
En ”Togangsbåd” lastet med hø ved Rudbøl. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Marsk-båd på kunstgalleri i London

Af Morten Hahn-Pedersen

Et af Fiskeri- og Søfartsmuseets klenodier, en godt hundrede 
år gammel marskbåd, var i starten af 2013 udstillet på det 
mondæne ”Victoria-Miro”-galleri i London. Den gamle 
fladbundede båd var oprindelig bygget til fiskeri og sejlads 
i Tøndermarsken, men i London blev den anvendt som ét 
af trækplastrene i den danske billedkunstner John Kørners 
udstilling ”Fallen Fruit from Frisland”. I artiklen fortælles 
historien om båden, kunstneren og udstillingen.

En utraditionel henvendelse
en grå og regnfuld efterårsdag i november 2012 fik fiskeri- 
og søfartsmuseet i esbjerg en telefonopringning fra billed-
kunstneren john kørner. Henvendelsen gik i al korthed ud på, 
hvorvidt det ville være muligt at låne én af museets marsk-
både til en udstilling af kørners værker på et galleri i london. 

På fiskeri- og søfartsmuseet er det ikke hverdagskost 
at få henvendelser fra kunstnere om lån af kulturhistoriske 
genstande til deres udstillinger, men det er da tidligere sket 
– også at én af museets marskbåde har været udlånt til et 
kunstmuseum. det var f.eks. tilfældet, da vi i 2009 udlånte 
en fiskerbåd fra neukirchen til nolde museum i seeböll. 
Her var der imidlertid direkte sammenhæng mellem gen-
stand og låner, idet fiskerbåden faktisk havde tilhørt male-
ren emil nolde, der anvendte den til fiskeri og lystsejlads i 
de vådområder, som omgav kunstnerens hjem i seeböll lige 
syd for den dansk-tyske grænse.1 i kørners tilfælde lå sam-
menhængen ikke umiddelbart helt så lige for, men den var 
der alligevel – og det er emnet for denne artikel. men først 
lidt baggrundsstof.

Marskens amfibielandskab
oprindelig var overgangen mellem vand og land mildt sagt 
glidende i vadehavsområdet. mod vest var vadehavet skær-
met af de frisiske øers bolværk af klitter, og mod øst blev 
vadehavets priller og sandgrunde afløst af marskens afvan-
dingsområder og grønne frodighed, som igen blev afgrænset 
af den højere liggende geest. 

mødet mellem vadehav og marsk skabte et amfibieland-
skab, som skiftevis blev behersket af å- og tidevand – og 
længe undgået som bosættelsessted for områdets befolk-
ning, der siden stenalderen havde foretrukket at bebygge ge-
esten frem for marsken. først med frisernes indvandring til 
området i den tidlige middelalder tilførtes kultur og viden, 
som muliggjorde bosættelse i marsken. tidevandets virk-
ning på området blev efterhånden stoppet med inddigning 
og slusebyggeri. det løste dog kun en del af problemet. ved 
højvande, storm og stormflod holdt diger og sluser nok det 
salte vand ude, men blokerede samtidig åernes afløb ud i 
havet, så det ferske vand fra åerne omdannede de lave enge 
til et indhav, hvor gårde og huse stod som øer på værfternes 
kunstige forhøjninger.

i bogen ”Welt und Heimat” beskrev maleren emil nolde 
forholdene således: Da vi omkring 1912 havde købt Uten-
warf, vidste vi ikke, at hele egnen om vinteren stod under 
vand, ja sågar kunne være oversvømmet om sommeren…
Det var herligt, når der milevidt omkring os kun var vand at 
se, når om dagen den høje himmel spejlede sig deri – eller 
om natten månen med sin kolde glans forvandlede det til et 
sølv-eventyrland.
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noldes højt besungne ”eventyrland” kan man danne sig 
et indtryk af på fotos fra tiden før de store afvandingsarbej-
der i slutningen af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne 
tørlagde marskegnene nord og syd for den dansk-tyske 
grænse. indtil da havde indvandet, som om sommeren nor-
malt kunne holdes i søer og kanaler, i vinterhalvåret skabt 
månedlange oversvømmelser, som besværliggjorde trafik-
forholdene i området. så længe vandstanden holdt sig mel-
lem en halv og en hel meter over marskens veje, kunne man 
komme frem med hest og vogn på de veje, der var afmærket 
med riskoste. alle andre steder var båden et uomgængeligt 
transportmiddel og arbejdsredskab, og det afstedkom udvik-
ling af en særlig gruppe af bådtyper; marskbådene.2

