Mandag Aften:
Vrag, Position Rute 38, omtrent midt mellem
Punkt 1 og Aalborg .bugt Fyrskib. Mærkefartøj,
førende Ankerlanterne og to røde Lys over hinanden, er udlagt ca. 100 Meter Vest for Vraget. Skibet skal passeres godt Syd om Mærkefartøjet.

Lloyds List & Shipping Gazette 28. November 1950:
Cullercoats Radio, Hov, 27. :
Following received from Skagen Radio: At 6,36
a.m. G.M.T.: Following received from steamer "Frigga", OXQA: S 0 S at 6,32 a.m., G.M.T., in distress
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Lloyds List & Shipping Gazette 28/11 1950 (2):
four miles NNE og Aalborg Bay Lightvessel, heavy
list, launching lifeboats, require immediate assistance.
At 6,54 a.m., G.M.T.: Following received from
steamer "Frigga": Four miles NNE of Aalborg Bay
Ligth-vessel, exploslon may be mine. Heavy list,
leaking in engineroom, require immediate assistance
At 7,19 a.m., G.M.T.: At present motor vessel
"Sagoland", SMCN, is the nearest vessel, due at position of steamer "i'rigga" at 9?30 a.m., G.M.T.
At 8,05 a.m., G.M.T.s Steamer "Frigga", at 7,55
a.m., G.M.T., launched one lifeboat.
At 8,57 a.m., G.M.T.: From m.otor vessel "Sagoland": On position in 20 minutes. Can see steamer
"Frigga", which now has two boats launched.
At 9,30 a.m., G.M.T.: Vessel alongside steamer
IT TJiw-n
i L L r- rrPi
:1 '*

- -- - to&' ' °

Fr ed e riks havn, N ov. 27«:
Danish steamer "Frigga", Odense and Aarhus for
Hull, cargo agricultural products, has anchored
four miles north of Aalborg Bay Light-vessel, leaking heavily after having struck a mine, no personal casualties. Svitzers salvage tug "Garm" has
left here to render assistance.
Aalborg, Nov. 27:
Salvage steamer is now alongside steamer "Frigga" .
Copenhagen, Nov. 27:
Steamer "Frigga", cargo butter, eggs and bacon,
is still afloat, although her engineroom Is flooded. The majority of her crew have been taken off,
only the master and seven men remaining on board.

Llojrds List & Shipping Gazette 29. November 1950
Copenhagen, Nov. 27.: The 23 crew of the Danish
steamer "Frigga" were to-noght taken ashore.
Aalborgs Nov. 27.: Steamer "Frigga" sank at
about 5 p.m.
Copenhagen, Nov. 27.: Steamer "Frigga" sank this
evening while belng towed to Aalborg. There were
no casualties.
Frederikshavn, Nov. 27.: Steamer "Frigga" was
taken in tow by salvage vessel "Garm", but sank
11-12 miles SE. by E. of Hals Lighthouse xn 12 me-

f
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Lloyds List & Shipping Gazette 29/U 1950 (2):
tres of water. Vessel is . lying on her side. Svitzer will commence salvage as soen as weather permits
Understand cargo will be lightered to Aalborg.
(Lloyds Agent per Salvage Association).

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 29. November 1950:
Svitzers to største Lægtere, "Frigga" og "Sif",
var i Aftes, bugseret henholdsvis af Bjergningsdamperne "Svava" og "Urd", paa Vej fra Nakskov til Aalborg-Bugten for at være klar til at optage den kostbare Last fra den sunkne Eksportdamper "Frigga".
I Gaar var Vejret saadan, at ethvert Forsøg paa
at begynde et Bjergningsarbejde var umuligt. Det
blæste 4-5 Beaufort (6-8 Sekundmeter) fra Syd med
kraftig Sø. Den sunkne Damper ligger paa Siden og
er ret vanskelig tilgængelig. Bjergningsdamperen
"Garm" ligger stadig paa Stedet parat til at udnytte de Chancer5 der maatte byde sig, og om Bord paa
Garm" befinder sig vedblivende nFriggas"Pører, Kaptajn R. Kruuse.
Af Hensyn til de store Værdier, der staar paa
Spil, maa man haabe, at en Bjergning af Lasten lader sig gennemføre. Sagkundskaben siger, at i et
vist begrænset ^-ntal Dage vil Ladningen af Bacon
og Smør kunne holde sig praktisk taget ubeskadiget,
men naar denne Grænse er naaet, vil ødelæggelsen
til Gengæld skride hurtigt frem.
Det Forenede Dampskibs Selskab har i et Telegram
til Svenska Orient Linien udtalt sin Tak til Rederiet, samt til Kaptajnen og Besætningen paa ms "Sagoland" for den Beredvillighed og Hurtighed,_hvorme & man fra Skibets Side kom den nødstedte "rrigga"
til Hjælp.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 30. November 1950
En Periode af stille Vejr i Gaar Formiddags blev
af Svitzers Bjergningsfolk benyttet til en Dykkerundersøgelse af "Frigga". Den bragte intet overraskende nyt for Dagen, men det blev fastslaaet,
at en af Skibets Søventiler var sprængt ved {Eksplosionen.
Samtidig gjorae man klar til at begynde at losse det sunkne Skib. Under Vandet ryddede Dykkerne
op, og foroven fik man lagt en af de store Lægtere
paa Plads og forankret. Kl. 15 var alt 1 Orden til
at "begynde Losningen, da det pludselig blæste op
med Vindstyrke 5, og det videre Arbejde maatte stil'
les i Bero. Baade "Garm" og Lægterne bliver dog paa:
Stedet for at være parat til at udnytte enhver Chan;
ce.
"Friggas" Fører, Kaptajn R. Kruuse, der hidtil \
har opholdt sig paa "Garm", gik i Gaar i Land. Han \
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B. T. 30/11 1950 (2):
skal være i København paa Lørdag,, da der er berammet Søforhør til Kl. 10,15«

Berlingske Tidende Søndag 3. December 1950:
Sø- og Handelsretten afholdt i Gaar under Ledelse
af Fuldmægtig Johs. Fr. Olsen og med Kaptajnerne H.
Rosfeldt og J. J. Petersen som
søkyndige Meddommere
Søforhør i Anledning af DFDS1s Eksportdamper "Friggas" Minesprængning i Aalborgbugten Mandag den 27.
November d. A. Kl. 7 Morgen.
Fra "Friggas" Fører, Kaptajn Rasmus Larsen Kruuse'
forelaa en længere Rapport, og Kaptajnen forklarede
i øvrigt til Protokollen, at "Frigga" sejlede midt
i den minestrøgne Rende, der er 2.000 Meter bred,
og han ansaa det for udelukket, at Damperen af Strøm.
men kan være forsat ud af Renden. 2. Styrmand havde •
i øvrigt meddelt ham, at han - Styrmanden - kort tøxEksplosionen havde set wstre Flak Lysbøje ret forude i en Afstand af ca. 3 Sømil. Strømmen var, saa
vidt Kaptajnen kunde skønne, østgaaende og svag.
;
OFrigga" var ikke afmagnetiseret.
i
Det var 2. Styrmand, der havde Vagt paa Broen,
medens Kaptajnen var i sit Kammer lige under denne,
men Kaptajnen kom op ved Eksplosionen, der skete Kl.
7,20. Kaptajnen havde straks konstateret, at Maskintelegrafen var ødelagt ved Eksplosionen. Han sørgede,
for, at der blev kastet Anker, at der udsendtes Nødsignal, og at Folkene sattes I Gang med at klargøre ;
Baadene, idet han Ikke var i Tvivl om, at der var
sket en Minesprængning, der kunde bevirke, at Skibet eventuelt sank hurtigt. Damprens Fart i godt Vejr
var ca. 11 Sømil, og Kaptajnen mente, at "Frigga"
havde haft den Fart, da Eksplosionen skete.
1. Styrmand .•'/. Ankersen og 2. Styrmand H. E. Kristensen samt de øvrige mødte af Besætningen bekræf- i
tede Kaptajnens Rapport og Forklaring.
2. Styrmand tilføjede, at han heller var I Tvivl l j
om, at der var sket en Mineeksplosion.
Paa et særligt Spørgsmaal herom stillet af Kap- .
tajnløjtnant viethje fra Mineskibsdivisionen, forklarede han, at han ikke efter Eksplosionen har set
døde Fisk flyde op i Vandets Overflade eller Vandet forplumret, og"han havde kun hørt en Detonation
ved Eksplosionen.
Kaptajnløjtnant Wethje oplyste, at Strømmen ved
Aalborg Bugts fyrskib, da Eksplosionen skete, var
østlig og af Styrke 0,7.
Kaptajn Fage Petersen fra Svitzers BjergningsEntreprise oplyste, at "Friggas" Anker senere er
bjerget, og at man da konstaterede, at det laa et
Par Hundrede Meter paa Vestsiden af Midterlinien
i den minestrøgne Rute paa det 1 Rapporten opgivne
Sted for Eksplosionen.
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(2):

Paa Grund af det fortsat urolige Vejr3 kan der
stadig ikke siges noget bestemt om, hvilke udsigter
der er for at faa Damperen og dens Last bjerget i
mere eller mindre god Tilstand.

Berlingske
6. December 1950:
L g ^ ^ c Tidende
J.j.ucii^c Onsdag
vx*ouw
&

Svitzers Bjergnings Entreprise har af "Hamburg
Bugsier- und Bergungs-Gesellschaft" lejet to mægtige Løftepontoner, som Entreprisens "Garm" i Gaar
har hentet i Kiel for at bringe dem op til Hals.
Pontonerne ventes derop i Dag, og det er Meningen, saa snart Vejret tillader det, at gøre et -orsøg paa at hæve "Frigga" med Lasten i. Den hidtidige Plan om at tage Lasten op først er blevet til
intet paa Grund af det vedvarende stormfulde Vejr.
De to tyske Pontoner bærer Navnene "Energie" og
"Ausdauer", og de har hver for sig en Løfteevne af
2.200 Tons.

Lloyds List & Shipping Gazette 8. December 1950:
Copenhagen, Dec. 7.: Steamer "Frigga": Lifting pontoons arrived yesterday, all gear available
to commence operations but weather still unfavourable, prohibiting work.

Berlingske Tidende Søndag 10. December 1950
Under de sidste Dages stille Vejr er Svitzers
Dykkere naaet saa vidt, at de har faaet lagt Rulletove under "Frigga", der ligger sunken i Aalborg
Bugten. Hvis Vejret i Dag tillader at arbejde paa
Søen, haaber man at faa Skibet, der ligger paa Siden, rejst op, saa det kommer til at staa paa ret
Køl. Først derefter kan den egentlige Hævning begynde, og det bliver - selv under gunstige Vejrforhold - et flere Dages Arbejde, Idet det sunkne
Skib kun kan hæves et lille Stykke ad Gangen, og
mellem hvert Løft skal det sættes paa Grund Igen,
inden Arbejdet skal fortsættes.
Det ventes, at "Frigga" tilsidst vil blive taget ind til Aalborg for at repareres ved Aalborg
Værft.

Lloyds List & Shipping Gazette 11. December 1950:
Copenhagen, Dec. 9.: Steamer "Frigga": Salvage
operations commenced yesterday morning, weather remalning favourable, hope lifting Monday, Dec, 11.

i
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Lloyds List & Shipping Gazette 12. December 1950:
Aalborg, Dec. 5.: "Frigga": Svitzers salvage
vessel "Garm" left Kiel to-day with two large llfting pontoons, which will be used in the work of
raising the sunken steamer "Frigga" on Hals Barre.
The pontoons are espected at Hals in the course of
to-morrow, when the work of raising t&e vessel, which
Is lying in 12 metres of water, will begin immediately. On account of the bad weather it has not yet
been possible to salve the vessels cargo and it is
probable that the wreck will now be raised with the
"cargo on board.
London, Dec. 11.: The following message has been
received from Copenhagen, dated Dec. 9.: Steamer
"Frigga": Weather permitting, ready to straighten ;
ship to even keel to-morrow.
Copenhagen, Dec. 11.: Steamer "Frigga": Southeast gale, still biowing, prevented salvage work
from yesterday noon. Salvors require about one days
favourable Heather to enable them to commence
straightening and llfting.

Lloyds List & Shipping Gazette 19. December 1950
Copenhagen, Dec. 18.: Steamer "Frigga": Heather
still~unfavourable, no progress in sal vage Operations.

Lloyds List & Shipping Gazette 21. December 1950:
Copenhagen, Deo. 20.: Steamer "Frigga": Favourable weather yesterday permitted resumption of salvage operations, which Interrupted early to-day
owing to increasing gale. Last eight days gale has
caused vessel to sink 5 metres into sand for full
length and her position has been altered from 90
to 105 degrees.^Salvage thereby has been more compllcate.d out necessary measures will be taken as
soon as weather permits.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 20. Deobr. 1950:
Endelig 1 Gaar kunde man paabegynde Arbejdet
med at hæve Vraget af "Frigga", der for nogen Tid
siden sank paa Hals Barre. Arbejdet har hidtil været forsinket af ugunstigt Vejr. I Morges tog man
fat paa at rejse Vraget op, og selve Hævningen vil
finde Sted i de nærmeste Dage. Svitzer, der foretager Hævningen, erklærer, at 3-4 Dages godt Vejr
er'nødvendigt, for at Arbejdet skal kunne fuldføres. Efter Hævningen vil "Frigga" blive bugseret
ind til Aalborg.
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Berlingske Tidende Lørdag Morgen 23. December 1950:
Aalborg, Fredag:
Netop som man troede, at Bjergningen af Det Forenedes "Frigga", der sidst i November sank paa Hals
Barre, skulde komme i Gang, har der vist sig en ny
alvorlig Vanskelighed. Det viser sig nemlig, at Vraget har boret sig ca. 5 Meter ned i Sandbunden paa
Barren, saaledes'at det i øjeblikket er -umuligt at
hæve det. Direktør Kjær fra Svitzers Hovedkontor i
København har i den Anledning i Dag været i Aalborg
for at forhandle om, hvorledes man nu skal gribe
Bjergningsarbejdet an. Direktør Kjær oplyser, at til
Trods for de meget store Vanskeligheder vil Bjergningsarbejdet blive fortsat, og der er absolut ikke
Tale om at opgive det. Vejret har nu ogsaa paa ny
lagt sig paa tværs, idet der blæser en ret kraftig
østenvind""hen over Farvandet.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 3- Januar 1951:
Svitzers Bjergningsdamper "Garm" er nu vendt tilbage til sin Sation i Frederikshavn, efter at Forsøget paa Bjergning af DFDS' "Friggas" Last i første Omgang har maattet opgives, fordi Vraget er sunket fem Meter ned i Sandbunden. Det er nu Hensigten
at skære Hul i "Friggas" Skibsskrog for at søge at
faa saa meget som muligt af den værdifulde Last reddet ud af Vragetj men hvornaar man kan gaa i Gang
med dette Arbejde, er endnu ikke afgjort.

Berlingske Tidende lørdag Morgen 6. Januar 1951
Aalborg, Fredag Aftens
Der er nu bragt Smør for 300.000 Kr. i Land, dels
i Hals , dels paa Kysten længere mod Nord i Vend.syssel. Det drejer sig om 1.200 Dritler Smør, som under Bjergningen fra den sunkne Damper "Frigga" er
gaaet i Drift paa Havet. Det meste af Fiskerflaaden
fra Hals har deltaget og har bjerget store Værdier.
Der vil blive betalt Bjergeløn til Fiskerne og andre, som har reddet Smørret.

Lloyds List & Shipping Gazette 27. Januar 1951:
Aalborg, Jan. 23. s Steamer "Frigga": A communication received here to-day from the British Ministry of Food stated that for the time being it did
not wish to receive the remainder of the butter salved from the sunken steamer "Frigga". Some of the
salved butter was sent to England a week ago and
there are still about 2.500 cases lying here. This
butter will now be placed in cold store until the
British send for it, as will any further butter salved from the said vessel.
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Bygget 1888 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.
1 Stk. 164 NHK. - 670 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 2o-33~5^"
Slaglængde: 36"
2 Stk. enkeltbundede Kedler hver med 2 corrugerede
Fyrkanaler. Arbejdstryk 150 Pund pr. Kvadrattomme.
Risteflade 8l Kvadratfod. Hedeflade 2.4o3 Kvadratfod.
1 Stk. Donkeykedel med 7o Punds Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra G. Clark, Sunderland.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk - Well Deck. 2 Master. 4 Luger.
Bak 36s Bro 62' Halvdæk 625 Poop 33*
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke 335 Tons
Agterpeaktank
35 255,2 K 37,1 x 17,2
255 / 2.145 dw. 1.7o7 brutto

I.056 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 258/1896 dat. 21/7 I896
er Skibet som ss "Kathleen" købt fra England af
A/S, Dampskibsselskabet Union, København,
og omdøbt til "Frisia11 med Hjemsted i København,
Registrering er foretaget 28/7 1896.
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Ifølge Anmeldelse Nr. 46o/191o dat. 22/1o 191o har
Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling, København,
taget Selskabets Bo under Konkursbehandling.
Registreret 22/lo 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 5l4/l91o dat. 18/11 191o har
Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling solgt Skibet til.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia A/S. Cl), Kbhvn.

Registreret 19/11 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 89/1913 dat. 27/2 1913 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Hafnia, Aktieselskab (2), Kbhvn,

Registreret 3/3 1913.
Ifølge Anmeldelse Nr. 931/1916 dat. 25/1o 1916 er
Skibet solgt til:
A/S. Det- Dansk-Norske Dampskibsselskab, København.

Registreret 3l/lo 1916.
Ifølge Anmeldelse N r . 990/1917 dat. lo/l2 1917 er
sunken i Nordsøen den 2l/lo 1917 efter Kollision. 14 Besætningsmedlemmer og 1 Passager omkom. Skibets bogførte
Værdi Kr. 1.293-596.Udslettet af Register 11/12 1917 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 12 - 75.

21/1o 1917 kolliderede Skibet i Nordsøen med en ukendt
Damper og sank. "Frisia" var paa Rejse fra
England til Odense med Kul og sejlede 1 Kon- ;
voj. 14 Mand af Besætningen omkom tilligemed \
en Passager - 1 Besætningsmedlem fra den sæn-i
kede ss "Margrete" af Aalborg.
!
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Registreringsprotokoller: V-220.

Hegistreringsdato:
Certifikater:

8/4 1873.

8/4 1873.

20/12 1882.

Bygget 1873 af Burmeister & Wain A/S., København,
ifl. Bilbrev dat. København 8/2 1873.
1 Stk. 10 NHK. = 40 IHK. Højtryksmaskine.
Fabrikat: Burmeister & Wain.
Klinkbygget af Jern.
1 Dæk. Ingen Master.
Ens platgattet For- og Agterskib.
Fuldstændig Inderklædning«
Længde:

57'9".
dw.

Bredde:

36,52

13'0". Dybde:

brutto.

5'8".

23,01 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 8/2 1873 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Svendborg 27/3
1873 bygget til:
Kammerherre og Baron F. Juel Brockdorff, Thorseng.

Maalt ifl. Maalebevis dat. Svendborg 20/9 og
12/12 1882 til: 20,44 netto.
Ifl. Svendborg Eegistreringskontors Indberetning af 29/3 1893 solgt til:
Kammerherre, Baron C. Juel Brockdorff, Thorseng.
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Berlingske Tidende 12. Januar 1947:
Efter omtrent 75 Aars Fart mellem Svendborg og
Vindeby paa Taasinge lægger Danmarks ældste Hjulfærge "Frits Juel" nu definitivt op. Den er i disse
Dage slæbt til Troense, hvor den skal ligge, indtil
der er truffet Bestemmelse om dens videre Skæbne.
Man er meget interesseret i at bevare den som en
Slags Turistattraktion, men bliver det for dyrt,
vil den eneste Løsning sikkert blive, at den overtages af Burmeister & Wain, som muligvis kan sikre
den en Plads paa et Søfartsmuseum.
Den blev bygget hos B. & W. i 1872 for en Sum af
13.000 Rigsdaler og forsynedes med en Højtryksmaskine med 12 Hestes Kraft. Den kom til Svendborgsund den 2. Marts 1873, hilst med Salut fra Frederiksøen og afløste en Sejlsmakke, der afhængig af
Vind og Vejr hidtil havde besørget Overfarten.
Først i 1928 fik den en tidssvarende Afløser i Motorfærgen "Taasinge", men brugtes dog stadig som
Reserve.
"Frits Juel" har i sin lange Tjeneste vist sig
ualmindelig driftssikker, selv om det af og til kunde knibe med at klare den stærke Strøm i Sundet.
Mange Feriegæster, der gennem Aarene har besøgt Taasinge, vil mindes Færgen og husker maaske stadig,
hvordan Skipperen paa "Broen" - en lille Forhøjning i Bagbords Side - paa sit syngende fynske Maal
raabte et "Slav Bak" ned til Maskinmesteren, naar
Sundet var passeret.

Dansk Søfartstidende 11. Juli 1947:
Svendborg-Vindeby Færgeselskab har solgt den
gamle Vindebyfærge "Frits Juel" til Svendborg Skibs
værft. Her vil den ende sine Dage som Pram. Færgeselskabet har betinget sig, at selve Maskinen overgaar til B. & W. som en Gave fra Færgeselskabet.

Berlingske Tidende 16. August 1947:
Danmarks ældste Hjulfærge "Frits Juel«, der i
mange Aar bestred Færgeoverfarten mellem Svendborg
og Vindeby, og som for et Far Maaneder siden blev
solgt til Svendborg Skibsværft, hvor man agtede at
ombygge den til Slæbepram, har nu Chancen for at
faa en blidere Skæbne, der vil bevare den for Eftertiden.
i-aa Taasinge er der i Øjeblikket stærke Kræfter
i Gang for at købe Færgen tilbage og lade den restaurere, hvorefter man vil anbringe den paa Kysten
ved Troense som Søfartsmuseum. Færgens Maskine blev
som bekendt ved Salget skænket til Burmeister & Wain
til Værftets Museum.
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"Under Dannebrog", Marts 1949:
Gamle Minder, der forsvinder.

Ogsaa de plaskende Skovlhjul er nu en saga blott.
Vi finder dem i Dag kun i oilkeborgsøeme, hvor den
gamle "Hjejlen", bygget i 1861 hos Baumgarten & Bur-,
melster, det senere B. & W., stadig kløver Ferskvandssøernes Bølger. Det sidste danske Hjulskib i
Saltvand var Dampfærgen "Frits Juel" af Svendborg,
ogsaa den er bygget paa det senere B. & W's Værft
i 1873, og den har siden da plasket frem og tilbage i
mellem Fyn og Taasinge paa Svendborg-Vindeby Ruten* j
Oprindelig var det Stamhuset Thorseng (ValdemarSlot):
der havde Færgeprivilegiet, men dette er senere
blevet afløst, og Færgefarten drives nu af et Interessentskab.
Før sidste Verdenskrig blev en moderne Motorfær- \
ge sat ind paa Ruten, og "Frits Juel" - i Svendborg ;
bedre kendt under Navnet "Slag Bak Makker" - laa i
mange Aar oplagt som Reserveskib. Dog Krigen bragte ,
det gamle Jernskib en ny Æra, idet Brændselsoliemangj
len nødvendiggjorde Motorfærgens Oplægning. Forsynet med Neutralitetsmærker paa begge Sider padlede
den gamle Hjulfærge under astmatisk. Stønnen atter
frem og tilbage over det smalle Svendborgsund.
Dog nu har den Igen ligget stille, siden Olie- i
tilførslerne atter har tilladt Motorfærgen at gaa
i Fart, og med Vemod læser man i disse Dage Gravskriften over Danmarks sidste Hjulfærge, idet der
i de officielle Ændringer til Skibsregistret er an- i
ført: Hjuldampskib "Frits Juel" af Svendborg (OYDK) j
er efter at være ombygget til Pram udslettet som
fritaget for Registrering.
Dybere kan en veltjent gammel Skude vel næppe
s

^e*

H. de L.
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Registreringsprotokoller:
Registreringsdatos

KIV-74.

1-91.

15/5 1893.
1/1 1894. (Omregistrering).

Certifikater:

15/5 1893. ll/ll 1896.

2/7 1898.

22/2 1904.

Bygget 1893 af A/S. Burmeister & Wain, København,
Ifl. Bilbrev dat. København 15/5 1893.
1 Stk. 200 M K . = 1.100 IHK. Iregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 21,5" - 35" - 57".
Slaglængde: 39".
Fabrikat: Burmeister & Wain.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. Well Deck. 2 Master.
Middelfyldig Boug med lodretstaaende Stævn. Agterskib med rundt Spejl.
Bak. Hytte midtskibs, Halvdæk. Hytte agter.
Ruf midtskibs til Maskine- Officerskamre og Kabys
m.v. Navigationshus, 2 Sideruf.
Ufuldstændig Inderklædning.
6 vandtætte Skodder.
Vandballast: 595 Tons.
Længde:

274•4".

310 / 2.800

dw.

Bredde:

36*6". Dybde: 20*8"
(16•8").

2061,39

brutto.

1.464,67 netto

ifl. Maalebevis dat. København 15/5 1893.

Ifølge Bilbrev dat. København 15/5 1893 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København
15/5 1893 bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet "Gorm", København,
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med Firmaet L. H. Carl, som bestyrende Reder.
Ved Omregistreringen 1/1 1894 angives Skibets Maal
til:
Længde: 275 *2"
Bredde:
37*1"
Dybde til Bundtank Top: 16'8"
Dybde til Bund: 20'2"
Længde af Maskinrum: 40*8".
Beskrivelsen af Skibet ændres samtidig til: Overbygning midtskibs, Halvdæk, Hytte, Bak, Rufmidtskibs,
Kavigationsruf og 2 Sideruf.
Ifl. Maalebevis dat. København 9/ll 1896 er Tonnagen forandret til:
2.050,49 brutto.
1.3o4,56 netto.

5.802,89 Kubikmeter.
3.691,91 "

Ifl. Maalebevis dat. København 15/2 1904 er Skibet maalt til:
1.875,27 brutto.
1.185,41 netto.

5.307,02 Kubikmeter.
3.354,72 "

Ifølge Anmeldelse dat. København 23/1 1916 fra
Selskabet er Skibet paa Rejse fra Buenos Ayres til
Malmø og Helsingborg 3/9 1915 forlist i Atlanterhavet som Følge af en Eksplosion, der fandt Sted
efter at Skibet var blevet stoppet af en tysk Undervandsbaad. 2 Mand af Besætningen omkom. Skibets
Værdi Kr. 450.000.Udslettet af Registret ifl. Beslutning af 24/l 1916.
Certifikatet afleveret.
Udslettelsesprotokol 5 - 1»

1-2.
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Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn gør vitterligt:
Aar 1915 den 21. September Formiddag Kl. 9 blev Ekstraretten sat af Rettens Formand J. Koch og dens Medlemmer Kaptajn Tidemand og Kaptajn Schou og foretoges:
Nr. 89/1915. Søforhør over Damperen "Frode" i Anledning
af, at "Frode" er forlist i Atlanterhavet som Følge af Eksplosion.
For Retten mødte:
Kaptajn Chr. Clemmensen
1. Styrmand F. Lemmcke
2. Styrmand C. Knudsen
1. Maskinmester Thorvald Madsen
3. Maskinmester Ulrik Christiansen
Hovmester C. Frederiksen
Matros P. Petersen
Matros Chr. Olsen
Matros C. Hansen
Matros Th. Petersen
Tømmermand Axel Jensen
Letmatros Osvald Petersen
Letmatros Viggo Sørensen
Donkeymand G. Roos
Fyrbøder C. Jensen.
Foruden de ovennævnte Personer var endvidere mødte:
Kok C. Andersen
Matros C. Nielsen
Fyrbøder Ole Olsen
Fyrbøder Olav Askoilsen.
Der fremlagdes Uddrag, der ved Konference fandtes overensstemmende med den i Retten tilstedeværende Dagbog, oplæst
for og godkendt af de mødende.
Det fremlagte Uddrag lyder saaledes:
Uddrag af ss "Frode"s Skibsdagbog.
Fredag den 3o. Juli 1915 Kl. lo Fm. afsejlede Skibet fra
Villa Constitucion, Argentina, med en Ladning Majs til Malmø
og Helsingborg. Søndag den 1. August Kl. 9,2o Fm. kvitteredes
Lods paa Montevideo Red, og Rejsen fortsattes uden Uheld til
St. Vincent, Cap Verdune, hvor Skibet Søndag den 22. August
indtog en Del Bunkerkul og afsejlede derfra samme Aften.
Rejsen fortsattes uden at noget passerede af Betydning.
Fredag den 27- August stoppedes, og Navnene paa Skibssiderne blev opmålet, da de var en Del afslidte, og Rejsen
fortsattes.
Onsdag den 1. September blev begge Redningsbaade svinget
ud klar til Affiring og Flaget blev hejst.
Fredag den 3. September Kl. 4,2o Em. blev Skibet stoppet
af en tysk Undervandsbaad, der beordrede en Baad sat i Vandet
og Eftersyn af Skibets Papirer. Ordren blev efterkommet øjeblikkelig og Papirerne bragt ombord i Undervandsbaaden. En af
Mandskabet, der var med i Baaden, og som var paamønstret i Buenos Aires, blev paa en fra Chefen paa Undervandsbaaden given ;
Ordre afbetalt og tilbageholdt i denne, da det viste sig, at
Manden var tysk, og at hans Papirer og Navn, hvorunder han var
paamønstret i Buenos Aires, var falske. Skibspapirerne blev

Bilag I - 1
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derefter tilbagegivet, og "Frode" fik Lov til at fortsætte
Rejsen. Kl. 5,15 fortsattes. Efter Opmaaling i Kortet 52,12
N. Br. 12,6 V. Lgd. Kl. 8,2o Aften skete en voldsom Eksplosion
midtskibs om Styrbord ud for Maskinrummet efterfulgt af en
stærk Rystelse i Skibet, der begyndte at synke. Alle Mand blev
beordret til Baadene, der var svinget ud. Da Styrbords Redningsbaad var blæst i Luften ved Eksplosionen, gik hele Besætningen i den Bagbords Baad med Undtagelse af 2. Mester N. Holm
og Fyrbøder V. Nielsen og Matros V. Petersen. Sidstnævnte faldt
i Vandet bed Affiringen af Baaden og blev senere opfisket,
hvorimod 2. Mester Holm og Fyrbøder Nielsen begge omkom ved
Eksplosionen. Baaden opholdt sig i Nærheden af "Frode", og da •
denne vedblev at flyde, besluttedes det at gaa ombord og hente
noget Tøj, da de fleste af Besætningen var halvnøgne, 1. Styrmand Lemmecke og Matros Hansen blev sat om Bord og hentede fra
Kahytten en Del Beklædningsgenstande og Tæppet, der blev for- •
delt i Baaden. Da "Frode" stadig flød, blev det besluttet at
gaa om Bord og sætte den Bagbords Jolle i Vandet, og Kl. 2,3d
Lørdag Fm. gik 1. og 2. Styrmand med Matroserne C. Olesen,
Th. Petersen, C. Hansen samt Hovmester Frederiksen og Tømmer-:
mand Jensen om Bord og satte Jollen i Vandet, hvorefter Besætningen blev fordelt i begge Baade, og der blev roet mod Land. ;
Kl. ca. 3,15 forlodes "Frode", Agterdækket var kun lidt B
over Vandfladen og Maskinrum og Fyrplads fuld af Vand til Mellemdækket, der var Intet Spor af de to Omkomne.
Søndag den 5. September Kl. ca. 8 Fm. landede begge Baade
i Salleyheige paa Irland, hvorfra der straks afsendte Telegram
til Rederiet og den danske Konsul i Limerick om Ulykken.
sign. C. B. Clemmensen
Fører
sign. Carl Knudsen
2. Styrmand
sign. Fritz Lemmecke
1. Styrmand.
Fremlagt i Sø- og Handelsretten' den 21. September 1915*
Helland, Ass.
Matros Carl Nielsen forklarer, at han, som stod paa Bakken, mener et Øjeblik a t have hørt en Lyd som af en arbejdende Motor, Lyden holdt dog hurtig op igjen, og vistnok ca. 5
Minutter efter skete Eksplosionen.
Styrmand Carl Knudsen og Fiatros Peter Petersen forklarer
at de som begge opholdt sig paa Broen, da Eksplosionen indtraf (Petersen stod til Rors) begge et Øjeblik, maaske et
Par Sekunder før Eksplosionen hørte noget som en Summen fra
Vandoverfladen paa Styrbords Side. Matros Petersen varskoede
det til Styrmanden og straks efter skete Eksplosionen.
Samtlige de mødende forklarer, at de maa antage, at 2.
Maskinmester Holm og Fyrbøder Nielsen, der begge havde Vagt
i Maskinen, begge er omkomne ved Eksplosionen, der sikkert
har sprængt Maskinen. Kaptajn Clemmensen forklarer, at "Frode" havde en Fart af godt 8 Sømil. Eksplosionen skete som
nævnt i Dagbogen godt 3 Timer efter at den tyske Undervands- .
baad, som havde prajet dem, havde forladt Skibet med venskabelige Ønsker om lykkelig Rejse, denne Baad gik I modsat Retning af "Frode", men dykkede hurtigt under og var snart forsvunden.
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Paa Anledning tilføjer Kaptajnen, at den fornævnte tyske
Undervandsbaad ikke havde noget Nr. eller andet Mærke.
Hver af de mødende forklarer at heller ingen af dem har
set andre Undervandsbaade end den foran omtalte, og ingen kan
give yderligere Oplysninger om, hvorvidt det er en Mine eller
Torpedo, der har forvoldt Eksplosionen.
Kaptajnen forklarer, at "Frode" styrede NO., det var stille og klart Vejr, ingen Sø, men nogen nordvestlig Dønning.
De afdøde er 2. Maskinmester Niels Holm, 3o Aar gammel af
Rønne og Fyrbøder Valdemar Nielsen af Korsør, han lover at opgive Retten de afdødes Fødselsdag og -aar.
Oplæst og vedtaget.

