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Innledning 

Havet var opprinnelig et fritt seilingsområde og varebytte mellom kystsamfunnene var en helt 

vesentlig del av skipsfarten, for havet var det sammenbindene elementet men kystfolket måtte 

forholde seg til nasjonalstaten som det lovgivende organ. Dette var det felles utgangspunket 

for samkvemmet mellom menneskene rundt Middelhavet, Nordsjøen, Skagerrak-Kattegat og 

Østersjøen. Kontaktene ble opprettholdt gjennom århundrer, nærmest uavhengig av allianser, 

konflikter og kriger. For kystbondesamfunnene på Agders vedkommende var det Skagerrak 

som var hovedbindeleddet, og som oftest var det kontakt mellom bønder og strandsittere på 

Agder og strandsittere, bønder og strandkjøpmenn i Nord-Jylland. Varebytte, kjøp og salg var 

utgangspunktet for kystfolkets reiser, men på kjøpet lærte de også om naboens kultur. 

 Egder hadde også andre kontakttradisjoner, for allerede fra 14-1500-tallet var de 

sammen med briter, dansker, hanseater, hollendere og skotter brikker i Nordsjølandenes 

etablerte handels- og kulturutveksling. Kontakten med nabostatene skapte flere ringvirkninger 

utover i hele samfunnet på Agder. Skipsbygging var det viktigste momentet, og til selve 

skipet trengtes det tømmer og håndverkere som skipsbyggmestre, svenner, håndlangere, 

seilmakere og smeder, og når skipet var ferdig måtte det skaffes mannskap. Egdene var i en 

særskilt posisjon, for fra skogene i regionen ble det tatt ut eget skipstømmer og det ble 

eksportert tømmer til de skogfattige nabostatene og flere egder tok seg hyre på naboens skip. 

 I konglomeratstaten Danmark-Norge hadde kongen innført merkantilismen som 

overordnet økonomisk styringsform, og den var basert på selvforsyning og eksportoverskudd. 

Denne styringsformen økte kontakten mellom kystbondesamfunnene på Agder og i Nord-

Jylland, men den frie samhandelen over Skagerrak ble rammet i 1641 da Christian IV. grunnla 

Kristiansand og gav den nye byens borgere handelsprivilegier. Christian IV. tok dermed 

handelsfriheten fra kystbøndene og gav borgerskapet makt over havet. Kontakten mellom 

distriktskystsamfunnene på Agder og i Nord-Jylland stoppet likevel ikke av den grunn; den 

vedblev også gjennom bruddet med Danmark i 1814 og fortsatte med økende styrke under 

unionstiden med Sverige.   

Denne innledningen gir et historisk riss av hvordan havområder gjennom århundrer 

bandt land og regioner sammen, dels gjennom handel og dels gjennom kulturpåvirkninger. I 

dette kontaktmønsteret ligger det også arbeidsvandringer og konsekvenser av den industrielle 

revolusjon og overgangen fra husholdningsøkonomi til kapitalisme.  Jeg skal herved forsøke å 

gi et bilde av hvordan havet var som sammenbindende element mellom kystbondesamfunnene 

i Kattegat-Skagerrak regionen i perioden 1800 til 1886, og da med størst fokus på handelen 

over Skagerrak og kulturpåvirkningene mellom folk på Agder og i Nord-Jylland.  



1.1 Problemstilling med hypotese til konklusjon 

Min problemstilling er dermed følgende: I hvilken grad kan en si at kontakten i Kattegat-

Skagerrak regionen bandt folkene rundt dette havområdet sammen i en felles økonomi 

og kultur, og da særlig med fokus på utviklingen på Agder og i Nord-Jylland? 

 Hypotesen er at med havet som sammenbindende element videreutviklet i stor grad 

kystbondesamfunnene i Kattegat-Skagerrak regionen i perioden 1800-1886 allerede etablerte 

bånd basert ut fra en kystkultur med rotfeste i en felles økonomi og kultur. Når fokus rettes 

mot utviklingen på Agder og i Nord-Jylland følger jeg utviklingen med blikket rettet mot de 

allerede sterkt etablerte bånd mellom kystbondesamfunnene på begge sider av Skagerrak.  

 I forbindelse med Napoleonskrigen 1807-1814 fortsatte kontakten over Skagerrak, for 

selv om britiske krigsskip patruljerte på kryss og tvers i farvannet, klatre de ikke å forhindre at 

egder kom seg over havet til Nord-Jylland for å hente korn. Denne fraktefarten pågikk med 

livet som innsats for egdene, og dette spesielle avhengighetsforholdet som da oppstod mellom 

egder og nordjyder ikke bare styrket, men det la også grunnlaget for den senere økende 

handelsforbindelsen og kulturutvekslingen over Skagerrak, og som vi fremdeles er en del av.  

 I hypotesens antas en minkende kontakt mellom egder og nordjyder i de første årene 

etter 1814, men varebehovet var det samme som før.  Dette medførte igjen økende kontakt 

mellom egder og nordjyder utover på 1800-tallet, og i samme tidsrom skjedde det også en 

tydelig overgang fra direkte varebytte til pengehusholdning. Den industrielle revolusjon hadde 

også nådd Skagerrakregionen, noe som etter min vurdering sees i sammenheng med svekkelse 

at kontakten mellom byene i regionen. Bygderederen på Agder kom sterkere frem, og med 

sine slupper opprettholdt han handelen og den kulturelle kontakten med nordjydene helt frem 

til ut på 1920-tallet. Hele Kattegat-Skagerrak regionen var preget av en nærmest felles 

kystkultur, som involverte hele miljøet enten det var fiske eller fraktefart. Arbeidsvandring 

mot kysten var også kulturspredning, hvor hver kystregion ble påvirket av vandrernes 

tradisjonelle kultur. Ut fra helheten i hypotesen mener jeg at det er grunnlag for å hevde at 

egder og nordjyder ble mer bunnet sammen i en felles økonomi og kultur i årene 1807-1886.  

 For å gi et fullgodt svar på problemstillingen ser jeg først på vesentlige forhold i 

forbindelse med arbeidsvandringene på Agder på 1800-tallet. Napoleonskrigen 1807-1814 

behandles ut fra det faktum at det da oppstod et skille ut fra den situasjon at Danmark-Norge 

og Sverige var i krig med hverandre. Perioden 1814-1886 deles i tre epoker, først med fokus 

på nedgangstider i skipsfarten frem til 1827, og fra 1827 tar jeg opp forhold rundt 

mellomrikslovens innvirkning på skipsfarten. Til sist ser jeg på hvordan handel og kultur 

utviklet seg mellom egder og nordjyder under seilskipenes storhetstid i perioden 1850-1886.  