Marskbådene
afhængigt af bådenes formål og anvendelse opstod forskel-
lige former for marskbåde. Historisk kendes seks forskellige 
typer, som nævnt efter størrelse kaldtes ”rudbølpramme”, 
”tregangsbåde”, ”togangsbåde”, ”engangsbåde”, ”fisker-
både” og ”skyttebåde”. de to største typer – ”rudbølpram-
mene” og ”tregangsbådene” – der bl.a. kendes fra en liste 
fra 1841 over havne- og brotakster for tønder Havn, gik af 

brug i løbet af 1800-tallet og findes ikke længere bevarede. 
bedre er kendskabet til de fire mindre typer, der i dag findes 
dokumenterede via enten bevarede både eller optegnelser 
og tegningsmateriale. alle disse bådtyper er karakteriserede 
ved en flad bund og et ringe dybgående, så de kunne benyt-
tes i den lavvandede marsk. brugen af de to mindste bådty-
per fremgår af deres benævnelser – ”fiskerbåde” og ”skyt-
tebåde” – og ved de såkaldte en- og togangsbåde handler 
det om størrelsesforhold og lasteevne. benævnelsen ”gang” 
hentyder til begrebet ”bordgang”, og de forskellige beteg-
nelser refererer til det antal bordgange eller planker, der 
udgjorde en side i sådanne fartøjer. jo flere bordgange, jo 
større var både fartøj og lasteevne. de store ”togangsbåde” 
blev anvendt til erhvervsmæssig fragtsejlads og transport 
af hø, tagrør og husdyr, men kunne naturligvis også bruges 
til fiskeri og persontransport. til sidstnævnte formål var de 
mindre ”engangsbåde” dog mere bekvemme at benytte, og 
på mange af marskens gårde rådede man da også over et 
eksemplar af begge bådtyper.3

marskbådene var bygget lokalt. i alt har man kendskab 
til en halv snes bygmestre, som alle havde et andet erhverv 
ved siden af bådebyggeriet. Hovedparten af 1800-tallets 

Månedlange oversvømmelser var frem til første halvdel af 1900-tallet et grundvilkår i marsklandet. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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marskbåde blev bygget af Hemsen-familien i nordoster-
deich nord for neukirchen. siden første halvdel af 1800-tal-
let var bådebyggerhåndværket i denne familie gået i arv fra 
far til søn gennem i al fald tre slægtled, men traditionen kan 
udmærket være ældre end det. slægten drev også landbrug, 
men det forhindrede dem ikke i en sideløbende produktion 
af marskbåde på op mod en snes stykker om året. den sidste 
aktive bådebygger i familien var Christian Hemsen (1882-
1968), som leverede omkring 20 marskbåde årlig, indtil af-
vandingen i 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne reduce-
rede brugen af disse både. 

en anden meget produktiv bådebygger var boy Petersen 
(1884-1917). i sine unge år tjente boy Petersen hos Hem-
sen-familien, hvor han hjalp så meget til med bådebygnin-
gen, at han fik lært håndværket. Han begyndte selv at bygge 
marskbåde i 1905 og tog håndværket med, da han senere 
blev slusemester ved südwesthörn, hvor han opbyggede et 

stort værksted. boy Petersens produktion kan følges gen-
nem et stilehefte, hvor han lavede en kronologisk fortegnel-
se over de fartøjer, han byggede. i de første år efter starten 
som bådebygger leverede han kun en enkelt båd om året, 
men fra 1910 og de følgende par år nåede den årlige produk-
tion op på en halv snes både. i alt byggede boy Petersen 45 
både, inden han blev indkaldt til tysk militærtjeneste under 
1. verdenskrig. Herefter byggede boy Petersen ikke flere 
marskbåde. Han blev hjemsendt med sukkersyge i 1916 og 
døde det følgende år.4

fiskeri- og søfartsmuseets samling på i alt fire marskbå-
de blev indsamlet i forbindelse med museets undersøgelser i 
1960’erne og begyndelsen af 1970’erne af marskens bådtra-
ditioner. tre af bådene er bygget af Christian Hemsen, mens 
boy Petersen har stået for den fjerde.5 med boy Petersen 
begynder linjerne i denne historie at sno sig sammen i en rød 
tråd. boy Petersen var nemlig john kørners oldefar.

