


redskabeme. Dog mente han, at der i et redskabhus skulle befinde sig »skjult Vin, Tin, 
og andet.« 

Tolderen kvitterede tilsidst med, at Commendeurens forbrydelse ikke var af sådan en 
art, at han kunne rammes af juridisk lov - men at han med sin »ulovmcessige beskyldning 
og onde Natur« måtte dlilmme sig selv udfra sin samvittighed. 

Gemytterne lagde sig, og der blev nu ivrerksat en rrekke retssager, hvor alle de impli
cerede kom for. Vin og tin var solgt og spredt over det meste af byen, og splilrgsmålet 
om rettighedeme til godset kom for. 

Retssager 

I begyndelsen af 1698 begyndte flere retssager. Det vil komme for vidt at refere dem alle 
her - men et par enkelte skal dog fremdrages. 

Landsdommeren i Viborg var utilfreds med, at tolderen havde forladt Skagen under de 
meget kritiske forhold der herskede efter Spes' forlis. Han mente, at en skriftlig rede
glilrelse var nok, og at Anders Poulsens rejser havde vreret af mere privat karakter. 
Palmquist stlilttede dette synspunkt i et brev til den svenske envoye, hvori han skrev, at 
tolderen »af mig og Borgmester at vcere tvungen fra Toldstedet, forlyder her af andre, at 
han har vceret oppe i Landet at bes(Jge en »Kohna«, som han siges at ville fri til. Thi er 
aleneste hans Udseende i dette , at han s(Jger mere sin egen end Kongen af Danmarks 
Interesser<<. 

Under sit fravrer skrev Anders Poulsen et brev til sine medarbejdere i Skagen, hvori 
oplyses at han er ved godt mod og ikke er i tvivl om, at sagen ville få et lykkeligt udfald. 
Endvidere gav han instrukser til Mads Hansen, om hvordan han skulle ldare de stridbare 
sv.enskere. 

Flere af Idagepunkterne gik på Palmquist, og omhandlede isrer ulqvlig opklilrsel og 
udflilrsel af de bjergede varer. Bl.a. hrevdede Stiftamtmandens udsending, at svenskem!,! 
havde udflilrt fustager med vand med skipper Svend Ohrdahl, og derefter havde solgt 
vinen. 

Den alvorligste anklage var mod Palmquist, som havde overfaldt tolderen hos borg
mesteren. Tolderen fremflilrte sine vidner, hvor han samtidig fremflilrte sig selv som en 
lovlydig og fredelig mand og fortalte, at han var blevet overfaldt i borgmesterens stue 
»med Skjeldsord, Hug og Slag, som kunne foraarsaget livl(Jse Mennesker«. Endvidere 
fremflilrte tolderen, at han reelt var bange for sit liv og flillte sig ude af stand til at vareta
ge sitjob. 

Hele sagsforllilbet i retten blev ligeså kaotisk som bjergningen af varer. Borgmesteren 
var ligeså vanskelig at samarbejde med som hidtil - og tolderen fortsatte, som han havde 
gj ort hidtil. 
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I februar 1698 forlod Jonas Palmquist Skagen. Han rejste til Aalborg, hvor han havde 
fået skibslejlighed til Sverige. 

Sagsforllilbet om det påståede falske fyr blev aldrig opklaret. Danskerne påstod, at 
svenskerne havde navigeret »slet«, og på en foresplilrgsel til den tilsynsflilrende ved fyr
vresenet på Anholt og Skagen kom der tilsyneladende ikke noget svar - udover at skibs
forlis var forårsaget af »Guds store og strcenge Himmelstorme og H(Jjvande«. 

Efter Palmquists hjemkomst til Sverige blev han i oktober stillet for retten. Ikke på 
grund af sit forlis med Spes - men udelukkende for sin handlemåde overfor den engelske 
flåde i Kanalen. 

Svenskerne så dog det rimelige i, at Palmquist måtte stryge for den engelske over
magt. Men en foresplilrgsel til kongen resulterede i, at Admiralitetsretten d. 23. november 
1698 fradlilmte Palmquist livet. 

8. december samme år kom sagen atter for retten, med krav om at Palmquist rettelig 
ikke bare skulle fradlilmmes livet - men også rere og gods. Retten stadfrestede dog kun 
dlildsdommen. 