2.0 Vandringer fra innlandsbygdene til kystbygdene på Agder på 1800-tallet 

På 1800-tallet pekes det i følge Hans Try på tre typer hovedflyttemønster på Agder, og langt 

på vei defineres alle tre som arbeidsvandringer. Try peker på den vandrende menneskemassen 

fra innland mot kyst, han peker på vandrerne fra de midtre og nordlige bygdene i Vest-Agder 

til midtre Aust-Agder (barnevandringene) og han peker på vandringene fra kystbygdene til 

byene og de omkringliggende bygdene.
i
 Den etter hvert økende strømmen av utvandrere til 

Amerika hadde ikke kystbygdene på Agder som mellomstasjon, for i denne gruppen vandrere 

fantes det folk både fra de indre bygder og fra mellombygdene.
ii
  

 Ved å gå nærmere inn på den demografiske utviklingen på Agder rundt 1800 er det 

ikke til å unngå å se at folketallet i kystbygdene økte, noe som igjen førte til endringer i både 

den økonomiske og kulturelle utviklingen. At mange forlot mellombygdene førte også der til 

endringer, og det var fra mange av disse bygdene i Vest-Agder, som for eksempel fra Konsmo 

og Vigmostad, at det noen tiår senere ble en storstilt utvandring til Nord-Amerika. Bildet av 

vandringer fra mellombygdene på Agder tidlig på 1800-tallet viser tegn på en tydelig 

økonomisk nedgang i denne regionen. Det vil i så fall være et mønster som passer godt inn i 

Trys ovennevnte inndeling av vandringer. Det er derfor mye som tyder på at vandringene 

hadde bakgrunn i at det ikke var økonomisk rom til mer enn odelsmannens husstand på 

hjemgården, og at de øvrige søsken måtte flytte ut. De tok med seg sin arvepott og flyttet til 

kysten, hvor de om mulig kunne kjøpe en husmannsplass og bli skipsverftsarbeidere eller 

sjømenn. I denne sammenheng oppstår et interessant bilde, og det er disse vandrere sin 

yrkesbakgrunn. De måtte lære seg andre yrker enn det selve landbruke krevde, og det er 

derfor dette begrepet med tilpassede yrker kommer godt frem i den måten som Torbjørn 

Ougland fremstiller yrkene til enkelte vandrere. Han nevner Vigmostad som ett eksempel på 

ei bygd med mange håndverkere i forhold til innbyggertallet i 1801.
iii

  

Ougland trekker frem barnevandreren Salve Johnsen Vig som var født og oppvokst i 

Vigmostad, men som i ung alder var i Aust-Agder som barnearbeider og som i voksen alder 

som arbeidsvandrer kom til Vikkilen ved Grimstad. Han endte opp som en rik skipsverftseier 

og skaffet også flere andre arbeidsvandrere jobb.
iv
 Dette er et eksempel på en barnevandrer 

som ble arbeidsvandrer til samme område hvor han hadde vært gjetergutt. Salve Johnsen står 

her som en representant for de arbeidsvandrere som var håndverkere og som bosatte seg der 

hvor de hadde mulighet til å finne seg arbeid, i dette tilfellet i Aust-Agder. Han kommer også 

inn under den gruppen vandrere som forlot ei mellombygd for å etablere seg i ei kystbygd.  

Arbeidsvandrerne fra mellombygdene som ble bofaste ved kysten, kan også ha tilført 

kystkulturen noe av sin bygdekultur som eksempel kan nevnes byggeskikk. Dette er det 



tydelige eksempler på ved Trysfjorden i Søgne, noe som jeg har registrert ved selvsyn. I disse 

tilfellene dreier seg om bygging av nye våningshus eller restaurering av de husene som 

arbeidsvandreren og dennes nærmeste etterslekt overtok. Det særskilte skille mellom hus 

bygd på begynnelsen og midten av 1800-tallet av kystbonden og hus bygd av den 

nyinnflyttede arbeidsvandreren for egen familie var at deres hus hadde lavere takhøyde, lavere 

inngangsdør og mindre vinduer enn på de hus som enten kystbonden selv bygde eller den 

innflyttede arbeidsvandreren bygde for den allerede bofaste kystbonden. Jeg undersøkte for 

10-15 år siden hvordan husene så ut i de to mellombygdene Finsland og Laudal, der hvor 

disse arbeidsvandrerne kom fra. Det var faktisk store likhetstrekk mellom størrelsen på de hus 

som arbeidsvandreren hadde reist fra og de hus som han bygde for egen familie ved kysten. 

Jeg er derfor av den mening at arbeidsvandrerne fra innlandsbygdene eller 

mellombygdene brakte med seg nye kulturstrømninger til kystbygdene, som eksempel andre 

typer bygningsstil på husene. I Mandal skal det ha vært en arbeidsvandrer som på midten av 

1840-tallet bygde båter i samme stil som han tidligere hadde gjort til bruk på innlandsvann i 

Nord-Audnedal. Det høye antallet arbeidsvandrerne og deres familier som på 1800-tallet kom 

til kystbygdene på Agder må ha vært med på å påvirke kulturstrømningene i sine nye 

hjemtrakter, og derfor var kystkulturen med stor sannsynlighet ikke ensartet, men mottok 

innslag av de endringer som vandrerne tilførte kystregionen. 

 Arbeidsvandringene stoppet ikke ved kystene til Agder og Nord-Jylland, men 

krysset Skagerrak og Kattegat. På 1700-tallet var det en betydelig arbeidsvandring fra Jylland 

til Agder, og ikke minst til Arendalsdistriktet. Ved å gå konkret til kirkeboken for Arendal når 

det gjelder ekteskapsinngåelse i perioden 1725-1755 fremkommer det at i 18 prosent av 

tilfellene (76 vielser av 424) var enten den ene eller begge parter danskfødte, og hovedparten 

av disse var født i Jylland.
v
 Dette er etter vin vurdering en betydelig innvandring fra Jylland til 

Agder, og dette må igjen ha fått betydning på kystkulturen i Arendalsdistriktet. Utover på 

1800-tallet reduseres vandringene fra Nord-Jylland til Agder. Når jeg også trekker frem 

vandringene over Skagerrak i denne sammenheng er det fordi at jeg ser en kulturutvikling på 

Agderkysten på begynnelsen av 1800-tallet som hadde flere hovedstrømninger. Det var ikke 

en ren norsk kystkultur, for den kan umulig ha eksistert i sin opprinnelige form med det 

påtrykket av impulser som kom fra både mellombygdene og fra Nord-Jylland.  

