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En farlig fyr
En købmand ud på havet drog
Dum di da da dej
Med sig mange varer tog
Dum di dada da dej

Midt på søens mørke vand
Dum di da da dej
En kogge sejlet ud fra land
Dum di dada da dej

Til Bornholm de varer sku’
Dum di da da dej
Mangt og dyrt de sælges ku’
Dum di dada da dej

På koggen stod en farlig fyr
Dum di da da dej
Levet af røvereventyr
Dum di dada da dej

5

Koggen
Koggen var et handelsskib
Flyttede varer på vandet
Røver sejled’ samme skib
For koggen var alt mulig andet

Kasteller både for og bag
Stolt man står og kigger
Vinden bærer koggen frem
Sejlet blafrer og vrikker

Hop om bord, alle mand
Hvad synes I om skibet?
Hop om bord, så hurtigt I kan
Nu sejler vi for livet

Brædderne er skibets gulv
Herunder lasten ligger
Inde bag kastellets væg
Sidder kaptajnen og drikker

De sejled’ ud på Østersø’n
Sømandens elskede kogge
Rolig, tung og stor og stærk
Sømandens trofaste vugge
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Våben
Det vigtigste der var ombord
Det var skydevåben
De blev brugt til mange mord,
kamp med skrig og råben

En armbryst er effektiv
Rammer dig i nødden
Spyddet vil tag dit liv
Sender dig i døden

Bue, pil, kanoner og dolk
våben for sørøverfolk
Armbryst og spyd og sværd
Fjendens liv var intet værd

Pilene blev sendt afsted
Båret frem af vinden
Kanoner ku’ skyde med
Spredehagl på fjenden

Der blev trænet i timevis
På land og midt på koggen
Øvede i Sol og dis
Gjorde hele flokken
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Kapringen
Hør efter alle søens mænd
Mon I kender Petrus?
Den nye store røvermand
Østersøens virus

Hey ho, alle mand
Vi har vundet kampen
Vi har slået til igen
Skubbet dem af rampen

Hey ho, alle mand,
her begynder kampen
Nu slår vi til igen
Vi skubber dem af rampen

Ingen tør bekæmpe mig
Ikk’ engang de prøver
De har overgivet sig
Til Østersøens røver

Vi sender først en pil afsted
Råber og skriger
Smider dem en ond besked
Hør hvor de piber

Vi binder både mus og mand
og flytter hele skroget
Sejler koggen ind til land
For at tjekke rovet

De fleste kaster sig på knæ
tigger og beder
Petrus kan stå i læ
Imens han står og griner
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Varerne
Saltede sild og laks, saltet og tørret kød
Varer om bord på et skib har en særlig plads
Kommer de i havn bli’r kaptajnen tilfreds
Træ eller korn eller kul, aske og sten og jern
Lasten er under dæk, den skal sikkert i land
Vi må skynde os væk fra det dybe vand
Krydder og øl eller vin, silke og pels og uld
Koggen lægger til vi deler byttet op
Både dag og nat det er et krævende job
Varer fra skib til skib bæres op og ned
Låå lå lå lå låå – låå lå lålålålåå
Træk og slæb og slid både dag og nat
Låå lå lå lå låå – låå lå lålålålåå
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Livet ombord
Grib dine terninger
Læg dine skillinger
Vinden er stille
Kom, vi skal spille

En reparerer
En anden parterer
Dyret på dækket
Kaptajnen blir vækket

Frem med dit brætspil
Jeg væder en daler
Det dig der betaler
Frem med dit brætspil
Jeg væder en daler
Det dig der bli’r taber

Nu er der madbord
Røverne æder
Dyrene græder
Nu er der madbord
Røverne æder
Dyrene græder

Dampen fra gryderne
Tanken og lydene
Ilden der gnitrer
Maven der sitrer
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Fanget
Måneskinnet lå over vand
Petrus sov i kahytten
På dækket snorked’ alle mand
Det var midt om natten
Vågn op røver grib dit held
Faren sejler imod jer
Stå op røver red dig selv
Natten er et stormvejr
Ombord på koggen sneg sig en hær
Stærke, trænede sømænd
Listede i bare tæer
Uden at ryste på hånden
Kaptajnen vågned’ op til et chok
Alle røvere bange
Min ædle herre har fået nok
Petrus skal tages til fange
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Straffen
På en dejlig sommerdag
Dum di da da dej
Petrus led sit nederlag
Dum di dada da dej

Kaptajnens mænd skal sættes fri
Dum di da da dej
Hvis de dropper røveri
Dum di dada da dej

Sejled’ til en handelsstad
Dum di da da dej
Stadens hertug blev så glad
Dum di dada da dej

Sejle for et andet flag
Dum di da da dej
Gi’r sømænd deres liv tilbag’
Dum di dada da dej

På kajen stod et publikum
Dum di da da dej
De råbte: ”Petrus han er dum”
Dum di dada da dej

Der var sket retfærdighed
Dum di da da dej
Man sku’ tro, at der blev fred
Dum di dada da dej

Manden læste straffen op
Dum di da da dej
Petrus han skal klynges op
Dum di dada da dej

