
Galeaser og skonnerter fra Sydfyn 
En beretning fra sejlskibenes storhedstid 

Af Kaj Mehr 

»Den 27. april 1863 tog jeg min styrmandseksamen i Svendborg«. Således 

skrev Niels Hansen Storm i den regnskabsbog, han førte over sine rejser 

fra 1867-1892. 

Niels H. Storm blev født på gården, matrikel 7 .a. i Faldsled, 1 den 21. 

august 1837, som søn af gårdfæster Hans Pedersen Storm og hustru, Ane 

Nielsdatter. 

Det var i de år, hvor søfarten dominerede erhvervslivet i den lille by. 

Mange af gårdmændene var da også direkte impliceret heri, enten som 

parthavere i sejlskibene eller som leverandører af det korn, der var lands

byens hovedeksportartikel. 

Således var det også med Hans P. Storm. Han var en dygtig navigatør 

og havde i sine unge dage sejlet med gårdens jagt »Ane Kirstine Cecilie<<. 

Den var 9,5 kml, bygget i Faldsled 1828; den blev solgt i 1833. Om vinte

ren holdt han skole for landsbyens unge søfolk, så de i løbet af kort tid 

kunne tage deres eksamen. 2 

Niels Storms storebror, Peder Hansen Storm, skulle, som skik var, som 

den ældste til sin tid overtage fæstet af gården, så det var naturligt, at 

Niels Storm skulle føre sømandstraditionerne videre. 

Hvor tidligt han stod til søs, ved jeg ikke, men som 23-årig var han i 

1860 som matros med skonnerten »Faldsled<< i England. 3 Denne skonnert, 

der var på 55 km!, var bygget i Faldsled i 1853 af skibsbygger Peder Niel

sen for hans svigerfar, landsbyens største skibsejer, Hans Christensen. 

Hans Christensen var i 1828 blevet gift med Maren Pedersdatter. Hun 

var Niels H. Storms faster. Hans Christensen havde siden sit giftermål ar

bejdet sig op, bestandig udbygget sin ejendom, bl.a. med en grynmølle, 

samt nedsat sig som kornhandler, så hans skibe havde noget at sejle med. 

Hans svigersøn, Peder Nielsen, var ud af skipperfamilie, faderen gård

mandssøn og moderen en datter fra kroen. 
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Byens rigdom var koncentreret hos få familier, alle gårdfæstere, skip

pere, skibsbyggere og skibsejere. 

De havde et naturligt ønske om at forøge deres velfærd og satsede der

for i 1860'erne, da skibsfartens omfang nåede sit højdepunkt, på større 

skibsenheder, skonnerter og galeaser, der kunne foretage togter til fjerne

re liggende lande , noget de små jagter var uegnede til. 

Galeasen >>Tre Sødskende<< var bygget i 1857 i Faldsled af skibsbygger 

Peder Nielsen, formodentlig for hans svigerfar, Hans Christensen (død 

1865) . 

I 1867 blev den arnmeldt og arnregistreret (80 rgt)4. Nu skulle der sejles 

penge ind. Hvad var mere naturligt end at overdrage jobbet som skipper 

til Niels H. Storm? Denne var i 1866 blevet gift med Ane Nielsdatter. 5 

Hun var datter af Peder Nielsens bror, skipper Niels Nielsen, og hustru 

Birthe Hansdatter, der var gårdmandsdatter. Alle boede i huse og gårde 

som genboer og naboer, alle var de i familie med hinanden: Jo Niels var 

sikker nok, hvad regnskaberne da også udviser. 

Galeasen >>Tre Sødskende« stak i søen første gang i l 367 med Niels 

Storm som skipper. Rejsen gik til Set. Petersburg (Leningrad), hvor der 

skulle hentes en ladning rug, bestemt for Aalborg. 