Søforhøret udsat.

Retten hævet
J. Koch.

Aar 1915 den 21. September Kl, 12 Middag blev Ekstraretten sat af Rettens Formand J. Koch og foretoges:
Nr. 89/1915. Søforhøret fortsat.
Der fremlagdes Skrivelse fra Firmaet L. H. Carl af Dags
Dato. Den fremlagte Skrivelse er saalydende:
L. H. Carl.
Kjøbenhavn K. , den 21. September 1915.
Telegram-Adresse: Carl-Copenhagen.
Til Sø- og Handelsretten, her.
Ifølge Løfte skal jeg herved fremsende de ønskede Oplysninger om de ved ss "Frode"s Forlis omkomne 2 Mand af Besætningen:
Maskinmester Niels Henry Holm født i Rønne den 14 August
1885.
Fyrbøder Valdemar Peter Nielsen, født i Slagelse den 26.
April I880.
Ærbødigst
L. H. Carl.
Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 21. September 1915*
Helland, Ass.
Søforhøret sluttet. Retten hævet
J. Koch.

Anm.: - Ifølge Udenrigsministeriets Skrivelse af 19- Januar 1916 til Handelsministeriet har en legaliseret Oversættelse af ovenstaaende Søforhør været forelagt den tyske Regering. Denne har svaret, at Sagen er blevet underkastet en omhyggelig Prøve af de tyske Marinemyndigheder. I Særdeleshed
er det nævnte Søforhør blevet sammenholdt med de tjenstlige
Indberetninger fra samtlige Undervandsbaades Førere, der paa
det omspurgte Tidspunkt har været i Virksomhed i det paagældende Omraade. Ifølge disse blev Damperen om Eftermiddagen
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som "unverdachtlg" frigivet, efter at en tysk Reservematros
var blevet taget ombord i Undervandsbaaden. Ifølge Resultatet
af Undersøgelsen har imidlertid ingen af de tyske Undervandsbaade noget at gøre med Damperens senere Undergang ved Eksplosion. ("Fur den spateren Untergang des Dampfers durch Eksplosion kommt nach dem Ergebnis der Untersuchungen ein deutschen Unterseeboot nicht in Frage").
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Nationaltidende 5. Juni 1951:
Len nye Motor-Bugserbaad, som Let Porenede Bugserselskab har bestilt ved Solvesborg Varv- og Rederi A/B., løb i Lørdags af Stabelen. Skibet blev
døbt af Fru Lirektør Kim Bærentzen og fik Navnet
"Frode". Let ventes at være færdigt til Aflevering
omkring 1. August .

|
j
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Nationaltidende 28. December 1951:
Solvesborg:
Først naar den danske Bugserbaad "Frode", der er
bygget I Solvesborg, hæves, kan man danne sig noget
Billede af, hvorfor den er sunket, erklærer Byens
Politimester. Ler blev i G-aar afholdt et foreløbigt
Søforhør, men man fik ikke her nogen Forklaring paa
Ulykken. Let ejendommelige er, at "Frode" allerede
havde foretaget en Prøvetur og var blevet inspiceret
paa Værftet, uden at man havde fundet nogen Anledning til at paatale noget. Ler var ingen om Bord i
"Frode", da den sank. Ingen har været om Bord i den
siden i Lørdags, da man supplerede dens Udstyr. Fartøjet sank 2. Juledag mellem Kl. 6 og 7 om Morgenen,
og Værftets Nattevagt slog straks Alarm, men det
lykkedes ikke at forhindre Uheldet. "Frode" tilhører
Let Forenede Bugserselskab i København.

i III -
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Nationaltidende 28. Juni 1952:
X Caar præsenterede Let Forenede Bugserselskab
ms "Frode'1, der er en Videreudvikling af Bugsersel- ;
skabets moderne Flaade og i sin Art enestaaende,
idet den paa mange Omraader overgaar, hvad man hid-;
til har anset for umuligt at opnaa for et Fartøj af ;
denne Størrelse.
Rederne havde krævet, at den skulde være under
100 BR2, at den skulde kunne gaa under Broerne, at
den skulde have en Motor paa 700 HK med vridbare
Propeller, at den skulde have en Lampkedel til Uddaoipning af Tanke i lankskibe, og at den skulde kunne præstere Elektricitet til Cargo-Linere, der var
gaaet i Stykker. Alle disse Opgaver lykkedes det
"Frodes" Konstruktør at løse. Let er blevet til en
Mellemting mellem en Sø- og Havnebaad.
Skibet er bygget og forstærket som en meget kraftig Isbryder, og dette samt den særlige Propelinstal
lation med indstillelige Blade vil give den yderligere Kraft. Foruden Bugserkrog for Havnebugsering :
har Fartøjet en særlig Bugserordning for Langslæb
med Slæberen staaende paa et Bugserspil af Thriges
Fabrikat. Skibet er iøvrigt udstyret med kraftigt
Ankerspil, ligeledes af Thriges Fabrikat. Let er
desuden udstyret med alle moderne Navigationsinstrumenter. Styrehuset er udført i Aluminium og Plexiglas. Redningsbaaden er ligeledes udført af Aluminium.
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Bygget 19o6 - Howaldtswerke, Kiel,
1 Stk. 2o6 NHK. - 95o IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 2o 7/8-33 1/16-55 1/8"

Slaglængde 35i-

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler.
Risteflade loo Kvadratfod. Hedeflade 3-279 Kvadratfod.
Arbejdstryk 185 Pund pr. Kvadrattomme.
1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Kllnkbygget af Staal.
1 Dæk og Awningdæk. 2 Master. 4 Luger.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke
Agterpeaktank

551 Tons
15° -

285,6 x 42,2 x 21,6 Fod.
299 / 3-3ol

dw.

1.9o9

brutto

1.172

netto

299 / 3.826

dw.

2.639

brutto

1.673

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 442/19o6 dat. 28/9 19o6 er
Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Dan, København.
Indregistreret 28/9 19o6.
Ifølge Anmeldelse Nr. 433/I9I0 dat. I8/I0 191o har
Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling, København,
taget det i København hjemmehørende A/S. Dampskibsselskabet Dans Bo under Konkursbehandling.
Registreret I8/I0 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 497/l91o dat. 8/11 191o har
Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling solgt Skibet til
A/S. Dampskibsselskabet Atlantis, København.

Registreret 9/11 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 538/l91o dat. 24/11 19I0 har
Skibet forandret Navn til "Jelling", s. d.
Registreret 26/11 191o.
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Berlingske Tidende Onsdag Morgen 11. August 1954:
Rederiaktieselskabet "Fuglen", Ærøskøbing, har i
Holland købt Motorskibet "Toos". Skibet laster ca.
650 Tonå dw., bygget af Staal i Holland 1950, og har
Installeret en 400 HK. 6-Cyl. Leutz Liesel Motor,
der giver Skibet en Fart af ca. 10 Knob* "Toos" er
klasset i Bureau Veritas, ligesom det er udstyret
med alle moderne Hjælpemidler, og bliver iøvrigt
i^røskøbing-Flaadens største Skib. Skibet forventes
i nær Fremtid til dets nye Hjemsted, hvor endelig
Overtagelse skal finde Sted.
Købesummen er 1 Million danske Kroner.

III - 1.
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Bygget 1899 - Cook, Wellington & Gemmell, Hull.
1 Stk. 64 NHK. - 34o IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 11 7/8-2o-33"

Slaglængde: 24"

1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler.
Risteflade 3o Kvadratfod. Hedellade l.o42 Kvadratfod.
Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme.
Fabrikat af Kedel og Maskine: C. D. Holmes & Co., Hull.
Klinkbygget af Jern.
1 Dæk. 2 Master. Halvdæk 2o Fod.
5 vandtætte Skodder.
Vandballast 16 Tons.
128,9 x 21,2 x 11,2 Fod.
dw.

231

brutto

93

netto.

Ifølge Anmeldelse N r . 197/1913 dat. 16/4 1913 er
Skibet købt fra:

Indregistreret l6/4 1913.
Ifølge Anmeldelse Nr. 123/1915 dat. 25/3 1915 er
Skibet solgt til:

Udslettet af Register 25/3 1915.

Skibet er sammen med 4 andre af G. E. Forums Skibe solgt
ti Udlandet, nogle af de øvrige har kunnet spores til
England, dog ikke dette og ingen af de 5 Skibe er anført i Udslettelsesprotokollen.

Int
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gistreringsprotokoller:

I - 1.

VI-365.
Københavns Skibsregister
II - 22.

Registreringsdato:
Certifikater:

4/7 1874* (Omregistrering).

4/7 1874.

Byggeaar og Sted kendes ikke. Bilbrev findes ikke.
1 Stk. 30 NHK. IHK. Lavtryksmaskine.
Fabrikat: Baumgarten & Burmeister. (Skibsmaskine Nr 2)
Kravelbygget af Eg.
1 Læk. 1 Mast.
Middelfyldigt Forskib med Skæg, Hækbygget Agterskib
med rundt Spejl.
2 Hjulkassehuse.
Fuldstændig Inderklædning.
Længde:

70'9W»
dw.

Breddes

52,16

13*9".

brutto.

Lybde:

7'0«.

18,23 netto.

Ifølge Skøde dat. Randers 13/11 1860 og Nationali
tets- og Ejendoms Erklæring dat. Kastrup 23/6 1874
tilhørende:
Skibsreder Oscar retersen, Kastrup,

Ifl. Ejerens Anmeldelse dat. Kastrup 28/11 1888
er Skibet ophugget. Nationalitetsmærkerne er udhuggede, men Certifikatet er bortkommet.
Registreringen afsluttet 1/12 1888. (Udslettelses Protokol Nr. 2 - III).
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Berlingske Tidende Torsdag Aften 3. Juli 1856
Randers:
Ler skal nu være Udsigt til, at en Dampskibsfart
dog vil komme istand paa G-udenaa, mellem Randers og
Silkeborg. Let er den driftige Lampskibs-Entrepreneur, Grosserer Prior, der har gjenopfattet denne
Idee og allerede skal have gjort Skridt til et dertil passende Skibs Anskaffelse fra England. Let er
en Selvfølge, at der maa skee Ombygning af Broerne
paa den lange Aastræknlng, dette Lampskib, der vistnok vil udkræve en eiendommelig Construction, kommer |
til at passere. Til Afløsning af Lampbugseerbaaden |
"Fulton", hvis Maskineri noget vel tidligt er bleven brøstfældigt, har Havnecommlsslonen, efter der- j
til erholdt Sanction af Indenrigsministeriet, i Skot T
land bestilt et nyt og mere hensigtsmæssigt Jern•
Hjulskib, med større Lampkraft, til Revieret. Ende- j
lig tales der om etableringen herfra af en ny Lamp- ;
paketfart, med et Skrueskib, imellem Randers og Kjø-i
benhavn, hvilket do& nok ikke endnu er skredet saa ;
vidt frem, at noget Nærmere derom allerede kan med- \
deles.
I

Lørdag Morgen 18. April 1857. Berlingske Tidende:
Efter Begjæring fra Havnecommissionen bliver det
Havnevæsenet i Randers tilhørende Hjuldampskib "Fulton", med dertil hørende Redskab og Inventarium,
Tirsdagen den 19de Mai næstkommende, Kl. 3 Eftermiddag, bortsolgt ved offentlig Auction, som afholdes
paa Byens Raadstue.
Bemeldte Dampskib, som først blev færdigt til
Brug i Foraaret 1852, er cravelbygget af Eeg,
75 2/3 Fod langt paa Lækket fra Stevn til Stevn og
63 Fod i Kjølen, 27 Fod bredt over Hjulkasserne og
stikker 4 1/2 Fod dybt, det er forsynet med 2 stærke Maskiner af Baumgarten & Burmeisters Fabrik i
Kjøbenhavn, hver paa 16 Hestes Kraft og med en Rørkjedel, der i forrige Sommer fik nogle Lækkagler.
Kulforbruget har omtrent været 2 Tønder i Timen.
Auctionsvilkaarene ville 14 Lage forinden Auctio-J
nen være til Eftersyn hos Havnecommissionens Medlem
Kjøbmand G-ram, og paa Havnekassererens Contoir heri
Byen, hvor Inventarielisten er til Eftersyn og løvrigt nærmere Oplysning kan erholdes.
Hvilket herved bekjendtgjøres til Underretning
for Lysthavende.
Auctionscontoiret i Randers, den Ilte April 1857.
Timm.
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Berlingske Tidende Mandag Morgen 27. Juli 1857
Let Havnevæsenet i Randers tilhørende Hjuldampskib "Fulton", som vel har maattet ansees for mindre
tilstrækkeligt til at overkomme den betydelige Bugsering paa Randers Fjord, men vil være meget tjenligt til andre Lagfarter, agtes nu, efter den af Indenrigsministeriet dertil givne Bemyndigelse, bortsolgt underhaanden med dertil hørende Redskaber og
Inventarium.
Bemeldte Lampskib, der først blev forfærdiget til
Brug i Foraaret 1852, er kravelbygget af Eeg, 73 2/3
Fod langt paa Lækket fra Stavn til Stavn, 63 Fod i
Kjølen og 27 Fod bredt over Hjulkasserne og stikker
4 1/2 Fod dybt. Det er forsynet med 2 stærke Maskiner i complet og brugbar Stand af Baumgarten & Burmeisters Fabrik i Kjøbenhavn, hver paa 16 Hestes
Kraft, og med en Rørkjedel, som behøver at restaureres. Kulforbruget har været omtrent 2 Tdr. I Timen.
Le, der maatte ønske dette Lampskib tilkjøbs,
ville behage at henvende sig directe til undertegnede Commission, som er villig til at meddele nærmere Oplysning paa Forlangende.
Randers Havnecommission den 18de Juli 1857.

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 6. Oktober 1860:
Skibs-Auction.
Auction over et Lamp-Bugseerfartøi.
Ved offentlig Auction, som afholdes paa Randers
Raadstue Mandagen den 29de dennes, om formiddagen
Kl. 11, bliver Hjul-Lamp-Bugseerskibet "Fulton"
opraabt til absolut Bortsalg, saafremt antageligt
Bud opnaaes. - Skibet, som er 5 Fod dybtgaaende,
er i alle Henseender stærkt og solidt og for 8 Aar
siden kravelbygget af Eeg og kobberfast. Let har
2de stærke og gode Maskiner af 32 Hestes Kraft og
er tjenligt til at bruges strås, med liden Bekostning.
Randers Auctionscontoir åen 2den October 1860.
Holck, const.

Helsingør Avis Mandag 30. Juni 1862:
Briggen "Argo" af Middlesborough, der paa Reisen
fra Riga til Portsmouth med Trælast var grundstødt
paa Middelgrunden, er i Løverdags ved Assistance af
Lampskibet "Fulton" atter bleven flot og af dette
indbragt her paa Rheden.
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Helsingør Avis Onsdag 17. Juni 1863:
Brig "Runo*, Kapt. Johnson, af Whitby, som paa
Reisen fra Riga til bridgeport med Hamp og Hør
har været paa Grund i Lrogden, men ved Hjælp af
Lampskibet "Fulton" bragt af Grunden, blev af
denne indbragt heri Havnen igaar.

Berlingske lidende Tirsdag Morgen 15. September
18631
At Lampbaaden "Fulton" fra 1ste ds. har overtaget Bugseringen paa Randers Fjord, saalænge
Lampbaaden "Marschall" er under Reparation, bekjendtgjøres herved.
I Randers havnecoiomission, den 5te September
1863.
Fischer.
Helsingør Avis Tirsdag 7. Februar 1865
Lampskib "Fulton" og Læksbaad "Svendborg" have
i Søndags bugseret her til Rheden Barkskib "Mittwoch", Capitain Freymuth, af Lanzig, som paa Reisen fra Lanzig til Newcastle med Hvede og Ærter
har været paa Grund I Lrogden. Isen har senere f
ført Barken paa Lappegrunden, hvorfra den nu er
bugseret hertil af "Fulton".

Helsingør Avis Mandag 11. Juni 1866;
Indgaaet i Helsingør Havn 9de Juni: - Lampskib ;
"Fulton", Hansen, af og fra Kjøbenhavn, bugserende
postdampskibet "Freya". "Fulton" atter afgaaet 10.
Juni ledig til Kjøbenhavn.

Helsingør Avis Lørdag 19. Oktober 1867:
Skonnert "St. Nicolai", Andersen, af Kjøbenhavn, fra Malaga med Sydfrugter, passerede iformiddags Kl. 8,30 herforbi, bugseret af Lampskibe'
"Fulton" af Kjøbenhavn.
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Registreringsprotokoller:

Registrerimgsdato:

Fartøjsfortegnelse I.
Pag. 176. Nr. 467.

Registreringsbevis dat. Aalborg
26/11 1874.

Certifikater:

gget 1874 af Brdr. Vang & Co., Aalborg, ifl. Bilbrev dat. Aalborg 24/11 1874.
1 Stk. 8 NHK. = 40 IHK, Dampmaskine.
Fabrikat:
Bygningsmateriale: Jern.
Ingen Læk. Ingen Master.
Skarp Boug med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med
afrundet Spejl.
Ingen Inderklædning.
Længde:

36*5".
dw.

Bredde:

11,35

9*0". Lybde:

brutto.

6,91

5*0".

netto, ifølge

Maalebevis dat. Aalborg 9/11 1874.

Ifl. Bilbrev dat. Aalborg 24/11 1874 bygget til;
Fabrikejerne Brødrene Vang & Co., Aalborg.

Ved Skøde dat. Aalborg 12/3 1875 solgt til:
A/S. Lundergaards Mose, Aalborg,

for Kr. 14.600,oo.
Efter Tilbygning af et Ruf, er Tonnagen ifl. Maa
lebevis dat. 27/4 1883 forandret til:
12,02

brutto.

7,60

netto.
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Ifølge Skøde dat. Lundergaard 26/7 1888 solgt til
Aalborg Mosstrøelsesfabrik, Aalborg,

,ed Købmand Hans Holm, Aalborg, som Reder.
Ifl. Aalborg Registreringskontors Skrivelse af
17/10 1894 er Skibet ophugget og Nationalitetsmærkerne udhuggede.
Registreringen afsluttet 25/10 1894. (Udslettelses Protokol Nr. 3 - III).
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gistreringsprotokoller:

Registreringsdato:

i I - 1.

F a r t ø j s Fortegnelse I .
Pag. 180. Nr. 482.

Registreringsattest dat. 29/4
1875.

Certifikater:

Bygget 1875 af A/S. Burmeister & Wain, København,
ifl. Bilbrev dat. København 7/5 1875.
1 Stk. 12 NHK. = 36 IHK. Højtryksmaskine-*Cylinderdiameter: 9" - 9". Slaglængde: Sn •
Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain.
Klinkbygget af Jern.
Ingen Dæk. Ingen Master.
Agterskib med rundt Spejl.
Skibet er forsynet med Sprøjteapparat.
Længde:

50•9".
dw.

Bredde:

9'2". Dybde:

18,83 brutto.

5•5".

13,87 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 7/5 1875 bygget til:
Kjøbenhavns Havnevæsen.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Fulton.

N Q K W.

I n t . - 1.

Bygget 19o7 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.
Byggenummer 116.
1 S^k. 148 NHK. - 650 IHK. Tregangsmasklne. Fart lo Knob.
Cylinderdiameter: 17-27i-47"

Slaglængde: 33"

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler.
Risteflade 54 Kvadratfod. Hedeflade 2.426 Kvadratfod.
Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme.
Kedler og Maskine fra Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 23 Fod. Brodæk loo Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop 18 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke

415 Tons

Forpeaktank

26 -

Agterpeaktank

15 -

237,9 x 36,7 x 17,5 Fod.
266 / 2.000

dw.

1.318

brutto

8lo

netto.

Ifølge Anmeldelse N r . 5H/l9o7 dat. 24/8 19o7 er
Skibet bygget til:
A/S,. Dampskibsselskabet H. Kirschner, København.
Indregistreret 24/8 19o7.
Ifølge Anmeldelse Nr. 32/191o dat. 3o/12 19o9 er
Skibet solgt til:
A/S, Dampskibsselskabet Neptun, København,

for Kr. 385»ooo*~
Registreret 25/1 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 123/191o dat. 4/3 191o har
Skibet forandret Navn til "Harrildsborg". s.d.
R gistreret 3/3

27/1

19o8

191o.

pa^ Rejse fra Ghent til Østersøen med Fosfat kollideret med en B^o ved Terneusen o.
blevet læk.
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Berlingske Tidende Lørdag Morgen 18. September 1954:
Den orkanagtige Storm over Nordsøen Torsdag og
Fredag har tilsyneladende ikke krævet Menneskeliv.
Cirka 100 Esbjerg-Kuttere red Stormen af langt til
Havs. En enkelt af dem, Kutter "Vestfart" af Esbjerg,
var koiamet i Vanskeligheder, idet Maskinen var gaaet
I Staa 130 Sømil til Søs. Det skete allerede, før
Stormen satte ind, og Kutteren drev for Vinden, indtil Redningsdamperen "F. V. Mortensen" Fredag Eftermiddag fik Kontakt med den og tog den under Bugsering
til Esbjerg, hvortil begge Skibe ventes ud paa Natten
Fredag. Ler er meldt alt vel om Bord.
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Registreringsprotokoller;

Registreringsdato:

i I - 1.

1-19.

10-70.

25/10 1867.
l/l 1894. (Omregistrering)•
1

Certifikater:

25/10 1867.

!

Bygget 1867 af Burmeister & Wain, København, ifl.
Bilbrev dat. København 22/10 1867.
1 Stk. 60 NHK. - 240 IHK. Compoundmaskine.
Fabrikat: Burmeister & Wain.
Klinkbygget af Jern.
1 Læk. 2 Master.
Forskib uden Gallion eller Figur. Agterskib med
rundt Spejl.
Halvdæk agter til Kahyt. 2 Sideruf midtskibs.
Fuldstændig Inderklædning.
Længde:

126fl".
dw.

Bredde:

166,62

18'4".

brutto.

Lybde:

11'5"

70,24 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 22/10 1867 og Ge- ;
neralpostdirektionens Erklæring dat. København 29/lo.
1867 bygget til:
Det kongelige danske Postvæsen,
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Ifølge Anmeldelse Nr. 276/191o dat. 26/5 191o har
De danske Statsbaner, København, solgt Skibet til:
Entreprenør Gerhard Kjæhr, Thisted.

Registreret 26/5 191o.
Ifølge Anmeldelse N r . 4lo/l91o dat. 24/8 191o er
Skibet solgt til:
(Tyskland)'

og omdøbt til "Margaretha". Salgssum Kr. 12.ol5.Udslettet af Register 24/8 I9I0 - Udslettelsesprotokol
Nr. 4 - II - Registreringsprotokol N r . lo - 70.

Efter Salget til Tyskland blev Skibet ombygget til
Bugser- og Bjergningsdamper. Det findes Ikke i Lloyds
under Navnet "Margretha", men 1926 - 1928
192o - 194o

Seeadler - W. Schuchmann, Bremerhaven,
- Bugsier-Reederei & Bergungs A/G
Hamburg,
Ikke i Register efter 194o.
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Februar 1866:
Finantsministerens .budget foreslaaer 85.000
Rigsdaler bevilget til Anskaffelse af en ny Iisskruedampbaad paa Store Belt.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 30. Oktober 1866 s
Saavidt erfares, staaer Generalpostdirectionen
i denne Tid i Begreb med hos Lhrr. Burmeister &
Wain at bestille en Jer n-Skrue dampbaad til Vinterfart over Store Belt, hvilket Skib skal bygges saaledes, at det skal kunne bryde Isen i Beltet, hvorved man vil komme til at undgaae den besvaelige
Transport om Vinteren med Iisbaade.
Berlingske ^idende Fredag Aften 2. November 1866;
Et Skib af omtrent samme Størrelse som Dampskibet "Skandia" skal som meddelt være bestilt af Generalpostdirectionen til Vintertransport paa Store
Belt. Dette er et paaskjønnelsesværdigt Skridt
fremad, men naar man betænker, at Korsør og Nyborg
Havne ofte ere saa tillagte med lis, at dette, selv
om Farvandet er fremkommelig^, umuliggjør Transporten pr. Dampskib, vil dette Maal neppe kunne tænkes
naaet, førend der anlægges Vinterhavne ved Knudshoved og Halskov.

Helsingør Avis Tirsdag 22. Oktober 1867:
Isbrydningsdampskibet "Fyen" foretog i Søndags
Formiddags en Prøvefart i Sundet til Hveen og tilbage. Ombord befandt sig en Regjeringscommission,
endeel Indbudte og Fabrikanterne. Da rrøvefarten
faldt heldig ud, skal Dampskibet nu være bleven
afleveret til Regjeringen og modtaget af denne.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 2. November 1867:
Imellem det engelske Dampskib "Panther" og det
herfra Havnen udgaaende nye I s brydnings dampskib
"Fyen", bestemt til Korsør, fandt et Sammenstød
Sted imorges paa Rheden, hvorved "Fyen" mistede
Stormasten og "Panther" Klyverbommen, dog har.5ammens T ødet neppe været af nogen særdeles alvorlig
Natur, da "Fyen" strax efter fortsatte Reisen.
Berlingske Tidende Tirsdag Aften 5. November 1867
Let nye Skruedampskib "Fyen" indtraf, if>lg
Korsør Avis, i Søndags Middags til Korsør ±or It
indtræde i Postfart.
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Berlingske Tidende Onsdag Aften 6. November 1867
Fra Nyborg skrives den 5. November i Byens Avis;
- Idag blev Posten fra Sjælland første Gang overført af det nye Isbrydningsdampskib "Fyen", som
paa Afstand synes at være et meget smukt Skib. Vandstanden var idag ved Broen saa usædvanlig høi, at
det var umuligt at komme til Skibet tilfods, af
hvilken Aarsag de ombordværende Passagerer maatte
kløres i Land.