Men røveri blev ved og ved
Dum di dada da dej
Når bornholmske sømænd drog afsted
Dum di dada da dej
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Fakta
Middelalderens sørøvere
Langt de fleste sørøvere i middelalderen var hyret af rigmænd,
magtfulde folk og konger til at ”røve” noget tilbage, man følte
sig retmæssigt ejer af på grund af konflikter, regelbrud osv. Sørøverne oplevede sig selv som professionelle ”voldsaktører” – ikke
som røverfolk. De blev sendt til søs af deres arbejdsgiver for at
skade fjenden. Men udadtil ville arbejdsgiverne nægte at have
noget med det at gøre. Sørøveren – ikke arbejdsgiveren – blev
straffet for sine gerninger. Det var kun de færreste sørøvere omkring Østersøen, der sejlede rundt på egen hånd, som piraterne
fra Caribien.
Koggen
Koggen var et sejlskib, som kunne sejles af ca. 10 mænd. Hvis
der også var krigere, gods, forsyninger og levende dyr ombord,
så kunne pladsen blive trang.
Godset blev anbragt i lastrummet under dæksplankerne, som
man kunne løfte, når lastrummet skulle fyldes og tømmes.
Der kunne være et kastel i hver ende af Koggen. Det var en
slags forhøjede, borglignende platforme, hvor man kunne gemme sig for skyts og skyde på fjenden. Under kastellet var der
indrettet kahyt til kaptajnen og sengepladser. Skibets ror sad bagerst ved kastellet, og det blev styret fra rorpinden.
Våben
Vigtigste våben ombord var skydevåben, buer og armbrøst. Med
dem kunne man stå oppe på skibets kasteller og skyde ned mod
modstanderne. Senere kom de første kanoner, som var håndholdte hagebøsser. De var ikke var så træfsikre, men de kunne
bruges til at skyde med skærver/småsten, som ville spredes vidt
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og bredt og ramme og såre mange på én gang. Når man havde
gjort indtryk nok på modstanderen med det, kunne det være at
de allerede overgav sig, for de fleste ville nok undgå en slåskamp
på åbent hav. Ellers havde man også de almindelige våben som
sværd, spyd, dolk, økse og lignende.
Kapring
Ved en kapring ville sørøverne først forsøge at skræmme fjenden
så meget som muligt med råb og trusler og ved at skyde med
buer og armbrøst. Hvis ikke de overgav sig ville man forsøge at
komme ombord på skibet for at kæmpe sig til sejren med nærkamps våben. Men man skal forestille sig, at hvis et sørøverskib
angreb et mindre bevæbnet handelsskib, og de ikke kunne sejle
fra sørøverne, så var det mest sandsynligt at handelsskibet overgav sig for at redde livet.
Varerne
Saltede sild, smør, saltet eller tørret kød var typiske handelsvarer
fra Bornholm i middelalderen. Derudover blev der også handlet
med træ, korn, kul, aske, sten, voks, jern, hamp til reb, øl, vin,
salt, krydderier, tekstiler som hør, uld, silke og pels.
De mere dyrebare varer kunne være særlige skind som hermelin, der blev brugt til kongekåber, bøger som jo var håndskrevne
og med håndmalede illustrationer i dyrebare farver, måske også
guldbelagt.
Der er også beretninger om udskårne altertavler, der blev væk
undervejs til deres destination. Det ville være en meget eksklusiv
handelsvare, lavet af en træskærer, malet, måske forgyldt og sikkert oftest bestillingsarbejde.
Der er også en kilde, hvor de beklager at en ”tønde med bøger
og klenodier” er blevet væk. Det kunne være guldsmedekunst på
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rejsealtre, kostbart spisebestik, smykker, kostbare ædelsten, dyre
farvepigmenter eller et maleri. Det kunne også være relikvier,
altså knogler eller ting fra helgener, som man tillagde en stor
religiøs kraft, og som for det meste blev opbevaret i meget værdifulde skrin, der også var lavet i guld og sølv.
Livet ombord
Ventetiden
Ventetiden kunne være lang. Farten på rejsen afhang af vejret.
Fund af spillebrikker på skibsvrag antyder, at besætningen har
brugt ventetiden på terning- og møllespil. De har også fisket, repareret tøj eller sejl. De har sunget eller spillet musik på simple
instrumenter som benfløjte, jødeharpe og fortalt historier. Måske
har de talt varer op, og gjort sig klar til at dele byttet – nogle
gange fik alle fra mandskabet en andel af byttet. Det første de
gjorde, når de kom i havn, var at ”parte og bute”, som de kaldte
det. Det betyder at (for)dele og bytte.
Personlige ejendele
De havde deres egen skibskiste med ombord, hvor de medbragte personlige ting, som f.eks. spiseske, drikkekrus, trætallerken,
skiftetøj og religiøse ting som en rosenkrans til at bede med,
en amulet, eller tinmærke af en helgen. De havde værktøj til at
reparere fiskenet eller noget på skibet med. De havde sko med,
men oftest gik man rundt på de fugtige træplanker med bare
fødder, fordi man gled mindre på gulvet.
Maden
Nogle skibe havde transportable ildbænke med. Det var en slags
flytbart ildsted på en træramme fyldt med sten eller sand, hvor
man kunne lave varm mad. Man har nok mest spist kolde ting
f.eks. brød med saltet eller tørret kød og fisk, eller grød. Men idet
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