Palmquists familie, som var adelige, kunne ikke acceptere dommen, hvori han var 
blevet dlilmt for fejhed. Familien anslilgte Karl XII om benådning for deres uheldige 
familiemedlem. 

Jonas Palmquist blev benådet i det han »ellers forholdt sig meget vel og var blandt de 
bedste S(Jofficerer«. 

3. februar 1700 fik Palmquist afsked fra tjenesten, og han afgik ved dlilden d. 2. april 
1702, netop som han var fy ldt 35. 

H vad sketer der med borgmesteren og tolderen 
Fedder Hansen opgav borgmesterstillingen efter sagen. Han blev afllilst af Hermann 
Mercker. Anders Poulsen lavede i begyndelsen af år 1700 en plan for Toldvresenet på det 
Mrrejydske område, som gik ud på at toldforretningerne i Skagen, Fladstrand og 
Hjlilrring skulle sammenlregges med ham selv som leder. 

Således en del af historien om Spes fra vugge til grav. 
Det arkreologiske materiale og de historiske kilder har i denne sag så perfekt et sam

menfald, at vraget ved Gl. Skagen med stor sandsynlighed er orlogsskibet Spes. 
De videre feltunderslilgelser viI i de nreste to år, enten be- eller afkrrefte denne formod

ning. 

Tin-Tin og atter Tin 
Lykkeligvis endte forliset af Spes den 4. november 1697 uden omkomne. På trods af 
hårdt vejr i dagene efter forliset Iykkedes det at bjrerge mangt og meget. Flilrst og frem
mest de mest vrerdifulde genstande: bronzekanoner, sejl, reb, vin, spiritus, tin og andre 
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Dannebroge 1710). Skibet blev dog ikke fuldstrendig ts!imt, fs!ir det blev slået til vrag, 
hvilket bevises af de fund, der hidtil er gjort. I forhold til de tusindvis af g~nstande, der 

findes på et skib med henved 250 personer ombord~ må meget trods bjergningen stadig 
vrere at finde. En del er sikkert tabt i vandet i forbindelse med overflytningen fra Spes til 
de mindre fiskebåde, der deltog i bjergningen. 

De fund, der tidligere er bjrerget eller set på vraget, omfatter bl.a. jomfruer (vant
strammere), blok, vinflaske, jernkanoner, kanonkugler, blykugler, messingsprender, 
svrerdskede, tinknapper, blrekhus, råtin, tinfade og kobbercylinder (antagelig et krudtmål 
eller en beholder til at fremfs!ire krudtladningen fra krudtkammeret hen til kanonerne). 
Alt i alt et meget varieret fundmateriale, der ikke blot giver et fingerpeg om, hvad vi kan 
forvente at finde ved den kommende underSs!igelse, men også viser, at fundene omfatter 
både skibsudrustning, handelsvarer og personlige genstande. Og heldigvis for det. 
Enkeltgenstande eller genstandsgrupper kan i mange tilfrelde indeholde sprendende og 
vrerdifulde data. Data der udgs!ir brikker i det store puslespil, hvormed 'vi ss!iger at belys e 
et skibs frerden og gs!iremål. Data der kan vrere med til at indkredse forlisåret, og hvilket 
skib der reeelt er tale om. Ivores tilfrelde udgs!ir handelsvareme en helt unik kilde - nem
lig 19 yderst velbevarede tinfade af meget hs!ij kvalitet. 

Historiske kilder beretter at Spes og de s!ivrige skibe, som Spes konvojerede, opks!ibte 
store mrengder tii:J. i England. Meget blev bjrerget i 1697, men noget blev som nrevnt 
også tabt i vandet eller ladt tilbage på slåbet. I 1994 blev der således fundet 20 tinfade på 
havbunden umiddelbart udenfor vraget. 9 af fadene lå stabiet i en og samme stak. På det 
s!iverste fad findes rester efter en surring, der sirligt deler fadet op i 5 nresten lige store 
»lagkagestykker«. Muligvis har stakken vreret transporteret i en trrets!inde, som det var 
almindeligt for den tid. Ved tidligere dykninger på Spes er ·der iagttaget aftryk, der kan 
stamme fra en sådan ts!inde - en tidlig container. 