Helsingør Avis Onsdag 18. December 1867:
±>aa Kjøbenhavns rostgaard var igaar Formiddags
følgende Opslag: - Postdampskibet "Fyen" fra Aarhuus var endnu ikke ankommet til Korsør ved Morgentogets Ankomst. "Fyen" ankom først til Korsør
Kl. 11,3o, forsinket af Sneetykning.
Berlingske Tidende Onsdag Aften 18. December 1867:
Fra Aarhuus skrives den 16. December i "Aarhuus
Stiftstidende": - Lesværre synes Glæden over at
see "Skirner" afløst af det nye Postdampskib "FyenJ
at maatte kaldes forhastet, Idet rostrouten mellem
Korsør og her endnu ikke er blevet sikkrere med
Hensyn til Regelmæssighed. Let nævnte nye Skib,
der er overordentlig svært bygget for at kunne
bryde Isen, navnlig i Beltfarten, skal nemlig have Maskiner af en altfor ringe Hestekraft og ruller svært i Søen. Igaar Aftes kom det først hertil
Kl. 8,3o, altsaa ca. 4 Timer udover Tiden, og Nordposten kunde selvfølgelig ikke komme med Banetoget.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 29- Januar 1868;
I "Nyborg Avis" læses en Tak til Dampskibet
"Fyen", fordi det igaar efter Kl. 11, da det havde
ført .Posten fra Korsør til Nyborg og efter Fartplanen skulde henligge i Nyborg Havn for at overføre
det fra Nyborg til Korsør Kl. 5,30 afgaaende Hurtigtog, paany begav sig ud i Fjorden og ved særdeles
hensigtsmæssige Manoeuvrer omtrent i 3/4 Time gjennemskar den lis, de sidste Dages Frost der havde
samlet, hvilken da tildeels ved Strømmens Virksomhed førtes ud af Fjorden og saaledes befriede Farvandet for den Ulempe, Fjordisen har foranlediget.
Ligeledes foranledigede den omtalte Foranstaltning
at de Reisende befriedes for den ikke ringe Ubehagelighed, som en Transport af Passagerer til Slipshavn, hvilken de ellers ved den ringeste Frost atter
vilde have været udsatte for, medfører.
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Berlingske Tidende Tirsdag Aften 4 . Februar 1868;
Sammenstød af Postdampskibe.
Om d e t Sammenstød mellem t o Postdampskibe i Kors ø r Havn, som a l l e r e d e h a r været omtalt i e t T e l e gram (se " J y l l a n d " ) , hedder det i Korsør Avis for 3«
Februar; - Da "Jylland" i g a a r Morges i n d t r a f h e r t i l
f r a K i e l , tørnede det ved I n d s e i l i n g e n med fuld
Kraft mod "Fyen", som l a a f o r t ø i e t ved Bolværket.
" J y l l a n d s " Stævn gik ind i "Fyens" Strøcrbordsside
og gjennemskar Pladerne i n d t i l en Fod over Vandgangen. "Jylland" tog Ingensomhelst Skade og afgik samme Formiddag t i l Aarhuus. Uheldet s k a l e f t e r Forlydende være f o r a n l e d i g e t ved, a t Rorgængeren har m i s f o r s t a a e t Capitainens Commando.
Saasnart Skaden er nogenledes udbedret, v i l "Fyen" afgaa t i l Kjøbenhavn for paa Burmeister & Wains
Værft a t r e p a r e r e s .
Berlingske Tidende Torsdag Aften 6. Februar 1868;
Lampskibet n^yen'-9 der i Korsørs Havn blev paas i l e t af Lampskibet " J y l l a n d " , indgik i Morges af
Bomløbet f o r a t underkastes Reparation.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 24. Marts 1868:
Nyborg, 22. Marts: - Idag kunde Postdampskibet
"Fyen" ikke afgaae h e r f r a t i l Korsør Kl. 10, da man
havde opdaget, a t der var g a a e t I l d i Skibets Kulbeholdning. S k i b e t , der dog ingen Skade har l i d t
derved, afgik op paa Lagen t i l Korsør, dog uden a t
medtage P a s s a g e r e r .
B e r l i n g s k e Tidende Onsdag Aften 7 . Oktober 1868.
Horsens, 6. Oktober: - Det f ø r s t e gjennemgaaende
Banetog h e r f r a i Søndags naaede ikke e f t e r Bestemmelsen
Hovedstaden samme Dags Aften. Ved Afgangen f r a S t r i b var
Toget en h e l Time b a g e f t e r og naaede f ø r s t Nyborg Kl. 6.
Det f ø r s t e Spørgsmaal g j a l d t Dampskibets og man e r f a r e d e
t i l s i n s t o r e Glæde, a t det l a a og ventede ved Broen.
Alle i l e d e a f s t e d t i l denne, og Posten blev expederet i
e t Ø i e b l i k - men ligesom man naaede Broen, v i s t e det s i g ,
a t Capitainen paa "Fyen" var a f s e i l e t for 2-3 Minutter
s i d e n , S k i b e t var endnu ikke 5oo Alen fra Land. Al Udsigt
t i l a t komme v i d e r e var nu a f s k a a r e n , og de Reisende s t y r tede nu op paa H o t e l l e r n e , hvor a l l e Værelserne i et Øieb l i k vare b e l a g t e med dobbelt e l l e r t r e d o b b e l t Besætning.
En G r o s s e r e r f r a Kjøbenhavn f i k t e l e g r a p h e r e t t i l Korsør
om Extradampskib og E x t r a t o g t i l Kjøbenhavn, men der I n d løb det Svar, a t Jernbanevæsenet ikke kunde expedere noget
E x t r a t o g før K l . 5 næste Morgen. Under d i s s e Forhold r e s i g nerede man s e l v f ø l g e l i g og b l e v i Nyborg t i l K l . 5 T . Det
var a t t e r Dampskibet "Fyen", som var paafærde og b r a g t e
P a s s a g e r e r og Post t i l Korsør netop i samme Ø i e b l i k , som
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Syv-Toget brusede afsted. Man gik iland med Frygt for at
hore, at man atter var kommen for seent, men blev glædelig overrasket ved at erfare, at det sjællandkse Jernbaneselskab havde viist Selskabet, og da navnlig Rigsdagsmændene, den Opmærksomhed at stille et Extratog til Disposition. Dette afgik et Qsrarteer efter og naaede velbeholdent
Hovedstaden Kl. lo, altsaa 12 Timer senere, end man skulde
have naaet dertil. Denne Forsinkelse kan kun tildeels tilskrives det jydske Jernbaneselskab, men falder navnlig Føreren af "Fyen" til Last. Det var ham bekjendt, at der var
mange Passagerer og stor Post ivente, og 1 Bevidstheden
herom telegrapherede han, da man mærkede, at xxden trak
ud, til Driftsbestyrelsen i Kjøbenhavn, om Toget fra Korsør maatte vente udover Tiden. Dette var en rigtig Forholdsregel, men Capitainen hvis Navn nok er Thiesen, oppebiede
ikke Svaret, men løb fra Nyborg med den lokale Post, et
Par Breve og Passagerer. Havde han oppebiet Svaret, vilde
alt være gaaet godt, thi det lød paa, at Toget maatte vente i 2o Minutter. "Fyen" naaede nemlig rigtig Toget i Korsør, og da Afgangen fra Nyborg kun vilde være bleven forsinket lo Minutter, hvis han havde oppebiet Strib-Toget,
vilde han ogsaa da kunde have været ovre i god Tid. Der
foreligger her en Mangel paa Conduite og en Hensynsløshed '
mod det reisende og corresponderende Publicum, som fordrer
en nølere Undersøgelse. Det nytter virkelig ikke, at vi
have en hurtig og nem Forbindelse med Hovedstaden, naar
det skal beroe paa en Dampskibsførers gode eller slette
Lunste, om han vil vente paa Toget i Nyborg, naar det kommer lidt forsilde, eller afgaae med den locale Nyborg Post.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 23* Juni 1870.
Telegraftougene I Store Belt.
Postdampskibet "Fyen" har af Telegraphvæsenet i længere Tid været afbenyttet til at eftersee og reparere Søtoun;ene i Store Belt.
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Dansk Rigstidende 12/8 1867:
I forrige Maaned blev fra DfHerrer Burmeister og
Wains Værft et for Generalpostdirektionens Regning
"bygget hyt Jern Skruedampskib "Fyen" sat i Vandet.
Dette Skib er bestemt til Postfart paa Storebælt for-i
nemmelig under Isforhold, idet det er bygget saaledes:
at det vil kunne bryde Isen. Det er 125 Fod langt og
20 Fod bredt, faar et Maskineri paa 60 NHK og bliver '
forsynet med tvende store Baade, der helt ere forfær-i
digede af Staal.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Fyen.

N M G L.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,
PÅ KRONBORG

ss

Fyen.

]
j

N M G L.

! I - 1,

Registreringsprotokoller:

VII-75. XI-296.

1-151. j

Københavns Skibsregister
II - 41.
Registreringsdato:

14/11 1874.
1/1

Certifikater:

1894. (Omregistrering)•

14/11 1874. 9/1 1883. ll/7 1889.
10/5

1892.

i

Bygget 1874 af Norddeutsche Schiffsbau A/G., Gaarden
bei Kiel, ifl. Bilbrev dat. Gaarden 1/11 1874.
1 Stk. 125 NHK. = 500 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter: 30" - 56 5/8".
Slaglængde: 36".
Fabrikat; Norddeutsche Schiffsbau A/G.
Klinkbygget af Jern.
2 Dæk, hvoraf 1 ufuldstændigt. 1 Overdæk (Spar Deck)
3 Master med Skonnertrigning.
Skarpt Forskib med glat lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl.
Ruf midtskibs paa Overdæk. Hus paa Overdæk. 2 Huse
i Borde paa Overdæk.
Ufuldstændig Inderklædning (Over 1/3 beklædt).
6 vandtætte Skodder.
Vandballast:

Længde:

380 Tons.

226'2".

155 / 1.700 dw.

Bredde:

30*1".

1.414,45

brutto.

Dybde;
908,99

27f5".
netto

Ifølge BilBrev dat. Gaarden bei Kiel 1/11 1874
og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 13/n 1874 bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet "Kjøbenhavn", København,

med Grosserer F. w. Kjørboe, København, som bestyrende Reder.

\
j
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Indførselstolden er betalt i København 9/11 1874
med 8.560 Rigsdaler, som er jf° af Byggesummen, Rigsdaler 285.333*00 eller 214.000 preussiske Thaier.
Ifl. Firma Anmeldelse dat. 30/9 1879 er Grosserer
H. C. Nyholm, Helsingør, valgt til bestyrende Reder.
Ifl. Anmeldelse dat. 4/5 1882 er Skibsmægler Carl
Heckscher, København, bestyrende Reder.
1

maalt efter Ombygning ifl. Maalebevis dat. 8/1
1883:
1.398,49 brutto. l.o24,89 netto.
Skibet har nu Maskin- og Kabysruf. Ruf midtskibs
og 2 Sideruf.
Ifl..maalebevis dat. Helsingør 7-9/7 1889 er Tonnagen forandret til:
1-598,79

brutto.

1.019966 netto.

Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København 13/4
1891 er C. Heckscher død og Skibsmægler Peter L.
Fisker er nu Forretningsfører.
Efter Ombygning af indvendig Aptering er Nettotonnagen ifl. Maalebevis dat. Helsingør 2/5 1892
ændret til:
992,15 netto.
Efter Omregistreringen 1/1 1894 beskrives Skibet
saaledes:
1 Dæk. 1 Overdæk. 3 Master. Ruf. Sideruf.
Længde:

224*8".

Bredde:

Længde af Maskinrum:

31f6". Dybde:

23'9".

33'6" .

Ifølge Maalebevis dat. København 2/9 1896 er Tonnagen:
brutto:
netto:

1.390,69.
870,13.

Kubik: 3.935?65

Kubikmeter.

"

"

2.462,46

Ved Skøde dat. København 31/12 1903 solgt til:
Ingeniør Carl August Holtermann, København.
(Anmeldt 5/l 1904. Reg. s. D.)
Ifølge Skøde dat. København 24/5 1904 solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet "Havet", København.
(Anmeldt 25/3 1904. Reg. s. L.)
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Ved Skøde dat. København 26/l 1914 solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet "Orion", København.
(Anmeldt 28/l 1914. Reg. s. D.)
Ifølge Anmeldelse dat. København 5/10 1914 fra
Selskabet er Skibet ved Salgsbrev dat. Rotterdam
11/9 1914 solgt til:
Herrer G. Orlando Idillo Risa og Gini Risa,
Livorno,

og omdøbt til: "Paolo Padre"
Udslettet ifl. Beslutning af 5/10 1914. Certifikatet
afleveret til Danske Consulat i Rotterdam og sendt
til Bureauet med Skrivelse af 5/10 1914 fra Handelsministeriet.
(Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II).

1-3
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Lloyd 1918-19
1926-3o
193o~31
1931-36
derefter ikke

Int. - 1,

Fiorenza ex Paolo Padre - A. RIvera &
>
P. Maurizio (it) ;
Albania - Hadji Osman & Hadji Moustafa,
j
Piræus
|
- Chatzi Osman, Piræus
j
- Moustafa Hadji Osman, Piræus
I
i Register.
i

9/3

1894

paa Rejse fra Reval til Dunkerque grundstødte
Skibet paa Stubben og fik et Par Skrueblade \
slaaet af.
j

12/4

1895

for indgaaende til Commercial Dock, London, i
kolliderede Skibet med en Duc d'Albe og fik I
Ankerstokken brækket.
i

5/12

I899

indkommen til Aarhus fra Sunderland med Kul.;
Skibet havde haft en meget haard Overfart og
havde svær Slagside og en Del ovenbords Skade,

7/2

19oo

Kollision ved Indsejling til Cardiff med engelsk ss "Baltiger" og faaet let Skade.

l4/4

19oo

paa Rejse til Reval kollideret med Sluseporten i Holtenau og faaet en Del Skade paa
Bagbords Bov.
I

24/4

19oo

indkommen til Reval med Isskader paa Ror o^ \
Skrue.
!

9/1

19ol

grundstødt ved Læsø.

!

26/12

19o2

ved Indsejling til Helsingør kolliderede
Skibet med Kajen, der fik en D e l Skade.

j

15/6

19o4

paa Rejse fra Newcastle til Libau med Kul, j
grundstødt paa Skagens Gren. Bragt flot af j
Svitzer i uskadt Stand.
I

2/12

19o4

paa Rejse fra Odense til Helsingør i Ballast!
grundstødt ved Hasseløre i Odense Fjord.
!

/5

19o6

ved Udsejling fra South Shields kolliderede j
Skibet med en Slæbedamper "Electric" og fik \
en Del Skade.
i

/l

19o7

paa Rejse fra Newcastle til Reval med Kul, |
mødte Skibet haardt Vejr. En Styrtsø knuste ;
Styrbords Ræling og anrettede Skade paa det |
opstaaende. Paa Strækningen Odeinsholm j
Nargen maa Skibet arbejde sig gennem svær Is.

/k

19o9

paa Rejse fra Tyne til Riga med Kul mødte :
Skibet svær Is ved Riga og sprang læk. Forrummet løb fuldt af Vand og Skibet maatte
sættes paa Land for Ikke at synke. Efter at ,
have kastet 70 Tons Kul overbord, kom Skibet
med Assistance af 2 Bugserbaade flot og blev
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Søforhør i Aarhus 20/3 1901. Søforhør i Svendborg
3/4 1901.
1. Marts 1901 kolliderede "Fyen", Kapt. J. C.
Jørgensen, fra Aarhus til Reval I Ballast, i Aarhus
Havn med ss "Falster".
Efter at "Fyen" med Lods ombord var svajet rundt
for at gaa ud af Havnen, saas en Damper, "Falster"
af København, for Indgaaende. Maskinen sattes paa
"Fuld Kraft frem", dels for om muligt at naa ud forinden "Falster" kom ind, og dels for at have bedre
Styr paa Skibet, der laa stærkt paa Hælen. Efter at
"Falsters" første Signal var besvaret med 1 Tone,
lagdes Roret Bagbord og "Fyen" drejede af til Styrbord, men tog straks efter en Gir til Bagbord, idet
Kulingen tvang Forskibet ned mod den NV. Mole. Maskinen kastedes "Fuld Kraft bak", men kort efter
kolliderede Skibene. "Fyen" tog Ingen Skade og Rejsen fortsattes.

!
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Nationaltidende Morgenudgave 23. Juni 1879:
Under en den 18. ds. paadømt Sag paastod Kapt.
Kræmer, Fører af ss "Erik", i Anledning af, at han
havde bjerget Dampskibet "Fyen", da dette i Nordsøen havde mistet sin Skrue, dets Rederi og Fører,
Kapt. Torm, tilpligtede til at betale en Bjergeløn
af £ 3.000.-, medens disse fandt denne Bjergeløn
alt for høj og procederede til Frifindelse mod at
betale et passende Vederlag for den ydede Assistance efter Rettens Skøn.
Efter det oplyste, bemærkede Sagsøgeren, da det
af ham førte Skib, ss "Erik", paa Rejsen fra Riga
til Schiedam med en Ladning Korn den 13/1 d. A.
Kl. 6 Em. befandt sig i Nordsøen paa 54,40 N. Br.
og 5,30 0. Lgd., Nødssignaler med Blaalys og Raket- :
ter i Vest, og da de kom nærmere, saa de, at Signalerne kom fra ss "Fyen". Let havde samme Dag, Kl.
12 Middag, mistet Skruen, man var da 15*5 danske
Mil nord for Hollands Kyst, 20,5 Mil V. til N. for
Helgoland og 23,25 Mil SV. for Horns Rev, man havde ;
taget Fligene af Ankeret og ladet det falde med 60
Favne Kjetting samt havde sat Sejl for at holde
Skibet op til Vinden, medens det drev for Kjetting
og Anker. Man havde ligeledes gjort Redningsbaadene :
klare. Efter Samraad mellem Kaptajnerne fik "Erik"
et 10" Kabeltov fra "Fyen" ombord for om muligt at
slæbe "Fyen" til lesel, og Kl. 9 begyndte Bugseringen .
Efter den af Mandskabet paa "Erik" afgivne Søforklaring var det den 13. Januar en haard Kuling
af Syd, som senere tiltog endnu mere fra SSV. med
diset Luft, ledsaget af meget høj Sø, senere bedagedes Vejret noget, den høje sydlige Dønning vedblev dog. La Bugseringen begyndte, satte de Kurs
efter Nieuwediep som den nærmeste Havn, men om Nat-:
ten Kl. 1 sprang Bugsertovet 6 Favne fra Enden, det ,
lykkedes imidlertid atter at faa dette ombord, og
efter at "Erik"s nye 9?5" Manila Trosse var bragt
ombord i "Fyen", begyndte atter Bugseringen Kl. 2,30
om Morgenen den 14/1, det var da stadig Taage. Om
Middagen klarede det dog op, men Kulingen fra SSV.
tog til, og Søen gik meget højt, saa at Skibet arbejdede svært og stampede. Om Natten blev det en
stormende Kuling af SSV. med tiltagende høj Sø,
saa at det maatte anses for meget heldigt, at Bugsertovene holdt, da Skibet satte Bougen helt under
Vand, Maskinen maatte imidlertid i høj Grad force- '
res, de fik meget Vand over og havde en voldsom
Kraft paa Bugsertovene og maatte stedse passe nøje ;
paa at holde dem begge lige stive. Om Morgenen den ;
15/1 blev Vejret bedre. Kl. 1 kom Nieuwedieps Lods
ombord og Kl. 3,30 Em. ankom de udenfor Havnen,
hvor de gik til Ankers.
Le indstævnte havde ikke under Sagen villet indrømme, at det var nogen Storm, men vel om Natten
til den 15/1 en stiv Kuling med nogen Sø, men ogsaa
efter en fremlagt Udskrift af "Fyens" Skibsjournal
skete Bugseringen under en tiltagende Kuling og Sø,
saa at den blev besværlig, og Skibene undertiden i
en foruroligende Grad arbejdede i Slæberne. Først
den følgende Lag kunde "Erik" forlade Nieuwediep,
saa at det kom 3 Lage senere til Schiedam end det
ellers ville være kommet og denne Forsinkelse med- ;
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Nationaltidende 23/6 1879. (2):
førte et 2 a 3 Dages yderligere forlænget Ophold i
Schiedam paa Grund af Is, hvilket atter bevirkede,
at "Erik" paa Tilbagerejsen hertil maatte ligge en
Maaned i Mandal, da Skagerak og Kattegat imidlertid
var blevet fulde af Is, ligesom o&saa "Eriks" Maskine led ved at blive overanstrengt. At dette sidste
var sket, var nu ikke mod de indstævntes Benægtelse
bevist, ligesom der heller ikke fandtes at være nogen saadan Forbindelse mellem de anførte senere Forsinkelser af "Eriks" Fart og Bjergningen, at der her
for kunde tilkendes Sagsøgeren nogen Erstatning. Men
det maatte anses for givet, at "Fyen", skønt det ikke var i nogen øjeblikkelig eller overhængende Fare,:
dog var ganske ude af Stand til at hjælpe sig selv,
at kun et meget stort og stærkt Skib var i Stand til1
at bugsere "Fyen", at Søen var saa urolig og Vinden :
saa stærk, at det var forbundet med stor Risiko for
"Erik" at bugsere "Fyen", at Bjergningen havde forsinket "Eriks" Rejse i 3 Dage, samt at de Værdier,
som der stod paa Spil eller udsattes for Fare, vare
meget betydelige, idet "Fyen" med indehavende Ladning var ansat til ca. 520.000 Kr. og "Erik" med
Ladning til 650.000 Kr., skønnedes Erstatningen for
den udførte Bjergning passende at kunne ansættes til
Kr. 25.000.-, hvorhos Sagens Omkostninger ophævedes.

Paa en Generalforsamling i Lampskibsselskabet
"Kjøbenhavn" den 8. Juli 1879, hvor Selskabets Forretningsfører, Grosserer Kjørboe fik sin Afsked,
fordi Aktionærerne ikke var tilfredse med hans Ledelse af Selskabet, de fandt Udbyttet for lille, rettede han, i en Forsvarstale, et Angrefø paa Føreren
af ss "Fyen", Kapt. L. Torm, for dennes Dispositioner under Skibets Havari i Januar 1879, hvor det
mistede Skruen. Dette foranledigede Kapt. Torm til
at fremkomme med nedenstaaende;
Nationaltidende 12. Juli 1879 Morgenudgave:
Redaktionen har modtaget følgende med Anmodning
om Optagelse: "Paa en den 8de ds. I Dampskibsselskabet "Kjøbenhavn" afholdt Generalforsamling, hvor
jeg ikke var til Stede, brugte Hr. Grosserer Kjørboe uden nogen tilstrækkelig Anledning, og, som det
synes, alene for uimodsagt at kunne være ubehagelig
imod mig, forskellige mig vedrørende Udtalelser,
hvis Hovedindhold var: at en af mig given Fremstilling med Hensyn til et Dampskibet "Fyen" I afvigte
Vinter overgaaet Havari, var usand eller maaske endog, hvad jeg dog ikke har kunnet faa nøjagtig konstateret, at jeg i denne Sag havde løjet.
Idet jeg først opfordrer Hr. Grosserer Kjørboe
til at erklære: om nan imod mig har brugt Sigtelser
for Løgn, da jeg i bekræftende Fald agter at drage
ham til Ansvar for Lomstolene, skal jeg dernæst, for
at der kan gives Publikum Lejlighed til at dømme i
Sagen, kortelig gengive Hovedpunkterne i min Fremstilling af bemeldte Havarisag, der findes In extenso i en til ovennævnte Selskabs Bestyrelse rettet
Skrivelse fra mig.

|

|lH _
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Nationaltidende 12/7 1879. (2):
Den 13. Januar d. A. mistede Lampskibet "Fyen"
Skruen og brækkede Akslen omtrent midt i Nordsøen. 1
Lampskibet "Erik" traf os kort efter og slæbte "Fyen"
efter 43 Timers meget farefuld og besværlig Bugsering til Nieuwediep. Dagen efter Ankomsten til bemeldte Havn, altsaa den 16. Januar, modtog jeg Tele- |
gram fra Hr. Grosserer Kjørboe, hvori han blandt andet meddeler, at hans Agent skal overtage alt, men
spørger tillige, om der er Tørdok disponibel. Jeg
;
telegraferer stitaks: at Tørdok kan faaes, saa snart
den bliver forlangt. Fra Selskabets Agent, Hr. Phi- ;
lippsen i Antverpen, modtog jeg senere paa Lagen i
Telegram Forespørgsel om, hvorvidt "Fyen" kunde blive slæbt til Antverpen. La Hr. Grosserer Kjørboe i
det ovennævnte Telegram har forespurgt om Tørdok,
saa kan det fornuftigvis ikke falde mig ind, at Grosseren vil have "Fyen" slæbt til Antverpen. Jeg tele- :
graferer derfor til Agenten: at da Skibet kunne repareres i Nieuwediep fandt jeg, at det var en uforsvarlig Risiko, at lade det slæbe til Antverpen.
Samme Lags Aften meddeler jeg pr. Post Hr. Gros- :
serer Kjørboe min Korrespondance med Hr. Fhilippsen ;
og påaviser i mit Brev det farefulde ved en Bugsering, navnlig ved Vintertid, thi fik vi en paalands
Storm, som jo kan komme i Løbet af faa Timer, saa
kan Alverdens Bugserbaade ikke holde os fra at drive
I Land og rimeligvis vil Besætningen drukne.
Dette Brev er altsaa skrevet, førend jeg har modtaget nogen som helst Ordre fra Hr. Grossereren om,
at "Fyen" skulde slæbes til Antverpen.
Den 17. Januar anmoder Agenten i Amsterdam Hr.
van Hengel mig om at komme til ham. Denne Anmodning ,
efterkommer jeg straks og nu viser Agenten mig et
Telegram fra Hr. Grosserer Kjørboe til Agenten, i
hvilket der forespørges: om "Fyen" kan bugseres til
Antverpen, og da Hr. van Hengel nu ønsker at vide
min Mening om Sagen, saa svarede jeg: At saasnart
jeg faar Ordre dertil, skal jeg gaa, men da Skibet
kan reparere billigere, Hurtigere og bedre i Nieuwe-1
diep, og jeg kan indse, at det vil være Pengetab saa^
vel for Rederiet, som Assurandørerne, saa finder jeg;
det baade uforsvarligt og dumt at risikere 21 Menne-;
skeliv. Skib og Ladning, for at sætte isenge overstyr.
Straks efter min Tilbagekomst til Nieuwediep
skrev jeg til Hr. Grosserer Kjørboe, at jeg skulle
gaa, saasnart jeg fik Ordre, men jeg ansaa det for
min .fligt mod Besætningen at gøre opmærksom paa Fa- •

xen.
Samtidig meddelte jeg pr. Telegram Hr. Grosserer
Kjørboe, at jeg havde Tilbud fra Leyden (tæt ved
Nieuwediep) om at levere en Aksel 14 Dage efter giv-,
en Ordre, og forespurgte derfor, om jeg maatte underhandle derom. Dette var en Grund mere for mig til
at tro, at Hr. Grossereren ikke kunne tænke paa en
Bugsering til Antverpen.
Den 18. Januar telegraferer Hr. Grosserer Kjørboe: at Kapt. Jørgensen vil blive sendt fra Assurandørerne for at arrangere Sagen om Bugseringen, hvad ,
jeg antog var den foretagne Bugsering med "Erik".
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Nationaltidende 12/7 1879. (3):
Først den 20. Januar fik jeg den første indirekte Meddelelse om, at Grossereren vilde have Skibet
bugseret, idet Hr. van Hengel meddeler mig, at han
fra Hr. Grosserer Kjørboe har modtaget et u M f l i g t
Telegram angaaende Bugseringen. Samtidig fik jeg
Underretning om, at Kapt. Jørgensen var ankommet
til Amsterdam.
Jeg rejste nu straks til Amsterdam, hvor jeg ankom K l . 9 Aften, og næste Dag telegraferede jeg til '.
Antverpen, for at indhente Samtykke fra Ladningens
Assurandører, der den 22. Januar svarer: Let overlades til Kaptajnens Skøn. Dette Svar viste jeg til ;
en Advokat med Forespørgsel om, hvorvidt det fritog .
mig for Ansvar, hvis en Ulykke skulde indtræffe.
Svaret lød: "at jeg vel kunde handle efter Skøn, men;
at jeg skulde angive fornuftige Grunde herfor". Let
kunde jeg ikke i dette Tilfælde.
Den 22. Januar modtager jeg et Telegram fra Hr.
Grosserer Kjørboe, hvori han siger:?Sørg for, at
"Fyen" om muligt bliver slæbt til Antverpen, men
indhent først Samtykke fra Ladningens Assurandører."
Jeg meddelte straks pr. Telegram det ovennævnte Svar
fra Ladningens Assurandører og forespørger: om Skibet skal gaa, da det saa kan være færdigt paa 36
Timer.
Den 23. Januar svarer Hr. Grossereren pr. Tele- \
gram, at Kapt. Jørgensen havde ordre fra Assurandørerne, og at jeg skulde følge hans Ordre.
Den 25. Januar afgik Skibet til Antverpen, men
uagtet Vinden var østlig og Omstændighederne gunstige, var vi dog 3 Gange i den størsxe Fare for at
komme paa Grund. Var dette sket, havde det omtrent
været ensbetydende med Skibets Forlis.
Nu den pekuniære Side af Sagens
Efter Udtalelse af Advokaten i Amsterdam, hvad
senere Hr. Philippsen i Antverpen bekræftede, maatte ifl. den belgiske Lov - efter hvilken Havariet
skulde opgøres - Assurandørerne betal© Lukningen af
Skibet, dersom vi reparerede i Nieuwediep, hvorimod
Skibet selv skulde betale dette, naar det repareredes i Antverpen, hvor Skib og Ladning skilles.
Hertil kommer, at en ny Aksel kunde leveres paa 14
Dage i Leyden, hvorhos Maskinmesteren daglig kunde
tilse Arbejdet, og sørge for, at Akslen kom til at
passe. Efter al Rimelighed kunde vi være afgaaet
fra Nieuwediep den 8. Februar og været færdige til
Afgang fra Antverpen den 18. Februar. Nu blev vi
først færdige i Antverpen den 7. Marts, altsaa 17
Lage senere. Skibet fik en Udgift til Dokning af
ca. 6.000 Francs, og hertil maa endnu regnes Omkost
ningerne ved Transporten af en Staalaksel, som Hr.
Grosserer Kjørboe lod komme fra Malmø. Endelig tog
det os 10 Dage i Antverpen at faa Malmøakslen tilpasset, i hvilken Tid Skibet selvfølgelig maatte
blive staaende i Tørdok. Er det sandt, hvad der for
tælles, at der er leveret en Skrue fra Malmø til
ovennævnte Aksel, saa passer den rimeligvis ikke.
Hvad nu det Ansvar angaar, som en Skibsfører har
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Nationaltidende 12/7 1879. (4):
ligeoverfor sin Besætning, saa ere vi jo rigtignok
her i Lanmark endnu saaledes stillede, at vi - som
det ovenfor er blevet sagt - kunne drukne Mennesker
som Kattekillinger uden at blive dragne til Ansvar.
Havde "Fyen" været under engelsk Flag, og Menneskeliv under Bugseringen til Antverpen var gaaet tabt,
da vilde jeg som Skibsfører være blevet tiltalt for
Manddrab, hvilket jeg havde fortjent, thi en mere
dum, letsindig og uforsvarlig Handling end "Fyens"
Bugsering til Antverpen har jeg endnu ikke set.
Er det sandt, at Hr. Grosserer Kjørboe skal have
sagt, at jeg 2 Gange har refereret til Menneskeliv,
og derfor ikke duede til at være Dampskibsfører, da
er det paa Tiden, at den Slags Redere bliver umulige her i Danmark.
København, den 10. Juli 1879.
D. Torm.

