Varsågod och ta detta faktablad.
Det är gratis men vill du bidra med ett
ekonomiskt stöd finns en gåvokassa till
vänster vid ytterdörren alternativt Swish 123
222 1737 Skriv ”Gåva”
Doris Brodersen

Doris Brodersen var ett fullriggat järnskepp, som byggdes i järn i Flensburg 1874/75 hos
Flensburger Schiffbau Gesellschaft.
Mått (fot): 177´7´´x 30´2´´x17´3´´, 684 GRT, 653 NRT och 635 ton under däck.
Flensburg ligger omedelbart söder om gränsen mellan Danmark och Tyskland, vid en arm av
Östersjön, Flensburg Fjord. Staden införlivades 1460 i det danska riket. Efter dansktyska kriget
1864 tillföll staden Preussen och staden hade redan då en huvudsakligen tysk befolkning. Fram till
1864 var Flensburg den närmaste konkurrenten till Köpenhamn gällande handeln mellan Danmark
och Danska Västindien. Handeln omfattade leveranser av förnödenheter till öarnas plantager och
hemförande av produkter främst socker och rom. En av de stora handelsfirmorna var Andreas
Andersen, som växte sig stora under glansdagarna för handeln med Västindien.

Enligt mätbrevet daterat Flensburg 27.10 1875 lät skeppsredaren Hans Christian
Brodersen, Flensburg, inregistrera skeppet på på St. Thomas. Byggkostnaden var
100.000 Rmk.
Företaget var ett av Flensburgs största under första halvan av 1800-talet och ägde många
fastigheter och en stor mängd segelfartyg, många av dessa seglade på Västindien.
Danska Västindien, numera Amerikanska Jungfruöarna, var en koloni som Danmark ägde i
Karibien från 1672 till 1917. Danska Västindien var belägen på öarna Saint Croix, Saint John och
Saint Thomas samt på ett antal mindre obebodda öar. De tre större öarna ligger i den sydvästra
delen av Jungfruöarna (engelska: Virgin Islands).
Sockerproduktionen på Saint Croix förblev dock den viktigaste intäktskällan för kolonin fram till
konjunkturnedgången 1820, varefter sockret minskade i betydelse.
Kolonins lönsamhet minskade efter 1870 på grund av fallande sockerpriser, produktion av
betsocker i Europa samt andra segelrutter på grund av att större ångfartyg kunde nå sin destination
utan att bunkra på Saint Thomas. Detta förebådade slutet på den danska kolonialperioden. I
december 1916 såldes öarna till USA. Den danska administrationen slutade officiellt den 31 mars
1917, och öarna blev istället Amerikanska Jungfruöarna.
Frihamnsordningen 1764 ledde till att Saint Thomas med en utmärkt naturhamn i Charlotte Amalie
blev ett centrum för handeln i Karibien. Johann Friedrich Brodersen (1795-1846) var förmodligen
den mest framstående av kaptenerna i Västindien-flottan. Han var samtidigt chef för kompaniets
kontor i Charlotte Amalie på St. Thomas. Han dog vid en olycka ombord i fregatten Diana. Han
efterlämnade en son Hans Christian Brodersen (1825-1889), som följt fadern på många resor
och arbetat på kompaniets kontor och det var naturligt att han efterträdde fadern som chef för kontoret på
St Thomas. Från mitten av 1850-talet byggde han upp en egen flotta med segelfartyg, som sattes in på
trafiken på Västindien. När denna trad började bli olönsam satte han in skeppen på andra rutter
som mellan Hamburg och Central- och Sydamerika. Fastän H.C. Brodersen skriven i Flensburg, lät
han registrera sina skepp på St. Thomas då det förmodligen gav honom större ekonomisk frihet.

Om Flensburg och H.C Brodersen, Västindien och redarfamiljen i Flensburg.
Han bidrog även till utvecklingen av Flensburg. Han var pionjär vid införandet av aktiebolag och
han investerade i ångfartygsbolag och byggandet av ett skeppsvarv för sådana i Flensburg.
Hans kärlek till segelfartyg fick dock honom att ge varvet en beställning på järnfregatten Doris
Brodersen. Skeppets jungfruresa gick till Indien för att lasta ris. Detta visade att nu hade eran med
världsomseglingar startat, vilken fortsatte efter det att skeppet sålts till Fanø. Hans Christian
Brodersen dog 1899 efter att han dödats av en lösspringande häst.

