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ÅRETS GANG 1990 
1990 var alt i alt et godt Ar for museet. Den igangværende EDB-registre- 
ring er fortsat leibende. Alt nytilkomment grej registreres straks, medens 
det gamle indkeires over lang, heraf resterer ca. 1/3. Endelig kommer alt, 
hvad der hedder negativer og fotos oven i - engang. 

Museet har igen i det forgangne Ar modtaget en række sager, spæn- 
dende lige fra enkeltfotos til f. eks. en samling af 7 skibsmodeller. Museet 
har modtaget en del skibsportrætter og skibsbilleder, ligesom en del er 
erhvervet, bl. a. 3 malerier af den nu afdeide marinemaler Sk~ttenborg 
Frederiksen, hvilket er muliggjort gennem anonym pengegave. Arets stnr- 
ste genstand var en jagtpiel fra Marstal havn, den er ikke blot stor i bog- 
staveligste forstand, men ogsl særdeles vægtig i seihistorisk sammenhæng. 
En af Marstals havns vigtigste funktioner gennem tiderne er oplægger- 
funktionen, og i den sammenhæng spiller j ag tp~ len  naturligvis en cen- 
tral rolle. I virkeligheden sA vi naturligvis helst, at pælen forblev pA sin 
oprindelige position, men da udviklingen umuliggjorde dette, er det godt, 
at vi har faet den bjærget til museets gArd for bevaring for efterslægten. 
I garden har jagtpælen invrigt faet selskab af et par store stokankre, som 
museets folk nu har gjort stokke til og rigget op. 

Bevaring/konservering er fortsat p& eget værksted og dels pA amtets 



konterveringsanstaIrer. Vi har faet restaureret en del skibsiegiiinger, ineii 
en del rehtcrer. l ig r~oin  skibsportrai1t.r og malerier er i ventepositiori. 

Museet har karet velhecogt i Sorgarigrie sason ,  der slrzkker sig Ireri~ 
gere og lreiigcre i begge erider. Entréiridtagreii Iiar cilcdes aldrig varet 
licljerr. DC pcirnaiiente udstillinger har uridergåel lobcnde ajo~irloririg 
med nytilkoninr gciistaride. På ovcrste loft, bygriirig 2, Iiar Aibsbygnin- 
gen l'act sir bliveiidc stcd rned halvniodeller. sparitcrejs~e riiodcllcr. v a r f r -  
fotos o. l. Brandgrejet. dcr ligeledes Iiar fort eii onit'lakkeude tilvarelse. 
har fiiridct bliveride cicd i kaldereri, bygniiig 2. Havnemodellcri i byg- 
iiiiig l er ble\.et fardiggjort, eftcr aftaler med Niels Steginarin. der dode 
i forircl. Haii niedc ar frerdiggorc en dampskibsniodel. dcr skulle ind- 
rullcrcr i oplaggcrfl iden tanimen nicd sejlskibe, leveret al' Stegmanri irct  
til Soren. Allc skibene fik nye fortojninger og riprrric cr blevet braset og 
hajer. alt efter havriere~lemcriret. Henning Terkelten har urået for ornrig- 
niiigcri. 

Som vaiiligt har dcr vasret inegeii omvisning. film- og i'oredragsvii-k- 
somhed, og god koiilakt til og omtale i pressen, bl. a .  har vi medvirket 
i T v ' s  >,Portrat af en k»nimune<<. Vi har haft ~idctillinger ruiidr om-  
kring, bl. a .  på m/f »Lodbrcig<<, Rodby-Puttgarten. Vi har haft cri udefra 
kornniende udtrilliiig oiii truede dyrearter, som vi imidlertid grundet 
arten og omrariger foretrak al lade korc pa skolerne rundt p i  ocn, h ior  
den ogca har udfyldt sin mission. 

Forcsporgsler til rivcl egilsarkiv Eoin scrfartcarkivcl har vmer stigen- 
dr. og er meget tidskrrei~cnde, - men dct er jo en naturlig dcl af vores 
funktion, soni \ i  ogs i  for hidtil har ix rc t  i stand t i l  at klare, ikke rriindst 
takket vare iorcs talsterke l'rivillige skare, der i 1990 er blevet oget nied 
Ketty hladsens aibejdskrafl. Den via kominiiiicii udstationcrcde arbejds- 
kraft har ligeledes \;?ret et fantastisk lofr i den rigtige retriirig. nied abso- 
lut dygtige tolk. 

På udgivel\c5sideii startede vi mcd at udgive reproduktioner af skib\- 
portretter I 1990, det ble\ i i l  en seric pa 4 forikcllige typer, ligesoni vi 
udp;~\ 2 reproduktioner al rriariiiemalcrier, et af Carl Rasrriussen og et 
af Skottenborg Frederikscri. ligesom vi har udgivet et wrtlhvidt  tryk af 
Carl Rasmussen. O p  uiidcr jul iiiedc vi at fa 4 publikatiorier på gaden. 
hal'ret >>Den rrore havncrriole(< af Leif Roseriduhl og hafter »Den store 
bybrand<< at K .  K. Hcririkueii \arrit bogernc >>Sejlskibskår<< af en scjlskihs~ 
<omarid og billed/teksr-bogen »Eii by aiidrer ciiisigtii af Aiidrea Galsbo/ 
Erik Kromatin. Interessen har varet ovcr al rorventning. så dct giver jo 
blod på tandeii frerriover. 

P i  det horitormassigc oiiir-adc aiiskaffede vi o, rridnu et EDB-vark, 
d a  der hurtigt viste sig at det farsre apparatur ikkc kuniie klare opgaven 



alene. Trods en del begynderskepsis n i i  man iridronime, ar et d a n t  appa- 
i-atur er fantastisk nyttigt og givtigt. 