 

2.1 Skipsfartsnæringen i Agder under Napoleonskrigen 1807-1814 

I krigsårene 1807-1814 var flere egder innrullert som mannskap på de dansk-norske 

krigsskipene, og de deltok aktivt i krigen mot England. Etter at store deler av den dansk-



norske krigsflåten var blitt tatt eller ødelagt av engelskmennene i september 1807
vi
 bygde og 

utrustet egdene små hurtigseilende havgående kaperskip, som angrep engelske handels- og 

krigsskip i Nordsjøen og Skagerrak. Ble skipene tatt av engelskmennene havnet mannskapet 

oftest i prisonen, og fra kystbygda Søgne satt det rundt 20 mann i prisonen i kortere eller 

lengre tid.
vii

 Om hvor hardt Søgne egentlig var rammet under Napoleonskrigen fortelles 

detaljert i brevene som ble formidlet av Syvert Jørgensen Vige til prisonfanger, og særs store 

var problemene for de unge gifteferdige damer i bygda som ikke fant seg ektefeller.
viii

 I tillegg 

kom problemene med mannlig frafall i fraktefart, fiske og land- og skogbruk, noe som 

sannsynligvis var mest merkbart i nødsårene 1808-1809. Mange av de hjemmeværende 

mennene i bygda var sterkt involvert i skipsbygging i denne perioden, for på verftene i bygda 

ble det bygd en flåte av ferjelignede kanonbåter, kaldt skjærflåten.
ix
 Disse kanonbåtene var 

finansiert av forretningsmenn i Kristiansand og ble brukt i kapervirksomheten.  

Det var flere problemer forbundet med at mange av mennene langs Agderkysten enten 

var i krigstjeneste i den dansk-norske flåten eller de satt fanget i prisonen. De av mennene 

som ikke var direkte involvert i krigen fikk mange ekstra tunge bører å dra, og det å hjelpe til 

på nabogårdene i våronna og innhøstinga var et ekstra slit men i mange tilfeller nødvendig. 

Hele lokalsamfunn ble preget av at gårdens menn ikke var hjemme, og det at noen vendte til 

bake etter opptil sju år i prisonen medførte også at deres hjemlige trakter ble utsatt for nye og 

ulike kulturinpulser.
x
 Det som, etter min oppfatning, i denne sammenheng er av interesse, er i 

hvilken grad disse nye kulturimpulsene var med på å eventuelt endre det hjemlige samfunnet, 

da med særlig vekt på sosiale endringer og modernisering innen skipsfartsnæringen.  

 Napoleonskrigen gav også ringvirkninger for økonomien i Nord-Jylland, og det hadde 

sammenheng med endringen av typen handelsaktører som skjedde noen tiår tidligere. Det 

tyder sterkt på at den strandhandel foregikk på 16- og 1700-tallet mellom kystsamfunnene på 

Agder og i Nord-Jylland var en ren bondehandel, men mot slutten av 1700-tallet skjedde det 

endringer i og med at storkjøpmennene kom inn som aktører. Handelskapitalismen var i ferd 

med å få innpass i skutefarten mellom Agder og Nord-Jylland, noe som på dansk side igjen 

førte til at det var handelshus i Hjørring og Tisted som ble de dominerende aktører i dette 

fraktmarkedet.
xi

 Dette mønsteret i handelssamkvemmet viser en viss økonomisk og kulturell 

endring, for fra rundt 1800 er det altså større handelskontakt i Nord-Jylland mellom bønder og 

strandsittere på Agderkysten og etablerte handelshus i Hjørring og Tisted. Det må da kunne 

stilles spørsmål om hvilken kulturpåvirkning denne aktørendringen på dansk side hadde på 

bøndene fra Agder. Samtidig må handelshusenes inntreden på markedet ha ført til at det ble 

mer pengeøkonomi i varebyttehandelen. Napoleonskrigen reduserer kontakten over Skagerrak 



og det var noe som fikk negative følger for både agderbøndene og de nordjyske handelsmenn. 

Utførselen av trelast og jern fra Agder minket og utførselen av korn, klær og øl fra Jylland 

minket. Handelsreduksjonen førte da til en økonomisk nedgangstid på Agder og på Jylland.  

 Det er nok en del uenighet mellom forskerne på hvor viktig handelen mellom Agders 

bønder og handelshusene i Nord-Jylland var, for antagelig var den direkte skutehandelen 

mellom egdene og de nordjyske bønder og strandsittere like viktig økonomisk. Den anerkjente 

danske historikeren Paul Holm argumenterer med at den direkte handelen mellom nordjyder 

og egder hadde en regional betydning for Nord-Jylland. Holm hevder videre at det foregikk en 

åpen handel mellom egder og jordjyder på avsidesliggende og øde strender gjemt bort for 

kontroll av kjøpmennene i Ålborg. Holm påpeker også at denne handelen var et viktig 

tilskudd til nordjydenes pengehusholdning.
xii

 Denne form for handel mellom egder og 

nordjyder kan sees på som økende frem mot Napoleonskrigen, men stoppet den så helt opp. 

 

2.2 Krigsslutt og nedgangstider i skipsfartsnæringen 1814-1827 

Jeg vil herved fremme den påstand at Napoleonskrigen ble en katastrofe for dansker og 

nordmenn, men en glanstid for svenskene. Sverige hadde fått Norge i belønning av britene 

både som takk for krigsinnsatsen og som vederlag av tapet av Finland til Russland. Når jeg så 

sterkt fremhever begrepet katastrofe er det fordi at vi nordmenn som en del av taperne ble 

fratatt vår verdighet som eget folk. Den norske Grunnloven på Eidsvoll av 1814 var et pluss 

for vår nasjonalitetsfølelse, men på grunn av den påtvungne unionen med Sverige kan en ikke 

si at nordmenn som folk hadde egen selvstendighet. Når jeg velger denne innfallsvinkelen til 

avsnittet om krigsslutt og nedgangstider i skipsfarten på Agder 1814-1827, er det blant annet 

ut fra følgende argumentasjon. Egdene mistet først i perioden sin lovlige frihandel med 

jordjydene og dermed opphørte det felles økonomimarkedet som bønder og strandsittere på 

Agder og Nord-Jylland hadde, men den kulturelle kontakten mellom to folk som stod 

hverandre så nære klatre verken briter eller svensker å stoppe.   

 Etter 1814 minket også behovet for internasjonal skipsfart, for mange av de fartøy som 

hadde seilt i krigstjeneste, enten på britisk eller fransk side, ble overflødige. Det førte igjen til 

redusert behov for sjøfolk. I årene mellom 1817 og 1823 minket det internasjonale behovet 

for tonnasje med rundt 12 prosent.
xiii

 Her kommer det inn ett moment som direkte berører 

egdene, og det er utførselen av trelast. Før 1814, under den dansk-norske konglomeratstaten, 

satt staten (kongen i København) en grense for trelastutførsel fra Norge begrunnet ut fra at 

dersom det ikke var nok mastetrær til konglomeratstatens marine eller nok eiketrær langs 

kysten da var det forbud mot eksport av eik. Det var også kongelige restriksjoner på utførsel 



av jern og sølv fra Norge. Den dansk-norske konglomeratstaten opphørte i 1814 og dermed 

var heller ikke egdene bundet av disse restreksjonene. I skogene i Fjære, Landvik, Birkenes, 

Tveit, Søgne og Holum stod eiketrær klare for felling, men hvor skulle de eksporteres og 

hvem skulle frakte disse trærne. Selv om England hadde vært egdenes erkefiende under 

Napoleonskrigen, var egdene også avhengig av britene for å få solgt sitt overskudd av trelast. 