Faldsled hørte under Faaborg tolddistrikt, så inden galeasen kunne 

stikke i søen, skulle dels officielle papirer (bl.a. afskrift af certifikat), dels 

mønstring, indlosning af ballast, proviantering m.v . bringes i orden. 

109 rbd. kostede alle disse forberedelser, som det fremgår af regnska

bet. Besætningen på galeasen bestod af fem mand, skipperen, styrman

den, en matros, en letmatros og en kok. 

Provianten omfattede brød, kartofler, røget flæsk, vand, smør, medicin, 

ost og fersk fisk. Efter at der var betalt for lodsen , der fulgte med til Dyre

borg, kunne rejsen begynde. 

I Set. Petersburg var der atter udgifter , der skulle udredes, såsom beta

ling af bugsering af dampskib ind i havnen, lodspenge, bropenge, udlos

ning af ballast, konsulentgebyr , mæglerregning i Cronstadt m.v. 

Tovværk til fortøjning og befordring skulle også købes, og provianten 

suppleres. 

Om mandskabet kom i land for at kigge på byen eller det kun var for

retninger, der blev ordnet, kan ikke oplyses, men der var da udgifter både 

til fortæring og befordring. 
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1292,5 tønder rug blev indladet, og efter at lodspenge var betalt for ud

sejlingen, kunne kursen sættes mod Aalborg, hvor der atter var lodsudgif

ter, mæglerregning og supplering af provianten, bl.a. med salt. 

Så kunne hjemrejsen påbegyndes, og efter at have betalt 3. rbd. for lods 

gennem Svendborgsund, kunne regnskabet for rejsen afsluttes i Faldsled 

den 14. november 1867. 

652 rbd. udgjorde udgifterne, heraf 257 rbd. til mandskabets hyre. 162 

rbd. var der i »overbalance«, som >>skibsbygmester Peder Nielsen har mod

taget ved regnskabets aflevering«. 

Mandskabets hyre var åbenbart aftalt på månedsbasis, som det fremgår 

af regnskabet. At styrmanden var højere lønnet end skipperen, kan måske 

undre, men det skal da siges, at skipperen foruden sin hyre fik 5% af frag 

tens værdi, så i virkeligheden tjente han mere. Skipperens hyre var i hele 

perioden ansat til 25 rbd. pr. måned, hvorimod styrmandens hyre svinge

de fra 25 r bd. til 30 r bd. pr. måned. En matros fik fra 17 - 22 rbd; en let

matros fra 15- 18 rbd; kokken fra 5 - 11 rbd. I stedet for letmatros er der 

på nogle rejser en >>ungmand<<, der får fra 12 - 17 rbd. pr. måned. 

Vi må gå ud fra, at disse forskellige lønninger, hvad angår det alminde

lige mandskab, har noget at gøre med deres alder og dermed kvalifikatio-

ner. 

Fra oktober 1867 til juni 1874 foretog Niels Storm 21 rejser med galea

sen, dvs. 3 rejser pr. år. 

Vi må ikke glemme, at disse rejser gik over længere afstande, end hvad 

de små jagter kunne præstere, ligesom galeasernes lasteevne var betydelig 

i forhold til de mindre skibes. 

I dette tidsrum indsejledes en fortjeneste til skibsejeren på knap 4000 

rbd., svingende pr. år, fra 521 rbd . i 1871 til 756 rbd . i 1872. 

Galeasen sejlede i disse år på England, Norge, Sverrig, Tyskland, Dan

zig og Rusland . 

Fragterne bestod af korn, både til og fra Danmark, kul, der importere

des, især til de kystbyer, hvor den industrielle udvikling var i sin vorden, 

som Åbenrå, Fredericia, Horsens, København, Korsør, Holbæk, Odense 

og Faaborg. 

