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Fra den første Juli 1814 tiltraadte jeg Lærerposten i Naviga
tion og Mathematik ved Søcadetacaaemiet, og hermed op- 

randt der et helt nyt Livsafsnit for mig.
Denne min første Lærergierning varede ikke længe, men 

jeg seer med Fornøielse tilbage paa den Tid, Sommeren af 1814 
og hele Vinteren til Foraaret 1815, med dens regelmæssige Ind
deling, uophørlige Beskieftigelse og Flid, Studier og Læsning 
afvexlende i bestemt Orden med Spadseren, recreerende Sam
taler og Omgang med Venner og Bekiendtere. Samtidig tog 
jeg mig for ret for Alvor at opfriske det, jeg som Cadet havde 
lært overfladisk, at fortsætte mine Studeringer og udvide mine 
Kundskaber. Ved Foraarets Begyndelse tog jeg saaledes i For
ening med Falbe og Zahrtmann Underviisning i det italienske 
Sprog af en emigreret Greve, Strasoldo di Zeleivsky, og bragte 
det i de følgende Aar saa vidt, at jeg kunde læse flere Vær
ker i dette Sprog. Ligeledes gik jeg til alle Michael Billes gratis 
Forelæsninger for Søofficierer og studerede Navigationen i 
den nyere Skikkelse efter Mendoza Rios og Andre, Quapratte 
deriblandt.

Da det gamle, i videnskabeligt Øiemed stiftede Søofficiers- 
eller rettere Sølieutenantsselskab, atter traadte sammen, og da 
jeg i Aaret 1807 var bleven Medlem af samme, deeltog jeg nu 
ret livligt i dets Møder om Standens Anliggender og indgav en 
Afhandling om Koffardifartens Benyttelse som Middel til Sø
officerernes Uddannelse. Jeg paaviiste i denne Afhandling, hvor
dan det nu, efter Krigen og Tabet af Flaaden, vilde være den 
unge Søofficier umuligt at erhverve sig practisk Uddannelse i 
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sit Fag, i den danske Søetat, eller blot leve af den yderlig re
ducerede Gage. Jeg henstillede de to Udveie: at søge Tieneste 
i udenlandsk Marine og at gaae i dansk KofTardifart, men an
befalede efter min Mening den sidste, som den der vilde be
vare den unge Søofficier for Landet, naar dette trængte til hans 
Tieneste.

1 Vinterens Løb tilbød de Coninck mig at føre en KofTardi- 
brig, han eiede, og med hvilken han selv vilde giøre et Par 
Reiser som Rheder og Passager. Jeg modtog Tilbuddet, og 
strax ved Foraarets Begyndelse 1815 søgte jeg om Permission 
for at fare til Koffardies i nogen Tid. Istedetfor det paatænkte 
Skib kiøbtes en større og ny amerikansk Brig, der blev kal
det Marie efter Fru de Coninck. Handelshuset Tutein havde 
Part i dette Skib, der iøvrigt var kiøbt for den nu ubegribelig 
ringe Priis af otte Tusind Rbd., og det kom mig derfor ikke lidt 
overraskende, da de Coninck, en Dag da vi fulgtes hiem fra 
Skibet, fremkom med den Efterretning, at han paa Grund af 
Omstændighederne selv maatte føre Skibet og kun kunde byde 
mig Overstyrmands Vilkaar.

Jeg fandt denne Handlemaade uværdig; min Ansøgning om 
temporair Udtrædelse af Etaten var allerede indsendt, uden at 
vække megen Omtale kunde jeg ikke tage den tilbage igien; 
hvad der var aftalt tidligere imellem os, kiendte Ingen, jeg fandt 
mig altsaa deri, efter at have sagt ham alvorligt Sandheden. 
De Coninck var af de Mennesker, der letsindigt lover og bry
der Løvter, han var det maaskee i en høiere Grad end nogen 
Anden, jeg kiendte. En forhenværende Maanedslieutenant Weise 
blev Anden-Styrmand, og en Herløv, Broder til de Conincks 
Kone, fulgte med som Volontair. Briggens Kahyt udstyredes 
med Elegance, og vor Spise og Drikke var tilsvarende.