Charlotte Amalie då och idag

1890 säljer H.C. Brodersens änka, Dorthea Lucia Brodersen skeppet till A/S "Jernskibet” Doris
Brodersens Rederi, i Nordby, Fanø och skeppsredaren Peder Nielsen Winther. Priset var nu
115.000 Rmk. 1892 omriggades fullriggaren till bark, troligen i Hamburg. Hon seglade för Fanø
fram till 1908. Hon sålde därefter till Italien och redaren G. Lauro, som gav henne namnet
Antonietta och hon registrerades på Castellamare på Sicilien. Nu seglade hon främst med laster av
kol. Den 17 januari 1913 sågs hon skadad driva utan besättning på Atlanten och bogserades in till
Bermudaöarna, där hon utrangerades.

Doris Brodersen i Timaru Nya Zeeland mars 1902
Källor: Fanø Skibsfartsmuseum; Mitt Fanø; bildearkive.dk, Hans Rühmann, Fanø Skipsrom.

Doris Brodersen och brand ombord.

Doris Brodersen omriggad till barkskepp 1892 (State Library S Australia)

På resa Liverpool till Guayaquil sommaren 1899 råkade barkskeppet Doris Brodersen ut för ett
svårt haveri utanför Cape Horn och måste söka nödhamn i Port Stanley på Falklandsöarna.
Utdrag av det brev kapten Hans Lauridsen Hansen skrev till den korresponderande redaren:
Seglade från Liverpool den 7 juli 1899 till Guayaquil med last av styckegods, kol och krut. Resan
ner till Cape Horn gick trots motvind någorlunda bra, i allt 70 dagar. Vid Cape Horn blåste det
ihållande västlig storm i 30 dagar med hög sjö, så vi kunde inte avancera. Den 15 oktober klockan
0100 på natten fick vi en svår brottsjö över förskeppet, som svepte bort brädgång och reling från
för till aktra fockvantet och slog sönder för- och kabelrumsluckorna så att vatten strömmade ner i
lasten. Fockmastens röstjärn bräcktes så att masten endast stöttades av toppbardunen. Enligt
besticket befann vi oss på 56 gr S och 76 gr V och då vi inte ansåg att vädret skulle förändras eller
vinden bedarra, beslöt vi efter skeppsråd att söka nödhamn. Vi hade helst velat gå till
Montevideo, men då fockriggen var skadad och då vattnet i färskvattentankarna blivit bräckt och
manskapet börjat insjukna var jag tvungen att gå mot Port Stanley (Falklandsöarna), dit vi ankom
den 30 oktober 1899.
Efter besiktning av skadorna blev skeppet förhalat till innerhamnen och krutlasten lossades den 23
november. Samma natt blev jag, styrman och kocken utburna i medvetslöst tillstånd. Kollasten
hade börjat brinna och gasbildningen gjorde att luften ombord förgiftades. Jag kom snabbt till
medvetande, medan det tog längre tid för styrmannen och stewart. Kaptenen på ett norskt fartyg i
närheten kom till hjälp.
På morgonen öppnades luckorna och stark rök och gas vällde upp. En besiktningsman beordrade
vattenbegjutning för att om möjligt släcka elden. Vi fick två pumpar från land och pumpade i 24
timmar med hela manskapet och 15 man från land.
Elden släcktes, men i lastrummet stod det 8 fot vatten, som skall stå kvar så länge gaslukten, som
ännu omöjliggör användning av hytterna, finns kvar.
Det ligger 2 skepp här med samma skador som Doris Brodersen, dock utan eld i lasten, dessutom

8 med större eller mindre haverier, så det kommer att ta månader att få skeppet reparerat och det
kommer att kosta stora pengar. Det bästa vore att lossa lasten här och gå till en annan hamn för
reparation. En del segel är i trasor och risken finns ju att elden blossar upp igen, då vi kommit ut.
Det var en lycka att krutlasten lossats, annars hade Doris Brodersen sprängts i luften och
förmodligen hade hela manskapet förolyckats. Den 17 februari 1900 lämnade skeppet Port Stanley
och ankom Guayaquil i Ecuador den 14 april 1900.
Kommentar.
Farligt gods. En orsak till brand i lasten är ibland självantändning. Vissa former av kol kan börja
brinna av sig själv när förutsättningarna för det är optimala. När kol utsätts för syre kan en kemisk
reaktion få kolet att öka i temperatur, och i vissa fall börja brinna.

Föreningen Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala är en ideell förening. Bli medlem i föreningen.
Medlemsavgiften för 2022 är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för familj.
Avgiften betalas in på bankgiro 5081-3880 eller Swish 123 222 1737.
Glöm inte att skriva namn, adress och eventuell e-postadress på inbetalningen.