Endvidere sejledes med brædder fra Memel, oliekager fra Stralsund, 

bark fra Løven (Louvain , by i Belgien) til Newcastle, svovlkis fra Trond

hjem til Gøteborg, havre fra Malmø til London, tagsten fra Antwerpen , 
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Odense kanal. (Tegning af Erik Bork, Faldsled ). 

og den nye opfindelse cement fra London til København. Det bør bemær

kes, at galeasen i 1873 sejlede med en ladning jernbaneskinner fra Ant

werpen til Nakskov , sandsynligvis til brug ved anlæggelsen af Lollands

banen, der indviedes i 1874. 

Galeasen har flere gange ligget opankret for vinteren ved Odense. I ok

tober 1868 var galeasen kommet hertil med kul fra England. Det notere

des, at der er betalt for en kølhaling , samt vogn fra Stige til Odense, l 

r bd. 
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Den første rejse i 1869 tager sin begyndelse i Odense, går herfra til 

Stralsund, derfra til Leith og retur fra Charleston til Horsens. Første del 

af rejsen foregik i ballast. I Stralsund indlodsedes hvede til Leith, i Char

leston kul til Horsens. 

Af regnskabet fremgår, at der før rejsens begyndelse er afholdt udgifter 

for mandskabets rejse til Odense 6 r bd. :»middagsspise« til samme l r bd. 3 

mark og 12 skilling. Betalt til havnefogeden for opsyn i 2 måneder 2 r bd., 

bud efter lods, lods til Klintebjerg, og lods fra Klintebjerg til søs. Endelig 

købtes en lampe til kahytten. 

I efteråret l873lagde galeasen atter til i Odense, udlossede sine kul, op

ankrede for vinteren og blev samtidig klargjort, så den kunne gå i søen, 

snarest belejligt, i 1874. 

I regnskabet benævner Niels Storm de forskellige poster skibsudgifter i 

Odense. Vedrørende selve skibet anføres udgifter til dagleje til Niels for at 

reparere sejl. fragt af sejlene fra Faaborg til Odense, regning fra blokke

drejeren, tømmermanden, rebslageren og skibshandleren. 

Forberedelserne har betydet et par ekstra dages ophold i Odense i løbet 

af månederne, idet der er opført en udgift på 3 rbd, og 4 mark for »Rejse 

til Odense i Vinter<<, middagsspise og kaffe i 2 dage 2 rbd. og 2 mark, så 

skipper har vel boet på skibet, men ellers haft travlt med at aftale laster 

for det kommende år, idet regnskabet udviser anseelige beløb til tele

grammer med svar til København, Memel, Antwerpen, Bandholm m .v. 

Jo, en skipper skulle være dygtig. Mandskabets rejse til Odense er bog

ført, samt provianteringen, »for opsynet med »Tre Sødskende<< betalt 8 

rdb.<<, endelig betalt hestegang og lodspenge fra Odense til Gabet. 

Så var galeasen på vej mod Arendal i Norge. Det blev den sidste rejse, 

idet den forulykkede ved ArendaL Formentlig druknede ingen, idet der er 

noteret i regnskabet: »Betalt for min og Mandskabets Hjemrejse fra Aren

dal<< 52 rbd . 

Nederst står der: »jeg, Skipper N.H. Storm havde »Tre Sødskende<< at 

føre i 6 år og 8 måneder << . Faldsled den l. juni 1874. 6 

Kromanden i Faldsled havde 3 skibe i søen og havde følgelig brug for en 

dygtig skipper, så Niels Storm sejlede i de næste år små ture, mest til Kø

benhavn og kystbyerne i Slesvig med korn. Dog blev det i 1877 til en læn

gere rejse med skonnerten >>Latona<<, et skib på 61 kml., kroens flagskib. 

Rejsen påbegyndtes i Odense i april1877 og gik først til Rostock, videre 
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til Leith for at hente kul til Set. Petersburg, derfra tilbage til Aarhus. Den 

5. august kunne Niels Storm afslutte regnskabet og aflevere et overskud 

på 848 kr. til hr. H . Hansen (kromanden). 