England ville selvfølgelig verne om egen skipsfart og satset på trelast fra kolonien Canada. 

Dette var tollfritt, men på trelast fra Norge var det særs høye tollsatser.
xiv

 Det ble for kostbart 

for egdene å satse på trelasteksport til England, og alternativet var å få i gang igjen kontakten 

med Danmark. I de første etterkrigsårene var dette problematisk, for svenskene mislikte en 

gjenopptakelse av den etablerte kontakten som egder og nordjyder hadde hatt før 1814. I Sør-

Norge måtte skipsrederne se seg om etter andre markeder, og ett av de nye vekstområdene for 

skipsfartsnæringen var transport av sild til Østersjøhavnene, Madeira, Middelhavnet og 

Vestindia.
xv

 Nå stiller jeg spørsmålet om hvilken sammenheng er det mellom dette sistnevnte 

forhold og forbindelsen mellom egder og nordjyder, som dette temaet egentlig handler om. 

Jeg mener det er en logisk sammenheng, fordi at inneværende periode 1814-1827 var en 

overgangsperiode eller rettere sagt en moderniseringsperiode for norsk skipsfart. I denne 

anledning kunne nå tidligere norske prisonfanger trekke veksler på de kunnskaper innen språk 

og skipsfart de hadde tilegnet seg under fangeoppholdet i England. Dette var kunnskaper som 

de kunne nyttegjøre på skipsverftene, om bord på skip i langfart eller formidle videre til 

nordjyder når kontakten med Danmark ble normalisert. Jeg velger dermed langt på vei å 

fremme den påstand om at norsk skipsfart, inkludert skipsfartsnæringen på Agder, 

gjennomgikk en form for revolusjonerende eller nytenkende utvikling i denne perioden. På 

Agder gikk det mot to typer skipsfart hvor den ene var basert på flere større seilskuter i 

langfart, mens den andre var basert på slupper og mindre seilskuter i regionale seilinger i 

Skagerrak, Kattegat og Østersjøen. Det var sildefrakten til Østersjøhavnene og trelastfarten fra 

Østersjøhavnene som etter min vurdering trakk egdene inn mot en ny og utvidet horisont. 

Denne utvikingen må også ha tjent svenskene både politisk og økonomisk. 

 Det er et viktig moment som det må sees nærmere på, for selv om konglomeratstaten 

Danmark-Norge opphørte, så mener den svenske historikeren Lasse Cornell at fraktefarten 

mellom Jylland og Agder ikke opphørte i 1814 men ble opprettholdt men dog i et redusert 

omfang. Det som i følge Cornell endret seg var at fraktefarten gikk over fra danske skuter til 

norske skuter. Det kom et skille i 1826, for da økte den danske fraktefarten på igjen mot 

Norge.
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 Her kommer Cornell etter min oppfatning inn på en del av kjernen i den utviklingen 

som denne tidsepoken er en begynnelse på i den nye kontakten mellom Agder og Nord-



Jylland. Det at handelen mellom egder og jyder går mer over på norsk kjøl er også med på å 

forsterke teorien angående den påstanden jeg bruker om to typer skipsfart på Agder.  

 Det at nordmennene overtok mer av skutefarten på Danmark førte til at det var flere 

sjøfolk fra Agder som kom til Nord-Jylland. Denne utviklingen kan også tyde på at 

skipsfarten på Agder gikk inn i en mer positiv økonomisk utvikling. Økende handel førte nok 

også igjen til at mye av handelen foregikk på kreditt. Når det gjaldt spørsmål om kreditter på 

varekjøp var det et oppbygd tillitsforhold mellom egder og nordjyder. For innbyggerne i 

Blokhus var det ingen forskjell når det gjaldt handelen med kjøpstedene Arendal eller Ålborg. 

For folk i Nord-Jylland var handelen med byene på Agder, enten det var Arendal eller 

Kristiansand, likeså viktig som deres egen by Ålborg.
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 Egdene som seilte på Nord-Jylland 

var både skippere og redere, og som regel var det en eier per skute. Økonomisk sett var 

Danmarksfarten ikke noen innbringende forretning for egdene, og grunnen for den anstrengte 

økonomien til egdene lå nok i problemene med å få ny og frisk kapital inn i finansieringen av 

rederiet. En måte å tjene mer penger på for skuterederne på Agder var å kjøpe opp tømmer av 

skogeiere i mellombygdene og innlandsbygdene. Rederen skaffet seg et sagbruk, skar lasten 

og fraktet den deretter på egen kjøl til Jylland.
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 Denne form for økonomisk ekspansjon hos 

bygderederen på Agder kunne igjen føre til at han hadde mulighet til å bli partseier i flere 

seilskuter som gikk på Danmark. 

Kan det også ha vært tale om en økonomisk byttehandel med jyden, hvor jyden fikk 

partsdaler i skuta og egden fikk korn, klær eller øl for partsdelen. Jeg kan ikke finne noe 

kildebelegg for dette, men jeg vil ikke utelukke at denne form for felleskapsøkonomi 

eksisterte. Belegget for denne antagelsen har jeg fra et tipp-tippoldebarn av en handelsmann i 

Løkken. I følge kilden skulle tipp-tippoldefaren ha kjøpt, eller byttet til seg, en tjuendepart i ei 

Mandalsskute med en viss mengde korn som skipperen skulle selge når han kom hjem til 

Mandal. Denne tjuendeparten var visstnok skipperens egen partsdel i skuta. Er denne 

danskens opplysninger korrekte da må det ikke utelukkes at denne form for økonomisk 

byttehandel kan ha skjedd i flere tilfeller, og sannsynligvis også gitt den situasjonen at egdene 

hadde verdier til gode hos de danske strandsitterne til året etter. Det var i denne vekstperioden 

at bøndene for alvor kom inn i skipsfartsnæringen som partseier i smårederier med skip som 

seilte både i fraktefart langs kysten og i Skagerrak-Kattegat.
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I Nord-Jylland fortsatte den kulturelle påvirkningen fra Agder, også i denne perioden. 