I de første Dage af Mai seilede vi fra Kiøbenhavn med en 
ubetydelig Ladning af Jern og Tiære bestemt til Lissabon.

Da vi kom under England og Vinden var ugunstig at indløbe 
med i Canalen, tog de Coninck en Lots, der bragte os til An
kers paa Yarmouths Rhed. Dette blev et Forbillede for vor Reise,
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der i den Henseende mere lignede en Tour med en engelsk 
Lystjagt end en Handelsrejse: vi løb nemlig i Havn, hvor der 
kun var nogetsomhelst Paaskud eller Undskyldning derfor, og 
de Coninck søgte da at bevise, at dette var en bedre Oecono- 
mie, end at ligge udenfor med Modvind, hvorved der siedes 
saa meget paa Skib og Gods. Mig var Sagen fra den oecono- 
miske Side ligegyldig, og jeg fandt det naturligviis mere be
hageligt at fornøie os i Land end at krydse mod contrair Vind.

Vort flere Dages Ophold i Yarmouth og Lowestoft benyttede 
vi os ogsaa redeligen af til at more os. Da vi kom ind i Ca- 
nalen og havde krydset en Dag under Beachy Head, vendte vi 
om og løb ned til Læsiden af Dungeness, hvor vi laae til An
kers et Par Dage. Paa samme Maade gik det, da vi kom ned 
forbi Torbay, vi vendte om og løb ind paa Rheden og ankrede 
der for at oppebie en gunstig Vind. Her traf baade de Coninck 
°g jeg ganske uventet paa gamle Bekiendtere, der giorde os 
Opholdet meget behageligt.

Da vi kom til Ankers, nævnte Lotsen tilfældigt Brixham, Nav
net paa den lille By i Bugten, hvor han havde hiemme. Det 
randt mig øjeblikkelig i Erindring, at den Adresse, Lieutenant 
Langley paa Briggen Insolent havde givet mig paa hans Hiem- 
stavn, indeholdt Navnene Torbay, Brixham og Burnthouse. Jeg 
spurgte derfor Lotsen nærmere ud. Han kiendte Sam Langley 
meget vel, og denne var netop i Byen eller paa Onklens Land
sæde, som laae tæt ved; Lotsen havde seet ham endnu samme 
Dag. Styrmand Weise blev sendt i Land med Lotsen for at 
bringe Langley et Par Linier fra mig.

Weise kom tilbage med den Besked, at han havde talt med 
Lieutenanten, der sendte mig sin Hilsen, at han var Næstcom- 
manderende paa Linieskibet San Joseph, en Tredækker, der 
laae seilklar i Plymouth, at Langley havde fire og tyve Timers 
Permission for at lade sig vie, og at han derfor meget bekla
gede, at han ikke kunne komme ud til mig, men Onklen vilde 
den næste Dag komme i hans Sted. Weise havde talt med



4

Lieutenanten, idet denne kom ud fra Kirken med sin unge 
Brud.

Den næste Dag havde jeg Besøg af Onklen, en vakker 
aldrende Mand, som indbød mig til sit Countryseat, men da vi 
kort før havde havt Besøg af en Capitain Noble af den engel
ske Marine, en Slægtning af de Coninck, som havde indbudt 
os til sig den næste Dag, maatte vi opsætte Besøget til Burnt- 
house indtil videre. Den følgende Dag gik de Coninck og jeg 
iland i Torquay, en smuk lille By paa Nordsiden af Bugten. 
Her fandt vi en Postkareth parat for os og kiørte igiennem 
overordentlig skiønne Egne til Capitain Nobles Landsted, en 
nydelig Cottage, der laae en tre, fire danske Mile inde i Lan
det, i Nærheden af en Bye, jeg troer Teignmouth. Her tilbragte 
vi Dagen meget behageligt. De Coninck havde i Aaret 1806 
tilbragt en Maanedstid her, da han under Lieutenant Frederik 
Holstens Mentorskab var paa en Udenlandsreise, som blev af
brudt ved Krigen.

Capitain Noble havde vundet sig et Navn i Marinen fra Sla
get ved Cap St. Vincent, hvor han var Lieutenant paa Agamem- 
non og nævnes af Nelson, som den, der tilligemed ham entrede 
den spanske Tredækker Santissima Trinidad.

