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Sluppen Ruth anløber Roskilde havn  
- og losser en ladning øl 
 
Genoplev hvordan det så ud, når et sejlskib i forrige århundrede anløb 
Roskilde Havn. Lørdag den 31. maj kl. 11 anløber Nationalmuseets skib, 
Sluppen Ruth, Roskilde Havn og losser øl fra lastrummet til heste vogne på 
kajen. Sluppen Ruth er ført tilbage til den form det havde omkring 1890’erne  
og er det ældst sejlende fragtskib i Danmark uden motor. 
 
I dag kan man i mange danske havne se, hvordan skibe lastes og losses med 
kraner, spil, el-motorer og hydraulik. Containere sættes på trailere og køres ud til 
fabrikker og kunder, nøje afstemt med køreruter og stramme tidsplaner. Sådan har 
det ikke altid foregået. Varer transporteredes i gamle dage via søvejen og 
distribueredes med heste- eller trækvogn. Den 31. maj kan man opleve, hvordan en 
ladning øl losses fra lastrummer til de ventende fjedervogne, en særlig vogntype 
fra samme tid, der her trækkes af jyske heste, bedst kendt som bryggerheste. 
Kusken vil efterfølgende fordele øl til kunder i Roskildes gågade og i kvarteret 
nær havnen. 
 
Efter losning vil der være åbent skib et par timer. 
 
Transporten med skib og hestevogn sker i et samarbejde mellem Skibslauget Ruth, 
Andelsbyen i Holbæk og Herslev Bryggeri. Lasten er tidligere taget om bord i 
Herslev havn og sejles til Roskilde. Besætningen består af 4-6 mand på Sluppen 
Ruth og en kusk samt to medhjælpere til hestevognen. 
 
Yderligere information:  
www.sluppenruth.dk kontaktperson Niels Svarø, skipper 2010 5055 
www.andelslandsbyen.dk kontaktperson: Mads G. Bengtsson 
www.herslevbryghus.dk kontaktperson Brygger Tore Jørgensen  
Pressefotos m.m. Anni Mogensen, anni.mogensen@natmus.dk, 3347 3007 
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Om Sluppen Ruth 
Sluppen Ruth blev bygget i 1854 i Svinör i Sydnorge. Fartøjet blev bygget til 
skudefarten mellem Nordjylland og Sydnorge. Her har der gennem århundreder været 
drevet en livlig handel med udveksling af korn og andre landbrugsprodukter fra 
Nørrejylland mod tømmer og jern fra Norge. 
 
Ruth er den eneste bevarede "Danmarksslup" i verden! Hun sejler stadig udelukkende 
for sejl - uden maskine. I 1968 blev skibet testamenteret til et kulturhistorisk museum 
og ejes i dag af Nationalmuseet. 
 
Ruth er hjemhørende i Vikingeskibsmuseets museumshavn i Roskilde. Skibet sejles og 
vedligeholdes af en gruppe frivillige, der hver sommer sejler rundt i de danske 
farvande. 
 