Nationaltidende 23- Juli 1879:
"I Deres ærede Blad for 12. ds. har Kaptajn Torm
faaet optaget en Artikel, i hvilken han omtaler Damp
skibet "Fyens" Havari i Januar d. A. og betegner den
Disposition, det gav Anledning til og ved hvis Udførelse jeg var medvirkende, nemlig Skibets Bugseringfra Nieuwediep til Antverpen, som den "dummeste,
letsindigste og uforsvarligste" Handling, han har
set.Hr. lorms Indlæg behøver nu ganske vist ikke
lige overfor Sagkyndige at gendrives, men da det
maa antages ogsaa at være læst af mange, som ikke
kende videre til Havarisager og hvad dertil hører,
og jeg ikke ønsker overfor disse uimodsagt at lade
mit Navn sætte i Forbindelse med saa megen Dumhed, ,
Letsindighed m.v., beder jeg Lem, Hr. Redaktør, at
optage følgende Bemærkninger;
Beskyldningen for "Dumhed" er vel nærmest rettet
mod Skibets daværende korresponderende Reder, og
for saavidt har jeg ikke særlig Anledning til at
imødegaa den. Jeg tror dog at burde bemærke, at det
ved forefaldende Havarier altid er i samtlige Vedkommendes Interesse at undgaa en Reparation i en
Nødhavn, naar Omstændighederne tillader at bringe
Skibet frem til Bestemmelsesstedet, fordi de derved
spare mange Omkostninger, som ellers ramme alle de
i Havariet interesserede rarter. Naar Hr. Torm taler om, at Rederiet vilde have havt en Besparelse
ved at lade Reparationen udføre i Nieuwediep, røber det derfor kun, at han ikke har Begreb om, hvad
der er Rederiets Interesse i Havaritilfælde, thi en
Historie, som en eller anden i Antverpen binder ham
paa ^rmet om fuld Godtgørelse for Nødhavnsreparation, er ikke det samme som belgisk Ret, og Faktum
er, at Udgift til Dokning, ikke beregnes anderledes
i Belgien, om Reparationen finder Sted paa Bestemmelsesstedet, end i en Nødhavn. Som Forholdet mellem Rederierne og Assurandørerne er her til Lands,
vilde da heller ikke enten disse sidste eller jeg,
som deres Fuldmægtig, have tilraadet en Bugsering
til Antverpen, hvis den virkelig vilde have været
skadelig for Rederiet, men Sagen er, at åen maatte •
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erkendes at være det mest økonomiske for hver især, j
og det indsaa alle undtagen Hr. Torm, der dog næppe j
faar andre enå sig selv til at tro, at han alene ved,!
hvad der er rigtigt.
j
Forudsætningen for Bugseringens Udførelse maatte j
naturligvis være, at den ikke var forbunden med no- i
gen særdeles Risiko, at den ikke var , hvad Hr. Torm i
kalder den, "letsindig og uforsvarlig". Skønnet om j
Risikoen kan jo være noget forskellig, men Hr. Torm j
vil erindre, at selv han, der havde saa megen Frygt i
og Betænkelighed overfor åenne Bugsering, maatte ind4
rømme mig, da jeg talte med ham om Sagen, at han an- |
tog, den vilde gaa godt otte Gange af ti. Jeg betra&4
tede Chancerne som endnu gunstigere, men jeg har rig-j
tignok været med til adskillige Foretagender af lign J
ende Art, medens Hr. Torm kun er vant til at sejle
med fuldt udrustede og i alle Henseender sødygtige
Skibe. Selvfølgelig blev alle nødvendige og fornuftige Forsigtighedsregler iagttagne. Bugseringen udførtes af 2 Bugserdampskibe, forsynede med dobbelt
Besætning af nye stærke Bugsertove, og den foretoges
under særdeles gunstige Vejrforhold. Hverken Rederiet, Assurandørerne, øvrige Sagkyndige eller jeg
nærede derfor den fjerneste Frygt for, at Udfaldet
skulde blive anderledes, end dét blev. At der Ikke
var Spor af ekstraordinær Fare for de ombord i "Fyen1
værende Menneskers Liv, kan bedst bevises deraf, at
to fremmede Lodser uden mindste Indvending og uden
engang at fordre større .betaling end under ganske
almindelige Forhold, gik ombord i "Fyen", hvis Besætning jo i værste Fald vilde være bleven optagen
af de to ledsagende Dampere.
Hr. Torms Fremstilling om Fare er virkelig saa
ejendommelig, at den synes at maatte gøre det raadeligst for ham, at opgive en Virksomhed, hvis Udøvelse mangfoldige Gange bringer Døden nærmere end her
kunde være Tale om, og Hr. Torm behøvede kun at opholde sig kort Tid i det Land, hvor, som han siger,
Kaptajnerne kunne tiltales for Manddrab, naar de paa
uforsvarlig Maade udsætte deres Folks Liv og nogen
derved ofres, for at finde talrige Eksempler paa
langt farefuldere Bugsering af Havarister, end den,
han har omtalt og givet Prædikater, som vilde være !
mere berettiget anvendte paa hans Artikel end paa
den Handling, han kritiserer.
i
København, den 22. Juli 1879.
Joh. Jørgensen.

Nationaltidende 25. Juli 1879 Morgenudgave:
Hr. Redaktør.
La Hr. Joh. Jørgensen i "Nationaltidende" af 23.
ds. har faaet optaget en Artikel mod mig, som tvinger mig til at tage til Genmæle, tør jeg maaske anmode Lem om at skænke følgende Indlæg en Plads i Deres Blad, og med det samme vil jeg bemærke, at fra
min Side er Diskussionen med Hr. Jørgensen om denne

i
|
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Sag afsluttet.
Hr. J. siger, at mit Indlæg ikke behøver at gendrives lige overfor Sagkyndige. Leri giver jeg ham
Ret,
og det vilde ogsaa falde ham vanskeligt. Men Hr.
J!s Mening om Sagkyndige er vist væsentlig forskellig fra min. Ved Sagkyndige forstaar jeg nærmest
Skibsførere, der vide, hvad det er, at bugsere ved
Vintertid paa den farlige hollandske Kyst, med et
saa hjælpeløst Skib, som "Fyen" den Gang var, og
ikke en Mand, der som Hr. J. hovedsagelig viser sit
Sømandsskab paa Landjorden og paa Børsen, og som man,
efter hans ejendommelige Fremstilling af Sagen, skulde tro, maatte have faaet sine Ideer om Skibes Bugsering ved at spadsere paa Langelinie. Det kunde aldrig
falde mig ind, at indvende noget mod "Fyens" Bugsering til Antverpen, hvis der havde været nogen antagelig Grund eller Nødvendighed derfor, men at risikere Skib og Ladning, som repræsenterede en Kapital
af 6 a 700.000 Kr., for at sætte Penge overstyr, er
efter min Mening dumt og letsindigt. Om at risikere ;'
21 Menneskeliv vil jeg nu ikke mere tale, da det i I
denne Liskussion synes at være af mindre Betydning. !
Hr. Jørgensen er jo ikke kommet med et eneste fak- j
tisk Modbevis mod min Udtalelse, at saavel Rederiet |
som Assurandørerne have tabt Penge ved at lade Skibet
slæbe til Antverpen. Han har derimod valgt den me- ;
get passende Udvej, at komme med en Del Ubehageligheder imod mig, der dog, som det næsten altid er lil-j
fældet, nærmest falde tilbage paa ham selv. Da Hr.
J. i sit Indlæg har gjort Begyndelsen med at frem- i
drage Samtalen under fire Øjne, maa han undskylde, !
at jeg følger hans Eksempel, og erindrer ham om, at ;
han, der var meget modig, og ansaa Bugseringen for j
en let Sag, saa længe vi vare i Hotellet i Amster- |
dam, da vi kom ned til Nieuwediep og saa Isforhold- i
ene, og i den mærke Vinteraften hørte Stormens Sus- !
en, i en Samtale med mig erklærede, at "Fyens" Bug- |
s ering til Antverpen var Galskab, men at han havde i
sin Ordre og jeg min, som vi maatte følge. Denne Ud- j
talelse, som jeg er villig til edelig at bekræfte,
er jo det bedste Svar paa Hr. J.'s Indlæg. Det lader
jo rigtignok til, at Vinden nu har drejet sig, og at,
hvad der den Gang var Galskab, nu skal kaldes Klogskab, men Hr. Jørgensen maa virkelig undskylde, at
jeg ikke saa hurtig kan forandre min Mening om denne
Sag, og at jeg ikke er ene om denne Mening, maa Hr.
J. jo bedst selv vide, da han straks efter Ankomsten til Antverpen fortalte mig, at en dansk Dampskibsfører paa Agentens Kontor havde sagt ham det samme,
som jeg siger, at "Fyens" Bugsering var en uforsvarlig Handling. Hr. J. vil vel endvidere kunne erindre,
at han var saa forbitret over denne formastelige Udtalelse, at han lovede, ved sin Tilbagekomst til København at ville forklage den omtalte Skibsfører til
hans Reder. Dette er jo en smuk og værdig Maade at
hævne sig paa, og viser, hvor farligt det kan være
for en københavnsk Skibsfører at udtale sin Mening,
selv til en Assurance Agent.
Hr. Jørgensens meget naive og belærende Paastand,
at det altid vil være i samtlige Vedkommendes Interesse at undgaa en Reparation i en Nødhavn, og søge
at naa Bestemmelsesstedet, er virkelig morsom, og det
er jo Skade for os Skibsførere, at en saa fremragende
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Mand som Hr. J. ikke giver Undervisning i Havarisager, thi vi vilde derved, lader det jo til, faa aldeles nye Regler for vort Forhold i slige Tilfælde.
Hr. J.!s Bemærkning om, at jeg ikke skulde have
noget Begreb om Rederiets Interesse i Havaritilfælde,
vilde tage sig bedre ud, hvis han ved faktiske Talstørrelser kunde bevise, at Rederiet havde tjent Penge ved Bugseringen, men saalænge han ikke kan dette,
skulde han hellere beholde sine Bemærkninger for sig
selv. Enhver vil kunne forstaa, at jeg ikke vilde
have udtalt mig saa bestemt i denne Sag, naar jeg
ikke havde Beviser i Hænde.
Hr. Jørgensens "Historie" om den "Historie", der
skulde være bundet mig paa Ærmet i Antverpen, holder
heller ikke Stik, thi Hr. J. maa let kunne indse, at
det kun var en Trykfejl, naar der i Artiklen af 12.
ds. stod "Dækningen af Skibet" i Stedet for "Dokningen af Skibet", en Trykfejl, der var saa iøjnefaldende for Sagkyndige, at jeg ikke ansaa det for nødvendigt at faa denrettet. Selvfølgelig kunde det aldrig
falde mig ind at mene, at Skibet skulde faa fuld Godt
gøreise for en Nødhavnsreparation, da jeg tør smigre mig med, at jeg kender baade de forskellige Landes Havarilove og mine Pligter som Skibsfører bedre,
end Hr. J., i hvem jeg ikke ser noget Lys i saa Henseende. Jeg vil nu haabe, at mine ærede Kolleger og
Venner, der skulde komme i Berørelse med Hr. J., ville vise ham al den Opmærksomhed, han fortjener for
sin smukke Opførsel imod mig, og han vil da forhaabentlig snart kunne erfare, hvor meget hans Mening
har at sige blandt de farende Lampskibsførere.
Sluttelig vil jeg takke Hr. J. meget for hans gode Raad til mig om at opgive Søen og blive paa Landjorden, og jeg kan forsikre ham om, at saa snart han
ved sin store Indflydelse paa Børsen kan skaffe mig
en indbringende Bestilling paa Landjorden, skal jeg
med Glæde og Tak tage derimod.
D. Torm.

Nationaltidende 27. Juli 1879 Morgenudgave:
Redaktionen har modtaget følgende: "Uden at ville
blande os i den personlige Polemik, der har udviklet
sig mellem Hr. Torm og Hr. Jørgensen, skulle vi afgive den Erklæring, at det, til Trods for Hr. Torms
paaberaabte Kendskab til andre Landes Havarilove,
"7ar i alle Parters Interesse, at Dampskibet "Fyen"
blev bragt til sit Bestemmelsessted.
Vi finde os derhos forpligtede til at udtale, at
Hr. Jørgensen, der netop paa Grund af sin anerkendte Dygtighed som Skibsfører i sin Tid blev antagen i
vor Tjeneste, saavel ved denne, som ved tidligere
Lejligheder har vist, at han er i fuld Besiddelse af
de Egenskaber, som ere en Hovedbetingelse for en til
fredsstillende Udførelse af hans Hverv.
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København 26/7 1879.
Let kgl. oktr. Sø Assurance Kompagni.
De private Assurandører.
Den kjøbenhavnske Sø Assurance Forening,
Fjerde Søforsikringsselskab.

Hl _
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18/3
25/3
10/4
17/4
14/5
21/5
29/5
12/6

1876

3/7
5/7
11/7

3/8
8/9
26/9
1/10
11/10
12/10
23/11
24/11
2/12
16/12
17/12
18/12
5/1
13/3
16/3
19/3
30/3
31/3

3/4
6/4
13/4
16/4
19/4
22/4

8/5
29/5
31/5
5/6
7/6
10/6
24/6
28/6
2/7
4/7
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1877

Honkong til Bangkok
Bangkok
Hongkong fra Bangkok
Hongkong til Bangkok
Hongkong fra Bangkok
Hongkong til Bangkok
Bangkok fra Hongkong
Hongkong fra Bangkok
Singapore fra Hongkong
Singapore til isangkok
Bangkok fra Singapore
Hongkong fra Bangkok
Samarang fra Saigon
Samarang til Rotterdam
Singapore
Galle fra Singapore
Galle til Rotterdam
Malta
Malta
Gibraltar
Zierikzee
Zieriksee til Rotterdam
Helwoet
Leith fra Rotterdam
Leith til Pillau
København
Pillau
Pillau til London
København
Skagen vestgaaende
Gravesend
Gravesend til Newcastle
Newcastle
Newcastle til Swinemunde
Swinemunde fra Newcastle
Riga fra Swinemunde
København fra Riga til Rotter
dam
Helwoetsluis fra Riga til Rot
pass
terdam.
afg.
Maassluis til Kronstadt
pass • Hanstholm østgaaende
Kronstadt
ank.
Kronstadt til Kiel
afg.
Kiel
ank.
pass. Hammershus østgaaende
Bolderaa
ank.
afg.
ank.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
ank.
ank.
afg.
ank.
ank.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
ank.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
pass.
pass.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
ank.
pass.
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28/2
3/3
4/3
6/3
23/3
25/3
26/3
31/3
7/4
9/4
12/4
23/4
25/4
26/4
27/4
29/4
5/5
6/5
10/5
20/5
21/5
25/5
31/5
1/6
4/6
7/6
10/6
27/6
29/6
1/7
9/7
11/7
12/7
14/7
15/7
17/7
31/7
2/8
3/8
5/8
13/8
16/8
18/8
24/8
31/8
2/9
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1878

afg.
ank.
afg.
ank.
afg.
pass.
pass.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
pass.
pass.
pass.
ank.
afg.
pass.
ank.

IV London til Riga via Helsingør i
København
|
Køb enhavn
\
Bolderaa
!
Bolderaa til Antverpen
I
København
'
j

Helsingør nordgaaende Kl. 9?30j
i

Antverpen
Antverpen til Riga
Hanstholm østgaaende
Riga

\
[
!
i

Riga t i l Dunkerque
København

i
j

Helsingør nordgaaende Kl. 10F ;
Hanstholm vestgaaende
I
Dunkerque
j
Dunkerque til Riga
j
i

Hanstholm østgaaende
j
Riga
|
ankret Helsingør Red
!
pass. Skagen vestgaaende
i
i
ank.
Rotterdam
|
afg.
Rotterdam til Sunderland
i
ank.
Sunderland
!
afg.
Sunderland til Kronstadt
\
pass.
Helsingør sydgaaende Kr. 2,30S
ank.
!
pass. Kronstadt
pass. København
Skagen vestgaaende
ank.
Rotterdam
afg.
!
Rotterdam til Newcastle
ank.
afg. Newcastle
!
pass. Newcastle til Munlgraben
i
pass. Skagen sydgaaende
Helsingør sydgaaende Kl. 45303?
ank.
Bolderaa
afg.
Bolderaa til London
ank.
København
afg.
Køb enhavn
ank.
London
afg.
London til Newcastle
afg.
Newcastle til København
;
ank.
København
j
ank.
Riga
|
afg.
pass. Riga til Antverpen
Helsingør nordgaaende Kl.12,45
i

i
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1878

N M G

13/9
15/9
18/9
20/9
21/9
24/9
26/9
3/10
6/10
10/10
10/10
22/10
25/10
26/10
28/10
7/11

pass
ank.
afg.
ank.
afg.
pass
ank.
afg.
ank.
afg.
pass
ank.
ank.
afg.
pass
pass
ank.
pass

13/H
22/11
25/11
28/11
6/12
9/12
13/12
25/12

ank.
afg.
pass
ank.
afg.
pass
ank.
pass

27/12
9/1

ank.
pass

6/9

1879

ll/l
25/1

pass
pass

28/1

ank.
afg.
pass
ank.
afg.
pass
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
afg.

6/3
9/3
12/3
20/3
21/3
25/3

2/4
4/4
13/4
14/4
22/4
27/4

4/5

IV Hirtshals vestgaaende
Antverpen
Antverpen til Newcastle
Newcastle
Newcastle til København med Kul
Skagen sydgaaende
København
København til Riga
Riga
Riga til Antverpen
København
Antverpen Red
Antverpen
j
Antverpen til Riga
|
Skagen sydgaaende
i
København
i
Riga
København fra Riga til Dunkerque.
Dunkerque
Dunkerque til Riga
Helsingør sydgaaende Kl. 8?30F
Riga
Riga til Dunkerque
København
Dunkerque
København fra Dunkerque til
Riga.
Riga
København fra Riga til AntverpenHelsingør nordgaaende Kl. llf
Tesel under Bugsering til Antverpen.
Antverpen
Antverpen til Fillau
Køb enhavn
Pillau
Pillau til Antverpen
Køb enhavn
Antverpen
Antverpen til Newcastle
Newcastle
København til Kønigsberg
Kønigsberg
Kønigsberg til Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam til Riga
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6/5
8/5

19/5
22/5
24/5
1/6
3/6

12/6
30/6
4/7
8/7

15/7
17/7
23/7
29/7
5/8

12/8
12/8
15/8
21/8
23/8
27/8
30/8
30/8
3/9
7/9

13/9
17/9
20/9
27/9
29/9
4/10
6/10
20/10
27/10
7/11
19/H
1/12
3/12
5/12
9/12
20/12
22/12

IV

N M G L.

1879

pass.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
ank.
pass.
afg.
pass.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
ank.
pass.

København
Riga
Riga til Rotterdam
Køb enhavn
Rotterdam
Rotterdam til Granton
Granton

i

i
!
i

København fra Granton til Rigal
Kronstadt til Dunkerque
|
København
j
Lunkercue
!
Lunkerque til Newcastle
j
Shields
i
Newcastle til Kronstadt
j
Kronstadt
j
Boldera-a fra Kronstadt
• i
København fra Riga til Schie- J
dam j
i

pass.
Helsingør nordgaaende Kl. 6S30
ank.
Schiedam
i
afg.
Schiedam til Newcastle
j
ank.
Newcastle
i
afg.
Newcastle til København
j
p a s s . Helsingør sydgaaende Kl. 5?45|
ank.
Køb enhavn
I
afg.
København til Kronstadt
j
r
ank.
Kronstadt
|
afg.
|
p a a s . Kronstadt til Rotterdam
Køb enhavn
j
ank.
Rotterdam
|
afg.
Rotterdam til Newcastle
!
ank.
;
ank. Shields
København med Kul
afg.
København til Kronstadt
'
afg.
Reval til London
ank.
London
ank.
Hartlepool
ank.
Stockholm
afg.
Stockholm til Havre
ank.
København for Bunkers
afg.
København
ank.
Havre
afg.
Havre til Newcastle
ank.
i

Shields
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Billeder: Arkiv F.

Negativer: Pladearkiv.
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Registreringsprotokoller;

V-317. XI-146.

6-152.

Københavns Skibsregister
I - 347.
Københavns midlertidige
Skibsregister:
Løbe Nr. 315. Side 107.
Registreringsdato:

5/5 1873. (Omregistrering).
l/l 1894. (Omregistrering).

Certifikater:

5/5 1873.

28/3 1883.

29/8 1885.

Bygget 1863 af Baumgarten & Burmeister, København,
ifl. Bilbrev dat. København 2/5 1863, som det første Skruedampskib bygget i Danmark.
1 Stk. 50 NHK. = 195 IHKC Oompoundmaskine.
Fart: 8,5 Knob.
Fabrikat: Baumgarten & Burmeister.
Klinkbygget af Jern,
1 Dæk og 1 ufuldstændigt Mellemdæk. 2 Master.
Glat Stævn med Krølle. Hækbygget Agterskib med rundt:
Speg!.
Halvdæk a&ter. 2 Ruf midtskibs i Borde.
Ufulds tænd ig Inderklædning.
4 vandtætte Skodder.

Længde:
26 / 140

130*0".
dw.

Bredde:

206,53

20'1".

brutto.

Lybde:

9*6n.

119,33 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 2/5 1863 bygget
til:
Grosserer H. P. Prior, København.
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Ved Skade dat. København 12/10 1867 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. 2/5 1873 solgt
til:
A/s. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

for 60.000 Rigsdaler.
Maalt efter Ombygning og Tilbygning af nyt Maskinog Kabysruf og Kommandohus ifl. Maalebevis dat. København 19/2 1883. Tonnagen er herefter:
brutto:

212,20. netto: 120,77.

2.
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Ifølge Anmeldelse Nr. 31o/19oo dat. 3o/5 19oo har
Skibet skiftet Hjemsted fra Nykøbing Mors til Horsens.
Registreret s. D.
27/11 1913 anmeldt solgt til:
Skibsreder Chr. Jensen, Hellerup,
og samme Dag videresolgt til:
Grosserer P. 0. S. Lauritzen, København.
6/3

1914 anmeldt solgt til:

Nils Østermann, Stockholm,
for Kr. 23.000.- og omdøbt til "Carrie".
Udslettet af Pegister 6/3 1914 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - II« - Registreringsprotokol Nr. 6 - 152.

4/2

19o2

under Indsejling til Nykøbing Falster kollideret med Skonnert "Franz von Gottfried"
af Kønigsberg, der blev stærkt beskadiget.

21/12

loo2

grundstødt ved Fornæs.

1/1

19o6

da Skibet var paa Vej fra Aalborg tml Bakkesrøn for at assistere ss "Limfjorden",
der var grundstødt, løb det selv paa Grund
ved Gjøl, men kom straks flot og fortsatte
Rejsen.

Int.
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Ifølge Anmeldelse Nr. 454/19ol dat. 3o/lo 19ol har
Skibet skiftet Hjemsted fra Horsens til Stege.
Tilladelse registreret 3o/lo 19ol.
Ifølge Anmeldelse Nr. 447/19o4 dat. 28/9 19o4 har
Skibet skiftet Hjemsted fra Stege til Aalborg.
Registreret 28/9 19o4.

Int. - 2,
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Helsingør Avis Torsdag 17. Juli 1862;
D'Hr. Baumgarten & Burmeister i Kjøbenhavn have paa deres Skibsbyggerplads veed Langebro paabegyndt Bygningen af endnu et Dampskib, som efter
Forlydende skal være bestilt af den driftige Dampskibs entrepreneur Grosserer Prior, der, som bekj endt, tidligere har faaet alle sine Dampskibe
fra England. Det vil blive ca. 100 Fod langt i
Kjølen, altsaa Intet lille Skib. Det Jerndampskib,
der for Postvæsenets Regning bygges af samme Firma, nærmer sig stærkt sin Fuldendelse. Da Vandet,
hvor Skibene bygges, ikke har tilstrækkelig Dybde
for det store Skib, naar dette skal løbe af Stabelen, er man blevet nødt til at lade det uddybe
endogsaa temmelig betydeligt ved en Muddermaskine,
som allerede i nogen Tid har været beskjæftiget
hermed.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 3. November 1863::
Dampskibsfarten har paa Grund af den stærke
Storm i Fredags og Løverdags lidt endeel -forsinkelser:
Dampskibet "Fylla" ankom, ifølge modtagen lelegraphefterretning, til Aalborg igaar formiddag Kl.
10,30, efter paa Grund af den stærke Storm at have
overligget her i Sundet Natten imellem liøverdag
og Søndag.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 11. December 1863
Paa Grund af, at Lampskibet "Fylla" er forsinket af Storm og Taage, kan Fragtgods til Afgang
med dette Skib ikke modtages idag og imorgen, men
først paa Tirsdag direkte i Qvæsthuusgaden.
Berlingske Tidende Mandag Aften 8* August 1864
Den fjendtlige Overkommando har tilmeldt den
danske Overkommando, at et fredeligt Samcyem mellem Jylland og det øvrige Kongerige, samt mellem
Jylland og Udlandet er tilladt under Vaabenstilstanden indtil en eventuel Opsigelse af samme.
Som Følge heraf afgaaer Dampskibet "Fylla" Imorgen
Eftermiddag Kl. 6 til Aalborg og Liimfjordsstæderne

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. April 1865:
Aalborg, den 24de April: - Med Lampskibet
"Fylla" ankom igaar fra Kjøbenhavn mn af Marinens
Jerntransportbaade., som skal benyttes til at befordr^ Kreaturer fra de vestlige Liimfjordsstæder hertil, naar Dampskibsforbindelsen herimellem og England kommer igang. "Dania" vil imorgen medbringe en
lignende.
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Dansk Rigstidende 27. Oktober 1865:
Fra Aalborg skrives den 23/10 i "Aalborgposten":
Dampskibet "Fylla", der afgik herfra til sædvanlig
Tid i Torsdags den 19., ankom først til Københavns
Toldbod i Fredags Aftes Kl. 10,30, medhavende en Del
Kreaturer og Faar, af hvilke sidste flere vare døde
som Følge af d et haarde Vejr paa Rejsen. Som vi have
erfaret efter en Beretning fra København døde der
ialt 17 Faar ombord paa Rejsen dertil og desuden vare
16 Stkr. saa forkomne, at de straks maatte slagtes
efter Ankomsten. I Lørdags Eftermiddags Kl. 3 afgik
"Fylla" igen fra København, men havde atter saa
strengt Vejr under Overfarten hertil, at det først
Søndag Aften naaede til Hals, hvor det maatte ligge
over for Natten. Efter Ankomsten hertil i Formiddags,
gik det straks op ad Fjorden.

Berlingske Tidende Søndag 18. Marts 1866;
Lampskibet "Fylla", er, ifølge Telegram, paa Reise fra Liimfjordsbyerne afgaaet fra Aalborg hertil i
Formiddags og afgaaer igjen imorgen herfra til Aalborg istedetfor "Dania", som formedelst listilstand
i Liimfjorden endnu ikke kan fortsætte sine Farter
der.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 2. Januar 1867:
Lampskibet "Fylla", Capitain Lassen, som afgik
i Løverdags til Aalborg herfra, var endnu ikke i
Middags ankommet dertil.
Ifølge et idag hertil ankommet Telegram skal det
i Søndags Eftermiddags være seet tilankers ved Mulbjerg, Sønden for Hals, hvor der er udmærket Ankergrund, selv med Paalandsvind, og man formoder derfor, at den vedvarende Sneetykning og Storm har forhindret Skibet i at fortsætte Reisen.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 3. Januar 1867:
Ifølge Telegraphmeddelelse til Grosserer Prior
er Dampskibet "Fylla" i Tirsdags Eftermiddags Kl.
2 ankommet til Hals, hvorfra det prøvede at gaae
opad Fjorden til Aalborg, men maatte retournere formedelst lis. Efterretningen om "Fyllas" Ankomst til
Hals er først igaar Eftermiddags naaet Aalborg som
Følge af, at store Sneemasser have gjort Veien imellem Hals og Aalborg næsten ufremkommelig.
Berlingske Tidende Mandag Morgen 4. Mai 1868:
Dampskibet "Fylla" maatte i Løverdags Eftermiddags retournere hertilbage paa sin Tour til Liimf jorden formedelst Ild 1 Forlasten, som dog observeredes endnu her i Sundet og hurtigt slukkedes af

-III - 2.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Fylla.

N Æ W Q.

B. T. 4/5 1868. (2):
Skibets egen Besætning uden at anrette nogen væsentlig Skade. Ilden formenes at være kommet fra et eller
andet CollI, hvori der har været brændbare Sager,
uden at dette har været angivet.

III _ 3,
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Nationaltidende 30/12 1876. (2):
ved Svendborg. Rejsen var ubehagelig, et hæsligt og
stormfuldt Vejr, Uvished om, naar og om Maalet vilde
naaes. Tre Dages og Nætters Ophold i et alt andet
end bekvemt indrettet Skib maatte gøre den dertil.
Log svigtede det gode Humør intet Øjeblik Passagererne, og selv Lamerne blandt disse bidrog deres til
at opretholde det. Skibets dygtige og aarvaagne Fører indgød tillige en ubetinget Tillid. Leltageme i
hin Juleaften ville længe have den i venlig Erindring.

Nationaltidende 3. Januar 1880 Aften:
ss "Fylla" har i Gaar paa Rejse fra Aalborg vestefter faaet en mindre Lækage i Bougen ved Isbrydning og derved taget noget Vand i Underlasten. Skibet ankom i Morges til Aggersund, hvor Skaden foreløbig udbedres, og fortsætter derefter Rejsen. Det
er kun en mindre Del af Lasten, der er beskadiget
af Vand.

Nationaltidende 7. Januar 1880 Aften:
Det heri Bladet tidligere omtalte Uheld, der er
tilstødt ss "Fylla" paa dets Rejse fra København til,
Thisted, er dog nok ikke saa ganske ubetydelig, som
man har villet gøre det til, idet et Telegram i Gaar'
fra "Fyllas" Fører, meddeler, at "Fylla" maa losse
sin Last i Aggersund, og at Thistedgodset er noget ,
havareret, men dog i taalelig Stand. Om hvad der
j
egentlig er tilstødt "Fylla" og af hvilket Omfang
Skaden er, har Lampskibsekspeditionen i Thisted iøvrigt hele Tiden iagttaget en mærkværdig Hemmelighedsfuldhed, hvilket har været mindre heldig, idet
dette har givet Anledning til overdrevne Rygter,
saas om - at "Fylla" laa sunken i Aggersund osv. Men
formodentlig har Ekspeditionen kun handlet efter
Ordre.
!