Marskbådene fandtes i flere størrelser. De største typer blev primært anvendt til godstransport, mens persontransport ofte fandt sted med 
mindre bådtyper som f.eks. ”Engangsbåde”. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Kunstneren
john kørner blev født i Århus i 1967, men voksede op på 
lolland, hvis flade landskab mindede om oldefaderens 
marskland og bidrog til at drage kørners interesse mod de 
store flade vidder. siden oldefaderens generation havde næ-
sten alle i slægten været håndværkere, og det var da også 
denne vej, som oprindeligt var udstukket for john kørner. 
Han blev uddannet tømrer, og det var under udøvelsen af 
dette job, at john kørner blev draget mod kunsten. skæbnen 
ville, at han på et tidspunkt fik til opgave at lægge nye gulve 
i kunstakademiet i københavn. kontakten til den kreative 
kunst, som john kørner her blev konfronteret med, gav ham 
inspiration til selv at søge ind på akademiet. efter et par 
forgæves ansøgninger slap han gennem kunstakademiets 

nåleøje og gennemførte sin kunstneruddannelse i årene fra 
1992 til 1998.

allerede tidligt i uddannelsen blev de håbefulde unge 
kunstnere gjort bekendt med de barske vilkår i kunstverde-
nen, hvor kun ganske få procent faktisk kan leve af kunsten. 
det skræmte dog ikke john kørner, som regnede med at 
kunne ernære sig via en kombination af kunst og håndværk. 
kørner fik indrettet en gammel varevogn, så han kunne have 
sin kunst i den ene halvdel og tømrerværktøjet i den anden. 
det varede imidlertid ikke længe, inden john kørner helt 
kunne hellige sig kunsten. Han fik opbygget et kunstnerisk 
udtryk, der – uanset om det drejede sig om f.eks. maleri, 
grafik, keramik, skulptur eller installationskunst – efter-
hånden fandt et stort publikum. kendetegnende for kørners 
kunst er en særdeles farvestrålende palet, som i mange år var 
præget af stærke gule farver, der ofte blev sat i kontrast af 
komplementærfarven violet. siden har farvestyrken fortonet 
sig lidt, paletten er blevet bredere og motiverne mere detal-
jerede. kørner henviser ofte til sin kunst som problemer – en 
betegnelse, som skal forstås på flere niveauer; dels proble-
met som kernen i kunstens funktion med at stille spørgsmål 
og dels de problemstillinger omkring farve, form, komposi-
tion og motiv, som kunstneren står over for under arbejdet 
med værket. i en mere abstrakt forstand er kørners ide om 
problemets inderste væsen en malet oval form eller en oval 
keramikskulptur, som går igen i mange af hans værker.

i 2008 blev john kørner for alvor kendt uden for de 
snævre kunstkredse, da han kundgjorde, at han ville male et 
billede for hver falden dansk soldat i afghanistan. det blev 
også et billede med motiv fra afghanistan, som – efter at 
kronprinseparret havde forkastet kunstnerens første forslag 
– i 2010 blev kørners bidrag til udsmykningen af frederik 
8’s Palæ på amalienborg. efterhånden trådte kørner stadig 
længere ind på kunstscenen og havde separatudstillinger 
både i danmark og i udlandet. i takt hermed er hans vær-
ker blevet repræsenteret i stadig flere offentlige samlinger, 
hvoriblandt kan nævnes danske kunstmuseer som f.eks. sta-
tens museum for kunst, arken, aros og Heart samt i ud-
landet steder som saatchi Collection i london og rubell 
family Collection i miami.6