Familien var temmelig talrig, jeg troer, der var et halvt Du
sin raske Drenge, hvoraf En yttrede stor Lyst til at gaae til 
Søes med os, hvilket de Coninck dog var saa fornuftig at af- 
parere, skiøndt Forældrene tydeligt nok understøttede Drengens 
Ønske, i den Tanke udentvivl, at den de Coninckske Familie 
endnu var lige saa riig som før. Af Fremmede var der som 
Middagsgiæst en anden Postcapitain, paa den Tid en overmaade 
anseet Classe i England, en Capitain Cornelius Quinton, et smukt 
Exemplar af den engelske Marine. Tiden svandt behageligt, og 
om Aftenen kiørte vi tilbage til Torquay, hvorfra vi ved Mid
natstid i en øsende Regn og efter en temmelig farlig Seilads 
naaede ombord i vor lille Brig igien.

Den næste Dag giæstede vi Langleys Onkel, Mr. Wheaten, 
paa hans brillante Herresæde Burnthouse. Her var Alt i en
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stor Stiil, mange Tienere i Liberie, en fortræffelig Diner, skiøndt 
Selskabet kun bestod af et Par Herrer foruden os. Værten var 
den behageligste Mand, man kunde tænke sig.

Vi tilbragte fem, sex Dage i Torbay. Jeg veed ikke noget 
Sted, der har indtaget mig saa meget ved sin Naturskiønhed, 
som denne næsten cirkelrunde Bugt, der var flere danske Mile 
i Giennemsnit og hvis maleriske Kyster, der fra Strandbredden 
jevnt hæve sig amphitheatralsk ind i Landet, ere besaaede med 
Byer, Herresæder, Skove og dyrkede Jorder. Alt dannede det 
skiønneste og pragtfuldeste Panorama. Jeg kan ikke troe, at 
Neapels og Constantinopels saa berømte Baier overgaae denne 
i Skiønhed, Climatets Indflydelse undtagen.

Vinden blev god. Vi lettede og fortsatte vor Reise Syd efter. 
Da vi nærmede os Portugal, fik vi en frisk Nordenvind og det 
deiligste Veir. Jeg erindrer godt, hvor lykkelig og stolt jeg følte 
mig i disse Dage. Det var første Gang, at jeg paa egen Haand 
havde navigeret et Skib saa langt, dette var nemlig ganske 
overladt mig, og første Gang, at jeg seilede i Atlanterhavet og 
nærmede mig Sydens tillokkende Lande.

Indseilingen til Lissabon var fortryllende, og da vi kom op 
til Staden og ankrede lige udenfor den store Pombals-Plads, 
da vi kom iland og saae det bevægede Liv i Gaderne, de præg
tige Bygninger, det fremmede Folk, de eiendommelige Klæde
dragter, Munke i flokkeviis og af alle mulige Ordener, Tyrker, 
Grækere og Barbaresker — dertil det deilige Climat — da 
følte jeg ret, at der opgik et nyt Liv, at en stor, hidtil ukiendt 
Verden aabnedes for mig.

Vort Ophold her varede omtrent sex Uger, i hvilken Tid vi 
lossede og indtoge Ballast for at gaae til Malaga og der igien 
indtage en Retourladning af Vine og Frugt. Straks efter An
komsten fik vi Besøg af den danske Viceconsul, der i mig øje
blikkelig gienkiendte en Skolekammerat fra Frederiksborg og 
navngav sig som Jean Portugiser, det Navn han gik under imel
lem os Drenge. Hans Navn var Jean eller Juan Ayres, Søn af 
den danske Generalconsul i Lissabon. Han var paa Grund af
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Krigsurolighederne sendt til Danmark for at opdrages, som Til
fældet var med saamange Udlændinge paa den Tid, og da Stut- 
mester Nielsen i Frederiksborg paa sine Reiser i Spanien og 
Portugal var bleven kiendt med Faderen, havde denne betroet 
ham Sønnen. Jean var nu ligesom jeg et voxent Menneske og 
fuldkommen daniseret.

