
-L

Fuldstmd.igt referat af interwiew, afgivet til Dannarks Radios

regionalrad.io i Århus, torsdag den ]. ja:auar 1974 kL L5.1o.

Ud.send-t i regionslrad.ioen torsd-ag d.en J. januar L97+ kL 17 '1o

Karl rohan "'Til:-:Ti]"iil.T::il:;::: ?å,;
DR

Fredensgad'e 7+

SOOO Århus C

fntroduktion :

rrMan bør fred-e d.e gamle sejlskibe som man fred"er ganle bygningert

ellers forsvinder der en 'værdifu1d" d"el af vor kulturhistorie", si-
ger et med"lem af en nystiftet forening - en forening ti1 skonner-

ten Marthas bevarelse og restaurering.
Martha er fra L}gg, fra vejle - hrrn holder i øjeblikket til i Ha-

d-erslev harm. Hend-es tilrrærelse skal vi høre mere om.

KM : Der er stiftet en noget særp?æget forening i november I97V,

foreningen har nanmet "Foreningen til skonnerten Marthas restau-

rering" og ingeniør Karl Johan l\'ø:rrang, drr er her fra Arhus og

altså med.lem af foreningen. Hvad- pr formåIet med at stifte en sådan

foreni-ng ? Hvorfor gøt I det ?

KJ : Formålet er i første omgang at bevare et af d-e gamle sejl-
skibe som har præget en masse menr:.eskers erhverv igennem tid-erne

og vi har set det som en opgave at gå aktivt ind for at bevare sådan

et skib ford.i, vi har kr:n ganske flå:. skibe der forsøges bevaret. Vi

har Tulton som forøvrigt ligger her i byen i øjeblikket og vi for-
søger altså at få en ganmel skonnert - en gammel tomastet skon-

nert ud- at sejle - og vi forsøger at få den ud at sejle und-er sejl.
Vi er Ca. 20 mennesker, d"er har sluttet os sammen om at

køre d-enne forening.

KM : Og Martha - hvor ganmel er hun så ?

KJ : Martha er bygget i vejle i 1899 på et skibsværft og skibs-

byggeren dernede hed lindtner.



Kl'l : Og d-et er så d-er ud.gangspunktet for jeres bevaringsarbejd-e
tages ?

KJ : Det er d-er ud"gangspunktet tages. Vj- €rr santid.ig med. at vi er
interesseret i at bevare skibet, er vi også interesseret i at sam-

le en he1 del af skibets historier oB vi har fået kontakt ned By-
historisk arkiv i Vejle som i øjeblikket arbejd.er på højtryk, med. at
find-e en masse oplysninger onkring skibet. Det er lykkedes os at fin-
d-e et par af de gamle skippere, som vi har i sinde at tage ud. og tale
med. og interviewe om sejlerl-ivet i ganle d.age.

KM : Vil I så udgive en bog on skibet eller en pjece ?

KJ : Vi vil lave en pjece on skibet som vi kan send-e til interes-
sered.e mennesker og vi vil muligvis også ud.give en bog om det arbejde
vi er i gang med- for tid-en.

KM : Hvor liggerrærd-ien i sel-ve d.et arbejd"e ned at restaurere et
skib som Martha ?

KJ : Værdien ligger i første omgang i den kulturhistoriske værdi.
Vi har som bekend-t ingen fred-ed-e skibe herhjernme, vi har en masse

fred,ede bygninger, og hvis ikke nogle tager sig af at bevare d-e

ganle skibe, så - enten går d.e tabt ( synker i havnene rundt om-

kring ) eller også bliver d-e solgt ti1 udlandet. Vi har set mange

skibe der er se jlet til ud-land.et, og vi har også høyt stemmer sige t
rrL,ad- os håbe, at vi engang får lov til- at købe d.ern tilbage" , men

d"et kan ikke være d-en rigtige udvej, d-et raå være her og nu, vi skal
bevare d.isse skibe r og det haster.

KM : Og santidig har man altså en ny form for samvær ?

KJ : ilan har en ny form for samrrærr oB vi sætter pris på, at d-et

sanvær der er i foreningen, ikke allene er et sarnrær om sejlad-sen
med. skibet, men også on d-et arbejd.e d.er skal ud"føres på skibet.
Vi har ikke økonomisk nulighed. for at 1ad.e et såd.ant skib restau-
rere på rrærft, vi må selv lave alt det arbejd-e vi overhoved"et kan,
und"er kynd.ig vejledning, og vi har d"en store glæd"e, at vi har en

d.e1 kynd"ige mennesker i vores kreds, men vi er naturligvis også
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interessered-e i at få flere - både med.lemmer og flere lqrnd"ige

mennesker ind i foreningen.

KM : Det plejer jo at være sådan at foreninger, af måske d-en karak-
ter her, søger d.et offentlige on tilskud ti1 et såd"ant bevaringsarbej-
d-e. Har I også tænkt jer at gøre det ?

KJ : Det er ikke noget vi i første ongallg vil gøre r vi vil forsøge
at s€r hvor langt vi selv kan komme. Det vilIe være glædeligtr om

vi via det offentlige også kunne få en støtte ad- den vei r men vo-
res arbejde går i første ongat:'g ud på, åt skabe et socialt saff/ær

onkring et skib med. et aktivb bevaringsarbejde.
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KM : Og Martha - hvor gammel er hun så ?

KJ : Martha er bygget i Vejle i L899 på et skibsværft og skibs-
byggeren d.erraed.e hed lind.tner.