John Kørner i sit atelier, 2013. Foto: Morten Hahn-Pedersen.
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Udstillingen i London
det mondæne victoria miro gallery i london var ét af man-
ge gallerier og udstillingssteder i john kørners netværk. si-
den 2004 havde han udstillet på galleriet fire gange; i 2004 
og 2010 på gruppeudstillingerne Painting 2004 og In the 
Company of Alice, hvortil kom to separatudstillinger 2006 
Problems og War Problems i henholdsvis 2006 og 2008. 
da london-folkene henvendte sig med tilbud om endnu en 
separatudstilling, besluttede kørner sig for at afprøve land-
skabsmaleriet som emnekreds for den kommende udstilling. 
med en opvækst på lolland, aner i vadehavsområdet og en 
fascination af disse områders store, flade vidder endte den 

første del af kørners overvejelser med et valg af friesland 
som den centrale motivkreds for den billedserie, som han 
ville skabe til formålet. når man som kørner ikke er udpræ-
get romantiker, kan det være en udfordring at beskæftige sig 
med landskabsmalerier, som rækker ud over det almindelige. 
billederne skal være interessante og vedkommende. kørners 
overvejelser førte derfor i næste række til en motivverden 
renset for romantik. ikke en beskrivelse af en fortid eller en 
nutid, men snarere en vision om at se det hele med nye øjne 
og lade fortid og fremtid mødes og afspejles i marsklandska-
bets storslåede vidder, høje himmel og evigt brydende lys. 

skabelsen af værker til en udstilling er en proces, hvor 
der kontinuerligt bliver lagt lag på lag, og værkerne efter-
hånden bygges op i grupper, så de hænger sammen eller 
supplerer hinanden. i de senere år har selve det scenogra-
fiske design også været et element i kørners arbejde med 
udstillingerne, som på denne vis kan blive tilført elementer, 
der giver den endelige helhed karakter af en kæmpeinstal-
lation. i arbejdet med marskens amfibielandskab så kørner 
muligheder i et værk ”tsunami”, som han tidligere havde 
lavet til Heart i Herning. værket var bygget op over en ska-
teboardrampe belagt med et specialdesignet tæppe, som 
skulle give fornemmelsen af en meget stor bølge. en tilsva-
rende installation kunne bruges i en udstilling om marsken, 
hvor man ikke mindst før inddæmningerne jo udmærket 
kendte den alvor, som hav, bølger og stormflod medførte. 
i den sammenhæng slog det pludselig john kørner, at han 
måske kunne bruge en pram, som hans oldefar skulle have 
bygget, og som nu skulle findes på et museum. det var den 
overvejelse, som i sidste ende førte til kørners opringning til 
fiskeri- og søfartsmuseet – og resten er historie.

udstillingen i london blev vist fra januar til marts 2013. 
titlen var ”fallen fruit from friesland”, som ikke blot var 
en henvisning til området og kunstnerens aner, men også til 
kunstnerens vegetar-baggrund, hvor særligt hardcore af slag-
sen udelukkende spiser frugt, som har sluppet sit greb i træet. 
Hvis man ifølge kunstneren sammenlignede de frugter, som 
i øvrigt indgår i flere af udstillingens billeder, med alle de 
mange brave mænd og kvinder, der har levet i friesland, fik 
man den rette forståelse af udstillingstitlens tanke og poesi.

”Blue Grass” – et af Kørners malerier på udstillingen i London. 
Gengivet med tilladelse af John Kørner.
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set i retrospekt var john kørner meget tilfreds med ud-
stillingen, som også havde fået vældig god respons i lon-
don. ikke mindst ideen med oldefaderens båd, der fyldt med 
historisk gods i form af abstrakte keramikfigurer kom ri-
dende på historiens bølge med kurs mod fremtiden.7 

Afslutning
i sidste halvdel af marts 2013 kom boy Petersens gamle båd 
tilbage til fiskeri- og søfartsmuseet efter en tur og en anven-
delse, som den gamle bådebygger næppe ville have forestil-
let sig. Hvis han havde kunnet, ville boy Petersen nok også 
have kigget en ekstra gang, når han så, at båden ankom med 
et britisk transportfirma med speciale i håndtering af sarte 
kunstværker. nu står marskbåden igen på sin vante plads 
i fiskeri- og søfartsmuseets magasin. den er ikke længere 
helt så anonym, som den måske tidligere kunne synes. john 
kørner gjorde sin oldefars båd til en ganske særlig båd med 
mange historier om bord.