I Generalconsulens Huus bleve vi optagne med overordent
lig Forekommenhed, saavel paa Grund af mit Barndomsven- 
skab med Sønnen som ogsaa, fordi det viiste sig, at Fru Ayres 
var en født Bretton, Cousine af min Svoger Duurloo, og jeg altsaa 
paa en Maade i Slægtskab med dem. Vi giorde Smaatoure paa 
Muler og Æsler udenfor Staden, tilbragte en heel Dag paa et 
Landsted med Viinbierg, som Ayres eiede nogle Mile fra Byen, 
dreve om paa Gaderne og de offentlige Spadseregange i de 
kiølige Aftner, hørte fortræffelige italienske Operaer paa det 
smukke Theater, deeltoge i Smaaselskaber, Dands og Concer- 
ter, kort, morede os udmærket. Det uforlignelige deilige Climat 
og den ligesaa uforlignelige Frugt, samt de ypperlige Vine, Alt 
behagede mig, kun ikke det utaalelige Svinerie i Gaderne og 
tildeels i Husene selv.

Medens vi laae her, kom Efterretningen om Slaget vedWater- 
loo, der fremkaldte almindelig Jubel hos Portugiserne, men Sorg 
hos mig, thi Napoleon var min, som de fleste af mine nordiske 
Samtidiges, Helt.

Om mit Ophold i Lissabon veed jeg intet Videre at fortælle. 
Jeg kom ikke til at besøge det for sin Naturskiønhed berømte 
Cintra og det i Nærheden deraf liggende Kloster Mafra, en 
umaadelig stor Bygning fra Maurernes Tid, som falder i Øi- 
nene ved Indseilingen af Tago-Floden. Jeg havde ikke Raad til 
saadanne Excursioner, min Gage var som Styrmand kun halv
tredsindstyve Rbd. om Maaneden, dengang omtrent otte Specier, 
og de Coninck havde ikke Sands for den Slags Nydelser.

Vi giorde Bekiendtskab med et Par vakkre unge Nordboere, 
der allerede i nogen Tid havde opholdt sig i Lissabon og talte 
Sproget med temmelig Færdighed; den ene heed Slockfleth og
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var af en riig og meget anseet Hamborgsk Familie, den andens 
Navn var S tur, en Flensborger. Begge holdt sig meget til os 
og førte os om i Klostre, Kirker og andre seeværdige Steder i 
Staden og dens Omegn.

Der var Meget i Folkets Sæder, der var mig paafaldende. 
Saaledes saae jeg dagligen Folk, tilsyneladende rige og fornem
me, Mandfolk saavelsom Fruentimmer, sidde i dyb Negligee 
paa Altanen i prægtige Huse, medens de lode sig lyske i Ho
vedet af et Tienestetyende, af hvis Haandbevægelser man kunde 
skiønne, at Jagten ikke var omsonst, og at Fangsten expederedes 
uden Ceremonie imellem Neglene. Paa Gadehjørnerne ved de 
store Pladser saae jeg Mænd, meest aldrende, som den hele 
udslagne Dag stode ubevægelige, lænende sig med Ryggen op 
til Husene, indhyllede i tykke Kapper og med en uhyre tre
kantet Hat paa Hovedet. Det var deres Maade at tilbringe Da
gen paa, de havde Intet at bestille der, de talede ikke med No
gen og gik kun bort for at spise og sove i deres Huse, for 
atter regelmæssig hver Dag at indfinde sig igien paa det gamle 
Sted. Fruentimmerne fra Landet og de, der hørte til den lavere 
Borgerclasse, bare Mandfolkehatte og til Stads en stor Mand- 
folkekappe med Slag, eller som man dengang kaldte dem „Che- 
nille“, af tykt Kalmuk, hængende løst over den ene eller begge 
Skuldre. En ligesaa smagløs som i den stærke Hede besværlig 
Pynt.

Folket var i Almindelighed lille af Vækst, men velpropor
tioneret. Især blandt Mændene af den dannede Classe saae jeg 
mange udmærket smukke Mennesker; af Quindekiønnet var 
Bønderpigerne de smukkeste, i Almindelighed endog udmærket 
smukke, medens de i de høiere Classer bare Præg af svæk
ket Helbreed og tidlig Henvisnen, hvortil Ureenlighed af alle 
Slags sikkert har været Aarsagen.