Tinfadene varierer fra 34,0 til 43,0 cm i diameter (et enkelt dog kun 28,0 cm). De er 
fladbundede, 2,7-4,0 cm dybe og forsynet med en 4,7-6,0 cm bred fane. Randen er let 

fortykket ved kanten, der er afgrrenset af 2 drejede cirkelslag. Et enkelt fad, der måler 
41 ,0 cm i diameter, skiller sig ud fra de s!ivrige. Det er helt fladt, har ingen drejemrerker ' 
eller anden form for dekoration og er tydeligvis ikke gjort frerdigt. Tinfadene får et eget 
indre liv, fordi de er forsynet med stempler: indhamrede mestermrerker på bagsiden med 
navnet på de 2 kandests!ibermestre, der har fremstillet fadene og 4 små kvalitetsmrerker 
(Hall Marks) på fanen nrer randen. Stemplerne på bagsiden er' alle prreget skrevt og ingen 
er komplette. Ved at sammenholde stemplerne fra forskellige fade har det dog vreret 
muligt at bestemme motiver og navnetrrek. 

At indentificere tinstempler kan i nogle tilfrelde vrere vanskeligt. Men ved svensk 
hjrelp fIk vi et fs!irste fingerpeg om, at produktionsstedet var England, hvilket gjorde det 

efterfs!ilgende arbejde med identificering af stemplerne betydeligt lettere. De forels!ibige 
studier viser, at tinfadende rent faktisk er engelske og produceret af to forskellige hånd

vrerksmestre. Den ene Gabriel Grunwin (GG) er fundet i engelsk litteratur, medens den 
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Tinfadfra vraget. Foto: w"mer Karrach, Vikingeskibshallen. 

anden Samuel Nicholson (SN) ikke umiddelbart kan findes . For en nrermere afklaring af 
dette vil der blive rettet henvendelse til Victoria and Albert Museum i London og andre 
udenlandske museer, der kunne ligge inde med referencemateriale. 

Fadene fra Gabriel Grunwin er 34,0-42,0 cm i diameter og 2,7-4,0 cm dybe. På bagsi
den findes GG's mestermrerke, der består af .2 forskellige stempler. Det ene er omtrent 
cirkulrert, hvor for- og eftemavn er fuldt udskrevet henholdsvis over og under en buste af 
en gejtslig person. Det andet består af en kronet rose flankeret af palmeblade. 0verst står 
der London, medens der nederst forekomrner et årstal, hvis sidste ciffer er meget utyde
ligt. Der synes dog at vrere tale om årstallenne 1694 og 1696. Fanen er forsynet med 4 
forskellige stempler - »The Hall-Marks«: 'GG', 'buste af en gejstlig', 'leopardhoved en
face' og 'ls!ive set fra siden' . 

Tin var i mange århundreder en udbredt handels vare. Prisen på forarbejdede produkter 
afhang bl.a. af, hvor meget bly der var iblandet. Som en slags kvalitetsgaranti overfor 
kunderne skulle kandests!iberne godkendes centralt og deres mestermrerke registreres på 
blyplader (Touch Plates). I London findes 5 blyplader bevaret (The London Touch 

Plates), hvorpå 1092 mestermrerker fra 1637-1824 er registreret under hver sit nummer 

(LTPnr.). Gabriel Grunwins mestermrerke blev godkendt i 1681 og registreret på 2. Lon
don Touch Plate under LTP 401. På grund af mOdestrs!imninger rendrer Gabriel G11J,nwin 

sit mestermrerke i 1694 og det er denne reviderede udgave, vi finder på fadene. Det nye 
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SPES - ET HISTORISK SKIBSVRAG VED SKAGEN 

Samuel Nichalsans mcerke. Foto: Verner Karrach, Vikingeskibshallen. 

design blev ikke registreret på »The London Touch Plates«, idet GG jo var godkendt i 
1681. GG forts~tter sin produktion til 1713, hvor produktionen overtages af Richard 
Grunwin, som godkendes under LTP 677. Denne overtager stempelsymbolerne og »The 
Hall-Marks« som GG tog i brug i 1694. Årstallet i stemplerne kan angive det år, hvor 
mesterm~rket blev godkendt. I vores tilf~lde, hvor årstallet på et af fadende synes at 
v~re 1696, er der sandsynligvis tale om produktionsåret. Herved har vi fået en nedre 
gr~nse for dateringen af forliset. 

