
58 HASLEV-FAXE POSTEN • 29. OKTOBER 2019

TEKST OG GRAFIK: Freelancejour-
nalist og komponist, Michael Milo 
Jørgensen.

For 100 år siden, blev den fi-
remastede skonnert „Dronning 
Dagmar” søsat.

I den anledning udkommer 
musikværket „Dronning af Faxe 
Ladeplads”.

Musikken er samtidig en fej-
ring af den tid, hvor 4 firemastede 
skonnerter med dronningenavne 
blev født i Faxe Ladeplads.

EN DRONNING DØR (1926)
Den 20. september 1926 er den 
firemastede skonnert, ’Dronning 
Dagmar’, på rejse fra Kunda i Est-
land til Ålborg. Lasten er fyldt med 
råstoffer til cementproduktion. 
Da ’Dronning Dagmar’ er vest for 
Falsterbo ligger tågen uhyggeligt 
tæt, så kl. 07.30 giver kaptajnen 
ordre til at kaste anker - al yder-
ligere sejlads vil udgøre en stor 
risiko.

Kl. 08.30 er besætningen ved 
at spise morgenmad, da ’Dron-
ning Dagmar’ bliver kollideret af 
dampfærgen ’Drottning Victo-
ria’ af Trelleborg. Besætningen 
kastes rundt, da færgens stævn 
skærer sig to meter ind i styrbord 
side - ud for agterlugen. Det lyk-
kes besætningen på ’Dronning 
Dagmar’ at komme på dæk, og 9 
af 10 bringer sig i sikkerhed ved 
at entre færgen. En mand styrter i 
havet, men bliver bjærget.

’Dronning Dagmar’ synker i lø-
bet af 3-4 minutter.

I de efterfølgende søforkla-
ringer gør den svenske kaptajn 
gældende, at ’Dronning Dagmar’ 
ikke afgav fyldestgørende tåge-
signaler og at skonnerten havde 
taget ankerplads midt i farvandet. 
Sagen ender med forlig og ved 
det afsluttende søforhør i Køben-
havn, den 13. oktober 1926, påta-

ger ’Drottning Victoria’ sig 80% af 
skylden grundet for stærk fart - og 
’Dronning Dagmar’ de øvrige 20% 
grundet dårligt afgivelse af tåge-
signaler.

Dronning Dagmars skæbne 
besegles i slutningen af oktober 
1926. Det besluttes at lade hen-
de ligge, da en bjergning til ca. 
20.000 kr., vil være for stor en 
omkostning.

Så nu ligger hun der, ud for 
Falsterbo, og får somme tider 
besøg af dykkere. ’Dronning Dag-
mar’ ligger konstant under vand 
på 6 meters dybde, blot 2,6 me-
ter fra overfladen: Breddegrad: 
55°23,187’N/ længdegrad = 
12°48,467’E.

Som et kuriosum kan nævnes, 
at ’Diana’, tremastet skonnert, 
også bygget i Faxe Ladeplads, 
kolliderer ved Falsterbo i 1922. 
Så, er der mon noget med Faxe 
Ladeplads og Falsterbo? Men det 
er en helt anden historie...

Og dronningelandskampen? 
Sverige - Danmark: 1-0.

EN DRONNING FØDES (1919)
I 1919 er Danmark ramt af ’Den 
spanske syge’, som er stærkt 
smitsom og ofte dødelig. Syg-
dommens rasen får myndigheder-
ne til at kræve forlystelser aflyst i 
julen 1918. Men det er svært at 
undvære biograf, julebal og skue-
spil. 

Derfor er der udsolgt 2. jule-
dag, da Faxe Ladeplads Biograf-
teater opfører ’Sphinxens hem-
melighed. Spændende skuespil 
i 4 akter’. Mange blæser således 
på myndighedernes advarsler. 
Faxe Ladeplads bliver hårdt ramt 
i ugerne efter jul - mange bliver 
smittet.

Den spanske syge forhindrer 
dog ikke fejring af en af årets sto-
re folkebegivenheder i Faxe Lade-

plads. Den 18. januar 2019 løber 
’Dronning Dagmar’ af stablen. 
Søsætningen er en del af opfyl-
delse af en stor kontrakt mellem 
A/S J. Koefoeds Skibsbyggeri, 
Faxe Ladeplads og Rederiet Dan-
nevirke A/S, København: bygning 
og levering af 4 firemastede skon-
nerter. De fire skonnerter får dron-
ningenavnene ’Dronning Thyra’ 
(1918), ’Dronning Dagmar’ (1919), 
’Dronning Margrethe’ (1920) og 
’Dronning Thyra’ (II) (1920).

 » Et smukt og 
velbygget skib, der 
tjener skibsbygmester 
Koefoed til megen ære

’Dronning Dagmar’ er således 
nummer to i serien - og leveres til 
en pris på 150.000 kr. Konjunktu-
rerne omkring første verdenskrig 
er nemlig gunstige for skibsbyg-
gerier og rederier. Fragtraterne 
stiger, mangel på kul er et proble-
mer for dampere - og således bli-
ver sejlskibe igen så populære, at 
priserne himmelflyver. Ingen kan 
jo vide, hvornår krigen ender, og 
om der er tonnage nok? 

I krigens skygge blomstrer A/S 
J. Koefoeds Skibsbyggeri med 
eget savskæreri, byggehal, bed-
dinger og andre produktionsmid-
ler, og i 1920 arbejder næsten 100 
personer på skibsbyggeriet.

Tænk, - dronninger fødes i Faxe 
Ladeplads. En slags storhedstid?