Denne Ureenlighed var grændseløs: Privater i Husene vare 
ukiendte, de om Dagen benyttede Kar bleve ved Mørkets Ind
træden udtømte giennem Vinduerne ned paa Gaden, hvorved 
den Fremmede, der ei forstod Varselsraabet, ofte risikerede at
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faae Indholdet over Hovedet. Naar man traadte ind i de præg
tige med Quaderstene belagte Vestibuler, saae man Munke, 
Soldater, Bønder staae eller sidde rundt om, forrettende deres 
naturlige Behov ganske ugeneert. Vestibuler og Trapper vare 
derfor, selv i de prægtigste Huse og Palladser, i den væmme
ligste Tilstand. Gaderne bleve aldrig feiede eller rensede; Rot
ter og utallige herreløse, forhungrede og skabede Hunde op- 
rodede Skarnet, som Vindene og Solen efterhaanden tørrede 
og bortførte. Om Dagen plagedes man af en utaalelig Lugt, der 
udstrømmede fra ambulante Smaakiøkkener paa alle Gadehjør
ner, hvor der stegtes Fisk i branket harsk Olie; Stanken herar 
var for mig den allerværste Plage.

Der gaves en Classe Mennesker i Lissabon, som gik under 
Navnet Gallegos, Galliciere, Folk fra Provindsen Gallicien, en 
Benævnelse der gaves Vandbærerne, Dragerne og lignende 
Arbeidsfolk, eller hvad vi kalde Siouere; Navnet hidrørte der
fra, at de fleste af dem vare indvandrede Galliciere, der lige
som Savoyardeme i Paris, tyede hertil for Arbeide. Jeg har 
aldrig seet Folk med saa kraftig Legemsbygning og saa stærkt 
udviklede Muskler som disse Mennesker.

Vi havde antaget en af disse Gallegos til at kaste Ballasten 
ind i Skibet igiennem en lille Port paa Siden, et ungt Men
neske paa knap en Snees Aar. Han havde en Brysthvælving, 
som jeg aldrig har seet Mage til hos noget Menneske, en til
svarende Skulderbredde, og Arme og Been med saa svære 
Muskler, som man kun seer fremstillede paa colossale Steen- 
figurer. Dette unge Menneske arbeidede ufortrødent fra Mor
gen til Aften i den brændende Soelhede, uden at tage anden 
Hvile end den korte Tid, han behøvede for sit Middagsmaal- 
tid, der udgiorde et Stykke grovt Brød, lidt Giedeost og et 
Løg, Alt hvad han nød den hele Dag. At kaste Ballast, der 
her bestod af en tung, fugtig Jord, er et af de sværeste Arbej
der, man kan tænke sig; Kastet, der maatte skee med Accura- 
tesse ind ad den lille, knap tolv Tommer brede Port, nogle 
Alen over hans Hoved, krævede en uafbrudt Anstrengelse af
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alle hans Muskler, og dog var han om Aftenen lige rørig og 
munter.

Vi forlode omsider Lissabon og satte Cours efter Strædet. 
Uudsletteligt er det Indtryk, som det første Syn af den præg
tige Gibraltar-Klippe giorde paa mig. Vi kom til Ankers paa 
Malagas Rhed ved Aftenstid, og halede ind den næste Morgen 
i Rækken af det tætpakkede Lag af Handelsskibe.

Paa den anden Side af Bugten, ved Enden af den lange Molo 
eller Dæmning, laae to Orlogsfregatter; den ene var den en
gelske Fregat Undaunted paa halvtreds Kanoner, som havde 
bragt Napoleon til Øen Elba, Aaret iforveien, og den anden 
var den svenske Fregat Galathea, commanderet af den Grev 
Cronstedt, der i 1813, med Briggen Venta lidat, havde havt en 
Affaire under Christiansøe, med et Par af vore Kanonjoller, 
under Emanuel Wulff. Paa denne Sidste var endeel norske Sø- 
officierer: Klink, Frederiksen, Hesselberg og et Par andre, alle 
gamle Kammerater af os. Vi kom snart i venskabelig Omgang 
med begge Skibes Officierer og bleve indbudne til Baller og 
Dinerer der ombord.