I følge den danske historikeren Paul Holm har Vendsyssel Historiske Museum en større 

samling av ovner fra Nes og Egeland jernverker ved Arendal og fra Langesund. I følge Holm 

dateres den eldste ovnen til 1677 og den yngste til 1820. Den første produksjon av danske 



kakkelovner kom i gang rundt 1830.
xx

 Det som Holm her trekker frem må være noe av det 

beste beviset på den kulturpåvirkningen som egdene utøvet over for jydene. Jernovnen var på 

denne tiden, etter som jeg kan se, noe av det mest typiske norske, og det var ikke bare et rent 

objekt for oppvarming og koking, men i mange husstander regnet som prydgjenstand. Et 

annet eksempel på egdenes kulturpåvirkning på jydene er byggestilen. I denne sammenheng 

kan det nevnes at både hovedbygninger og uthus ble oppført i norsk stil. I Jylland og det 

øvrige Danmark var det mest mursteinsbygninger, og i hvilken grad påvirket dette egden. Ut 

fra den oversikt som jeg har tilgang til kan det se ut som at i dette tilfellet var det en større 

påvirkning i byene og større strandsteder på Agder, enn hos den enkelte strandsitter. Også 

nordjyder som vandrer til kystsamfunnene på Agder bygde hus og uthus i tømmer. En skipper 

som innvandret fra Skagen til Søgne fikk bygd sammen to husmannshus til en større 

hovedbygning, alt ble bygd i tømmer og skåret tre, sjøbua ble bygd av skåret tømmer mens 

uthuset ble bygd i murstein som han hadde med seg fra Skagen. En av naboene tok delvis 

etter men han gjorde en vri, for på det bruket ble sjøbua bygd i murstein mens uthuset ble 

bygd av murstein og tømmer.  

 

2.3 Mellomriksloven og oppgangstider i skipsfartsnæringen på Agder 1827-1850 

Det kom en radikal endring for norsk skipsfart i 1827 med mellomriksloven som gjorde at 

norske skip ble likestilt med svenske skip, med hensyn til avgifter og utførselstoll. Dermed 

kunne norske skip frakte svensk trelast til blant annet England, Holland og Frankrike.
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Mellomriksloven var et nytt startskudd for hele den norske skipsfartsnæringen, for da innledes 

begynnelsen til en vedvarende oppgangstid som varte helt frem til 1886. Men det kan også 

stilles noen økonomiske og samfunnsmessige spørsmål rundt innføringen av den nye loven, 

for svenskene gav sannsynligvis ikke bort noe gratis. Dette kan også ha vært et politisk tiltak 

fra svensk side for å få nordmennene til å redusere Danmarksfarten. Uansett hva som var 

svenskenes politikk innen skipsfartsnæringen, så bidro mellomriksloven til at norske skip 

inntok verdenshavene. Omtrent samtidig med innføringen av mellomriksloven begynte 

britene en liberalisering av sjøfartspolitikken. Allerede i 1824 hadde britene inngått en 

mestbegunstigelsesavtale med Norge og Sverige.
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 Ut fra den sistnevnte avtalen kunne da 

norske skip seile med last til og fra England. I 1838 var norske skip i fart på nærmest alle 

verdenshav med unntak av Stillehavet.  

 Økningen i norsk skipsfart gav ringvirkninger også på land. Det ble et økende behov 

for mer tonnasje og til flere skip trengtes det også flere sjøfolk. Med dette som bakgrunn 

utviklet det seg i denne perioden ett nytt mønster i den tradisjonelle norske skipsfarten. Det 



ble behov for større skip til langfart, men det var fremdeles behov for de mindre skipene til 

Danmarksfarten og kystfarten. Det tyder ikke på at fraktefarten mellom Agder og Jylland 

minket, men den endret mønster. Det var fra kystsamfunnene i Aust-Agder at det meste av 

fraktefarten til og fra Nord-Jylland hadde etablert og utviklet seg, men dette endrer seg. Aust-

Agder med Arendal i spissen utviklet seg mot slutten av denne perioden til å bli det største 

sjøfartsdistriktet i Norge, men da basert på skip i langfart. Den tradisjonelle Danmarksfarten 

forflyttet seg vestover på Agder med hovedtyngde i Sør-Audnedal og Søgne. Dette førte høyst 

sannsynlig til redusert kulturutveksling mellom Aust-Agder og Nord-Jylland, men tilgjengjeld 

økt kulturutveksling mellom vestegder og jydene.  

 Hele Kystnorge mellom Mandalsdistriktet og Fredrikstaddistriktet var i denne 

perioden delaktige i småskutefarten i Skagerrak og Kattegat. Det nevnte kystområde i Sør-

Norge inndeles igjen i fire distrikter, og Danmark inndeles i fem distrikter. Jeg sikter her til 

Gustav Sætras geografiske inndelinger.
xxiii

 Når det gjelder for Agderkysten er det en inndeling 

for hele Aust-Agder og en inndeling for Kristiansand og Mandal tolldistrikter i Vest-Agder. 

Det vil igjen tilsi at det rundt 1830 ikke var noe nevneverdig fraktefart mellom områdene vest 

for Mandal tolldistrikt og Nord-Jylland. I 1830 gikk størsteparten, rundt 40 prosent, av 

fraktefarten mellom Norge og Danmark på skuter fra Agder, og i antall skuter var det langt 

flere fra Aust-Agder enn fra Vest-Agder, og mesteparten av skutefarten gikk til Nord-Jyllands 

østkyst. En årsak til denne destinasjonen kunne være at i 1830 var ikke Limfjorden seilbar for 

de norske skutene. I Vest-Jylland pekte Thisted seg ut som destinasjon, og hele 70 prosent av 

småskutene som anløp Vest-Jylland kom fra Aust-Agder.
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 Rundt 1835 skjedde det 

endringer i fraktefartmønsteret mellom Agder og Jylland. Byggingen av Aggerkanalen gjorde 

det mulig å seile inn Limfjorden vestfra, og dette benyttet vestegdene seg av.
xxv

 Utover på 

1800-tallet minket Danmarksfarten mellom Arendalsdistriktet og Nordvest-Jylland drastisk, 

men på samme tids skjedde det en kraftig økning av skuter i fart mellom Mandalsdistriktet og 

Nordvest-Jylland. For å finne årsakene til denne endringen på Agderkysten må det ikke bare 

settes fokus på åpningen av Limfjorden vestfra, for det kunne like gjerne skutene fra Arendal 

benyttet som skutene fra Mandal, men i følge Sætra ligger noe av forkleringen i at austegdene 

i denne perioden satset atskillig mer på store seilskuter i langfart enn det vestegdene 

gjorde.
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 Dersom Sætras har rett i sin hovedteori at det var åpningen av Aggerkanalen som var 

avgjørende for vestegdenes ekspansjon i Danmarksfarten, så kan det tilsi at vestegdene ikke 

anså det som økonomisk drivverdig å seile på Nord- eller Nordøst-Jylland eller kan det rett og 

slett være vær og vind som spilte inn. Ved å se på kartet over Skagerrak og strandplassene i 



Nord-Jylland og på Agder må det ha vært mest gunstig for austegdene å seile på områdene 

mellom Slettestrand og Sjelland, og for vestegdene mellom Skagen og Thisted. Jeg ser på 

disse fartsområdene ut fra oppgitt distanse. Det er vel lite som tyder på at det var noen 

vesentlig endringer i den kulturen som ble spredt mellom vestegder og nordjyder enn den 

kulturen som allerede var etablert i regionen mellom austegder og nordjyder.  

