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                                            TUSCULUM i Thy, den 21. Februar 2019. 
 

 

 

A.N. HANSEN til SØS. 
 

 

Under mit arbejde for SLÆGTEN med at udarbejde en oversigt over, 
hvilke GRUT HANSEN MEMORABILIA der findes rundt omkrig hos de 
enkelte slægtninge, faldt en appelsin i min turban, da A.N. Hansen 
overraskende en dag sejlede ind i min verden. Hvor jeg blev skuffet i 
min forventning om muligvis at finde et portræt af vor Stamfader på 
Museet for Søfart i Helsingør, blev jeg glædeligt overrasket over at 
blive erkyndiget om, at Museet i sin enorme samling af skibs-
portrætter ejer indtil flere foto-udgaver af et dampskib, der bærer vor 
Stamfaders navn. 
 
Da denne kendsgerning formentlig ikke er almindelig kendt i 
SLÆGTEN, iler jeg med på denne vis at oplyse nærmere herom – i 
øvrigt med henvisninger til Museets arkiver, via links, for mere 
detailleret viden. 
 
Nedenfor ses gengivelser af 4 af de 6 skibsportrætter, Museet ejer af 
S/S A.N. HANSEN, som var et dampskib, bygget i stål som byggeno. 
97 i år 1877 på Burmeister & Wain's skibsværft i København efter  
bestilling af – og med levering til – D.F.D.S. i København. Skibet 
afleveredes til rederiet den 20/11-1877, men det løb af stabelen hos  
B & W den 14/9-1877 – på datoen for vor Stamfaders 79-årsdag; han 
var dog død små 4 år tidligere, nemlig den 12/12-1873. 
 
Museet har ikke fundet baggrunden for skibets navngivning, men en 
særdeles kompetent historiker ved Museet har gjort opmærksom på 
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C.F. Tietgen (19/3-1829 – 19/10-1901), der jo som direktør i 
Privatbanken (stiftet i 1857 af bl.a. A.N. Hansen) var den skabende 
kraft bag bl.a. D.F.D.S. og B & W. Tietgen var kendt som værende 
urokkeligt trofast mod de foretagender, han havde skabt og de 
personer, der havde hans venskab og interesse, og det er et 
kvalificeret gæt, at Tietgen har villet hylde sin meget ældre, og få år 
tidligere afdøde, kollega ved at navngive skibet efter ham. Det er i den 
henseende tankevækkende, at skibets stabelafløbning og dåb fandt 
sted på A.N. Hansen's fødselsdag. - En ikke ringe hyldest-gestus ! 
 
For detaillerede tekniske oplysninger om skibet henvises til følgende 
link hos Maritim og Historisk Information ved Jørgen Marcussen:  
http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=6167 

    
Og her ses så et gouachelignende portræt af A.N. HANSEN til SØS. 
 

 
 
Farvelagt tegning fra 1885 udført af L. Roberts i Napoli, Italien. 
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Af Museets 4 fotografiske portrætter af skibet vises her 2 eksempler. 
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Det sidste skibsportræt er en farvelagt tegning af ukendt oprindelse. 
 

   
 

 

Med stor TAK til M/S Museet for Søfart, Historiker Jannik Hartrup 
(jh@mfs.dk), henvises for yderligere om billedmaterialet til bibliotekar 
og billedarkivar Henriette Gavnholdt Jakobsen (hg@mfs.dk).   
 
Hermed overlades dette for mig nye materiale om vor Stamfader til 
Søs til hans Efterslægt via formidling gennem vor slægtsforening. 
 
God Fornøjelse ønsker   
 
Hans Jørgen Knudtzon (No. 193) 
 
 
 
 
 
 
 
 


