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Begyndelsen af 1600-tallet
• Optimisme ved indgangen til 1600-tallet
• Stude- og korneksport
• Skibe fra den slesvigske vadehavskyst lige så hyppigt gennem Øresund som
skibe fra østkysten
• Havne udbygges i Tønder og Tönning
• Grundlæggelse af Friedrichstadt 1621 med henblik på Spanienshandel
• Planer om nye byer og havne
• Forventninger om større fart til Middelhavet

Fra 1620’erne
• Krige og allierede og fremmede hæres plyndringer og hærgen
• 1627-29 Kejserkrigen med Wallensteins tropper
• 1644 Torstenssonfejden
• 1657-59 2. Karl Gustav Krig

• Stormfloden 1634
• Handelsflåden ødelagt
• Landbrugsområder skyllet væk

• Skatteudskrivninger og epidemier
• Svigtende afsætning

1700-1807
• Genopbygning går langsomt
• 1707-13 Store Nordiske Krig
• Ikke så ødelæggende som 1600-tallets krige
• 1721 Inkorporationen – hele Slesvig kommer under den danske konge

• Den florissante periode 1778-1807
• Skibe under dansk flag drager fordel af neutralitet under krige i Europa
• Slesvigs samlede tonnage tredobles i årene mellem 1777 og 1806

• Østhavne vokser
• Sønderborg og Aabenraa: Østersø- og Middelhavsfart
• Flensborg tager føringen med hval- og sælfangst og Vestindienfart
• Flensborgs flåde større end den samlede danske provinsflåde

• Tønder, Husum, Friedrichstadt, Tönning i vest: stagnation eller tilbagegang

1807-1814
• 1807 inddrages Danmark i Anden Englandskrig på Napoleons side
• Englænderne beslaglægger den danske flåde
• Skibe under dansk flag bliver opbragt af englænderne
• Søfolk sættes i ”prisonen” i England

• Danmark svarer igen med kanonbåde og med at udstede kaperbreve til civile fartøjer
• På Rømø fik 21 skippere tilladelse til kapervirksomhed

• Søfarten går så godt som i stå

• Udenrigssøfart og søfart med korn til Norge mest risikabel
• Største skibe mest udsat
• Lokaltrafikken mindre hårdt ramt

• Handelsflåden falder drastisk både i antal og tonnage
• Mange skibe bliver opbragt
• Mange skibe bliver oplagt
• Slesvigs tonnage mere end halveres mellem 1806 og 1815

Den omgivende verden
• Holland som verdenshandelens centrum
• stort behov for søfolk i den nederlandske søfart med gode
fortjenstmuligheder

• Den danske konge
• Aftaler med Nordafrikanske piratstater
• Udnyttelse af neutralitet

• København som rigets centrum
• Trækker udenrigshandelen til sig
• Har også behov for søfolk

• Hamburg som vækstcenter
• Særligt hvalfangsten tiltrækker vadehavssøfolk

Den slesvigske Vadehavskyst
• Havne
•
•
•
•

Planerne om anlæggelse af havne forpurres af 1600-tallets ulykker
Vanskeligt at anlægge havne i de brede marskområder
Bedre naturlige havne østpå
Har ikke havne til at huse den nye tids større skibe

• Søfart
• Lille lokal/regional søfart
• Har ambitionen om deltagelse i hvalfangst og vestindienfart, men det har ikke
stor succes
• Vækstcentrene ligger andre steder
• Opbygger ikke en egen, større flåde

Vestkystens tilpasning
• Da ulykkerne rammer: Søger hyre

• I Holland: Hvalfangst og handelsfart (incl. ostindienfart, siden vestindenfart)
• Hamborg: bemanding fra særligt Rømø og Föhr til hval- og sælfangst (20% af mandskabet)
• Flensborg, København, Altona: Handelsfart

• Uddanner sig i navigation

• Forudsætning for at blive styrmand, skipper, kaptajn, kommandør

• Området bliver massiv leverandør af søfolk

• I 1770’erne og 1780’erne leverer Slesvig omkring halvdelen af alle de Skandinaviske søfolk i
Amsterdam.

• Udvikler maritime samfund på øerne

• På vadehavsøerne er over 75% af husholdene afhængige af søfart
• Udvikler en relativ velstand i forhold til naturgrundlaget

• Søfartens vækstområder ligger andre steder
•
•
•
•

Mod nord: Fanøs første vækstperiode op til 1807
Mod syd: Hamburg/Altona
Mod øst: Flensborg m.fl. og København
Mod vest: London

Tønder
Lukket inde bag diger 1500-t.
Højer bliver Tønders havn
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At arbejde med skiftende grænser
•
•
•
•
•
•
•
•

I arbejdet med Vadehavet ofte nord-syd-sammenhænge.
Et benspænd at skulle arbejde ud fra Hertugdømmet Slesvig
Nyttigt at se Vadehavskysten i en anden sammenhæng
Giver et nyt perspektiv at skifte afgrænsning
Minder om, at grænser er noget, nogen har sat
Grænserne smitter tit af, så vi tror de er naturgivne
Nye indfaldsvinkler minder om, at grænser kan flyttes – og bliver flyttet
Huske at se det, der ligger uden for grænserne

• Hvad betyder det f.eks. for perspektivet når afgrænsningen er
Verdensarven? Nationalparken? Vadehavskommunerne? Danmark,
Tyskland, Holland?

Opsummering: Slesvigs vadehavskyst 1600-1814
• Indgangen til 1600-tallet

• Stadig en del af fremtiden

• 1600-tallet

• Efter krige og stormflod: Søger hyre uden for området

• 1700-tallet
•
•
•
•
•

Udvikler ikke selvstændig søfart i større stil – det gør de østpå
Leverer kvalificeret arbejdskraft til vækstområderne
Bliver det mest søfartsafhængige område i Slesvig
Afhængig af konjunkturer og andre steders søfart
Investerer ikke selv i søfart

• Krigen 1807-14

• Den store søfart østpå rammes hårdt med voldsom nedgang i tonnagen
• Vestkysten rammes primært på beskæftigelsen

• På den anden side af krigen
•
•
•
•

Holland forsvundet som arbejdsmarked sidst i 1700-tallet
Genopbygning, men klarer ikke overgangen til dampskibe i midten af 1800-tallet
Turisme bliver det nye store erhverv, Esbjerg bliver den nye store havn
Begyndelsen til enden på søfarten fra Slesvigs vestkyst
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