LEVER STÆRKT - DØR UNG (1919-
1926)
Stabelafløbningen foregår flot og 
vellykket og ’Dronning Dagmar’ 
omtales i pressen som ’et smukt 
og velbygget skib, der tjener 
skibsbygmester Koefoed til me-

gen ære’. I et generalforsamlings-
referat fra rederiet fremgår det: 
’Dronning Dagmar har levet fuldt 
og helt op til rederiets forventnin-
ger. Skibet har det første år sejlet 
udmærket og har givet et pænt 
overskud’. Senere vil lykken dog 
vende.

I disse år er det ikke en dans 
på bølger at ’sejle udmærket og 
give et pænt overskud til rederi-
et’. ’Dronning Dagmar’ og hendes 
dronningesøstre lever et risiko-
fyldt liv. 

’Dronning Thyra’ (I) bliver an-
grebet og sænket af en tysk u-båd 
i 1918. ’Dronning Margrethe’ ha-
varerer i 1927 i Nordsøen, hvor-
ved besætningsmedlem Walter 
Kunz bliver skyllet overbord. I den 
svære storm brækker storgaflen, 
arbejdsjollen bliver knust, en 
bom brækker og dele af skanse-
beklædningen bliver slået ind. 
Walter kommer ikke med hjem.

I februar 1925 bliver ’Dronning 
Thyra’ (II) ramt af hårde skader i 
en storm med orkanagtige byger. 
Hun bliver bugseret til Stavanger, 
hvor det konstateres at skaderne 
er så alvorlige, at hun bliver er-
klæret for ubrugelig og kassabel. 
Ad omveje lander ’Dronning Thy-
ra’ (II) i Kustavi, Finland, hvor hen-
des lastrum bruges som diskotek.

’Dronning Dagmar’ lever også 
stærkt - og dør ung:

1921. 20. august: Grundstøder 
i Smålandsfarvandet på rejse fra 
Porthmouth (gbr) til København.

1921. 31. august - 3. decem-
ber: Chartres af Den Kongelige 
Grønlandske Handel, rejse til Fre-
derikshåb, Godthåb, Sukkertop-
pen og Holsteinsborg (gl).

1923. 9. februar: Springer læk 
og havarerer i Nordsøen på rejse 
fra Methil (gbr) til Grenå.

1923. 14. september: Grund-
støder ved Furuholmens Fyr (swe) 
på rejse fra Stockholm (swe) til 
Manchester (gbr).

1924. 17. maj: Kolliderer med 
bro i Gloucester Channel på rejse 
fra Christiania (no) til Gloucester 
(gbr).

1924. 15. juni: Springer læk i 
Østersøen på rejse fra Åhus (swe) 
til Skaftet (swe).

1924. 20. juni: Grundstøder 
i Oscarshamn (swe) på rejse fra 

Skaftet (swe) til Oscarshamn 
(swe).

1925. 20. oktober: Grundstø-
der ved Öland (swe) på rejse fra 
Latvik (swe) til Plymouth (gbr).

1926. 20. september: Kollide-
rer og forliser ved Falsterbo (swe) 
på rejse fra Kunda (est) til Ålborg.

HISTORIE ER FREMTIDEN
’De fire dronninger’ og A/S J. Koe-
foeds Skibsbyggeri er ikke længe-
re. Eller …?

Kulturel arv og Faxe Ladeplads’ 
historie er en ressource, der 
medvirker positivt til at fremme 
bosætning, erhvervsudvikling og 
turisme. Det spiller en rolle, når 
vi tager på udflugt og på ferie - og 
når vi beslutter, hvor vi vil bo. 

Kulturel arv og historie bidra-
ger til en øget tilhørsfølelse og 
skaber lokalt engagement. Et 
fremragende eksempel på det-
te fra 2019: borgere arrangerer 
opsætning af skulpturer i jern, 
med dronningenavne, på Gefi-
onpladsen i Faxe Ladeplads. Flot! 
Af andre eksempler kan nævnes 
kirkeskib i Hylleholt Kirke i Faxe 
Ladeplads, Niels Christiansens 
bog ’De fire dronninger og de an-
dre store’. 

Et stort projekt, ’De hvide Dron-
ninger’ ligger stadig på tegne-
brættet. Prospektet, der er udar-
bejdet af arkitektfirmaet NORRØN 
ApS, griber fat i to stærke fortæl-
linger fra Faxe Ladeplads: Kalken 
og De Fire Dronninger. Og senest 
musikudgivelsen, ’Dronning af 
Faxe Ladeplads’, som er tilgænge-
lig på diverse musiktjenester.

Disse eksempler viser, at kul-
turel arv og historie kan blive til 
meget konkrete handlinger, bi-
drage til forståelse af identitet og 
ophav, og samtidig giver næring 
til fremtidige oplevelser. Historie 
er fremtiden.

OM FORFATTEREN
Michael Milo Jørgensen, free-
lancejournalist og komponist, 
har tidligere udgivet musik med 
relation til Faxe Ladeplads: ’Sibi-
rien, ’Faxe Ladeplads’, ’Troldhøje’, 
’Kalklandet’, ’SigNatur’, ’Faxe La-
deplads Downtown’ – og senest 
’Dronning af Faxe Ladeplads’. 
Musikken er tilgængelig på diver-

se musiktjenester. Lyt evt. gratis 
på YouTube.com. Dronning af 
Faxe Ladeplads findes på denne 
adresse: https://youtu.be/dfZcf-
SOyCrQ
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