Derefter sejlede Niels Storm nogle år med krojagten >>Ane Dorthea<<, 

indtil han i 1883 begyndte for sig selv med jagten >>Carl og Nanna<<. 

Det var forholdsvis korte rejser, han foretog, og selv om regnskabet ud

viser en fortjeneste på 500 kr. til 900 kr. pr. år indtil 1892, mærkes det, at 

tiderne var ved at blive trange for sejlskibene, at deres æra var ved at være 

omme. 

En af de sidste rejser, der berettes om regnskabet, illustrerer dette. 

Den gik fra Illum til Faaborg: 

>>Udgjorde i Fragt a 112 Tønder Raps 25,00 Kr. Faaborg, den 29 / 8. 

1890<<. 

Noter 

l. Gården hørte 1661 under Rantzausholm (det senere Brahetrolleborg) , kom i 1664 under 

Kronen (efter Kai Lykkes fald). var så en af byens ryttergårde, indtil ryttergårdene blev 

solgt på auktion i 1718, hvor de købtes af Frederik Hein til Steensgaard. 

2. Oplyst af Ane Marie Hansen , født Storm. i en skriftlig optegnelse, 1944. A.M.H. (1870-

1958) var gift med Frederik Hansen, (1862-1940), søn af kromand Hans Hansen. 

3. Folketællingslisten 1860 , Svanninge sogn . 

4. »De tre Sødskende• var opført i skibsregisteret med bl.a. følgende bemærkninger: Det 

ældre målebrev var dateret Faaborg den 17. oktober 1857, lydende på 42.1/2 (km!) læ

ster. Ommeldt og arnregistreret iflg. målingsbrev af 28/lO og 2/11 1867. 

lf\g. bilbrev af 28. oktober 1857 er »De tre Søskende« bygget i Faldsled af P. Nielsen. 

I skibet er indrettet folkerum til 5 mand. 

Galeasen ejedes af partredere, iflg. ejendoms · og nationalitetserklæring, dat. Faaborg, 

den 28. oktober 1867, tilhørende P. Nielsen, skibsbygger i Faldsled. 4/8 dele 

N.M. Bild, gårdfæster i Horne 118 del 

N.H. Storm, skibsfører i Faldsled 1/8 del 

M. Mikkelsen, skibsfører i Faldsled 2/8 dele 

Bilbrev kaldtes i tidligere tid et skriftligt vidnesbyrd, som i reglen udstedtes af øvrighe

den, om at et skib var bygget fuldstændig i overensstemmelse med forskrifterne. I dettes 

sted trådte skibscertifikat og målebrev . (ABers ill. konversationsleksikon. I. 1892. s. 318). 

5. Ane Nielsdatter (1836-1900) . Niels Hansen Storm (død 1903). 

6. Indstrandet i nærheden af Arendal, nationalitetsmærket udhugget. Udslettet den 5. maj 

1874, iflg. skrivelse af 30. april samme år. 
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Kilder. 

Utrykte: 

Registreringsprotokol I. Distrikt Faaborg og Hovedskibsregisterprotokol l. (Rigsarkivet) 

Regnskabsbog, ført af N.H.S. 1867-1892 (privateje) 

Kirkebøger for Svanninge sogn. 

Folketællingslister for Svanninge sogn. 

Optegnelser om de gamle gårde i Faldsled m.v., skrevet af afdøde lærer M. Lauritsen, Mil· 

linge, og afdøde lærerinde M.M. Hansen, Millinge (opbevares i Svanninge folkemindesam

ling) 

Trykte: 

Hans Krog og Ole Mortensøn: Skibsliste over skibe hjemmehørende i Faldsled, trykt i bogen 

»Det gamle Faldsled• 1980. 

Storm-slægten, samt Illum·studier. Artikler af Palle Gravesen i Personalhistorisk Tidsskrift. 
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