Om det ikke skjedde kulturelle påvirkninger av vestegder i Nord-Jylland, så skjedde 

det derimot markerte kulturelle endringer i Søgne. Etterkommere av danmarksfarere fortalte 

meg på 1970-tallet om hvorfor uthusene på gården Leire i Søgne hadde en noe spesiell 

byggestil; de var bygd i en kombinasjon av tre murstein. Tømmeret var fra egen skog og 

skåret på egne sager, men mursteinene var kommet som ballast på Søgneslupper som gikk i 

fart på Nordvest-Jylland fra 1840-tallet og fremover.  

 

2.4 Danmarksfarten under seilskipenes storhetstid 1850-1886 

1850 er et merkeår i norsk og internasjonal skipfartsnæring, for da ble den britiske 

navigasjonsakten avviklet. Dette åpnet for total frihandel på verdensbasis. Norske skip kunne 

laste og losse der transportbehovet meldte seg. Avviklingen av navigasjonsakten var også en 

døråpner for norsk skipsfart i fjernere farvann som Det Indiske Hav og Stillehavet.  

 Det var i denne perioden at rederne i Aust-Agder og særlig i Arendal ble de 

dominerende aktører når det gjaldt norske skip som gikk i langfart. Denne utviklingen viste 

seg både innen antall skipsverft og i antall rederier. I denne forbindelse er partsrederiet, hvor 

de enkelte leverandører av utstyr, inkludert skogeieren som leverte skipstømmeret, og 

håndverkerne som bygde skipet fikk andeler i skipet og gikk transporten med overskudd fikk 

de utbytte. Et annet eiermønster til skipene var at rederiene også eide verftene.
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 Arendal hadde utviklet seg til å bli Norges største sjøfartsby i 1880, men den positive 

utviklingen innen seilskutefarten i Aust-Agder fikk seg en bråstopp under det store krakket 

som rammet byen i 1886. Dette utløste igjen en storstilt arbeidsledighet i Arendalsdistriktet, 

og i 1887 opplevde byen en storstilt utvandring. Massearbeidsledigheten som krakket utløste 

fikk også store politiske konsekvenser som stiftelsen av Det norske arbeiderparti i 

Arendal.
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 Når jeg tar med denne oversikten vedrørende utviklingen i Aust-Agder er det for å 

illustrere hvorfor Danmarksfarten med småskuter i hovedsak forflyttet seg fra Aust-Agder til 

midtre og østlige deler av Vest-Agder. Selv om også Vestegdene seilte i langfart var rederne i 

vestfylket på ingen måter så dominerende i denne delen av fraktmarkedet som rederne i 

austfylke. Blant bønder og strandsittere i de to bygdene Sør-Audnedal og Søgne, de som kom 



til å dominere Danmarksfarten i vestfylket, utviklet det seg etter min oppfatning en særskilt 

kystkultur. Samme personen kunne i unge år være både sjømann på fart i Atlanterhavet, gå i 

land for å drive eget verft og på sine eldre dager seile i Danmarksfarten. Det har ikke lykkes 

meg i å finne dokumentasjon på om dette fenomenet er særegent for disse to kystbygdene.  

 I dette kapittelet kommer jeg til å se nærmere på bygging av slupper til bruk i 

Danmarksfarten og om utviklingen i de kystsamfunn som satset på Danmarksfarten. Det ser 

ikke ut til at Danmarksfarten først fikk fotfeste øst i Vest-Agder, noe som kunne ha vært 

naturlig på grunn av kontakten mellom kystmiljøene i Søgne, Oddernes, Kristiansand, 

Randesund, Høvåg, Vestre Moland og Lillesand, og enda lenger øst. Men i Vest-Agder tyder 

det sterkt på at Danmarksfarten først fikk sterkest fotfeste i Sør-Audnedal vest for Mandal. 

 Uthavnet og kystsamfunnet Svinør (Svinøy) var et senter for sluppe- og dekksbåtfarten 

mellom Agder og Nord-Jylland fra rundt 1850. De fleste av sluppene som var hjemmehørende 

i Svinørdistriktet var også bygd i Svinør og på redersiden sto lokale aktører.
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 ”- De begav 

sjøen og seilte på Danmark” står som deloverskrift
xxx

 i Gulbrandsen og Fardal Klev sin bok 

om kystsamfunnet Svinør. Det ligger noe i denne tekstbiten som er helt vesentlig for mange 

av de sjøfolk som var fra Svinørdistriktet og Søgne. Deloverskriften henviser til at mange av 

de som seilte i Danmarksfarten i sine yngre år hadde seilt i langfart. De etablerte familie og 

dermed var seilinger i nære farvann som Skagerrak og Nordsjøen mer attraktive enn å seile i 

langfart. Den fremste rederen i Svinør var Hans Adler Olsen, som omtales som 

”Danmarksfartens store konge og dalens store handelsmann”.
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 I årene 1851 1854 satt han 

som eier av sluppen ”Falken”, men det var i årene frem mot 1870 at Adler Olsen virkelig 

ekspanderte. Han gikk inn som medeier i Foss sag i 1857 og i den forbindelse etablerte han 

seg også som handelsmann. Adler Olsen kjøpte opp tømmer i de indre bygder og 

mellombygdene. Tømmeret ble fløtet ned Audna til Naversundet hvor det ble eksportert til 

Danmark, Holland og England. Adler Olsen var også skipskonstruktør og i den anledning 

forbedret han Svinørsluppene.
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 Han satt også som medeier i sluppene ”Magneten” og 

”Raketten”, men begge forliste i henholdsvis i 1855 og 1860.
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 I følge Gustav Sætras 

omfattende registrering av skuter i Danmarksfarten ble det bygd et nytt skip i Svinør i 1875 

som fikk navnet ”Magneten” og en av rederne bak var Hans Adler Olsen.
xxxiv

 

 Både verftene og selve rederivirksomheten i Svinør førte etter all sannsynlighet til 

positive ringvirkninger for hele Audnedalregionen, og det i en tid da arbeidsvandringer 

inkludert barnevandringene særlig rammet den midtre og nordlige delen av Audnedalen. Den 

demografiske utviklingen viste stor vekst i folketallet i mellombygdene og de indre bygder i 

midtre og vestlige deler av Vest-Agder i årene før 1875. I mangelen på nye arbeidsplasser ble 



større gårder delt opp i mindre bruk, men med det resultat at brukene ble for små til å brødfø 

husstanden. I Audnedalen økte tallet på gårdsbruk med hele 50 prosent i perioden 1810-