Nationaltidende 9. Januar 1880 Aften:
Fra Thisted skrives 7/1: I Lag indkom "Ørnen",
efter ved Aggersund at have indtaget den fra "Fylla" lossede og til Thisted bestemte Last. Man erholdt nu Efterretning om, at det Uheld, der var tilstødt "Fylla", var foranlediget derved, at "Fylla"
under Farten gennem det snævre Aggersund tørnede
mod en drivende Isflage hvorved et Spant knækkede
og Skibet fik to Huller i Bougpladerne Ind til Folkelukafet, der fyldtes med Vand, medens Skoddet mellem Lukafet og Forlasten holst nogenlunde tæt, saaledes, at Ladningen kun er ubetydelig havareret. Af
Godset til Thisted er kun et Parti Cicorie beskadiget af Vand.
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Nationaltidende 30. Lecember 1876:
Den 22. Lecember om Eftermiddagen gik, ifl. en
Meddelelse til "Sydfyns Tidende", ss "Fylla", Kapt.
H. Petersen, fra København paa Damperne "Saxo"s og
"Horsens"' sædvanlige Fart syd om Øerne. En Del Rejsende, som var forhindrede fra at benytte Jernvejen
paa Grund af Snestormen, medfulgte.
Om Aftenen ankrede Skibet op ved Saltholm, hvorefter Rejsen næste Morgen Kl. 6 fortsattes. Ned ad
Sundet passeredes en stor Mængde Skibe, saavel Dampsom Sejlskibe, stærkt overisede, de sidste havde næsten alle Nødflag oppe, selv Falsterbo Rev Fyrskib
havde hejst det. Særlig sørgelig var det at se en
lille Jagt, der var saa overiset, at det maatte synes højst tvivlsomt, om den kunde bjerge sig. Men
det var umuligt for "Fylla" at yde Hjælp under den
stærke nordøstlige Storm, der stadig ledsagedes af
Snefog, sejlende gennem stærk Sjapis og større Isflager, medens Bølgerne væltede sig taarnhøjt over
Skibet, havde det nok med at bjerge sig selv. Udfor
Indløbet til Grønsund maatte det flere Timer opholde [
sig, indtil det endelig uagtet Tykningen lykkedes at :
faa Lods ombord. Under Opsejlingen saas en Skonnert
ladet med Byg og en Jagt ladet med Mel staa paa Grund
Forgæves ventedes Lods fra Stubbekøbing for at bringe
Skibet i Havn, Lodserne derfra havde været saa forsigtige, at sikre deres Baade, saa at de ingen havde
til Lisposition, og Følgen var, at Skibet grundstødte
et kort Stykke udenfor Havnen, omtrent Kl. 6 Em.
I Havnen laa ss "Saxo" og ss "Horsens", som i et
par Løgn da havde ventet paa Lejlighed til at fortsætte Rejsen til København. Ogsaa disse havde en
Mængde Passagerer ombord. "Fyllas" Kaptajn sendte
fra Stubbekøbing øjeblikkelig Telegram til København
om de nødlidende Skibe i Sundet.
Efter Søndag Morgen at være kommet flot og efter
at have gjort sig færdig paa Pladsen, afgik Skibet
til Orehoved, raa Turen saas en Skonnert, der i Bandholm havde indladet Byg og en lille Jagt fra Rudkøbing, ladet med Hvedemel, staaende paa Grund, den
sidste var dog tæt og stod uden Fare. Fra Orehoved
gik Rejsen til Masnedsund, hvorfra det var umuligt
åen Dag at komme videre. Her laa "Zampa", Kapt. Tofte, bestemt til København med passagerer og en stor
Lel Kreaturer, han havde ligget i Smaalandene siden .
Onsdag.
Juleaften skulde altsaa holdes ombord og de nødvendige Forberedelser gjordes. Fra Vilhelmsborg Skov
ved Orehoved havde et rar Passagerer reddet et Jule- :
træ, et rar vadede i Sne til Vordingborg for at købe
de nødvendige Ting til at pynte det med og ved fælles Bestræbelser blev Træet fortrinlig smykket.
Den hellige Aften begyndte med, at Kaptajnen oplæste et Par til Aftenen passende Afsnit i Zschakkes
"Husandagt", hvorefter Festmaaltidet afholdtes og
Juletræet tændtes og plyndredes. Endelig afbrændtes
fra Skibet et lille Fyrværkeri og Aftenen sluttede
med en Bolle Punch.
Mandag Middag ankom Skibet til Lohals, hvor en
Lel passagerer landsattes og henimod Kl. 14 laa det
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Arkiv F.
G. Caroc: Billeder af danske Dampskibe.

Negativer:

''
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Bygget 19o6 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft
Byggenummer 58.
1 Stk. 79 NHK. - 438 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 14-22-J--37"

Slaglængde: 24"

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler.
Risteflade 4o Kvadratfod. Hedeflade I.300 Kvadratfod.
Arbejdstryk: l8o Pund pr. Kvadrattomme.
Fabrikat: Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. 2 Master. 3 Luger.
Bak 28 Fod. Brodæk 59 Fod. Poop 13 Pod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke

237 Tons

Forpeaktank

39 »

Agterpeaktank

26 -

211,2 x 3o,7 x 16,2 Fod.
63 / 1.135

dw.

792

brutto

449

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 258/1906 dat. 7/5 19o6 er
Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg.
Indregistreret 8/5 19o6.
Ifølge Anmeldelse Nr. 526/1918 dat. 8/7 1918 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Progress, København,

for Kr. 1.5o3-375.-'
Registreret 13/7 1918.

vend.

1,

/12

1913

mindre Brand ombord paa Rejse fra
Valencia til Antverpen.

/2

1914

grundstødt ved Skelskør.
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Lloyds List & Shipping Gazette 29. August 1950:
Lunkirk, Aug. 28: Lanish steamer "Fylla", Søderhamn for Gravelines, has gone ashore near the entrance to Gravelines, good prospects of floating on next
tide.

Lloyds List & Shipping Gazette 30. August 1950:
Lunkirk, Aug. 29.: Lanish steamer "Fylla" refloated last night with assistance. No apparent damage.

Lloyds List & Shipping Gazette 9. September 1950:
Hull, Sept. 7.: The steamer "Fylla", outward
bound for Tofte with coal, has Iteen aground off Swinefleet since yesterday morning.
Liverpool, Sept. 8.: Accordlng to a message received by the Liverpool and Glasgow Salvage Association, steamer "Fylla" is refloated last night.

:
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Kolding Folkeblad 17. April 1947;
Storebælts Overfartens ny Motorfærge, "Fyn", har
holdt sit Indtog i Nyborg og Korsør. "Fyn" er den
femte og største Motorfærge, der nu er i Fart paa
Storebælt.
"Fyn" er udført med mange Forbedringer, baade i
Udseende og Indretning. Skroget er forude forsynet
med en høj Port, der ved Trykluft kan løfftes, saa- j
ledes at Jernbanevognene kan køre ind. Porten giver .
i Modsætning til andre Færger Skroget et jævnt For- ;
løb og er særdeles praktisk, da Biler og Vogne staar!
fuldstændig i Læ for Saltvandssprøjtet.
Færgens Indre staar fuldt paa Højde med dens Xdre-w
"Fyn" er 108 Meter lang, 18 Meter bred og har en ,:
samlet Sporlængde paa 260 Meter, fordelt paa tre
Spor. Let vil sige, at Færgen kan tage tre Lyntog
eller 13 4-akslede Vogne eller 30 2-akslede Vogne. ;
Normalt vil Færgen kunne tage 1.500 Passagerer, men •
ved særlige Lejligheder kan Antallet forhøjes til i
2.000.
Under Prøveturen formaaede "Fyn" at skyde an
Fart af 15 9 5 Knob, hvilket vil sige 30 km. i Timen. ;
Under Vogndækket ligger 1. Kl. Damesalon og 1.
Klasses Herre Salon. Agten for Maskinrummet findes !
en rummelig Fællesklassesalon samt Fælleskiassens
Dame- og Herresalon. Paa Promenadedækket findes forude 1. Kl. Rygesalon og 1. Kl. Salon for ikke Ryge- ;
re. Fra dån sidstnævnte Salon er der Indgang til
fælles Spisesalon. Endvidere findes der Rygesalon
og Ikke-Rygersalon for Fællesklassespassagerer. Motorerne udvikler tilsammen 4.400 Hestekræfter, maksimalt 5.450 Hestekræfter.
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brugt siden da i Skibsfarten med ubetinget Sukces.
Da - efter et foreløbigt Skøn - oegge Færgers Radar
Anlæg var i Orden ogsaa efter Kollisionen, herskede
der selv i Aftes adskillig Usikkerhed om Aarsagen
til den alvorlige, omend i sit Forløb heldige, Hændelse paa Storebælt 1 Gaar Formiddags.
Deraf tør man dog ikke slutte, at Fejl er sket
for hvilken nogen kan drages til Ansvar. Først naar
Statsbanernes Afhøringer er endt og navnlig naar der
har været Sø-Forhør (i Retten i Korsør) vil man have
Klarhed over Uheldets Aarsager og vil derefter, hvis
Fejl er sket, kunne placere Ansvaret.
Færgen "Fyn" kan, efter hvad Søfartschef Bager,
der i Aften ankom til Nyborg for at besigtige Skaderne, oplyser, allerede i Morgen ventes indsat i
Overfarten efter en foreløbig Reparation. Hovedreparationen vil blive gennemført, naar Færgen om en
Maaned alligevel skal i Dok for at gennemgaa det
aarlige Eftersyn.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 30. Januar 1948:
Hvorfor stødte de to Færger sammen?
Endnu i Aftes var dette Spørgsmaal ikke endelig
besvaret, men man ved dog mere nu end i første Øje- r
blik om Aarsagerne til denne usædvanlige Hændelse
paa Storebælt. Derom sagde L. 8. B.s Søfartschef,
Kaptajn H. J. Bager, til "Berlingske Tidende":
- Om et hændeligt Uheld er der efter mit Skøn
ikke Tale. "Fyns" og "Sjællands" Kollision er i alt
Fald ikke hændelig efter gængse Begreber. Der er
sket en Navigerings-Fejl, en menneskelig Fejltagelse, det er oplagt, men om Ansvaret for denne Fejltagelse ligger hos den ene eller den anden af de to ,
Navigatører eller hos dem begge, er endnu ikke klar-i
lagt. Der har imidlertid været nye Afhøringer hele
Torsdagen, og naar de er endt, samt Søforhøret i Ret
ten i Korsør har fundet Sted, vil man uden Tvivl kun
ne placere Ansvaret for den Fejl, der er begaaet.
- Folk er forbavset over, at Færger med Radar
overhovedet kan kollidere.
- Ja, det ved jeg. Jeg har i de sidste 36 Timer
ikke hørt andet. Men den Opfattelse, at et Skib med
Radar ikke kan kollidere, er forkert, naar man betænker, at der Verden over Aaret rundt finder SkibsSammenstød Sted, ved højlys Lag, i klart Solskin, i
bedst mulig Sigtbarhed, i klare Stjernenætter, siger
det sig selv, at kan Uheld ikke afværges under saa
gunstige forhold, kan langt mindre en teknisk Installation skaane Skibsfarten for Kollisioner.
Radar er en fortræffelig Opfindelse, et glimrende Navigations-Instrument, og vi har ogsaa paa Storebælts-Overfarten haft megen Nytte af vore RadarAnlæg. Men et Værn mod Uheld til Søs er, som allerede sagt, Radar-Anlægget ikke.
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Den almindelige danske Skibsførerforenings Medlemsblad, August 1946:
Paa Refshaleøen fandt den 7. August en Søsætning
Sted, som har særlig Interesse for det rejsende Publikum. Det var den nye Storebæltsfærge til D. S. B.,
som løb af Stabelen i Overværelse af bl. a. Minister Elgaard og en Række højtstaaende Embedsmænd indenfor Statsbanernes Trafik- og Søfartsafdelinger.
Den nye Færge er en kombineret Jernbane-, Bil og
Passagerfærge, der kan medtage ca. 1.500 Passagerer.
Den er bygget til Bureau Veritas Klasse og har følgende Dimensioner:
Længde i Vandlinie
Bredde paa Spant
Sidehøjde

103,500 m
17?210 m
6,365 m

Maskineriet bestaar af to s eks cy lindr ede HovedDieselmotorer af B. & W.s totakts, enkeltvirkende
Type med 500 mm Cylinderdiameter og 900 mm Slaglængde, og disse Motorer, der kan udvikle ca, 5.450
IHK. ved ca. 165 Omdrejninger pr. Minut, vil være
i Stand til at give Færgen en Fart af ca. 16,5 Knob.
Naar Færgen bliver færdig, vil den være ikke
blot en værdifuld Forøgelse af Færgeflaaden paa
Storebælt, men vil ogsaa frembyde et stolt Syn med
sit moderne kompakte Udseende, og særlig bemærkelsesværdig er Udformningen af Stævnen, som forsynes
med en opklappelig Bovport, endvidere faar Færgen
moderne Krydserhæk.
Den nye Færge vil naturligvis blive udstyret efter moderne Principper, og det gælder selvfølgelig :
først og fremmest Skibets Indretning for Passagertrafik, men ogsaa alt Skibsudstyr saasom elektriske
Spil og Styremaskine, Radiotelegrafi, Pejleapparat,
Ekkolod osv.

III

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ms

Fyn.

(Jernbanefærge).

0 X M B.

Berlingske Tidende 28. Januar 1947:
De Ulemper, man har følt paa mange Maader i Storebæltstraf iken, vil formentlig forsvinde, naar den
nye Færge "Fyn" koinmer i Drift. Det bliver efter
Sigende Verdens største Færge, hvis Kapacitet vil
være nok til at tilfredsstille alle Krav som Turistog Rejselivet vil kunne stille til Storebælts-Flaaden.
I en Udtalelse til "Skandinavisk Turist og Rejse-'
blad" siger Statsbanernes Søfartsafdeling, der iøvrigt er Reder for ikke mindre end 26 Skibe, at dens j
Komfort er saa stor, at man paa Forhaand har kaldt
den en "Queen Elisabeth en miniature". Udstyret bli-.
ver saaledes, at man heller Ikke paa dette Punkt har'.
noget fornemmere. Færgen ventes i Drift 1 den første
Lel af indeværende Aar.
Det er derefter Hensigten, at "Odin" helt skal
udgaa af Driften, medens "Prins Christian" holdes i ;
Reserve, Idet man ogsaa ønsker at kunne indsætte en
Færge med betydelig Transportkapacitet til de peri- j
oder, hvor den svenske Færge "Malmøhus" er paa Værfti,
Der regnes her med en Maaned.
En ny Færge bliver der ogsaa Brug for paa Faa- j
borg-Mommark Ruten, hvor der nu sejler en Færge fra '•
1922, som Statsbanerne ikke synes, at man fortsat
kan lade sig nøje med, og som er ret primitiv.
Den ældste af de større Færger paa Storebælt er j
den før nævnte "Prins Christian", der er kommet i
Brug i 19035 medens "Christian 12" er fra 1908.
Statsbanernes Flaade paa Storebælt bestaar, som
man ved, iøvrigt overvejende af nye eller i hvert
Fald fuldt tidssvarende, store Færger. Ældst er
"Korsør", men den er dog kun fra 1927, og den vil
kunne gøre Fyldest jævnsides med de nyere i mange
Aar.

xil
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Berlingske Tidende Torsdag Morgen 29. Januar 1948:
Storebælts to nyeste og bedste Færger "Fyn" (med
Morgen-Lyntogene fra København) og "Sjælland" paa
Vej fra Nyborg, kolliderede i Gaar Formiddags Kl.
9?30 tyve Minutters Sejlads fra Korsør. "Fyn" ført
af Første-Styrmand Bering Larsen,, ramte "Sjælland"
(Kaptajn Brandt-Hjeresen) bagest i højre Side og
frembragte et Hul af en Vognports Størrelse. "Fyn",
der løb ind i "Sjælland" med Stævnen, gik ligeledes
"hullet" ud af Sammenstødet.
Lykkeligvis ramte "Fyns" Stævn "Sjællands" Styrbordsside over Vandlinien, for derved afværgedes en
ellers uundgaaellg Ulykke af Omfang. Skønt ingen
Rejsende paa nogen af Færgerne kom noget til, opstod der naturligvis i Kollisions-Øjeblikket en vis
Uro. Den var dog dæmpet med det samme,- og bortset
fra, at Passagerer i Lyntog "Kronjyden" og Lyntog
"Vesterhavet" om Bord paa "Fyn", blev "rystet" en
Smule ublidt, at nogle troede, at Færgen var "løbet paa en Mine", og at Børn græd, tog de Rejsende
Kollisionen som en usædvanlig Oplevelse.
"Sjælland" fortsatte til Korsør straks efter Kollisionen og naaede ind praktisk taget rettidig.
"Fyn" sejlede ligeledes videre og var i Nyborg med
an mindre Forsinkelse. Da Bovporten paa "Fyn" var
trykket ind, kunde Lyntogene ikke tages 1 Land. Man
anmodede derfor de Rejsende fra "Kronjyden" og fra
"Vesterhavet" om at gaa fra Borde. Derefter stillede man Lyntog "Nordjyden" og Lyntog "Midtjyden",
der netop havde naaet Nyborg, til deres Raadighed.
De Rejsende fra de to røde Morgentog fra Jylland
blev ved Ankomsten til Korsør kørt til København i
et hurtiggaaende Damptog.
Da "Fyn" havde lagt til i Nyborg, og de Rejsende
var fra Haanden, gik man i Gang med en Reparation
af Bovporten, saaledes at de to tomme Lyntog kunde
føres fra Borde. Lette Arbejde stod paa til hen paa
Eftermiddagen.
"Sjælland" blev sat i Tur paany tidligt paa Eftermiddagen. Ogsaa "Fyn" haaber man at kunne bevare for Storebælt-Trafiken, indtil den i Marts skal
til sædvanligt Eftersyn hos B. & W. Skulde "Fyn"
ikke kunne sejle, vil den blive erstattet af Færgen
"Freia".
Let var Storebælts-Kollisionens Kendsgerninger.
Men hvorfor løb de to Færger ind i hinanden? Først
og fremmest derom spurgte man hele Dagen i Gaar.
Endnu sent i Aftes havde Statsbanerne intet Svar
paa dette Spørgsmaal. Man henviste til, at Søfartschef H. J. Bager var taget først til Korsør, siden
til Nyborg for at afhøre de kolliderede Færgers Besætninger, først og fremmest Førerne, og at Resultatet af denne Afhøring intet sikkert Billede havde givet af Aarsags-Forholdet.
DSB. erklærede yderligere, at Kollisionen fandt
Sted i Taage, men føjede dog til, at deri har man
næppe hele Forklaringen paa Uheldet, idet baade
"Fyn" og "Sjælland" har Radar, og at det netop er
Maalet med Radar-Anlæg at hindre i'aas ej linger. Radar er, som man ved, en allieret Krigs-Opfindelse,

m
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B. T. 30/1 1948. (2):
- Hvad mener De selv om Uheldet?
- Om Ansvarets Fordeling har intet at sige før
efter Søforhøret. Derimod har jeg ikke nogen Grund
til at skjule, at Statsbanerne er ked af og beklager,:
at Kollisionen fandt Sted. Uheld paa Søen er særligt :
sørgelige, og der er i Kollisionen mellem de to nye
Storebælts-Færger kun eet Lyspunkt, at Menneskeliv
ikke gik tabt, eller at i det Hele Ingen Rejsende
kom noget til.
- Nogle undrer sig over, at en Kollision er mulig !
paa Storebælt.
- Heller ikke den Betragtning er mig fremmed, og
selv om det nok kan siges, at man sejler sikkert paa
Storebælt, bør det dog ikke glemmes, at vore Færger :
sejler i en to Kilometer bred Tvangs-Rute, og at der
i denne smalle Rute ofte er tre-fire Færger ad Gang-i
en. Naar saa Fejl sker, og Følgerne af denne Fejl
begunstiges af baade Strøm og Taage, er det maaske
knapt saa uforstaaeligt, som man kan synes, at Uheld
kan ske paa Storebælt.
Lette siger jeg ikke hverken til Forsvar eller
til Undskyldning, men udelukkende til Forklaring.
Naar den første Undersøgelse af Uheldets Aarsager
er endt, gaar Sagen til Statsbanernes Auditør, der
derefter foretager den endelige Undersøgelse og overfor Statsbanerne gør Rede for sin Opfattelse af Ansvaret for Uheldet.
Den ene af de kolliderede Færger, "Sjælland", har
været i Fart fra faa Timer efter Kollisionen. Dens
Skader er eller vil blive udbedret bedst muligt, og
derefter vil "Sjælland" blive holdt i Drift, indtil
den til November skal til normalt Eftersyn paa Nak- •
skov Skibsværft.
Færgen "Fyn" var gjort sejlklar i Gaar Formiddags;
og blev sat ind paa Overfarten i Eftermiddagens Løb.!
Den bliver i Trafikken, indtil det aarlige Eftersyn '
hos B. & W. til Marts. Baade "Sjælland" og "Fyn"
var naturligvis godkendt af DSB1 s Skibstilsyn, inden
de paany blev sat i Fart.

Dansk Søfartstidende 13. Februar 1948:
Onsdag den 4. Februar blev der afgivet Søforklaring ved Retten i Korsør i Anledning af de to Storebæltsfærgers Kollision udfor Korsør en Uge tidligere. Søforklaringen underbyggede tilfulde Teorien om,
at Sammenstødet skyldtes en Fejlmanøvrering og ikke
svigtende Radaranlæg, men opklarede ikke hvor Fejlen maatte ligge, idet Paastand stod stærkt mod paa-^
stand.
Sammenstødet skete ved Bøje 13? ca. 20 Minutters
Sejlads fra Korsør, om Morgenen Kl. 9,31. Vejret var
stærkt taaget, begge Færgers Førere befandt sig paa.
Broen, medens deres Styrmænd opholdt sig i Styrehuset og passede Radar-Anlæggene, der paa begge Far-
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Lansk Søfartstidende 13/2 1948. (2):
tøjer fungerede normalt og var i Gang under hele Sejladsen.
Da Færgerne var i en Afstand af 2-3 Sømil fra hinanden havde de hinanden om Styrbord, saaledes at
"Sjælland" var nordligst. Leres Kurser var parallelt
løbende, og alt kunde - efter "Sjællands" Mening være forløbet glat, saafremt "Fyn" blot ikke havde
ændret Kurs mod Nord.
"Sjælland" forstod ikke Grunden til Kursændringen,
og Skibets Kaptajn, Kaptajn Brandt-Hjeresen, mente,
at man maatte have set forkert paa "Fyns" Radarskærm.
Fra "Fyns" Side forklarede fg. Skibsfører, Førstestyrmand Bering Hansen, at naar han ændrede Kursen,
skyldtes det, at han mente, at Reglerne for Sejlads
1 snævert Farvand krævede, at Fartøjerne passerede
hinanden om Bagbord - altsaa paa samme Maade som Trafikken til Lands.
Han mente ogsaa, at "Sjællands" Kurs var for nordlig, medens "Sjælland" paastod at have holdt sin sædvanlige Kurs og være gaaet sønden om .bøje 13, der
markerer Midtvandslinien. Begge Parter mente at have navigeret helt korrekt, men fattede ikke hinandens Manøvrer. Til sidst, da begge forstod, at Kollisionen var uundgaaellg, slog de fuld Kraft uak,
"Sjælland" søgte i sidste Minut at lægge Roret
haardt Styrbord for at glide forbi "Fyn", men det
var for sent. "Fyn" ramte "Sjælland" agter, é.aa der
fremkom et Hul saa stort som en Vognport.

III
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Berlingske Tidende Fredag Morgen 22. Oktober 1948:
La - i Gaar Morges - de første Efterretninger indløb om to Færgers "Forlis", frygtede man, at foreløbig uoprettelig Skade var sket i Jernbaneforbindelsen mellem Jylland-Fyn og Sjælland. Rygter om en Katastrofe lod sig dernæst tilbagevise med det samme,
allerede af den Grund, at ingen var kommet til Skade. Hverken nogen Rejsende eller noget Medlem af Besætningerne.
I Aftes sagde DSB's Chef, Generaldirektør Emil
Terkelsen, til Berlingske Tidende:
- Ogsaa jeg havde en daarlig Morgen. Det er ikke
rart at blive vækket af en Telefon-Opringning, der
meddeler En, at to Storebælts-Færger er sat ud af
Spillet. Til Gengæld var henunder Aften mit Humør
forholdsvis godt. Et kedeligt Uheld ramte DSB. Hvilket vi beklager mere end nogen andre. Men Uheldets
Følger var betydeligt mindre end man straks turde
forestille sig. Færgen "Korsør" blev sat i Drift paa
ny Kl. 18,15, altsaa 14 Timer efter Grundstødningen.
Færgen "Fyn", der har en alvorlig Flænge i Bunden,
slæbes til Værft af isbryderen "Fenris" og Svitzers
"Svava" paa Lørdag. Værftet har en Lok rede, og vi
venter at have "Fyn" tilbage igen forhaabentlig om
fjorten Lage.
Her er den sorte Lags Historie. Generaldirektøren
vender tilbage siden i Reportagen.
Natten til Torsdag, Klokken 3.30, gik Færgen "Kor\
sør" (dervvar paa Vej fra Nyborg til Korsør) paa
Grund paa Lygtekullen uden for Korsør. Grundstødningen var let, men da Færgen havde om Bord Soveog gennemgaaende Vogne fra Skandinavien-Holland-Eks-.
pressen og desuden havde andre passagerer, fandt
Færgens Fører, Kaptajn Gercke, det rigtigst at til- i
kalde en Svitzer-Baad til Assistance. Det gjorde han1
og derefter forlod de Rejsende Færgen.
Naturligvis var de færreste i Sovevognene glade
for at blive purret ud i Mulm og Mørke. Men da de
havde faaet at vide, at hverken Færgen - eller de var i Fare (de "oppegaaende" Rejsende havde Syn for ,
Sagen) hørte man ikke eet forskrækket Ord. Samtlige
Passagerer pakkede deres Grejer, gik ned i Slæbebaaden og var straks efter i Korsør.
Aarsagen til Uheldet var endnu i Aftes ikke klar-'
lagt. Man ved, at Styregrejerne uforudset svigtede. .
Derimod ved man ikke hvorfor. Det vil blive undersøgt og derefter belyst i et Søforhør. Færgen "Korsør" var ubeskadiget efter sit Uheld, hvilket en
Dykkerundersøgelse afslørede. Da dette Eftersyn var
forbi, blev "Korsør" paany sat i Drift og har sejlet
siden tidligt paa Aftenen i Gaar.
"Færgen Fyn" (i Brug 1947, Jr'ris 10 Millioner Kr.)
var paa Vej fra Nyborg til Korsør med Ilgods-Vogne
og Postvogne fra Jylland-Fyn til Sjælland, først og
fremmest til København, da den Kl. 4 - en l/2 Time
efter "Korsørs" Krambolage med Lygtekullen - et Par
Sømil Sydøst for Knudshoved tørnede imod en undersøisk Hindring.