Noter
1. fiskeri- og søfartsmuseets genstandsregistrant, 1981-9: 
fiskerbåd fra nykirke (neukirchen) samt låneaftale med 
nolde-stiftung 12/5-1/9 2009.
2. andreas møller: Både og bådfolk i marsken, esbjerg 
1973, p. 4ff. Citatet fra emil noldes bog bringer møller i 
fyldigere udgave på p. 6f. 
3. andreas møller: op. cit, esbjerg 1973, p. 26ff. ”Éngangs-
både” og ”skyttebåde” findes ikke længere bevarede som 
fartøjer, men kendes via tegninger og optegnelser. fiskeri- 
og søfartsmuseet råder over den eneste kendte bevarede 
”togangsbåd” og tre ”fiskerbåde”, hvoraf den ene har til-
hørt maleren emil nolde.
4. andreas møller: op. cit, esbjerg 1973, p. 53f.
5. fiskeri- og søfartsmuseets registreringsdatabase num-
rene 1981-9, 1981-19, 1981-31 (Christian Hemsens både) 
og 1981-16 (boy Petersens båd).
6. interview med john kørner gennemført af morten Hahn-
Pedersen 22/3 2013, oplysninger om john kørner hentet 
fra galleri bo bjerggaard på www.bjerggaard.com og den 
store danske encyklopædi på www.denstoredanske.com. 

7. interview med john kørner gennemført af morten Hahn-
Pedersen 22/3 2013 samt introduktionstekst af martin 
Coomer i udstillingskataloget Fallen Fruit from Friesland 
– John Kørner, victoria miro gallery, 2013.

Summary
one of the fisheries and maritime museum’s treasures, a 
marsh boat more than a hundred years old, was exhibited at 
the fashionable victoria miro gallery in london at the be-
ginning of 2013. the history behind this loan is the subject 
of this article.

the inquiry about the loan came from the artist john 
kørner (1967-), whose family came from the marshland 
along the west coast of southern denmark and the german 
state schleswig-Holstein. until extensive drainage in the 
1920s and 1930s reclaimed the marshland north and south 
of the danish-german border, the area had been a veritable 
paradise for amphibians for centuries with, to put it mildly, 
a fluid transition between the Wadden sea and the marshes.  
this created an unavoidable need for the boat as both a 
means of transport and a work tool, not least in the winter 
half-year’s month-long periods of flooding. the result was 
the development of a special group of vessels – the marsh 
boats – of which six different types are currently known, all 
of them characterised by a flat bottom and a shallow draught.

the marsh boats were built locally, and a chronologi-
cal record of one of the builders’ total of 45 new boats, of 
which a single fishing boat is now preserved in the fisher-
ies and maritime museum, survives. the boat builder was 
boy Petersen (1884-1917), and he was john kørner’s great-
grandfather.

john kørner was trained as a carpenter, but he was at-
tracted to art, and over time he built up an artistic style with 
a substantial public. kørner’s works are now represented 
in public collections both in denmark and abroad, and the  
artist runs an international exhibition business. in 2012, 
kørner was asked to build up a separate exhibition at the 
victoria miro gallery in london, where he had previously 
exhibited. With landscape painting as the dominant medium, 
kørner wanted to create an exhibition here which looked at 
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things with new eyes and let the past and the future meet and 
be reflected in the marsh landscape’s sublime expanse, wide 
horizon and eternally refracting light. the process became 
the exhibition “fallen fruit from friesland”, where one of 
the central elements was great-grandfather’s boat which, 
filled with historical goods in the form of abstract figures, 
came riding along on history’s wave, headed for the future.

boy Petersen’s old boat returned to the fisheries and 
maritime museum at the end of march after a trip and a  
usage which the old boatbuilder could hardly have imagined. 
john kørner had added yet another tale to great-grandfa-
ther’s boat.

”Boy Petersens Marskbåd” på London-udstillingen. Gengivet med tilladelse af John Kørner.

123