Cdkonomicn. Sorri tallene biser (tallene i parentes cr 1989-tal), gik det 
i deri rigtige rctiiing, og \ i  har ct i'romt onrke orn at tidviklingeri fort$ar 
\ i l  !;tre o$ lige $i guiistig $teint. En af hovedhjornestenenc cr, som for 
i imiit ,  vorcs niedleniokarc og dcrmcd nicdlcmskontingcnlct, soni cr cn 
af ba$i$ernc for viderc til\kudsordningcr. Eftcr indbyggcrtallct n i i  \ i  
absolut v m e  det niiieeiim, der har det storste antal mcdlcmmcr (p. t. 686). 
iiigcii tvi\l om det. Det kan bi kiin vzre  \a ld ig  stolte over, og kan blot 
$ige: ar del altid er plads til en til. Mcdlcrnskon~ingcntct blev pa 40.485 
(37.505). Kommunctilskudct forblev 120.000, men for indebzrende år 
liar vi i'ict cn forhojelre p i  10.000 kr., «g endelig $[eg entreindtzgteii til 
248.117 kr. (224.444). alr$a lige ved eii kbart mio. kr. S i  dct var absolut 
gladeligt. 

PA GENSYN SÆSON 1991! Erik Kwiilann, Inspector. 

1 SERIEN AF SKIBSTYPER 
er \ i  n ic t  til topscjlsskonnerteri. Derine er rigger $oni en alinindelig foren- 
agter. men med 2 risejl p i  fokkeniasten, nemlig tinder og over top$ejl, 
nicd miridre riggen er gamnieldags. hvor topsejlet er i et udelt sejl. Tqpeii 
optrzder fra oiiikriiig a r  1800 her i landct, rncii er l'orst riglig talrig i 

arideii haIbdel af arhundredet nied godt halvandet hiindrcdc af $lagseil. 
Top,ejl\,koniierten la for ctorctcpartcns \edkommcndc i Nord-Cdsterso- 
fart, det \ar lier i nzrfartcn at konkurrcnccn fra dampskibcnc l'orst ble! 
inlelig, dcrfor for,bindcr tqpcri da o g r i  rclativt hurtigt i begyndclrcri at  
vort århundrcdc. Med en bruttotorinage for de fle,te, bedkomnieiide p i  
onikring de  100, \ar 5kibene for rniA t i l  »versoi\ke farier. Dog finde, der, 
som altid. undtagelrer. Ek,empel\i$ \ar der en del topsejltskonnertei 
placcrct i nyfoundlandrfarten. En af disse var >>Anna Cecilie<< af RIBS- 
kobing p i  93 brutto tori,. bqgget tammesteds 1899 af N. Hansen til lo- 
kalt rcderi og med C'. H. Dreio som forer. 1912 s o l g t c  skibet til ,Marstal 
t i l  ct rcdcri \ed Han\ Petersen, hbor den omdobtcs til >>Sa~urn<<.  Il'olgc 
anrneldelw fra rederiet, daicrct .Marstal 29.7. 1916 cr intct hort fra skon- 
ncrten sidcri afscjlingcn fra Bonnc Bay, Ncai'oundland 27.1. ramme i r  
incd cn ladning p i  130 t,. klipfisk be$teint for Crork, Irland. Skibet fob 
incncs rorlist med inand og mu,. Be5ztningen bestod af captn. Anderc 
C. F. Niclrcn og strm. Hans Herman Olseii, begge Mar$tal, og uiigmaiid 
Albert Herman Clau,en og kok Emil R. M. Petersen, begge af Magleby. 
- Dcr var den ,lag\ lakoniske nieddelel,er, der alt for ofte var det tid,te 
inan horte om de små Nordatlanter hav5tradere. 
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Hallaj I har glemt at skrive pris på girokortet! 
Dctre tierer \.i ~ t a d i g  folk i;irikne. Der er iinidlertid nied tiildt 
o\erlag.  Thi vi holder stadig arskontingtiitct pa 3 5 .  hr., h\.ilket 
vel er iinieligt for en snlig pcnsionisi. Der er iniidlertid Aberit ror 
storre indbetalirig. og hiisk I den forbindelse ai iiurriialiak~isn cr 
IS.- kr. 1:s. boksen pr. gaiiy og h.- kr. pr. barn. Her har dit el 11it.d- 
Icrnibevis. der siver grari, adgang t i l  alle herligliederne hele saso- 
nen. hlangc har indbetalt i o r r c  belob. ogsi  fiiiiiaer I. eks. Bli\ 
endelig ved riied det. Medlcrii\kon;iiigeriter er er1 a (  hasiseriie for 
bores starstilskud. Vi karl absolut ikkc klage - tvartoiii. fo r t ta t  
endeli9 den l a g e  liiiic Og benyi dig s i  at ijarisen til ar kigge irid. 
liei er niere eiid du tror dii er faktisk iiiedleiii af er sofartsmii- 
scuni ai'rorniai. hledlciiisshdb gitcr 5,- kr.' rabat pa \orc I4 rspro- 
diiktioner »g 4 forskellige plakater. s i  der er peiige at liente. - For 
ovrigt kan du  >pare portoen og rureri pa posttiiisct ved at iiidbetale 
kontingeiitcr direkte pa rnuszei, b i  er der p5 alle hverdage (niaridag- 
fredag) kl. 8-16. Ring blot på derklukken. roni s i d d u  der for det 
caiiinic. - KIG IND! 