JH _
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B. T. 22/10 1948. (2):
"Fyn" sejlede I Tvangsruten paa 13-15 Meter Vand,
da den "tog" den ukendte Hindring. Efter Tørnen fort
satte den et -far Hundrede Meter, hvorefter Kaptajn
Jepsen bakkede tilbage for at vende. Under denne Manøvre, tørnede "Fyn" paany imod den usynlige Grund.
Deraf opstod en Flænge i Agterstævnen, ca. 4 Meter
lang, ca. 15 Centimeter bred.
Nogle faa Rejsende om Bord var rolige, da Kaptajnen meddelte dem, at de var uden for Risiko, for saa
vidt som "Fyn" var i Stand til ved egen Hjælp at løbe tilbage til Nyborg.
"Fyn" tog Bunker af Vand, og skønt
ihærdigt og yderligere Falck blev sat
efter "Fyns" Placering i Færgelejet i
gang ud som skulde den store, smukke,
deles uundværlige Færge synke.

der blev pumpet
ind, saa det
Nyborg en Overkostbare og al-

Dermed vilde ganske vist "Fyn" ikke være tabt, for
saa vidt som ingen Færge kan "gaa til Bunds" i et
Færgeleje, men Situationen vilde dog være alvorlig
nok.
La det hele saa værst ud og "Fyn" faktisk hældede
kraftigt, fik Folkene ved Pumperne Styr paa Tingene, •
og Resten af Lagen og Aftenen med, var man vel i
Gang med at tætte Hullet i Bunden og dermed holde
"Fyn" flydende.
Vandet gjorde forskellig Skade. i^.en Maskinen var
intakt i Aftes, Salonerne vel noget "vaade", men ingenlunde ødelagt. Lerimod havde Olietankene taget
Vand ind og deraf følger, at "Fyn" ikke ved egen
Kraft kan sejle til Værft i Nakskov,
"LSB fyrede i Gaar Eftermiddags op under Isbryde- •
ren "Fenris" og anmodede derudover Svitzer om at sen-:
de sin Damper "Svava" med to Dykkere til Assistance.
"Svava"-Folkene skal tage Del 1 Tætningen, og "Svava" selv skal (med "Fenris") slæbe "Fyn" til Nakskov.
Man venter, som Generaldirektør Terkelsen siger foran, at komme af Sted en Gang i Morgen og haaber at
have "Fyn" tilbage om 14 Dage. Værftet har erklæret
at ville sætte alt ind paa Færgens Reparation, saa
paa Forhaand er der ingen Grund til at tro, at Fjortendages Fristen skal blive overskredet.
Men nu den undersøiske Hindring. Om denne "Hindrings" Karakter gik hele Dagen i Gaar Bunker af Rygter. Mange mente, at "Fyn" var løbet paa en Mine. Andre anser det mest sandsynligt, at et Vrag er drevet
ind i Sejlruten i Storebælt.
I Gaar Eftermiddags meddelte Marineministeriet,
at en Undervandshindring eller lignende er observeret den 21. Oktober Kl. 2,45 GMT i Storebælt, to Sømil retvisende 116 Grader fra Knudshoved Fyr.
Efter Færgens "Fyns" Uheld sendte DSB Dampfærgen
"Christian IX" til Uheldsstedet for at advare den
øvrige Sejlads. Denne Bevogtning blev siden overtaget af Marinen.
Saa er det igen Generaldirektør Terkelsens
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B. T. 22/10 1948. (3):
- Naturligvis hørte ogsaa vi det Rygte, sagde han,
at "Fyn" var løbet paa en Mine. DSB tror ikke paa
dette Rygte. Jeg skal sige Dem hvorfor. Det er ikke
sandsynligt, at "Fyn" to Gange kunde tage "den undersøiske Hindring" uden at se mindste Spor af en Minesprængning. Det er heller ikke sandsynligt, at man
bagefter ikke havde Tegn paa en Sprængning, hvis "Hin'
dringen" havde været en Mine.
- Jeg ved ogsaa, at man har sagt, at mange Uheld
sker for DSB, at Grunden er den, at vi "kører" (og
Folk er overanstrengte).
- Let er rigtigt, at Uheld er sket. Heldigvis dog
uden at kræve noget Menneskes Liv. Det er ogsaa rigtigt, at Krigens lange Aar sled paa vort rullende Materiel, og at Forsyningsvanskeligheder efter 1945 har
tvunget os til et langsommere Tempo i Fornyelsen, end
vi var vant til indtil 1939. Men det er ikke rigtigt
at vi kører (eller sejler) med Materiel, der ikke er :,
forsvarligt. Hvad særlig angaar "Fyn", er den, allerede i Kraft af sin Alder - åen er eet Aar gammel - :
saa vel i Orden, at selv en Færge søsat i Morgen ikke
kan være bedre.
- Hvad endelig angaar vort personale, har Mændene :
baade paa Stationerne, i Trafikken og paa Overfarterne t&get deres Tørn under Krigen, og der blev ofte
stillet betydelige Krav ogsaa til den enkelte. Men
vi bruger ingen Mand, der ikke er i Stand til at passe sit Job paa Grund af Træthed. Saa meget mindre,
som vi har faaet adskilligt ungt Mandskab ind. Xder- ,
ligere bør det siges, at DSB's Folk er velskolede og i
pligtopfyldende, og at de deler Administrationens
!
Sorg, naar Uheld sker.
Paa Marineministeriets Efterretningsstation sagde
man sent i Aftes:
- Vi har sendt Fyr- og Vagervæsenets Damper "Løvenørn" til Uheldsstedet uden for Nyborg, hvor Færgen "Fyn" løb paa den undersøiske Hindring. "Løvenørn" har i Eftermiddag og skal i Nat advare Forbisejlende imod den endnu ukendte Hindring. I Morgen (Fredag) gaar Mandskabet i Gang med en Undersøgelse af,
hvad Hindringen er. jraa Forhaand tror man ikke, at
der er Tale om en Mine.
DSB. foretog i Gaar forskellige Indskrænkninger
i Vognladnings- og Fragtgods-Befordringen over Storebælt. De vil kunne slækkes hurtigt. Da Færgen "Storebælt" er paa Værft i Aalborg, og da "Fyn" (med Hullet) er "ukampdygtig" i fjorten Dage, har man paa
Storebælts-Overfarten kun tre Motor-Færger til Raadighed: "Nyborg", "Sjælland" og "Korsør". Desuden
den gamle Dampfærge "Christian IX" og Automobilfærgen "Heimdal",

Kolding Folkeblad Fredag 22. Oktober 1948:
Motorfærgen "Fyn" har faaet langt større Beskadigelser end antaget. Lækagen er otte Meter lang og
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Kolding Folkeblad 22/10 1948. (2):
15 cm. bred, og desuden er der flere Huller i Forstævnen og andre Steder i Bunden.
"Fyns" Fører, Kaptajn Rødgaard Jespersen, forklarer:
- Færgen laa midt i den 4 km. brede Sejlrende.
Ler var fuld Sigtbarhed. La Færgen i Styrbords Side
ramte den ukendte Genstand under Vandet, føltes det,
som om to Skibe stødte sammen, og Færgen blev slaaet fem Streger ud af Kurs. Jeg lod øjeblikkelig Maskinen stoppe og Færgen undersøge. Agterude fossede
Vandet ind i Jomfrukamrene, hvor det kvindelige personale bor, men heldigvis var ingen af dem til Stede. Færgens fire vandtætte Døre blev øjeblikkelig
lukket. Maskinen var uskadt, men Vandet stod højt i
den agterste Salon. Vi besluttede straks at gaa tilbage til Nyborg, men da vi havde vendt, tørnede vi
endnu en Gang mod den ukendte Genstand. Denne Gang
omtrent midtskibs. Vi fik et Hul i Siden, trekantet og omtrent 10 cm. bredt. Det oplyses iøvrigt,
at der var 15 Meters Vanddybde, hvor Paasejlingen
skete. Den Genstand, der ramte Færgen, har altsaa
været omtrent 13 Meter over Havbunden.
Afdelingschef ved Fyr- og Bagervæsenet, Orlogskaptajn Legind, udtaler:
- Mineeksplosion kan man fuldt og helt se bort
fra. Ler er ikke ved Uheldet observeret Opsprøjt
eller sket Havari paa Maskineriet, hvilket uden
Tvivl vilde være Tilfældet, hvis "Fyn" var gaaet
paa en Mine. Ogsaa Støbegodset er helt ubeskadiget.
Man har ikke Kendskab til, at noget Vrag driver
rundt, eller at et Fartøj savnes, men det kan være
en Ponton, der driver rundt under Vandoverfladen.
Man ved, at en Fonton driver rundt i Limfjorden,
men det er sikkert udelukket, at den er naaet ned i
Storebælt.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Oktober 1948;
Korsør, Mandag Aften:
Sent i Eftermiddags var der Søforhør om den "Sorte Dag" paa Storebælt i sidste Uge, da Færgen "Fyn"
kolliderede med"et eller andet Undersøisk", og Færgen "Korsør" løb paa Grund uden for Korsør Havn.
Af Vidneafhøringer om "Fyns" Uheld fremgik det,
at Kaptajnen havde været paa Broen, fra Færgen sejlede fra Nyborg, indtil den passerede Slipshavn,
hvorefter Kommandoen blev overdraget Styrmand Jacob
H. Jacobsen. Styrmanden havde taget Pejling efter
Sprogø og Sprogø Bøjen, men havde ikke kontroleret
efter paa Kompasset under Henvisning til, at "Pejling er langt sikrere". Han angav derefter Kursen
til Overmatros Rasmussen, der styrede efter den opgivne Kompasretning.
Styrmanden gik op paa Broen for at holde Udkig,
da Farvandet erfaringsmæssigt besejles af mange
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B. T. 26/10 1948. (2):
Smaaskibe, som ikke fører Lanterner.
Pludselig mærkede man et "Bump", efterfulgt af en
Skurren. Baade Kaptajnen, Styrmanden og Rorgængeren
troede, at man havde paasejlet et mindre Fartøj. I
Stedet var "Fyn" slynget ud af Kurs, og der gik et
Stykke Tid, inden man fik Hold paa Færgen, fik den
vendt og fik Kursen lagt om mod Nyborg. "Fyn" trak
temmelig meget Vand og Situationen var kritisk.
39 Minutter senere, da Færgen var omkring det
Sted, hvor man første Gang var kollideret, mærkede
man endnu et Stød, og Vidnerne turde ikke benægte,
at det i anden Omgang var Bunden, man var løbet paa.
Normalt stikker "Fyn" 4,25 Meter, men Færgen havde "trukket saa meget Vand", at man var helt nede
paa 6 Meter. Assistance var blevet tilkaldt gennem
Radioen, men Færgen naaede ved egen Hjælp til Nyborg.
Lommeren sluttede derefter Søforhøret for "Fyns"
Vedkommende, og Sagen sendes nu til Handelsministeriet.

Berlingske Tidende Torsdag. Morgen 28. Oktober 1948:
Nakskov, Onsdag Aften:
Storebæltsfærgen "Fyn" naaede i Aften til Nakskov,
hvor den straks blev bragt i Dok. Der var imidlertid
givet Ordre til, at ingen maatte gaa om Bord eller i
øvrigt komme i Nærheden af Færgen, før den i Morgen
er besigtiget af DSB's Søfartschef og af Statsbanernes ledende Teknikere.
"Fyn" blev slæbt til Nakskov af "Svava", "Bien"
•og "Mester". Isbryderfærgen "Fenris" skulde ogsaa
have deltaget i Bugseringen, men Slæbetrosserne
sprængtes Ikke mindre end tre Gange i Nattens Løb.
Saa opgav man.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 29. Oktober 1948:
Har der i det Hele bestaaet nogen Mystik om Storebælts Færgen "Fyns" dramatiske Uheld, er denne Mystik nu hævet. I Aftes offentliggjorde DSB en Erklæring, i hvilken der staar, at uvildige
Sagkyndige, der har besigtiget Færgen,efter at
den er bragt i Dok paa Nakskov Skibsværft, har
udtalt (overfor D S B ) , at "Skadernes Art i det
Store og Hele tyder paa, at Skibet har været paa
stenet Grund".
Denne Antagelse, der fandt Støtte allerede i Oplysninger tilvejebragt i Søforhøret, menes yderligere sikret af en Dykker-Undersøgelse, som Fyrvæsenet
har ladet foretage paa Vresen Kuller, et Stenrev
uden for Nyborg. Ler er endnu ingen officiel .bekræft
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else paa Udfaldet af denne Undersøgelse, men det
blev sagt i Aftes, at man paa Vresen-Stenene har
fundet Spor af Kollisionen med Færgen.
Lerefter er den sandsynligste forklaring, at Færgen "Fyn" - paa en eller anden Maade - er kommet ud
af Kurs, har "forladt" Sejlrenden og er gaaet paa
Grund paa Vres en Kuller.
I øvrigt vil Uheldets Aarsager definitivt blive
søgt fastslaaet enten i en Sørets-Sag, om hviken
Handelsministeriet tager Bestemmelse, eller i en Auditør Undersøgelse, foranstaltet af Statsbanerne.
hvad enten der rejses Tiltale efter Søloven eller
man nøjes med et tjenstligt Forhør, er det den forestaaende Undersøgelses Maal baade at skaffe Aarsagen
klarlagt og at placere Ansvaret for Bheldet.

Fyens Tidende".Søndag 31. Oktober 1948'
Generaldirektoratet for Statsbanerne meddeler
Lørdag:
Efter Resultaterne af Undersøgelsen af Motorfærgen "Fyn" har Statsbanerne i Lag bestemt, at Kaptajn
Styrmand og Rorgænger paa Motorfærgen ved den Sejlads, der endte i Grundstødningen, ikke anvendes til
Sejltjeneste med Navigation, før Sagen er endelig
afgjort.
Let videre fornødne i retslig Henseende foretages ved Handelsministeriets Foranstaltning.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 7. December 1948:
Korsør,Mandag Aften:
I Formiddags Kl« 10 begyndte det nye Søforhør i
Korsør i det med Spænding imødesete Spørgsmaal om
Færgen "Fyns" Grundstødning. Fra Handelsministeriet ;
forelaa der 17 Spørgsmaal, som skulde besvares af
Færgens Navigatører, Kaptajn Rødgaard-Jespersen,
Styrmand Jacobsen, Styrmand Storinggaard samt Overmatros Rasmussen. For almindelig dansk Skibsførerforening var mødt Landsretssagfører Hass og for Styr
mandsforeningen Overretssagfører Nielsen, begge København.
Søforhøret bød ikke paa den Sensation, den tætpakkede Sal havde regnet med, men det vakte stor
Opmærksomhed, at "Fyns" Fører kunde besvare Handelsministeriets Formodning om, at Færgen havde været
paa Vresen, med en helt anden Teori. Kaptajn Rødgaard-Jespersen og Styrmand Jacobsen forklarede begge, at de ikke kunde opgive den nøjagtige Position
i Kollisionsøjeblikket, idet de havde haft for travl
med at sørge for at redde Skib og Mandskab.
Le benægtede paa det bestemteste, at de skulde
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B. T. 7/12 1948. ( 2 ) :
have nydt Spiritus,
Rorgængeren, Overmatros Rasmussen, hævdede, at han
nøje havde fulgt den opgivne Kurs, der varden normale.
Det var han ganske sikker paa. Styrmand Storinggaard
var sidste Vidne. Han forklarede, at hans Udsagn ved
det foregaaende Retsmøde om Færgens Position ikke var
blevet helt rigtigt opfattet. Han havde nok sagt, at
Færgen laa noget sydligere, men denne Iagttagelse hav
de han først gjort, da man efter Kollisionen igen hav
de Kurs mod Nyborg.
Efter denne Vidneafhørings Afslutning blev Kaptajn
Rødgaard-Jespersen og Styrmand Jacobsen paany kaldt
frem i Vidneskranken, hvor de fik forelagt Erklæringer fra Fyr- og Vagervæsenet, Marineministeriet og fra
Syns- og Skønsforretningen i Nakskov. Det fremgik her
af, at der paa Vresen Fuller er Mærker af et stort
Skib, Skurestriber, Maling og Rust, knuste Sten og
lignende i en Bredde af 10-12 Meter i Retningen Nordvest-Sydøst.
Handelsministeriet sluttede heraf, at man maatte
antage, at Motorfærgen "Fyn" havde været paa Vresen
Puller. Hertil erklærede Kaptajn Rødgaard-Jespersen,
at han paa ingen Maade kunde tiltræde denne Opfattel-,
se. Han fremlagde et Kort i Retten, hvorpaa Skibets
Kurs efter meget omfattende Beregninger var ført ind,
og det fremgik heraf, under Hensyn til Skibets Kurs,
Fart, Strøm o.s.v., at Kollisionen langt snarere var ;
sket paa en af Dronning Marie Pullerne. Skibet havde :
overhovedet ikke været paa Grund. (Dronning Marie
Pullerne er to runde Grunde, der ligger ca. 1 Sømil
henholdsvis Nord til Øst og Nord til Vest for Nordenden af Vresen Puller. Den normale Vandstand over
dem er 6,2 og 6S5 Meter, medens der paa Nordenden af
Vresen kun er 2,8 Meter Vand).
Det ligger ganske fast, erklærede Kaptajnen, at
da vi tørnede anden Gang Kl. 4,18 skiftede Fyret paa .
Knudshoved fra grønt til klart, hvilket vi ikke hav- .
de kunnet se, hvis vi havde været paa Vresen Puller. •
Efter at Færgen var rettet op, saa jeg noget Nordskel
i Nyborg Ledefyr. Hvis Færgen var løbet paa Grund paa
Vresen Puller, skulde det have været Sydskel.
La Lommeren spurgte om, hvad Rustpletterne paa
Vresen saa kunde stamme fra, svarede Kaptajnen, at
det maatte være fra en engelsk Tankdamper, der var
stødt paa Grund der for næsten to Aar siden. Rusten
paa Vresen kunde ikke stamme fra "Fyn", da der ikke
var Rust under Bunden af denne Færge.
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Lagbladet "Børsen" 28. Januar 1949:
Korsør, Torsdag:
Sagen om Storebælts-Færgerne-"Fyn" og "Sjællands"
Kollision den 28. Januar 1948 har nu naaet sin sidste Fase. Ved et Retsmøde i Korsør Søret i Lag behandledes Handelsministeriets Tiltalekrav mod de to
Skibsførere, Brandt-Hjeresen og Bering Hansen.
Dommersædet beklædtes af Lommer Olsen, Korsør, og
Anklager var Politifuldmægtig Waarst. Politifuldmægtigen oplæste Tiltalen, der lød paa Overtrædelse af
Søfartslovens Paragraf 293 ved Pligtforsømmelse, idet
Kaptajnerne havde sejlet for hurtigt og ikke udvist
Forsigtighed. Endvidere var de internationale Søfarts
regler og Radarbestemmelser blevet overtraadt. Fra
Handelsministeriet forelaa en Redegørelse, hvori bl.i
a. Radaren omtales. Man hævdede, at Navigatørerne
paa de to Færger havde støttet sig for meget til Ra- ;
dåren. Lenne skulde kun være en Hjælpekilde. Under
ingen Omstændigheder maatte man rette sig saa meget
efter Radar, at de internationale Søfartsregler blev;
overtraadt. Det blev endvidere bebrejdet Ledelsen af
Storebæltsoverfarten, at man ikke havde sørget for,
at Navigatørerne havde faaet en grundig Viden om Ra-.
dåren i Færgerne.
I Proceduren udtalte Anklageren, at han mente,
der var al mulig Grund til at udvise særlig stor
Forsigtighed ved Storebæltsoverfarten, hvor saa man-(
ge Menneskeliv og saa meget Materiel var paa Spil.
Sikkerheden maatte være i Højsædet og Færgetidernes ;
Overholdelse kom i anden Række.
Hertil udtalte Kaptajn Bering Hansens Forsvarer,
Landsretssagfører Axel le Dous, at det var meget
rigtigt, at Overfarten skulde være sikker, men en
Risiko vilde der altid blive. Hvis Ministeriet ønskede at undgaa den, kunde han kun anbefale helt at :
indstille Sejladsen, naar Vejret var taaget.
- Hvad angaar, at min Klient skulde have sejlet
for hurtigt, kan jeg sige, at der er sejlet med den
reglementerede "Taagefart". Kan Kaptajnen dømmes for
for hurtig Sejlads, bør alle Kaptajnerne paa Overfarten dømmes i Morgen.
Til dette føjede Kaptajn Brandt-Hjeresens Forsvarer, Sagfører retersen, Korsør:
- Jeg forstaar ikke, at man kan hænge sig saa me-'
get i, at Radarbestemmelserne fra den internationale Søfartskonference er overtraadt, for den Konference fandt Sted et halvt Aar efter Kollisionen.
Efter endnu nogle Indlæg sluttede Retsmødet. Dommen falder om en Uge.
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Berlingske Tidende 1. Februar 1949:
Korsør, Mandag Aften:
Ler holdte i Eftermiddags et tredie Søforhør i
Sagen om Motorfærgens "Fyns" Grundstødning paa Vresen i Storebælt. Som første Vidne havde Handelsministeriet begæret afhørt Kaptajn H. Lahlsgaard, Mo- ;
torskonnerten "Duen" af Aalborg. Hans Beretning kun-,
de have Betydning for Sagen, idet hans Skib afgik
fra Nyborg kort Tid før "Fyn", den Morgen Grundstød-;
ningen fandt Sted.
Kaptajn Lahlsgaard forklarede, at han havde sej- .
let fra Nyborg ved 3-Tiden, og da han naaede Bøje 3,
passerede Færgen ham og fortsatte med Kurs ligefrem,;
saaledes at han saa Færgen og Bøje 5 over eet, hvil-.
ket kan betyde, at den kunde fortsætte mod Vresen
Grund.
Denne Grund har "Fyn" som bekendt nægtet at have ,
været over, i hvert Tilfælde første Gang Færgen
stødte paa Grund.
Af de Tidspunkter, Kaptajn Dahlsgaard angav for
sin Sejlads, synes det imidlertid umuligt, at det
kan have været "Fyn", der overhalede "Duen", og det
blev efterhaandan klart, at den Færge, man havde observeret fra "Duen", slet ikke var "Fyn", men derimod Motorfærgen "Sjælland", der noget efter var gaaet "Fyn" til Hjælp. Dermed faldt det Bevis, Handelsministeriet havde haabet at opbygge, helt sammen.
Navigatørerne paa Motorfærgen "Sjælland" afhørtes, men der fremkom ingen betydningsfulde Oplysninger. Som sidste Vidne afhørtes Styrmanden paa
"Christian IX", Carl Chr. Nielsen. Han forklarede,
at Færgen havde været midt imellem Sprogø og Knudshoved-Bøjen, da man havde ventet at møde ^^yn"^ Det
skete ikke, men mod Syd, omtrent 1,5 Sømil tværs af
"Christian IX" observerede man "Fyn", oplyste Vidnet.
Derefter afsluttedes Søforhøret, og Handelsministeriet skal nu tage Stilling til, om der skal rejses Tiltale i Sagen.

Dagbladet "Børsen" 4. Februar 1949=
Dommen i Sagen om Storebæltsfærgerne "Fyns" og
"Sjællands" Kollision den 28. Januar sidste Aar
faldt i Gaar ved Retten i Korsør. De to Færgers
tejner. Bering Hansen og Brandt-Hjeresen fik en Bøde paa 100 Kr. hver. I Dommens Præmisser hedder det,
at de Anklagede er dømt efter de internationale Søfartsregler paragraf 16, Stk. 2 i Forbindelse med
Loven om Skibsfartens Betryggelse, idet de ikke havde standset Maskinerne, da de hørte Taagesignaler.
Retten havde ikke ment at kunne dømme efter Sølovens
raragraf 293, der lyder paa slet Sømandsskab eller
Pligtforsømmelser, idet begge Kaptajner havde været
paa Broen, da Kollisionen indtraf og havde gjort,
hvad de kunne for at undgaa denne. Begge de dømte
udbad sig Betænkningstid med Hensyn til Appel.
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Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 22. Februar 1949:
Statsbanernes Motorfærge "Fyn" er efter adskillige Maaneders Ophold paa Nakskov Skibsværft nu omsider blevet repareret for de store Skader, den paadrog sig ved den stadig uopklarede Kollision eller
Grundstødning i Storebælt.
"Fyn" kom i Gaar til København, hvor den blev afmagnetiseret og derefter gik ind i Frihavnens Færgeleje for Natten. I Lag Kl. 8 afgaar den til Korsør
og vil derefter være klar til at gaa ind i Storebælts-Overfarten ipren.

:
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Berlingske Tidende 13. April 1949:
Skibsførerne V. Brandt-Hjeresen og N. Bering Han-;
sen fra Storebæltsfærgerne "Sjælland" og "Fyn", der i
sidste Aar tørnede sammen i Bæltet, har i Gaar ved
Landsretten faaet deres Bøder forhøjet til 200 Kr.
Landsretten fandt, at Skibsførerne havde overtraadt de internationale Søfartsregler ved ikke at !
have standset Maskinerne, da de hørte Taagesignaler,
hvorimod de ikke blev dømt for slet Sømandsskab eller
Pligtforsømmelse.
Ved Retten i Korsør, hvor Sagen var til Behandling for en Maaneds Tid siden, blev Bøderne fastsat :
til 100 Kr., medens Sagsomkostningerne blev 125 Kr. .
til hver af Skibsførerne.

Fyns Tidende Tirsdag Morgen 19. April 1949:
Søndag Aften ved 20,30 Tiden er Motorfærgen "Fyn1
stødt mod et Vrag eller muligvis en løsrevet Bøje i
østerrenden mellem Korsør og Nyborg. Færgen laa underdrejet en Tid, men da man havde forvisset sig om;
at der ingen Skade var sket, fortsattes Sejladsen.
Ler fandt i Gaar en Lykkerundersøgelse af Færgen
Sted. Let eneste, man konstaterede, var nogle Skrabesteder, hvor Malingen var blevet skuret af.

Lagbladet "Børsen" Fredag Morgen 22. April 1949:
Korsør, Torsdag;
Marinen har nu standset Eftersøgningerne efter
den Genstand, som Storebæltsfærgen "Fyn" Søndag Aften stødte sammen med i Østerrenden, man har paa det
Sted, hvor Sammenstødet skete, fundet Træsplinter
med friske Brudflader, der kan bekræfte Teorien om,
at Færgen er stødt paa en Planke fra en Dækslast.
Let oplyses, at man fra et tysk Kulskib, der Lørdag ,
Aften gik paa Grund ved Omø, har udkastet en Lel af
Dækslasten, hvorfor det er sandsynligt, at den nordgaaende Strøm har ført en af de kraftige rlanker her;
fra op i Bæltet, hvor Sammenstødet skete det følgende Døgn.
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Berlingske Tidende 28. Maj 1949:
Odense, Fredag Aften:
Søretten i Odense holdt i Dag under Forsæde af
Dommer Kejser-Nielsen afsluttende Behandling af Sagen mod Ekstrastyrmand J. H. Jacobsen, der den 21. Oktober i Fjor var vagthavende Styrmand paa Storebæltsfærgen "Fyn", da den - som det menes - stødte paa
Grund paa Vresen Puller og maatte tages ud af Driften for flere Maaneder.
j
i

Ved tidligere Forhør har Mandskabet paa "Fyn"
|
fastholdt, at man har fulgt den normale Sejlkurs,
j
derimod gav Fyr- og Vagervæsenets Undersøgelser af j
Stengrunden paa Vresen, som ligger en Del sydligere j
end Sejlkursen, og Undersøgelser af Færgens Bund,
det Resultat, at man mente godtgjort, at "Fyn" havde;
været langt uden for sin Rute og paasejlet Stengrun- ;
den.
i
Styrmand Jacobsen, der i fire Aar har s-ejlet paa ;
Storebælt, nægtede sig skyldig i den rejste Sigtel- \
se for Skødesløshed og Forsømmelse af Tjenesten.
\
- Det var haard sydgaaende Strøm, forklarede Ja- !
cobsen i Retten, da jeg Kl. 3,31 gav Ordre til Ror- ;
gængeren om at ændre Kursen til Øst 3/4 Nord, og hør-f
te ham gentage Ordren. Styrmanden førte Kursen ind i •
Journalen, kontrolerede Bøjerne og holdt derefter
Udkig efter Skibe, idet han i den sidste Tid ofte
havde iagttaget Skibe uden Lanterner. Lerimod konstaterede han ikke Kompaskursen.
Kl. 3,39 skete Kollisionen, og Kaptajnen kom i
'
samme Øjeblik, som Jacobsen slog Stop til Maskinen, :
op paa Broen. Man troede, der var sket en paasejling,
hvilket Jacobsen var overbevist om ikke var Tilfæld-:
et. Efter Stødet fastslog Styrmanden hverken Kompaskursen eller Fyrene.
Anklageren, politifuldmægtig Kellermann, betegnede Sagen som en saadan, hvori Paastand staar mod Paa;
stand. Man synes at savne et afgørende Bevis for, at:
"Fyn" har været ude af Kurs den paagældende Nat.
|
Kaptajnen paa en modgaaende Færge observerede samme ]
Nat "Fyn" halvanden Sømil syd for Sejlruten, men in-;
gen af de Ombordværende paa "Fyn", hverken Kaptajnen*
Styrmanden eller Rorgængeren eller Udkiggen havde
bemærket, at Færgen efter at have forladt Nyborg
Fjord fortsatte den sydøstlige Kurs mod Vresen Pul- :
ler.
I sit Forsvar rettede Landsretssagfører Erik Hoff,
København, der er antaget som Forsvarer af Lansk
Styrmandsforening, et Angreb paa Fyrdirektør Sinding
for hans Udtalelser til Pressen og stemplede dem som
utilstedelige, præget af private Meninger. Lerefter ;
afsluttedes Forhøret, og Dommen falder den 3. Juni.
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Dansk Søfartstidende 24. Juni 1949:
Ved Søretten i Nyborg blev der forleden Dag afsagt Dom i den meget omtalte Sag, der af det Offentlige var rejst mod Styrmand H. J. Jacobsen, som var
vagthavende Styrmand paa Motorfærgen "Fyn", da den
den 21. Oktober i Fjor grundstødte paa Vresen Puller.
Tiltalen lød paa, at Jacobsen havde udvist Skødesløshed og Forsømmelse i Tjenesten, derved at han havde undladt at kontrolere, at en af ham til Rorgængeren Kl. 3,31 given Ordre om ved Bøje 5 at ændre Kursen fra Sydøst l/8 øst til Øst 3/4 Nord blev efterkommet, hvilket, da Ordren blev nøjagtig fulgt, havde til Følge, at Færgen Kl. ca. 3,39 stødte paa Vresen Puller. Tiltalte har under Sagen nægtet at have
udvist Pligtforsømmelse og har paastaaet sig frifundet«
Ved Dommen blev Tiltalte frifundet, mens Sagens
Omkostninger ophævedes, og der tillagdes den beskik- ;
kede Forsvarer et Vederlag paa 75 Kr., der udredes
af det Offentlige. Det hedder i Dommens præmisser
efter en meget udførlig Gennemgang af Sagens Enkeltheder, at Tiltalte har fastholdt med Støtte af Kaptajn Rødgaard-Jepsen, at Overensstemmelsen mellem
Urene i Bestiklukafet og Maskinen, tilstrækkeligt
er konstateret ved, at Afsejlingen fra Nyborg saavel
i Skibsjournalen som i Maskin journal en er angivet
til Kl. 3,11 og at iøvrigt saavel Kaptajn RødgaardJepsen som han selv konstaterede, at Tidspunktet for
første Vending var Kl. 3,39, hvilket han straks efter noterede i Skibsjournalen.
Efter en omhyggelig Gennemgang af alle de foreliggende Forklaringer og Forhold udtales tilsidst:
- Omend de paa Vresen Puller konstaterede Skader,
giver et overmaade vigtigt Indicium for, at Færgen
er grundstødt paa Vresen ruller, findes det dog mod
Tiltaltes bestemte raastand om at have konstateret
åen nye Kurs efter Knudshovedbøjen sammenholdt med
Vidnerne, Rorgænger Rasmussen og Matroserne Poul Jensens og Svend Aage Hansens Forklaringer om denne,
samt Usikkerhed om, hvorvidt Færgen inden for Sejltiden vil kunne være naaet ud til Vresen Fuller, betænkeligt at fastslaa, at Færgen har været uden for
den faste Færgerute, og Tiltalte vil som Følge deraf være at frifinde for den paatalte Overtrædelse af
Sømandslovens Paragraf 84.
Statsadvokaten for Fyn har appeleret Sagen til
Landsretten.