Vort Ophold i Malaga varede over tre Maaneder, til hen i 
October, deels for Høsten og deels fordi Fiendtligheder vare 
udbrudte med en af Barbareskmagterne, hvilket bevægede de 
Coninck til at tage spanske Papirer og Flag samt en spansk 
Flagcapitain, en Forsigtighed, der utvivlsomt kostede ikke ube
tydeligt, baade her og siden i Kiøbenhavn, hvor atter en lig
nende pro forma Transaction maatte bringe Skibet under dansk 
Flag igien.

Vi vare adresserede til Handelshuset Kirkpatrick, hvis Chef 
tillige var nordamerikansk Consul. Kirkpatricks Familie, der 
siden er bleven saa navnkundig ved Datterdatterens Ophøielse 
til Keiserinde i Frankrig, var det eleganteste i Malaga og Hu
set det meest besøgte.

Der var tre Døttre, unge Piger paa en Alder fra sexten til 
tyve Aar, som Moderen et Par Maaneder før vor Ankomst 
havde bragt tilbage fra Paris, hvor de havde faaet deres Dan-
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nelse i det første Institut. Disse elskværdige unge Piger saa- 
velsom Faderens og Moderens fine Dannelse og den elegante 
Tone, der herskede i Hiemmet, var det, der trak Alt, hvad der 
hørte til beau monde, til deres Huus, og deres Aftenselskaber 
eller Tertulias vare de meest besøgte af Alle. I al den Tid, vi 
laae i Malaga, hengik der ikke en Aften, naar vi ikke netop 
vare indbudne et andet Sted, uden at vi indfandt os i Kirkpa- 
tricks Tertulia. Vi gik i Almindelighed iland lidt før Solens 
Nedgang for at spadsere i Alamedaen, her mødte vi da altid 
Damerne, hvem vi sluttede os til, og fulgte saa i Forening med 
flere Andre hiem med dem, hvor Aftenen tilbragtes med Sam
tale, Musik, Dands o. s. v. Signalet til Opbrud gaves ved at 
Tienerne kom ind med Presenteerbakker og bød Viin og Vand 
om til Giæsterne.

Foruden Kirkpatricks var der flere andre Familier, vi havde 
Omgang med, deriblandt den danske Generalconsul Hoppe, 
hvis Firma engang var det rigeste Handelshuus i Malaga, i 
Tidsrummet fra Aarene 1790 og til 1807, da det danske Flag 
var i Enebesiddelse af al Fragtfart i Middelhavet; men nu var 
det i Decadence, og Hoppe havde afstaaet Handelen til sin Svi
gersøn Scholtz, som ogsaa kort efter succederede ham som 
Generalconsul.

Der var en Kiøbmand af anden Rang, en Tydsker ved Navn 
Knauel; denne Mand antog de Coninck, jeg veed ei af hvilken 
Grund, til Commissionair for Skibet og for Indkiøbet af Lad
ningen, hvilket mod Slutningen af vort Ophold gav Anledning 
til en ubehagelig Forklaring imellem de Coninck og Kirkpa- 
trick, der ganske naturligt havde giort Regning paa at levere 
os Ladning. Saaledes var de Coninck, upaalidelig i Alt. Mig 
vedkom Sagen ikke videre, da jeg ikke havde Noget at giøre 
med Handelsanliggender, men det fortrædigede mig at see os 
viist Kulde i det Huus, hvor vi havde nydt saa megen Artig
hed. Knauel var en simpel Mand, og det er vel gaaet her, som 
det almindeligviis er Tilfældet, at det ringere Huus’ tilsyne
ladende bedre Kiøbstilbud i Enden har viist sig den mindre
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fordelagtige Handel. Knauel besørgede alle Smaacommissioner 
og daglige Leverancer til Skibet, hvilket maaskee har vundet 
ham de Conincks Yndest.

Han indbød os en Dag til at staae Fadder til sin Datter og 
tracterede os derefter med en Kiøretour ud paa Landet til en 
riig Greves Slot eller Landsted. Denne Tour var ganske inter
essant.