Fadene fra Samuel Nicholson har en diameter på 34,9-43,0 cm og er 2,9-4,0 cm dybe. 
Mesterm~rket på bagsiden er omtrent cirkul~rt og består af en oprejst l~ve flankeret af 

mesterens for- og efternavn: SAMUEL NICHOLSON. I London er en Robert Nicholson 
registreret i 1690 (LTP 462), men om Samuel Nicholson har relationer hertil, er endnu 
uvist. På fanen findes 4 små 'Hall-Marks', der består af 2 parvis ens motiver: 'SN' og 
'l~ve set fra siden' . 

Motiver, komposition, stemplerne på fanen, samt den kronede rose på GG's fade 
viser, at der er tale om virkelig h~j kvalitet med et tinindhold på ca 95%. Fadene er st~bt 
og drejede og fremstår smukke og enkle. Udover den fortykkede kant og cirkelslage;ne 
ved fanen er den eneste form for udsmykning eller dekoration, der hidtil er iagttåget, små 
harnmerslag, der ordnet i kredse d~kker hele stykkets overflade. Hamringen, der er sir-
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dog prim~rt haft til formål at g~re det relativt bl~de metal mere formstabilt. Kun et fad 
er til dags dato totalt afrenset på Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Fadet, der vejer 
1,07.0 kg, er yderst velbevaret og fremstillet af Gabriel Grunwin. 

I 1690'erne importerede Sverige ca 10 tons tin årligt fra England. Tinpriserne var for 
nedadgående, hvilket antagelig har v~ret medvirkende til at ~ge tineksporten fra Eng
land. Fadene pakkedes i stabler af mellemhandlere, som blandede fade fra forskellige 
producenter (i.flg. Birger Bruzelli, Örebro). Ved opt~llingen af det bj~rgede, der befandt 
sig i Toldergårdens k~lder og paldms i Gl. Skagen efter forliset, bl.a. forekoIIlIlier 64 tin
fade, 13 1/2 dusin tintallerkner og 17 lispund råtin (1 lispund = 8,5 kg). Y derligere 17 
lispund skulle v~re bjerget, men siden forsvundet. Ombord på Spes har der således 
:v~ret mindst 450 kg tin. Enten som f~rdige produkter eller som råtin. Eller n~sten 5% 
af et års import. Der er ingen tvivl om, at fadene og de andre handelsvarer har repr~sen
teret en ikke ringe handelsv~rdi. Det er forståeligt, at man har bestr~bt sig på at bjerge 
så meget som muligt, hvillcet altså ilcke lykkedes helt. Noget blev ladt tilbage i skibet, 
andet tabt i vandet under bjergningen. Man f~ler med den stakkels s~mand eller skibs
dreng, ud af hvis h~nder fadene gled. 

Er det Spes? 
Der er endnu ikke endegyldige beviser for, at vraget er resteme af Spes. Mere og mere 
peger dog i den retning. St~rrelsen af vraget ser ud til at svare til dirnensionerne, der er 
n~vnt i forskellige historiske kilder. Dendrodatering af en pr~ve, der blev hjemtaget ved 
1;lesigtigelsen i 1994 er ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Unders~gelser dateret 
til ikke f~r 1660 (J.nr.: A7582). Samme unders~gelse viste, at det anvendte t0mmer kan 
v~re hentet i 0sters~ornrådet (Skåne-Blekinge, Pommern) eller Vestsverige. Vi ved, at 
k0len til Spes blev lagt i 1661 samt at admiralitetet hentede hentede skibst~mmer (eg) 
bl.a i Blekinge. 

Årstallet på tinfadene viser, at forliset ikke kan v~re sket f~r 1696 (såfremt vrag og 
tinfade er sarnmenh~rende). Den helt lave og brede vinflaske, der tidligere er opsarnlet 
på vraget, svarer n~je til, hvad der var g~ngs i årtierne omkring 1700-tallet. De i denne 
sarnmenh~ng interessante årstal er byggeåret 1666 og forlisåret 1697. Intet i det fore
l~bige materiale er i modstrid hermed. 

De kommende unders~gelser viI forhåbentlig bringe oplysninger for dagens lys, der 
med sikkerhed kan identificere skibet. Det endegyldige bevis kunne v~re personlige 
genstande med initialer, der kan relateres til s~officererne eller andre navngivne på ski
bet. En mandskabliste fra 1697 ville således v~re af stor v~rdi . 


