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Kapertiden på Agder

l Kulturminnedagen ble markert av kulturkontor, museum og historielag i eTeateret

FRISTENDE BYTTE: Både redere, kaperkapteiner og mannskap lot seg friste av de mange fullastede handelsskip som seilte langs kysten. Bilde fra filmen «Med rett til å
kapre».

Det var ikke det helt store oppmøte da Kulturkontoret, Museet og Historielaget markerte
Kulturminnedagen i eTeateret
sist torsdag. Men de som kom
koste seg.

rett utenfor folks stuedør. Hundrevis av skip
fullastet med kostbare varer seilte helt oppunder kysten på vei til og fra landene rundt
Østersjøen.

Under Napoleonskrigen

Fra 1807 til 1814 ble denne virksomheten lovlig såframt man
hadde klart å skaffe seg et såkalt
KURT STANGEBY
kaperbrev, utstedt av kongen i
redaksjonen@lp.no
København.
De som var til stede fikk imidlerFarsund er en by som er stolt
tid en flott innføring i sjørøveriets
av sin kaperhistorie. De kaller seg
historie på Agder. Den historien
kaperbyen og feirer dette hvert
strekker seg mange hundre år
eneste år. Kristiansand er imidlerbakover i tiden ifølge Ole Bernt
tid kaperhovedstaden fremfor
Tellefsen, som holdt foredraget
noen i Norge, men der snakkes
«Da naboen var sjørøver».
det knapt om denne tiden.
Det som i dag kalles SørlandsLillesand har også sin kaperhiskysten, var et perfekt utgangsOle Bernt Tellefsen torie med redere og kapteiner
punkt for å kunne drive sjørøversom har fått sin velfortjente plass
virksomhet. De feteste bytter passerte nesten i lokalhistorien. Her kan nevnes navn som

Kapertiden
var slutten
på en
tusenårig
virksomhet
langs
kysten

KUNNSKAPSRIK: Ole Bernt Tellefsen holdt et interessant foredrag om kapertiden.

Stenersen og Bendixen. Et kaperbrev som ble
utstedt til dem befinner seg i Statsarkivet i
Kristiansand.
Det var jaget etter fortjeneste og rikdom
som drev rederne og det var sult og fattigdom som gjorde at vanlige folk vervet seg til
mannskap på de små kaperbåtene.

Med rett til å kapre
Ole Bernt Tellefsen er skuespiller og filmskaper. For noen få år siden var han med på å
lage en dokumentarfilm om kapertiden. Filmen er vist et par ganger i NRK og den ble
også vist under arrangementet i eTeateret.
Filmen forteller hvordan det gikk til at vanlige mennesker ble sjørøvere og hvordan
rederne skaffet seg store formuer. Det var
forresten ikke bare rederne som ble rike,
også dommerne i priseretten og auksjonarius
som solgte godset som ble tatt under kapringen, skaffet seg stor rikdom.
Virksomheten var ikke uten risiko. Da Kø-

benhavn ble bombet sønder og sammen av
engelskmennene i 1807 ble hele den dansknorske flåten beslaglagt.
Mange av skipene ble brukt til som fengsler, såkalt prisonskip. Hvis kaprerne var uheldige og ble tatt, endte de som regel som
fanger i disse skipene. Mange døde i dette
fangenskapet, mens andre satt i prisonen til
freden kom i 1814.

Ny film, ny historie
Ole Bernt Tellefsen sitter inne med mye
kunnskap om kapertiden, men nå er han i
gang med et nytt prosjekt. En ny film er på
gang og den skal handle om Svartedauen og
hvordan den herjet i Norge og her på Agder.
De som var til stede var så heldige å få se et
utdrag av denne filmen som skal vises på
NRK om et drøyt år. Enda lenger fram i tid
er det også planer om å lage en film om slaveskipet «Fredensborg», kunne Tellefsen røpe.

GLISSENT: De få som hadde funnet veien til eTeateret denne kvelden fikk en flott
innføring i sjørøveriets historie på Agder.