•i>.
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Fyns Tidende Søndgg Morgen 30. September 1951:
Skatteborgeren:
Hvorfor skal der være alt det Vrøvl med den Storebælts-Overfart? Er der da ikke Vand nok til, at
Færgerne ikke behøver at løbe paa Grund, ramle sammen midt i Bæltet eller stange Bolværket itu? Her
ofres der store Summer paa at give Færgerne det mest
moderne Udstyr, man kan tænke sig, og saa sker der
alligevel Uheld. Let er maaske blevet for meget Rutine for Kaptajnerne med den "Sporvognskørsel" frem
og tilbage over Bæltet. Selv om en Bro over Bæltet
vil blive meget dyr, saa var sengene maaske givet
bedre ud end ved at bygge Færger for dem
Færgekaptajnen:
- Er der nogen, der tænker paa de Tusinder og atter Tusinder af Overfarter, der gennemføres planmæssigt, hvad enten Vejret saa er godt eller ej? Færgelejerne ligger skidt, og de store Færger har næsten
ingen Plads at give væk af, naar de manøvrerer i det
smalle Sejlløb f. Eks. i Nyborg Fjord. Radar, Ekkolod og Radiopejling er glimrende, men det er Hjælpemidler, der ikke alene kan gøre en Overfart 100 pCt.
sikker. Vi er otte Færger, der daglig gnider opad
hinanden, der skal ogsaa Held til, for at det skal
gaa godt. Undertiden svigter Heldet
Kl. 10,52 lyder Skibsklokken paa Fordækket af Motorfærgen "Fyn", der ligger i Nyborg Færgeleje. Paa Kommandobroen trækker Kaptajn J. Rødgaard Jepsen
i Haandtaget til Sirenen, slaar Bak paa Maskintelegrafen, og langsomt glider den store Færge ud fra
Færgelejet med to Lyntogsstammer, 30 Vogne og mellem
400 og 500 Passagerer om Bord.
- Færgelejerne ligger rigtig skidt, konstaterer
Kaptajn Rødgaard Jepsen, de er hverken nemme at komme ind eller ud af. Le var gode nok til de gamle,
smaa Færger, men i Dag vilde det være dejligt at have dem liggende lidt anderledes for Sejlretningen.
Kl. 10,55 begynder "Fyn" Svajningen - Manøvren
for at faa vendt Færgen, saa Stævnen peger i Sejlretningen. Sejlrenden er henved 200 m bred paa det
Sted, hvor Svajningen foregaar, og da Rødgaard Jepsen paa Maskintelegrafen skifter fra Bak over Stop
til Frem, er der maaske en halv Skibslængde at give
væk af.
- Nu er det de bedst mulige Vejrforhold i Lag,
siger Skibsførereny men hvis der er haard Vind, isæij
fra Sydost, saa maa vi helt ud til Knudshoved for [
at dreje. Kig en Gang paa Søkortet. Her har vi Sejl-j
renden, her svajer vi i dette Øjeblik - det er lige |
i Fyrlinien, men se der, der er ikke mange Meter
ind til en Grund med kun 4 m Vand, eller den lidt |
længere inde paa 2 m, vel?
i
Kaptajnen giver Kursen til Rorgængeren, en Over- i
matros, der gentager Ordren. Der styres efter Gyro- |
kompas, men det var værd at lægge Mærke til, at da |
Lyntogene kom om Bord i Færgelejet, kom der Udslag !
paa Kompasset. Helt op til en.:;kvart Streg kan den
store Metalmasse i Lyntogene paavirke Skibskompas- i
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Fyns Tidende 30/9 1951. (2):
set, og de store Tankbiler og Kølevogne kan gøre det
samme. Der bliver Tale om en Deviation paa Kompasset,
og det skal der tages Hensyn til paa samtlige Kurser
under Overfarten, og Kursen skiftes mindst fire Gange ;
undervejs.
- Hvor manøvredygtige er Færgerne?
- De er ikke saa svære at have med at gøre, lyder
Svaret - vel at mærke naar Vejret er godt. De er jo
fladbundede og med en mægtig Overbygning, saa en haard
Vind tager godt fat i dem. Færgerne stopper ogsaa ganske godt, men det er jo ikke altid nok i en vanskelig |
Situation. Det gælder ogsaa om at kunne bakke 1 en
Fart.
- Der er jo ofret meget paa Navigationsinstrumen- j
terne om Bord i en saadan Færge.
- Ja, vi har f. Eks. Radar og Radiopejling. Der er
Folk, der tror, at vi først starter Radar, naar det
er saa usigtbart, at vi Ikke kan se nogetsomhelst.
Det er helt galt. Vi starter Radar, saa snart det er
lidt diset - der gaar jo forøvrigt fire Minutter, før
Apparatet er varmet op. Let maa vi regne med.
- Radar er en mægtig Betryggelse - ude paa Bæltet. .
Inde ved Land, f. Eks. ved Indsejlingen gennem Nyborg ;
Fjord, er Nytten mere tvivlsom, for der er alt for
mange Genstande, der viser sig paa Skærmen, til at vi :
rigtig kan stole paa det. Vi kan jo ikke faa Skærmen
til at vise kun andre Skibe eller Sømæerker.
- Nu er det godt Sigt i Dag, men vi kan prøve at !
starte Radarapparatet alligevel. Fire Minutter viser
en Fløjtetone fra Styrehusets Radarskab, at Apparatet
er varmet op.
Og hvad ser man saa i en Radarskærm midt ude paa
Storebælt? Færgen er selv i Midten af en stor Cirkel,
og en Lyskegle som fra et Fyrtaarn løber Cirklen
rundt. Den lader nogle lyse Prikker komme til Syne,
senere nogle lyse Konturer. Til venstre for os er Omridset af Sprogø, langt forude - d.v.s. oppe paa Cirklen foran os - ligger Sjællands Kyst. Men mellem os
og Sjællands Kyst er der nogle Prikker. Den ene Prik .
er en Bøje, den anden bevæger sig derimod, den er lang
agtig i Formen - det er en Færge, der er ved at -vende
ud for Korsør Havn. Lidt efter bevæger den sig igen
og kommer nærmere.
- Ja, siger Kaptajn Rødgaard Jepsen, man skal have
en vis Rutine i at se i et saadant Apparat. Vi kan nok
se, om en lysende Prik er en Bøje eller en Færge, men
om Prikken er en Bøje eller en Fiskerbaad - det staar
desværse Ikke skrevet paa Skærmen.
- Radar er et glimrende Hjælpemiddel - men man
skal bare ikke stole blindt paa det. øjne og Ører
skal man have med sig - ogsaa.
- Le har nok prøvet at køre Bil i Brandtaage, ikke?
Det er svært, meget svært - men det er endnu langt
vanskeligere at sejle i Taage.
- Da jeg var ung Styrmand - jeg har været ved Over-
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Fyns Tidende 30/9 1951. (3):
farten siden 1919, lige bortset fra tre Aar ved Oddesund-Overfarten - saa sagde en af de gamle Skibsførere til mig:
.
- Naar man sejler i Taage, saa staar Føreren med
det ene Ben i Horsens Tugthus. Det er jo ham, der
bliver hængt op, hvis der sker noget. Hvis det nu
var et Koffardiskib, der kom ud for en ren Ærtesuppe :
af en Taage, ja, saa stopper det og venter. Men vi vi skal jo igennem.
- De gaar jo med nedsat Fart i Taage?
- Ja, det gør vi, ca. 10 pCt. ned i Omdrejninger, i
Normalt sejler vi med 13,5 Knob i Timen. Det er egent;
lig en ret stor Fart, maaske rigelig stor, men saa
stor skal Farten være i Henhold til Overfartsplanerne, og den Fart sejler Rutebaadene ogsaa med. Naar
vi kommer nær til Lejerne, bliver Farten yderligere
sat ned, men hvis vi er bare en lille Smule galt paa :
den, saa er der ikke megen Tid til at gøre det godt
igen.
- Der vil altid kunne ske et Uheld. Tusinder og
atter Tusinder af Ture gaar godt, men saa er Uheldet :
ude en Dag, og saa gaar det galt. Nu skete det med
"Dronning Ingrid" forleden - det var i Brandtaage,
og Færgen var dog kun 35 m paa den gale Side af en
Kost. Det kunne lige saa godt være sket med "Fyn".
- Den Søndag Morgen var vi paa eet Tidspunkt fire
Færger ganske tæt ved hinanden paa Nyborg I jord.
"Dronning Ingrid" var lige gaaet paa Grund ud for
Avernakke. "Christian IX" kom fra Korsør med os i
Kølvandet. Vi sejlede kun 150 m efter "Christian IX",'
men kunne kun se ham paa Radarskærmen. Da vi var tæt : i
ud for Nyborg Havn, maatte vi standse op et Øjeblik,
fordi "Sjælland" først skulle ud fra et af Lejerne - ;
saa passerede vi fire Færger forbi hinanden i et Sejl
løb, der er nogle Hundrede Meter bredt. Da vi gled
forbi "Dronning Ingrid", der stod paa Grund saa tæt
ved Renden, kunne vi lige skimte hendes Lys, og da
vi sejlede ud igen lidt senere paa Morgenen, var det
umuligt at faa Øje paa hende - det var Taage, kan Le
tro.
- Vi er otte Færger her paa Storebælt, og vi ligger faktisk og gnider os op ad hinanden. Er det for
meget sagt, at der ogsaa skal lidt Held til, for at
det skal gaa godt hele Tiden?
I Lag er der imidlertid ingen Vanskeligheder med
Taage. I det skønneste Eftersommervejr har "Fyn" tilbagelagt Strækningen og passerer Kl. 11,55 "Koen",
det lille Fyr uden for Korsør Havn, hvis Brølen alle
Lanskere vist har stiftet Bekendtskab med.
Kl. 11,56 tages den forcerede Fart af Maskinerne,
og faa Minutter senere gaar Færgen ind i Havnen. Ved
en enkelt Lejlighed har Kaptajn Rødgaard Jepsen med
"Fyn", i tættest tænkelig Taage passeret mellem Molehovederne - uden at kunne faa Øje paa nogen af dem.
Der er Strøm i Korsør Havn. Det viser Lyssignalerne i Masten ved Færgelejerne, og ogsaa her skal Fær-
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Fyns Tidende 30/9 1951. (4):
gen foretage en Drejning for at komme ind i Lejet.
En Smule for tidligt eller for sent drejet, og Færgen og Bolværket vil møde hinanden paa en ikke just
venskabelig Maade.
- Nogle Gange er vi jo lidt &aarde ved det stakkels bolværk, indrømmer Skibsføreren, men jeg synes
ærlig talt, at det er mærkeligt, at der ikke sker
flere Skader paa Bolværket. - "Heimdals" Tilfælde
var jo noget særligt.
Farten er nu næsten helt taget af Færgen. Kl.
12,01 mødes Færge og Bolværk blidt og fredeligt.
Lyntogene starter Motorerne, Bilerne begynder at
køre fra Borde, og de 400-500 Passagerer forlader
Spise- og Rygesalonerne efter "en ganske dagligdags
og ikke særlig spændende Overfart" - og Kaptajn Rødgaard Jepsen kan lige naa Middagen før næste Tur om
en halv Time.
lex.

;
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Berlingske Tidende Søndag Morgen 28. Oktober 1951:
Storebæltsfærgen "Fyn" gik Natten til i Gaar Kl.
0,50, da den var for Udgaaende fra Nyborg, paa Grund
lige uden for Havnen.
"Fyn" forsøgte forgæves at komme flot ved egen
Hjælp, og man maatte tilkalde Færgerne "Lronning Ingrid" og "Prins Christian", der skiftedes til at trække
i den, inden d et Klokken godt 6 i Gaar Morges lykkedes at faa den af Grunden.
Ler var ingen Passagerer om Bord, men megen rost
og meget Ekspresgods, der blev forsinket ved Grundstødningen.
Det er det fjerde Uheld, Storebæltsfærgerne har
været udsat for i en Maaned - to Grundstødninger og
to mindre Kollisioner.
"Fyn" blev ved Ankomsten til Korsør dykkerundersøgt. Den havde faaet brækket lidt af Skruespidseme
og Malingen var skrabet i Bunden, men der var ingen
Skader af Betydning, og den fortsætter sin planmæssige Fart.

Nationaltidende Tirsdag Morgen 30. Oktober 1951:
De tjenstlige Afhøringer af Skibsføreren paa Stats
banernes Moturfærge "Fyn", Kaptajn M. Blaagaard, som
Natten til lørdag løb paa Grund med Færgen i Store
Bælt, har ført til, at man suspenderer Skibets Fører.
Det er en relativ streng Disposition, at man fra
Generaldirektoratet har suspenderet Føreren. Ved den
seneste Tids ikke faa Færgeuheld har man kun fritaget
Kaptajnerne fra Tjeneste, eventuelt forsat dem til
anden Tjeneste, indtil Sagen var afgjort. En Suspendering medfører i Modsætning til Tjenestefritagelse
Fradrag i Lønnen.
- Naar vi har maattet tage dette alvorlige Skridt,
er det, fordi der foreligger en Tøenesteforseelse
med Hensyn til Navigeringen, udtaler Søfartschef H.
J. Bager - Det er meget længe siden, der sidst har
været Tale om Suspension, raa indeværende Tidspunkt
kan jeg ikke oplyse om, hvad Forseelsen bestaar i,
men det vil komme frem inden længe ved Søforhør i
Nyborg. Jeg kan kun sige, at Kaptajn Blaagaar har
sejlet for os 1 nogle og tredive Aar, og at der aldrig tidligere har været noget i Vejen med ham.
- Fra mange Sider spørger man - foranlediget af
den sidste Tids Uheld - om Statsbanernes Kaptajner
ikke kan sejle mere, om det eventuelt er de mange
nye tekniske Hjælpemidler i Navigationen, de ikke
behersker?
- Jeg synes selv, Uheldene er yderst beklagelige,
og Undersøgelser og Forhør skal nu afgøre, hvad der
er Srunden. I det sidste Tilfælde kan jeg imidlertid
oplyse, at det ikke har noget med Fejlaflæsning af
Radar eller lignende at gøre, idet Vejret var sigtbart. Man kunde se langt med det blotte øje, og det
er det bedste til Søs. Teknik kan jo svigte, har man
set.

m
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Nationaltidende Onsdag Morgen 31. Oktober 1951:
I Dag Kl. 10,30 finder der Søforhør Sted i Nyborg •
i Anledning af Statsbanefærgen "Fyns" Grundstødning i
Storebælt Natten til Lørdag. De forskellige Omstændigheder ved det kedelige Uheld vil derefter blive
klarlagt, men indtil da er "Fyns" Fører, Kaptajn Blaagaard, som omtalt i Gaar, suspenderet.
Denne Afgørelse kan synes haard. Hidtil er der ik-:
ke foretaget Suspensioner i Forbindelse med Færgeuheld
ene i Storebælt, og man kan vel ikke se bort fra, at
Afgørelsen I nogen Grad er truffet under Indtryk af,
at der i de senere Aar har været saa megen Blæst omkring Færgeuheldene paa Store Bælt.
Forholdet er det, at skal Statsbanerne sikre sit
rublikum mod Uheld i dette Farvand, som er temmeligt
vanskeligt at besejle, maa det ske gennem den mest
yderliggaaende Forsigtighed og raapasselighed hos
rersonalet. Og, hævdes det, Kaptajn Blaagaard, som
iøvrigt er en stilfærdig og veltjent Skibsfører, synes at have udvist noget, der kan tage sig ud som Uop'
mærksomhed, - i alt Fald efter Statsbaneledelsens Opfattelse. Det er dette, som ligger bag Suspensionen.
- Der holdes Søforhør i Dag, udtaler Generaldirektør Terkelsen paa vor Henvendelse, og før dette har
fundet Sted, er vi ikke glade for at tale om Skyldsspørgsmaalet. Men det er oplyst, at Kaptajn Blaagaard
i de kritiske Sekunder, da Uheldet fandt Sted, har
haft Opnærksomheden henvendt paa "Tælleren",- der re- '.
gistrerer Antallet af Skrueomdrejninger, fremfor paa
det, der var det første fornødne, nemlig Styringen.
Jeg vil meget stærkt understrege, at en Suspension j
ikke er en Dom. Naar en af Personalet Indenfor Sik- i
kerhedstjenesten har Uheld, bliver Vedkommende stil- :
færdigt flyttet til en rost, hvor han ikke har med
åenne Tjeneste at gøre, og Suspension er ikke nødvendig.
- I Kaptajn Blaagaards Tilfælde levner Tjenestemandsloven imidlertid, naar man af Sikkerhedsgrunde
ikke ønsker, at Kaptajnen en Tid skal forrette Tjeneste, os ingen anden Mulighed end Suspension. Det
ligger ikke i vor Haand, hvomaar Sagen er afgjort,
men indtil da bør Kaptajnen ikke forrette Tjeneste.
Hvis Sagen falder ud til Frifindelse eller til en
Foranstaltning, der er mildere end Degradation eller
Afskedigelse, vil åen suspenderede Kaptajn faa efterbetalt den Trediedel af Lønnen, som tilbageholdes un:
der Suspensionen.
- Hvorfor sker Færgeuheldene i Serier paa Store
Bælt?
- Jeg kan ikke se nogen Aarsag hertil - og jeg
tror ikke paa den gamle Statsbane Overtro, at LSBUheld altid følger i Serier paa tre. Det er vanskeligt at sejle paa Store Bælt, og netop derfor ved
vort Personale og har talrige Gange faaet at vide,
at Opmærksomheden aldrig maa slækkes.
- Man kan ikke grave Sejlrenden større?
- Det vilde koste Millioner, som vi ikke har. Iøvrigt gravede vi en Del af Grunden ud for Nyborg for
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Nationaltidende 31/10 1951. (2):
at faa bedre Svajeplads. Let skete for nogle Aar siden, og det var meget dyrt. Jeg tror ikke, man kan
gaa videre ad den Vej. Sikkerheden maa fremkaldes af
vedvarende spændt Opmærksomhed hos Personalet.
-Sker der lignende Uheld paa andre Landes Færgeoverfarter.?
- Der findes næppe i Europa Overfarter, der kan
sammenlignes med Store Bælt, hvor der sejles intenst
Dag og Nat, og hvor en stram Køreplan skal overhold- i
es. Jeg vil ikke dække mig bag Tal i en Statistik Færgeuheldene er noget, som ikke maa finde Sted, og
vi erkender det fuldt ud - men jeg vil dog lige pege ,
paa, at naar man i Aar har talt om en Række Færgeuheld, saa har det sidste Treaar 1949-1950-1951 haft
færre Færgeuheld end f. Eks. de sidste tre Normalaar
før Krigen, 1937-1938-1939. Der var i 1937 8 Uheld, :
i 1938 intet Uheld og i 1939 4 Uheld, ialt 12. I 1949
var der 2 Uheld, i 1950 intet, i 1951 4 Uheld, ialt
6. Samtidig er Sejladsen øget væsentligt. Før Krigen
sejlede vi 480.000 Skibskilometer pr. Aar nu sejler
vi 670.000 Skibskilometer pr. Aar.

Nationaltidende Torsdag Morgen 1. November 1951;
Rorgængeren paa Store Bælts-Færgen "Fyn", der for
leden grundstødte ved Avernakke i Nyborg I1 jord, paatog sig i Gaar i Søforhøret i Nyborg det fulde Ansvar for Grundstødningen.
Rorgængerens Erkendelse af sin Fejl skabte en vis
Dramatik over Forhøret, saa meget mere, som han
stærkt bevæget tilføjede en Beklagelse af, at det er
gaaet ud over Færgens Kaptajn, Kaptajn Blaagaard,
der som bekendt er blevet suspenderet. Rorgængeren,
Overmatros P. Nielsen, er en af Store Bælts-Overfartens gamle, solide Folk, som har været ansat ved Fær
geoverfarten i ca. 30 Aar.
Kaptajn Blaagaard var den først afhørte, og han
forklarede om Styringen ud af Færgelejet, at Overmatrosen altid selv styrer automatisk ud, indtil-Færgen er i Sejlrenden. Dette sker uden Indblanding fra;
Kaptajnens Side, men under hans Kontrol. Grundstød- !
ningen skete ifølge Kaptajnens Forklaring, fordi
Overmatros Nielsen ikke havde givet fuldt Ror paa
rette Tidspunkt, umiddelbart før Færgen naaede Avernakke-Pælen. Kort efter Grundstødningen sagde Rorgøngeren ifølge Kaptajnens Forklaring: "Det var min ;
Skyld, at det skete". At Kaptajnen ikke havde set
Rormanøvren skyldtes, at han som sædvanlig, naar
Færgen nærmede sig Pælen, var gaaet hen til Tælleren^
tre Skridt fra Roret for at kontrolere Maskinens Omdrejningstal. I Mellemtiden skulde Rorgængeren have
givet fuldt Ror, men der skete da det Uheld, at Kap-,
tajnen ikke kunde finde Lyskontakten til Tælleren,
og Matrosen gik hen til ham og tændte. Han var derfor borte fra Roret i et rar Sekunder, hvad der normalt ikke skulde betyde noget. Men Færgen var kommet
for langt over mod Grunden.
Lommeren spurgte Kaptajn Blaagaard, om han havde
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Nationaltidende 1/11 1951. (2):
bedt Nielsen om at tænde Lyset, saa han var nødt til
at forlade Roret, men det svarede han nej til.
Overmatros Nielsen bad om Tilladelse til at sige
nogle Ord og udtalte:
- Jeg vil gerne have Lov at sige, at det er min
Skyld. Let er forfærderligt for Kaptajn Blaagaard,
at det skal gaa ud over ham. Naar Kaptajnen ikke kan
stole paa mig, der har staaet ved Roret i Hundredevis af Gange i de sidste ti Aar, saa hører alt op.
Vi har spurgt Generaldirektør Terkelsen, om Rorgængerens Forklaring, som gjorde et stærkt Indtryk
i Retten, ændrer noget ved de Foranstaltninger, der
er truffet over for Kaptajn Blaagaard.
- Det er prisværdigt og smukt af Rorgængeren at
ville vedgaa sin Skyld, svarer Generaldirektøren,
men Ansvaret er Kaptajnens, og det kan man ikke retouchere bort. Forklaringen, der blev afgivet i Gaar
er overensstemmende med de Forklaringer, der først
blev afgivet overfor os, og de ændrer ikke ved Suspensionen eller Suspensionens Berettigelse.
- Men jeg vil gentage: En Suspension er ikke en
Dom, men en foreløbig Foranstaltning.

; III
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Nationaltidende Mandag Morgen 5. November 1951:
Fra Skibsrederne Ivar og Knud Lauritzen har vi
med Anmodning om Optagelse modtaget følgende "Aabent Brev til Generaldirektør E. Terkelsen, Statsbanerne" .;
Straks efter Store Bælts Færgen "Fyns" Grundstødning for ca. 1 Uge siden suspenderede De - hvilket
som meddelt ikke har Fortilfælde - Færgens Fører Kaptajn Blaagaard.
Dette forbavsede ikke alene os, men ogsaa mange
Søfarende, men vi mente, at der maatte ligge særdeles graverende Forhold bagved, og vi har derfor foretrukket at afvente Søforhøret.
Dette har nu fundet Sted, og ifølge samstemmende
Referater er der vel begaaet Fejl, men ikke af en
Art, som efter vor og andres Mening har kunnet retfærdiggøre Deres alvorlige Reaktion overfor en Skibsfører, saasom Beruselse, Afsejling med en aabenbart
usødygtig Færge eller ligaende. Tværtimod klarlagde
Søforhøret, at man stod overfor to ærlige Mænd: Kaptajn Blaagaard og hans helstøbte Rorgænger, Overmatros Thomas P. Nielsen, som næsten kappedes om at paa
tage sig Ansvaret for det skete.
Man faar Indtryk af, at Hensigten med Suspensionen:
har været at kaste Kaptajnen for Ulvene, saaledes som
Le selv antyder det i "Berlingske Tidende" af 30. Oktober: "Let (Suspensionen) viser overfor Offentligheden, med hvilken Alvor vi ser paa den Slags Uheld."
Indenfor vore egne Virksomheder maa vi nu og da
beskæftige os med lignende rroblemer, naar vore Skibe er udsat for Uheld, og vel har vi - det erkender
vi - i vore yngre Dage faret stærkt frem overfor
Skibsførere, der havde været ude for alvorlige Havarier, men vi har dog aldrig straks efter Grundstødninger og lige før Søforhør offentligt suspenderet
Medarbejdere.
Efter Søforhøret haabede vi, at Le vilde ophæve
Suspensionen, idet en Generaldirektør, der kan foretage en Suspension, ogsaa maa have Ret til at foretage den mildnende Handling, som det er at hæve den9
Hvis Le ikke kan ophæve Suspensionen, havde der været saa meget større Grund til at fare med Lempe og
afvente Søforhøret.
Vi haaber nu, at De og Myndighederne snarest gørligt vil afgøre Kaptajn Blaagaards Sag paa rimelig
Vis - ogsaa for ikke at gøre Færgernes Navigatører
yderligere nervøse i deres Gerning til Skade for Over
fartens Sikkerhed.
4. November 1951.
Ivar Lauritzen.

Knud Lauritzen.

.....

Generaldirektør Terkelsen, hvem vi har villet forelægge det aabne Brev er ikke hjemme. Han er i Baris
og ventes først tilbage paa Torsdag. Trafik- og Personalechef Johnsen, hvem vi derfor har forelagt de
to Skibsrederes Betragtninger, udtaler hertil:
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Nationaltidende 5/U 1951 (2):
- Beslutningen om Kaptajnens Suspension er truffet paa Grundlag af Søfarts inspektørens Afhøring. Vi
fandt, at den Fejl, som Kaptajnen havde begaaet eller havde Ansvaret for - var saa graverende, at vi
efter de sædvanlige Regler burde bringe Suspension i
Anvendelse. VI har ingen Indflydelse paa Søforhøret,
og Sagen gaar nu til Handelsministeriet, der sikkert
hurtigt vil afgøre, hvorvidt Sagen skal forfølges offentligt. Det er rigtigt, at Fejlen er begaaet af
Rorgængeren, men det er nu engang Skipperen, Kaptajnen, der har Ansvaret.
- Der er altsaa ikke Overvejelser i Gang om Ophæv-;
else af Suspensionen?
- Det tror jeg ikke. Sagen vil, saa vidt jeg ved,
komme til at gaa sin Gang. Generaldirektøren var, før;
han rejste til raris, bekendt med Søforhørets Udfald.;
Der sker i hvert Fald ikke noget, før Hr. Terkelsen
kommer hjem.

Nationaltidende Torsdag Morgen 8. November 1951:
Statsadvokat A. Bach, som skal træffe Afgørelsen
vedrørende Illtalespørgsmaalet i Sagen mod Kaptajn
Blaagaard - den forleden grundstødte Store Bælts-Færge "Fpis" Fører - vil handle hurtigt i Sagen, og det
ventes, at Afgørelsen vil blive truffet allerede i
Dag. Statsadvokaten har imidlertid sendt Sagen tilbage til Politimesteren i Korsør, idet han ønsker
visse Omstændigheder nærmere belyst, og Kaptajn Blaagaard vil blive afhørt paany, denne Gang som sigtet
for Overtrædelse af Søloven. Kaptajnen har som bekendt tidligere afgivet Forklaring i et Søforhør.
Den nye Afhøring af Kaptajnen foretages meget hurtigt, saadan at Sagen antagelig allerede i Dag kan
returneres til Statsadvokaten, som omgående vil træffe sin Afgørelse. Saaledes som Sagen tegnede sig i
Gaar, peger meget i Retning af, at Tiltale virkelig
vil blive rejst.

Nationaltidende Lørdag Morgen 10. November 1951:
Under Overskriften "Aabent Svar angaaende
Grundstødningen paa Store Bælt" har Generaldirektør E. Terkelsen anmodet om Optagelse
af nedenstaaende:
Paa Grund af tjenstlig Bortrejse er jeg først
Torsdag Aften blevet bekendt med de Herrer Skibsredere Lauritzens aabne Brev til mig i rressen for
den 5. ds .
Jeg beder de Aviser, der har bragt det aabne Brev
eller kommenteret det eller Skibsfører Blaagaards
Suspension iøvrigt, om saa vist muligt at give Plads
for følgende:
- Skibsfører Blaagaard blev suspenderet, da de
af S-øfarts inspektøren snarest efter Grundstødningen
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Nationaltidende 10/11 1951. (2)
afholdte tjenstlige Forhør forelaa med Skibsførerens
Tiltrædelse af det i Forhørsreferatet fremdragne.
Som af rersonalechef Johnsen under min tjenstlige
Fraværelse oplyst, skete Suspensionen som Resultat
af en grundig Drøftelse mellem Søfartschefen, Søfarts
inspektøren, rersonalechefen og mig, hvor der var
fuld Enighed om Suspensionen. Jeg har selvsagt alene
Ansvaret for den trufne Afgørelse, men Personalechefens Fremførelse af Drøftelsen har maaske dog Værdi
som Udtryk for, at Afgørelsen ikke var Enkeltmands
forhastede eller uovervejede Reaktion.
Det hverken kan eller bør bestrides, at det i
klart Vejr uden Komplikationer er en alvorlig Tjenesteforseelse at sejle en Færge paa Grund i saare velkendt Farvand. Ingen kan være tjent med, at denne
Forseelse bagatelliseres. Store Bælts-Overfarten er
et livsvigtigt Mellemled i dansk Transport. Afviklingen af denne Transport er en af Statsbanernes stør
ste og alvorligste Opgaver. En Grundstødning med Risiko ikke alene for Beskadigelse af en Færge til Vær
di af op mod 15 Millioner Kroner, men med Risiko ogsaa for meget betydelige direkte Udgifter til Redres
sering af det skete og ikke mindst for omfattende
Forsinkelser - maaske længe fremover - af Trafiken
mellem landsdelene er en Ting, som vi maa se paa med
største Alvor. Lerfor har vi jo ogsaa udstyret Fær- ;
gerne med de bedst mulige tekniske Hjælpemidler.
Ansvaret for Forseelsen er ganske klart Skibsførerens. Rorgængeren, Overmatros Nielsen, har paa møn^
stergyldig Maade ud fra en udpræget rligtfølelse vil-j
let tage Ansvaret for det skete, men dette Ansvar
j
kan rent principielt ikke flyttes fra Skibsføreren - j
hvad jeg iøvrigt fra Samtale med Kaptajn Blaagaard
ved, at han er enig i. Selv om man sædvanemæssigt og ;
normalt uden fjerneste Risiko kan overdrage en betroet Medhjælper rutinemæssige Enkeltheder i Arbejdet, .
ligger Ansvaret fast hos Skibets Fører. Jeg kan ikke
tænke mig, at vore Skibsførere ikke alle skulde være
afgjort enige heri.
Over for alvorlige i'jenesxeforseelser anviser
Tjenestemandslovens Paragraf 11 Suspension som en
foreløbig Foranstaltning, til Sagen kan blive endelig paadømt. Tjenestemandsloven hjemler ikke Adgang
til Fritagelse for Tjeneste uden Suspension i Tiden
under en Sags Undersøgelse til dens Paadømmelse. I
adskillige Tilfælde - specielt i Forseelser mod Sikkerhedstjenesten - søger vi ved LSB at undgaa Suspension ved midlertidigt at fjerne den paagældende
fra Sikkerhedstjenesten og anbringe ham ved andet
Arbejde, til hans Sag er endelig afgjort. Lette lod .
sig eftermin Forespørgsel til Søfartsvæsenet ikke
gøre i nærværende Tilfælde. Let bør i denne Forbindelse næppe overses, at en Mand, som har en alvorlig
Tjenesteforseelses-Sag løbende, let forstaaeligt kan
være i nogen Grad "slaaet ud" af det skete, og at
hans fortsatte Beskræftigelse ved Sikkerhedstjenesten i Tiden til Afgørelsen er falden og dermed Klaring af dens Rækkevidde og af Følgerne for ham, kan
indebære en Risiko baade for ham selv, for Arbejdet
og for andre.
En Suspension er ingen Lom og ingen Afgørelse. Let
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Nationaltidende 10/11 1951 (3)
fremgaar bl. a. deraf, at Tjenestemandsloven foreskriver, 'at Vedkommende skal have den i Suspensionstiden indeholdte Trediedel af Lønnen udbetalt, hvis
Sagen afgøres med f. Eks. en Bøde, Irettesættelse
eller Advarsel. Suspensionen er et Led i Statstjenestemændenes Retsordning - den Retsordning, der for
vore Folks Vedkommende jo bl. a. ogsaa sikrer den Implicerede en uvildig Vurdering ved den af Generaldirektoratet uafhængige Auditør, saa snart der disciplinært bliver Tale om mere end en ganske uvæsentlig
Bøde (10 Kr.).
Naar jeg overfor Pressen udtalte, at "Suspensionen
viser over for Offentligheden, med hvilken Alvor vi
ser paa den Slags Uheld", ligger der (naturligvis)
ikke deri som af Skibsrederne antydet, at Hensigten
med Suspensionen var at "kaste Kaptajnen for Ulvene".
Udtalelsen blev fremsat som Korrektiv til Presseudtalelser efter Uheldet med "Dronning Ingrid", hvor
der var Bebrejdelser mod os i Retning af, at vi tog
for let paa Tingene. Heroverfor betonede jeg vort
principielle Syn paa Tjenesteforseelser, fordi vort
Personale jo slet ikke er tjent med det Omdømme i
!
Pressen, at ikke baade de og vi ser med tilbørlig Alvor paa Tingene.
Naar de to Skibsredere i deres aabne Brev haaber, .
at jeg "snarest gørligt" vil afgøre Skibsfører Blaagaards Sag, kan jeg hertil kun sige, at Afgørelsen i
første Række beror hos de dertil kompetente retslige .
Myndigheder. Skulde der ikke blive Tale om Sagsanlæg,;
men kun om en interne disciplinær Sag, skal jeg afvente Auditørens Indstilling. Samme Dag, jeg har den :
i Hænde, vil den endelige Afgørelse fra vor Side falde. Naar det i det aabne Brev haabes, at jeg vil afgøre Sagen paa "rimelig Vis", er jeg naturligvis taknemlig for dette Haab.
Maa jeg tilføje følgende om et Par i Pressen i de :
seneste Dage (efter det aabne Brev) omtalte Forhold: •
- Naar vi anvender 2. Styrmand til Billetering
paa Store Bælt (i en begrænset Tid og begrænset Omfang, kun 1. Klasse), iøvrigt først efter Udsejling
fra Havn og Svajning, er det naturligvis ikke for at
ødsle med overkvalificeret Arbejdskraft, men fordi
Billeteringen paa hensigtsmæssig og økonomisk Maade
kunde indlægges i Styrmændenes Arbejde, uden at man
gik Navigeringens Interesser for nær. Jeg har ikke i '
mere end femogtyve Aar fra Personalets Side modtaget
Beklagelser over, at Besætningen paa Broen ikke skulle være tilstrækkelig.
Der har i visse Blade været omtalt en Henvendelse •
fra Store Bælts Overfartens Skibsførere til mig i
Sagen. En saadan Henvendelse er ikke sket.
9. November 1951.
E. Terkelsen.
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Nationaltidende Tirsdag Morgen 13. November 1951:
Vi har modtaget:
- Naar Generaldirektøren i Paris udtalte til en
Journalist: "Jeg beskæftiger mig ikke med Lauritsens :
Skibe, til Gengæld kunde de Herrer maaske undlade sigi
at blande sig i mine Skibe", vil vi heroverfor nævne,]
at Sagen af DSB er rejst paa et offentligt Plan gen- :I
nem Suspension og indkaldt Pressemøde, og det er derfor helt naturligt, at Offentligheden reagerer.
i

Naar Generaldirektøren anmoder os om ikke at blån-,
de os i "hans Rederi", vil vi ogsaa mene, at der er
den Forskel, at Generaldirektøren ikke er Aktionær
hos os, mens vi sammen med Landets øvrige .befolkning |
- efter hvad DSB ofte har fremhævet - skal være Ak- j
tionærer 1 Statsbanerne, og det mindste,vi Aktionærer - som ikke forkæles med Udbytter - maa have Lov
til, er vel at give vort Besyv med, naar en af "vort"
Rederis Medarbejdere behandles urimeligt strengt - j
en Medarbejder, som uden væsentlige Uheld har udført \
ca. 15.000 Overfarter i sin godt 30-aarige Tjeneste- ;
tid.
i

VI vil gerne helt til Slut og uden iøvrigt at kom-i
me ind paa Generaldirektørens lange Svar i Lørdags, ;
som efter vor Mening ikke indeholder væsentlig nyt,
blot understrege, at Bagrunden for vort Brev var dels'
Hensynet til Kaptajn Blaagaard, som vi fortsat mener '
er blevet behandlet rigelig haardt (uden at vi paa
nogen Maade ser bort fra, at der er begaaet Fejl, og
uden at vi sandelig vil placere Ansvaret andetsteds
end hos den snsvarlige Kaptajn, og dels Hensynet til ;
de øvrige Navigatører paa Store Bælts Overfarten, som;
ikke gerne - netop af Hensyn til Færgeoverfartens Sik;
kerhed - skulde skræmmes unødigt.
Vi skulde jo nødigt opleve, at vor kære Kollega
selv - og Ikke en af hans Færger - fremtidig fik Til-!
naimet "Store Bælts Skræk".
Ivar Lauritzen.