1875.
xxxv

 Folket i Audnedalen var på sultegrensen og for å si det hardt og brutalt hadde de 

ikke så mye valg når det kom agenter på besøk fra Aust-Agder for å fortelle foreldrene at de 

hadde jobb til barna deres på store og rike gårder i austfylket
xxxvi

. Alternativt arbeid for 

småbrukeren i Audnedal fra utpå 1840-tallet kunne være skogsarbeid i distriktet, tømmerdrift 

til sagbrukene eller som arbeidsvandrer til skipsverftene i Svinør. Det er ikke mye 

bakgrunnsmateriell om arbeidsvandringer fra nord til sør gjennom Audnedalen, men jeg vil 

ikke utelukke at det skjedde, og bygger det på situasjonsbildet om at tømmeret til 

skipsverftene i Svinør ble hentet i hele Audnedalen, så langt nord som i Grindheim like sør for 

grensen til Åseral. Tømmeret ble fløtet ned Audnaelva for deretter å bli lagret på gården Snig. 

 Skogeierne nordover i Audnedalen må ha hatt visse inntekter av dette tømmersalget 

med tanke på den mengde tømmer som ble avvirket. I tillegg skulle tømmeret fraktes til egnet 

sted ved elva, for deretter å bli fløtet sørover dalen. Det er ikke sikkert at denne virksomheten 

likevel skaffet særlig mange arbeid nordover i Audnedalen, for danmarksfarerne ved kysten 

måtte også ha seg noe arbeid utenom fraktefartsessongen på Nord-Jylland. Jeg har en teori om 

at tømmeret ble tatt ut vinterstid, slik som er vanlig også i våre dager, og at noe av denne 

virksomheten fra trefellingen og fløtingen til opplagring i Snig kan ha vært et tillegg i 

inntekten for danmarksfarerne i vintersesongen. 

 Økonomisk sett var Danmarksfarten en storhetstid for uthavna og lokalsamfunnet 

Svinør. Det må også kunne antas at de familier som var involvert i både verftene og 

rederivirksomheten generelt inkludert Audnedalens skogeier fikk en økonomisk oppgang. Jeg 

mener å kunne stå for den påstand at hadde ikke Danmarksfarten kommet til denne 

kystregionen på Agder i det tidsrommet den gjorde da ville sannsynligvis mange av distriktets 

innbyggere ikke hatt noe annet alternativ til overlevelse enn utvandring til Nord-Amerika. 

Kulturelt sett kan jeg ikke finne belegg for at det var noen spesiell kulturutveksling mellom 

strandsitterne i Snig og nordjydene, men jeg utelukker heller ikke i dette tilfellet at sjøfolkene 

tok med seg murstein i ballast fra Nord-Jylland. I Sør-Audnedal er det en del gårdsbruk som i 

denne perioden kan ha nyttet danske murstein til uthusbygging, slik som i Søgne. Jeg har ikke 

hatt anledning til å besøke noe aktuelle gårder i dette distriktet i forbindelse med denne 

oppgaven, men som lokalhistoriker på 1980-90-tallet registrerte jeg at det fantes uthus sør i 

Audnedalen som var bygd ganske så likt som uthusene på Leire i Søgne i kombinasjonen 

murstein og trevirke, og at flere av disse uthusene var bygd på slutten av 1800-tallet.  



Etter at Danmarksfarten nærmest opphørte fra Svinør i 1888 ved Svinørsluppen ”Familien” 

sin overgang til danske eiere, var det Søgne som ble tyngdepunktet for Danmarksfarten. I 

Søgne sees noe av det samme mønsteret som i Snigsamfunnet med henblikk på både selve 

båtbyggingen, rederidriften og sjøfolkenes overgang fra langfart til danmarksfart. I Søgne 

hadde det allerede i flere århundrer vært gjort handel med nordjydene, men det var først på 

begynnelsen av 1800-tallet at forbindelsen over Skagerrak ekspanderte. Rundt 1850-tallet var 

det en vekst i stableringen av skipsverft i Søgne, og den velkjente Søgnesluppen var Søgnes 

svar på Svinørsluppen.  

 Det ser ut til at det var på gården Leire i Søgne at de fleste av danmarkssluppene i 

bygda ble bygd, og de mest kjente båtbyggerne var naboene Jens Sørensen Leire (1806-1890) 

og Tønnes Knudsen Knibe (1821-1913).
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 Av småskutene som ble bygd på Leire etter 1850 

kan nevnes sluppen ”Prøven” i 1851, galeas ”Maren” i 1853, sluppen ”Sylphiden” i 1854, 

sluppen ”Leire” i 1861, sluppen ”Familien” i 1872 og sluppen ”Farvel” i 1873. Tønnes 

Knudsen bygde i tillegg til sammen 13 makrellbåter og småbåter, og verftene på Leire gav 

også arbeid til andre familier. Verftseierne selv kunne bruke overskuddet til investering.
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 Av andre steder i Søgne hvor det ble bygd Danmarksslupper kan nevnes 

Verven under gården Åsane ved Trysfjorden. Rasmus Kristiansen (1823-1902), som hadde 

overtatt det nedlagte familieverftet, bygde både Danmarksslupper og mindre robåter der fra 

1860-tallet. Historiker Gustav Sætra nevner flere steder i tidsskriftet for Kattegat-Skagerrak 

Prosjektet meddelelser nr. 17-1991 at danmarksslupper ble bygd på gården Skarpeid. Den 

oppgitte båtbygger Rasmus Kristiansen er korrekt benevnt, for han bodde på gården Skarpeid 

men selve verftet som han eide lå på Verven under gården Åsane.  

 Den mest kjente av disse sluppene som Rasmus Kristiansen bygde var 

”Cicero” som ble bygd i 1876.
xxxix

 Det er blant annet her at stedsnavnet for byggeplass er feil 

oppgitt. En slik liten gårdsnavnfeil kan egentlig i seg selv være ubetydelig, men i forbindelse 

med en nåværende pågående utbyggingssak om 3-400 båtplasser rundt området Verven er det 

av avgjørende betydning for ”oss” motstandere av dette byggeprosjektet å bevise at det på 

Verven under gården Åsane var et aktivt skipsverft i drift på 1800-tallet. Dette har i denne 

sammenheng med kulturhistoriske forminner å gjøre. Allerede i 1794 var det skipsverft på 

Verven, men dette ble delvis ødelagt under Napoleonskrigen.  

Sluppene ”Tvende Brødre” og ”Brødrene” skal i følge Sætra være bygd på Skarpeid i 

Søgne i henholdsvis 1852 og 1866,
xl
 og ”Brødrene” ble bygd av byggmester Rasmus 

Kristiansen. Akkurat disse opplysninger kan være av stor kulturhistorisk verdi for flere 

forskere og historikere. Ikke minst tenker jeg her på de som var med i Kattegat-Skagerrak 



prosjektet, og med den hovedbegrunnelse. Finnes det et ukjent verftssted i Trysfjorden hvor 

det ble bygd Danmarksslupper? Når jeg trekker frem dette momentet er det fordi at det var 

helt utenfor min tankegang, da jeg satt i gang med denne oppgaven, at det skulle ha ligget et 

ukjent verft på Skarpeid i Trysfjorden, men hvor? Hadde ikke snøen ligget meterhøy hadde 

jeg omgående bedt Sætra om å komme til Skarpeid, slik at ”vi” kunne ha satt i gang jakten på 

det ukjente verftet. I Søgneboka 2 skriver historiker og statsarkivar Kjell Bråstad at det var på 

1870-tallet at Rasmus Kristiansen bygde Danmarksslupper på Verven under Åsane.
xli

 Det er 

altså en uoverensstemmelse mellom Bråstad og Sætra om når Verven igjen ble tatt i bruk for 

skipsbygging. Også for Rasmus Kristiansen var verftet en god inntektskilde og det gav arbeid 

til folk i nærområdet. En del av de som arbeidet på Verven i Åsane vinterstid seilte i 

Danmarksfarten i sommerstid.  

 Flere av Danmarkssluppene med hjemmehavn i Søgne hadde samme reder og 

skipsfører. Skipsreder Knud Rasmussen Åsene (1803-1872) eide sluppen ”Lykkens Prøve” 

som var bygd på bruket Lastad under gården Ålo i 1837. Denne sluppen seilte både på 

Danmark og Nederland.
xlii

 Siden Knud Rasmussen ikke bygde skip på egen eiendom, Verven, 

kan dette sterkt tyde på at Verven i 1837 enda ikke var ferdig reparert etter ødeleggelsene 

under Napoleonskrigen. Det kan derimot tyde på at sluppen ”Brødrene” som Rasmus 

Kristiansen bygde i 1866 ble bygd på Verven under Åsane. I 1967 fant jeg to danske mynter i 

ei sjøbu som ligger like ved Verven. En eldre nabo fortalte om at det hadde vært danske 

håndverkere i arbeid på Verven, og at de sommerstid bodde i den nærliggende sjøbua. Disse 

danskene skulle ha vært var Skagenområdet og ha vært i slekt med skipper Anders Hansen 

Græsbøll, født i Skagen i 1865, som kom som arbeidsvandrer til Søgne rundt 1885. Han 

kjøpte i 1898 et av brukene på Skarpeid.  

Hvis disse informasjonene om arbeidsvandring fra Nord-Jylland til Søgne på 1870-

tallet er korrekte kan det tyde på at disse tømmermennene kan ha blitt offer for 

arbeidsledighet i hjemtraktene. Da kan det ligge en økonomisk årsak i at disse tok seg jobb i 

Søgne. Jeg kan ikke finne noe videre om kulturpåvirkninger mellom Søgne og Nord-Jylland i 

perioden 1850-1886, for denne påvirkningen var med høy sannsynlighet allerede etablert.  

 Søgnefolk som seilte i Danmarksfarten i perioden 1850-1886 bedret sin 

økonomi betraktelig, og i dette tilfellet er det begrepet mangesysleriet virkelig kan stå som en 

drivende faktor. Sommerstid seilte husbonden i Danmarksfarten og kona var hjemme og stelte 

på småbruket eller det større gårdsbruket. Om høsten var husstanden i sin helhet opptatt med å 

forberede seg på vinteren, og ett og annet dansk klesplagg kunne være i bruk. Vinterstid bar 

det i vei for husbonden til skipsverftet for å bygge neste Danmarksslupp, mens den øvrige 



husstand tok seg av de daglige gjøremål. Våren var visstnok den travleste tiden innen 

mangesysleriet i Søgne, for da skulle husbonden både gjøre Danmarksbåten seilingsklar og 

sørge for at våronna ble unnagjort.  

 

3.0 Konklusjon 

Konklusjonen  stemmer med hypotesen. Ut fra de temaområder som jeg her har behandlet 

tyder det i all vesentlighet på at med havet som sammenbindende element videreutviklet i stor 

grad kystbondesamfunnene i Kattegat-Skagerrak regionen i perioden 1800-1886 allerede 

etablerte bånd basert ut fra en kystkultur med rotfeste i en felles økonomi og kultur. Den 

økonomiske og kulturelle sameksistensen mellom kystsamfunnene på Agder og i Nord-

Jylland overlevde under Napoleonskrigen 1807-1814. Båndene mellom kystdistriktene på 

begge sider av Skagerrak svekkes noe i de første årene etter krigen, men rundt 1825 er etter 

min vurdering forholdene tilbake til førkrigsnivået.  

 Danmarksfarten styrker økonomien både på Agderkysten og i Nord-Jylland, og for 

egdene blir også denne ferdselen et alternativ til utvandring til Nord-Amerika. Folk vandret 

fra mellombygdene til kystbygdene på Agder for å finne seg arbeid og inntekt. Mye av dette 

arbeidet som også falt på disse arbeidsvandrerne hadde sammenheng med Danmarksfarten, 

enten de fikk jobb på ett av de mange verftene eller på selve Danmarkssluppen. For jydene, 

enten de var strandsitter eller kjøpmann gav handelen med Agder bedre økonomi. De kunne 

investere, og investeringene gikk gjerne til bygging av hus og uthus i norsk stil. Da er jeg 

kommet inn på den kulturelle delen. Egdene tok også etter danskene, blant annet i byggestil 

med hensyn til bruk av for eksempel murstein. 

 Tilliten mellom egder og jyder må ha vært helt spesiell, for det er mye som tyder på at 

det ikke var noe problem å handle på krita, for oppgjøret tok de året etter. Det er også en viss 

mulighet for at jydene investerte i norske skipsparter, men dette har jeg ikke klart å finne 

beviselige kilder for. Det er derfor heller mer sannsynlig at partsandel i skipet ble tatt som 

pant for varer. Selv når Danmarksfarten endret mønster på Agder da hovedtyngden for 

samhandelen mellom egder og jyder ble flyttet fra Aust-Agder til Vest-Agder er det intet som 

tyder på endringer i de økonomiske eller kulturelle sektorer. Det som vel egentlig skjedde var 

at det på Agderkysten og i Nord-Jylland var et felles market for varebytte mellom egder og 

nordjyder, og det spilte liten rolle om det var et direkte varebytte uten bruke av penger eller et 

varebytte basert på kjøp og salg ved bruk av penger.  
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