Knud Lauritzen.

Nationaltidende Onsdag Morgen 14. November 1951:
VI har modtaget:
- Jeg beder de Aviser, der har bragt Skibsreder
Lauritzens Gensvar til mig, om at ville optage følgende;
- Let er ikke rigtigt, at "Sagen af LSB er rejst
paa et offentligt Plan" gennem Suspensionen og indkaldt Pressemøde. Pressemødet blev ikke afholdt for
at føre Suspensionen ud I et offentlig Plan, og LSB
har I det hele taget ikke ønsket at gøre den foreløbige Suspensions-Bestemmelse til et offentligt Anliggende. Paa den anden Side staar jeg fuldt ud ved den
trufne Afgørelse, og jeg har 1 mit første Svar paavist, at Statsbanerne af den ved disse gældende Retsordning saa at sige var tvungen til den foreløbige
Disposition fra vor Side.

_
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Nationaltidende 14/11 1951. (2):
Min spontane Xtring under et Møde i Paris, hvor
jeg blev bekendt med, at de to Skibsredere, havde
udsendt et "Aab.ent Brev?1 (uden i hvert Fald først
at søge Sagen grundigt oplyst gennem Samtale med o s ) ,
gik ud paa, at jeg uden at kunne tage Standpunkt til
det ukendte Indhold af Brevet fandt det naturligt,
at hvert Rederi klarede sine egne Sager, i hvert Fald
til endelig Afgørelse forelaa. Naturligvis er jeg
enig i, at Offentligheden (Aktionærerne) har fri Adgang til Kritik af alt ved LSB, men nogen Varsomhed
i Henseende til som Enkeltmand at etablere sig som
Repræsentant for Offentligheden vilde forekomme mig
hensigtsmæssigt i hvert Fald, hvis man selv er Leder
af en stor Virksomhed og dog ikke til Bunds kender
vore Retsregler, vor Sædvane og iøvrigt kun kender
Sagen gennem Avisreferater (ganske uanset disses Rigtighed) .
Om "mit Rederi" kun dette, at min 4-aarige Sønne- !
søn vel kalder alle S-Tog for "Farfars Tog", men at i
jeg haaber snart at kunne forklare ham det rigtige i
Forhold, det enkle, at Statsbanerne ikke tilhører
mig, men at jeg tilhører Statsbanerne. Om "Udbyttet"
til LSB-Aktionærerne kun dette, at det vel ikke find-;
es paa Statsregnskabet, men at det uomtvisteligt om end uopgørligt - findes i Titusinder af private ;
Budgetter, der nyder gost af vort efter Forholdene
lave Takstniveau.
Hensynet til Sikkerheden medfører, at vi ikke paa ;
Store Bælts Overfarten tør benytte en Mand, der na- ;
turligt maa befrygtes at være "slaaet ud" af Lige- '•
vægt af det skete, og hvis Beskæftigelse ved udpræg- ;
et Sikkerhedstjeneste i den første Tid, saa længe
;
Sagen ikke er afklaret og afgjort, maa frygtes at
;
indebære en Risiko for Overfarten og ham selv.
Det er mit Embedsansvar, ogsaa overfor Offentligheden, der har dikteret den foreløbige Bestemmelse,
som Suspensionen er. Andre kan have afvigende Mening
er om, hvad der i forskellige Situationer er sket el
ler bør ske. Jeg er ganske enkelt nødt til at gøre
det, som forekommer mig rigtigt. Jeg lytter gerne til
andres Mening. Men "den, der bygger Hus efter hver
Mands Raad hans Hus kommer skævt til at staa."
E. Terkelsen.

Nationaltidende Onsdag Morgen 21. November 1951:
Har Kaptajn Blaagaard, Store Bælts-Færgen "Fyns"
63-aarige suspenderede Føeer, "vist slet Sømandsskab '<
eller anden Pligtforsømmelse" ved i de afgørende M i - :
nutter, da "Fyn" stødte paa Grund ved Avernakke, at
have haft sin Opmærksomhed henvendt paa Færgens Omdrejningstæller og ikke udelukkende paa, om den ret- ;
te Kurs blev holdt?
Lette Spørgsmaal bliver, fremgik det af Retsmødet j
i Myborg i Gaar, det afgørende Punkt i Sagen mod Kap-j
tajnen. Retten, som skal tage Stilling til Spørgsmaa-n
let, er Dommer Kejser-Nielsen, der som Søretsmedlem-
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Nationaltidende 21/11 1951. (2);
mer ved sin Side har Lodsformand C. Kronskjold og
Havnefoged B. Thiesen.
Spændingen omkring Sagens Udfald, som vil faa saa
overordentlig stor Betydning for en dygtig og pligtopfyldende Skibsførers Ære, er meget stor, hvilket
ogsaa den store Tilstrømning til Retslokalet i Nyborg var et Udtryk for. Tinghusets Retslokale var
fyldt til sidste Plads, og blandt Tilhørerne saas
flere af Store Bælts-Overfartens Kaptajner og "Fyns"
Mandskab m.fl.
Statsadvokaten for Fyn, A. Bach, gav Møde for Anklagemyndigheden, medens Den almindelige danske Skibs
førerforenings juridiske Konsulent, Overretssagfører
Carl Jepsen, mødte som Forsvarer. I Anklageskriftet
er der rejst Tiltale mod Skibsfører Blaagaard efter
Sølovens Paragraf 293, i hvilken det hedder: "Har
Skibsføreren ved slet Sømandsskab, Drukkenskab eller
anden rligtf orsømmelse forvoldt Søskade, straffes hanj.
for saa vidt hans Forhold Ikke efter sin Beskaffenhed maatte medføre større Skade, med Fængsel eller !
Bøde". At der i det foreliggende Tilfælde skulde væ- i
re Tale om Spirituspaavirkning, er som bekendt alde- I
les udelukket.
Kaptajn Blaagaard, af hvis Suspension der har væ- ,
ret rejst saa megen Kritik, forklarede i Overensstem-j
melse med sine tidligere Udtalelser, at han i et Aar ;
havde været Fører af Motorfærgen "Fyn", og at Over- !
matros Nielsen - Rorgængeren, som i det første Rets- j
møde saa kraftigt hævdede at have den fulde Skyld for
Grundstødningen ved Avernakke - havde været i 3/4 Aar
paa "Fyn". En Store Bælts Færge gaar med fuld Kraft i
bak, naar den sejler ud af Lejet og indtil den naar :
Svajepladsen.
;
Det er for alle Færger Coutume, hævdede Kaptajn i
Blaagaard, at Rorgængeren styrer uden Ordre fra Kap- ,
tajnen. Der gives fuldt Bagbords Ror en Ubetydelighed før Færgen er inde i Fyrlinien og paa et Tidspunkt, da den er ca. en Færgelængde fra Avernakkepælen. Ved rasseringen af denne er Færgen endnu ikke
fuldt i Fyrlinien, og Lindholmsbøjen skal være ca.
en Streg om Bagbord.
Paa "Fyn" er der fra Avemakkepælen til Bunden af
Svajepladsen 14 Omdrejninger paa Tælleren. Den paagældende Dag var det stille, let diset Vejr, men der
var TaagedanneIser ind mod Holckenhavn, og Kaptajn
Blaagaard hævder, at han vilde kontrolere, at Tælleren var i Orden for den Eventualitet, at der senere
skulde blive Taagedannelse.
Ca. en Færgelængde fra Avemakkepælen gik han derfor hen til Tælleren, og inden han bøjede sig over
denne, saa han op og konstaterede, at Færgen var i
normal Drejning og med Roret halvt Bagbord. Det var
paa det Tidspunkt, at Roret skulde være lagt paa hel
Bagbord, men Kaptajnen kunde ikke sige, hvor hurtigt
Roret virker.
Lyset til Tælleren sidder inde i Apparatets Kasse,
og Kaptajnen var ikke vant til at tænde. Rorgængeren
plejer, hvis han mener, der bliver Brug for Tælleren,
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Nationaltidende 21/11 1951. (3):
at tænde, men han har Ikke ment, at der vilde blive j
Brug for den, den paagældende Dag. Rorgængeren var
j
straks, da han saa Kaptajnen ved Tælleren, gaaet hen i
for at tænde, hvilket kun tog ham et Øjeblik, og han i
gik straks tilbage til Roret. La Lyset var tændt, saa'
Kaptajn Blaagaard op for at konstatere Avernakkepælens
rosition, da Tælleren skulde aflæses, og der var nu
ca. en kvart Færgelængde hen til rælen.
Om Færgen var i ret Kurs paa dette Tidspunkt, undersøgte Kaptajnen ikke. Han kunde, hvis han foruden ;
at se paa rælen tillige havde undersøgt Kursen, have
set, at Færgen var i forkert Kurs, men han havde
i
travlt med at passe Tælleren. Han turde ikke sige,
hvor meget Skibets Fart var, da rælens passeredes,
men han mente mellem 4 og 7 Khob.
Kaptajn Blaagaard bemærkede sluttelig, at han men-;
te, den bedste Styring af Færgerne foregaar, naar
,
Rorgængeren foretagnr Manøvrering uden udtrykkelig
Kommando, saa at Kaptajnen kan have sin Opmærksomhed ;
henvendt paa det øvrige. Kaptajnen efterser normalt
ikke, at Roret lægges rigtigt.
i
Statsadvokaten bemærkede,at Kaptajnen, da Færgen j
atødte paa Grund, var klar over, at det havde været
hans Pligt at se efter Kursen, og fortsatte: - Er vi ;
ikke enige om, at det er Lem, der har Ansvaret for, i
at Færgen ikke løber paa Grund?
Kaptajn Blaagaard: - Jo, men odet var ogsaa min
Pligt at se paa det andet.
Statsadvokaten: - Det med Tælleren kunde have ven-1
tet - der blev iøvrigt slet ikke Brug for den.
Blaagaard: - Nej, men jeg kan stadig ikke indse,
at jeg har gjort mig skyldig i nogen Pligtforsømmelse.
Søfartschef Bager, som overværede Retsmødet, stil-;
lede Spørgsmaalet, om der var noget 1 Vejen for, at i
man passer Tælleren samtidig med, at man passer Kur- ;
sen. Det mente Kaptajnen ikke, at der var.
Efter Afhøringen af Kaptajn Blaagaard afhørtes
,
Rorgængeren, Overmatros Nielsen, som Vidne. Han fast-i
holdt, at Ansvaret for det skete var hans, og hans
;
alene. Han var uden Opfordring fra Kaptajnens Side
;
gaaet hen for at tælle Lyset i Tælleren. Rorgængeren ;
passer altid selv sit Ror, udtalte han. Om faste Hol-;
depunkter for Svajningerne kunde han ikke udtale sig. '
Ler spiller forskellige forhold ind hver Gang. Paa
Statsadvokatens Forespørgsel udtalte Overmatros Nielsen, at naar han ikke havde tændt Lyset i Tælleren,
skyldtes det, at han ikke mente, der var Fare for
Taage. Kaptajnen havde, efter at have set sig om,
imidlertid været af en anden Opfattelse.
Efter at endnu nogle Vidner var afhørt, krævede
Statsadvokat Bach I sin Anklagetale Kaptajn Blaagaard•
idømt en Bøde for Pligtforsømmelse. Han opgjorde Stats
banernes Udgifter i Anledning af Uheldet som følgers
Skade paa det agterste Ror 10.000 Kr., Udskiftning
af Skruerne 5.000 Kr. og Reparation af dem 15.000 Kr. |
Skulde der købes nye Skruer, vilde det koste 80.000
Kroner.
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Nationaltidende 21/11 1951. (4):
Statsadvokaten erklærede, at han ikke vilde diskutere Suspensionen, som er et Forhold mellem Kaptajnen og Statsbanerne, men naar Kaptajnen ikke har
fulgt sin Pligt til at navigere forsvarligt, var Lovens Bestemmelser blevet overtraadt. Let er nyt,
naar Kaptajnen nu siger, at han saa paa Tælleren,
fordi han var bange for Taage. Tidligere blev det
sagt, at det kun var for at se om Tælleren var 1 Orden.
ORS. Carl Jepsen krævede Kaptajn Blaagaard frifund
et. Rutinearbejde som Store Bælts Sejlads kan give
Anledning til Fejltagelser. Her var der Tale om en
Kollision mellem to rligter, og det maa bero paa Førerens Skøn, om han mener, at Tællerens skal kontroleres. Det er bedst, at Rorgængeren passer Roret, og '
Generaldirektøren har selv erkendt, at man udmærket
kan betro en gammel veltjent Medarbejder saadanne
Opgaver. Alle Navigatører erkender, at det er forkert, at man kun har haft een Navigatør paa Broen,
men mere har Statsbanerne ikke krævet.
Han omtalte Kaptajn Blaagaards lange og anerkendte Tjeneste for Statsbanerne og den enstemmige Sympati, der var slaaet Kaptajnen i Møde efter Suspensionen. Alle hans Kolleger i Dansk Skibsførerforening
siger, at Suspensionen absolut ikke var paakrævet.
Statsbanerne har været ude for flere alvorligere Skader i de sidste Aar, uden at der har fundet Suspension Sted.
Denne Suspension kan kun forklares med, at Generaldirektøren er blevet Irriteret over rressens Kritik og har haft til Hensigt at statuere et Eksempel.
Suspensionen er sket paa den mest ondartede og graverende Maade. Hvorfor kunde Kaptajn Blaagaard ikke
sættes til anden Tjeneste, naar man kunde gære det
med andre, og hvorfor kunde han i det mindste ikke
fritages for Tjeneste i Stedet for at suspenderes.?
Det er trist, udtalte Forsvareren, at en saa stor
Statsinstitution ikke har vist det ringeste Hensyn,
og jeg beder om, at dette maa blive taget med i Betragtning, naar Retten bedømmer Sagen.
Efter at Statsadvokaten kort havde repliceret,
optog Retten Sagen til Dom, der afsiges Tirsdag den
27. ds.

Nationaltidende Onsdag Morgen 28. November 1951:
Kaptajn Blaagaard, Store Hælts Færgen "Fyn"s i de
senere Dages saa stærkt omtalte Fører, blev frifundet for den alvorlige Anklage, der var rejst imod ham
efter Pæragrafen om "slet Sømandsskab, Drukkenskab
eller anden Pligtforsømmelse".
Den saa omdiskuterede Suspension, som Generaldirektør Terkelsen foretog straks efter "Fyns" Grundstødning, er derefter øjeblikkelig blevet hævet, og
Kaptajn Blaagaard vil nu atter være at finde paa Broen" paa Færgen "Fyn" - hvor han efter saa manges Op-
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Nationaltidende 28/11 1951. (2):
fattelse hele Tiden kunde have staaet, uden at nogen
vilde have følt Utryghed derved.
Søretten samledes i Nyborg i Gaar Kl. 9 og Dommer
Kejser-Nielsen oplæste Dommen, som lød paa pure Frifindelse.
Hverken Statsadvokat A. Bach, som skal afgøre
Spørgsmaalet om eventuel Anke til Landsretten, eller
Generaldirektør Terkelsen har ønsket at udtale sig
efter Lommen, Idet de begge henviser til, at man maa
sætte sig ind i Sagens udførlige Præmisser. Det er
sandsynligt, at der bliver Tale om Anke af Dommen.
Det hedder i Præmisserne bl. a.5 at det ikke kan
bebrejdes Kaptajn Blaagaard, at han - som det er
fast Coutume ved alle Færgerne - lod Rorgængeren foretage de ganske sædvanemæssige Rormanøvrer uden
;
egentlig Rorkommando og uden selv at efterse Rorets
Stilling, og at han - ogsaa efter fast Coutume foretog Udsejlingen fra Færgelejerne med kun een Na-.
vigatør og Rorgængeren paa Agterbroen. Heller ikke
har Kaptajnen begaaet nogen Fejl ved under de givne
Forhold at kontrolere Tælleren, som han ogsaa havde ,
Pligt til at kontrolere.
Derimod finder Retten, at Kaptajn Blaagaard under;
Hensyn til den kvalificerede Agtpaagivenhed og Omhu,!
der maa paahvile Færgernes Førere paa Grund af Over-,
fartens Betydning, Farvandets Vanskelighed og Færgernes Kostbarhed, burde have kontroleret Færgens
Kurs og Drejning, efter at I&ndingen af Tælleren
havde taget længere Tid end beregnet. Især ved ikke •
at have kontroleret Færgens Kurs og Drejning, da han,
straks efter at Tælleren var tændt, saa ud, har han
gjort sig skyldig i Pligtforsømmelse.
Retten mener imidlertid ikke, at hans Forhold harI
været af en saadan Karakter, at den kan sidestilles ;
med "slet Sømandsskab og Drukkenskab". I denne For- .
bindelse henvises navnlig til det korte Tidsrum det ,
hele har drejet sig om, og som yderligere forkortes ;
ved, at det maa anses for vanskeligere at konstate- i
re, at Færgen ikke ligger paa rigtigt Drej, end at
den drejer, som den skal efter Roret. Endvidere hen-,
vises til, at der maa gives en vis Reaktionstid og
Tid til at frigøres fra Blændingen fra Lyset 1 Tælleren, samt til, at Kaptajnen vidste, at han i taa- ;
get Vejr var nødt til og kunde sejle ud fra Færgelejerne alene i Tillid til, at hans paalidelige Rorgænger udførte de rigtige Rormanøvrer, og at han
kontrolerede Omdrejningsantallet paa Tælleren, som
var i Brug i dette Tilfælde.
Retten fandt derfor ikke, at Kaptajn Blaagaards
Forhold kunde henføres under Bestemmelsen i Sølovens
Paragraf 293, hvorfor han vilde være at frifinde.
Sagens Omkostninger udredes af det Offentlige, herunder 400 Kr. til den beskikkede Forsvarer.
Straks efter Dommens Afsigelse lod Generaldirektør Terkelsen Kaptajn Blaagaards Suepenslon ophæve.
Ifølge Tje4estemandsloven vil Kaptajnen derefter faa
udbetalt den Trediedel af Lønnen, som har været til-:
bageholdt i Suspensionstiden, og som ifølge Loven i
skal udbetales, naar en Suspension ikke efterfølges ;
af Degradation eller Afskedigelse.
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Medlemsblad for Almindelig dansk Skibsførerforening,
December 1951:
Sagen imod Kaptajn M. Blaagaard i Anledning af
Færgens "Fyns" Grundstødning ved Nyborg er endt i al Fald foreløbig - ved, at Søretten i Nyborg pure
frifandt Kaptajnen for Statsadvokatens Tiltale. At
denne Sag har vakt saa megen Opsigt skyldes vel nok
fomemmeligt Generaldirektør Terkelsens uforstaaelige
Suspension af Kapt. Blaagaard. Hvor vidt Statsadvo- •
katen - hvilket i Realiteten vil sige Handelsministeriets Søkyndige - vil appelere Sagen, staar hen i det
uvisse. Det er dog vist nok det almindelige Haab ogsaa indenfor DSB - at denne Sag nu maa være endelig
afsluttet. Efter Generaldirektørens drastiske Suspension af Kapt. Blaagaard efter Grundstødningen var
Statsadvokaten vel ligefrem tvungen til at bringe
Sagen for Retten, men Ministeriets Embedsmænd vil
ikke i ringeste Maade lide et Prestigetab ved ikke
at insistere paa Appel, og det vil sikkert tjene al-'
le rarter bedst, om nu Glemselens Slør kunne faa Lov
til at dække Sagen, og DSB og specielt Færgefarten
faa Lov til at udføre deres fortjenstfulde Gerning
i den Ro og Ubemærkethed, som tjener Samfundet vedst.
Ved Retshandlingen i Nyborg var der flere Ting,
som "slog" en interesseret Iagttager. Handlingen lededes paa en udmærket, forstandig og forstaaende Maade af Retsformanden, Dommer Kejser Nielsen, ligesom
Lodsformand Kronskjold og Hamiefoged Thisen var kyndige Bisiddere. Statsadvokat Bach fremførte Anklagen
mod Kapt. Blaagaard paa den dygtige og veltalende
Maade, man har Ret til at vente af en saa fremragen-,
de Jurist - men Anklagen var ikke overbevisende Grundlaget var for tyndt. Det der ved Retshandlingenfaldt de sagkyndige Tilhørere noget for Brystet var,,
at Statsadvokaten ved sin Side havde et af Handels- l
ministeriets søkyndige Medlemmer, som han ofte kon- •
fererede med, og at denne Sagkyndige en Overgang var
helt oppe i Dommersædet, hvor han øjensynligt gav
Retsformanden Oplysninger uden om rroceduren. Hvis
Statsadvokaten ved selve Søretshandlingen skal have ,
en søkyndig at støtte sig til, vilde det saa ikke
være nok saa rimeligt, at ogsaa Forsvareren havde
en saadan ved sin Side? Det er rigtigt, at Overretssagfører Jepsen, der som Regel varetager Skibsførernes Interesser som Forsvarer i Søfartssager, har megen Indsigt og Erfaring i denne Genre, men han er
dog ikke Skibsfører og kan ikke have en saadannes
praktiske Erfaring. Givet er det, at en Skibsfører
med mange Aars Tjeneste bag sig, ville kunne staa
Maal med den ministerielle Embedsmand - skønt han
nok ikke ville forsøge teoretiske Hypotheser som f.
Eks. Udregning af en Færges Fart under Bakning - og
i Svaj - og faa den til at blive "l/4 Færgelængde i
7 Sekunder". Opgaver af denne Art hører hjemme paa
Navigationsskolen og ikke i den praktiske Søfart.
Offentligheden er blevet noget opskræmt paa Grund
af de mange Færgeuheld i den senere Tid, men som saa
meget andet kommer disse Begivenheder ofte i rerioder. Allerede Holberg docerer, "naar Uheld være skal,
og Lykken ej er knøv" o.s.v. Faktum er, at betragter man vor udstrakte Færgefart over en længere Aarrække, er det forbavsende, hvor faa Uheld, der har
været - det aarlige Gennemsnit vil blive meget ringe - og nogen alvorlig Katastrofe har vi Gud ske Lov
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Skibsførerforeningens Medlemsblad Lecbr. 1951. (2);
aldrig haft. Tænk paa dette - og tænk ogsaa paa, hvor
udsat denne Færgefart er - sejlende i al Slags Vejr
til enhver Tid - Vinter, Storm, Taage - alle Tider
paa tværs af den gennem Bælt og Sund gaaende Trafik.
Ler skal dygtige Folk med stærke Nerver til at sejle
disse Skibe. Dem har vi - lad saa være med naragtige
Suspensioner af dygtige, 30 Aars erfarne Skibsførere
paa Grund af et efter alt taget i Betragtning hændeligt Uheld.
H. C. Røder.
Ved Redaktionens Slutning er det meddelt, at Sagen ikke appeleres.
Red.
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Faaborg.

N Q G F.

Registreringsprotokoller:

Registreringsdato:
Certifikater:

[
I I

VIII-153«

8-108.

17/7 1876.

17/7 1876.

9/3 1883-

9/7 1884.

Bygget 1876 af Flensburger Schiffsbau Gesellschaft
ifl. Bilbrev dat. Flensborg 24/6 1876.
1 Stk. 30 NHK. - 125 IHK. Compoundmaskine.
Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.
1 Dæk. 2 Master.
Skarp Boug med Navnebrædt. Hækbygget Agterskib med
rundt Spejl.
Bak, Halvdæk Agter. Kabys. 2 Huse I Borde.
Klinkbygget af Jern.
Ufuldstændig Inderklædning.
3 vandtætte Skodder.
Længde:
10 /

83'7".
dw.

Bredde:

81,33

16 ! 2".

brutto.

Dybde:

7»2".

42,94 netto.

Ifølge Bilbrev dat. i'Iensborg 24/6 1876 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Faaborg 14/7
1876 bygget til:
A/S. Faaborg Dampskibs Selskab, Faaborg,

med Købmand og Brændevinsbrænder H. Asmussen, Faaborg, som bestyrende Reder.
Indførselstolden er ifl. Kvittering dat. Faaborg
Toldkammer 15/7 1876 betalt med Kr. 1.573,33, som
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er % af Købesummen, Kr. 52.444,44.
Fra 5. Marts 1883 er Købmand 0. Smith, Faaborg,
bestyrende Reder.
Ommaalt ifl. Maalebevis dat. Faaborg 2/3 1883 paa
Grund af Ombygning af 2 Huse i Borde til Ruf midtskibs og Tilbygning af Rathus. Tonnagen er herefter:
brutto: 82,93.

netto: 41,73.

Ifølge Skøde dat. Faaborg 24/4 1884 solgt til:
A/S. Sydfynske Dampskibs Selskab, Svendborg,

i Henhold til Generalforsamlingsbeslutning af 24/3
1884.
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Nationaltidende 1. Juli 1876:
ss "Faaborg", der er bygget i Flensborg og tilhører et Aktieselskab i Faaborg er ifl. "Faaborg Avis"
nu færdigt og ventedes dertil den 1. ds. Skibet var
først bestemt til Kystfart i Faaborg Tolddistrikt,
men da det kunde lejes ud paa gode Vilkaar I et rar
Maaneder, har man bestemt sig hertil. Skibet vil som
Følge heraf først begynde sine Farter paa Faaborg i
Oktober Maaned.

Nationaltidende 25- September 1877 Morgen:
ss "Faaborg" tørnede, ifl. Telegram, ved sin Ankomst til Svendborg i Gaar Eftermiddags paa Grund af
en misforstaaet Kommando mod den nye Dampskibsbro,
som er under Opførelse, og knuste et Par Brohamre.
Skibet fik Stævnen ombøjet, saa at det maa ophøre
med sin Fart, indtil Skaden er blevet repareret.

Nationaltidende 29. April 1879 Aften:
Dampskibsselskabet "Faaborg" har haft mindre Held
med det Selskabet tilhørende Dampskibs "Faaborg", og
det er ikke hidtil lykkedes at finde passende Anvendelse for Skibet, naar Actionærernes Interesser skulle tages i Betragtning. Paa den forestaaende Generalforsamling vil der derfor blive forhandlet om
Skibets Salg og i hvert Fald at standse Driften senest den 1. September.

Nationaltidende 12. Maj 1879 Morgen;
Dampskibsselskabet "Faaborg" afholdt ifl. "Faaborg Avis" den 7. Maj Generalforsamling. Skibets Farter have i det sidste Aar ikke været saa uheldige
som i det foregaaende Aar. Skibet har kunnet forrente sin Gæld, hvorimod det ikke har kunnet give Actionærerne Udbytte. Et indbragt Forslag om Salg af
Skibet eller Standsning af dets Drift til 1. September vedtoges ikke, hvorimod det overlodes til Bestyrelsen at standse Skibets Farter, naar den maatte
finde det rigtigt.
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I Henhold til Anmeldelse Nr. 4o7/l897 har Skibet
forandret Hjemsted til Svendborg. Andragendet er bevilget 22/7 1897 og registreret s. D.
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