Kiøretøiet bestod i en langagtig Kasse, som vore Omnibus 
ser med Træbænke; den blev trukken af otte Mulæsler, som 
styredes af en Kudsk samt et Par Medhiælpere, der toge Sæde 
paa Skaglerne eller hvor de bedst fandt Plads. Hvert Øieblik 
fik en eller anden af Mulerne Nykker og stod stille eller dreiede 
tvers og bragte Uorden i det hele løst sammenholdte Spand; 
og nu maatte begge Medhiælperne ned for med Kiæppe eller 
Knipler, som de førte med sig, at bearbeide det gienstridige 
Dyr, undertiden hele Troppen, indtil den var bragt i Galop 
igien. Skiældsord og Trusler, eller Roes og Opmuntringer løde 
i Eetvæk fra Kudskens Mund, til Capitana, Reina eller hvad 
den Paagiældende heed, thi hver havde sit Navn.

Slottet var en stor gammeldags Bygning omgiven med høie 
og stærke Mure. Portene vare lukkede, og efter lang Banken 
og Raaben blev en lille Taleluge aabnet, giennem hvilken vi 
først bleve anraabte og gave Svar efter gammel Skik, at vi vare 
gente de paz, gente christiana, dernæst skarpt mynstrede med 
Øinene, indtil Hr. Knauel gienkiendtes som Senor Don Carlos, 
hvorefter man med mange Høflighedsforsikkringer gav sig til at 
drage Bolte og Skaadder bort og aabne de tunge jernbeslagne 
Porte.

Denne store Forsigtighed skrev sig fra de Tider, da Ky
sterne vare udsatte for hyppige Landinger og Strejftog af Bar- 
bareskerne, og man havde vel senere ogsaa fundet den nød
vendig for at sikkre sig mod Overfald af Stratenrøvere og 
Contrabandister, hvoraf Veiene endnu giordes saa usikkre, at 
jeg under mit Ophold i Malaga talte med en Mand, der skulde 
giøre en Reise over Land til Gibraltar, men maatte vente i flere
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Dage for at finde et Reiseselskab af velbevæbnede, modige 
Folk, der agtede sig sammestedshen.

Slottet, som forevistes os fra Øverst til Nederst, var riigt.men 
gammeldags meubleret, og den store Hauge var i gammelfransk 
Stiil med Statuer, stive Hækker, Terrasser og mange Spring 
vande, der nu vare i Uorden og tørre, men fremhævedes som 
Noget, der i sin Tid havde været prægtigt.

Denne Tour var den eneste Excursion i Omegnen, vi giorde, 
deels var Aarstidens stærke Hede ugunstig for Saadanne, og 
deels var Landeveiene usikkre, Overfald og Udplyndringer 
hørte til Dagens Orden, sagde man.

Selv i Staden gik man efter Mørket ikke sikker i Gaderne. 
Hver Aften saae jeg paa Kaffehusene i Alamedaen Folk komme 
ind, som toge en Kaarde frem under den store Kappe, hvori 
de vare indhyllede, og satte den i en Krog ved Siden af dem, 
indtil de gik igien. Jeg erindrer saaledes en gammel Mand, 
lille af Væxt, der hver Aften, med megen Gravitet, tog et 
drabeligt Slagsværd uden Skede frem under Kappen og stillede 
det op i Krogen ved sig, og da vi engang tillode os den Be
mærkning, at det forekom os et ubequemt Vaaben, greb han 
sin Dyrendal og giorde Stød og Parade med den i Luften, for 
at vise os, at han forstod at bruge sin Kaarde. Fra denne Skik, 
stedse at være beredt paa et Overfald, skriver sig den Maade, 
paa hvilken den store Kappe bæres og kastes over Skulderen, 
hvorved Armene indenfor ere frie, og kun et eneste let Ryk 
eller Bevægelse med Skulderen behøves, for at være i Positur 
med den dragne Kaarde i Haanden.

Knivstik, undertiden dødelige, forefaldt ofte paa Matrosværts
husene og især paa den lange eensomme Vei rundt om Bugten 
eller Havnen og ud til Enden af Moloen, hvor de to Fregatter 
laae. Denne Vei vovede Officiererne sig aldrig ud paa, und
tagen naar de vare flere i Selskab, i mørkt Veir lode de sig 
da ledsage af en Fakkelbærer; men Matroserne kom under
tiden for silde og halvdrukne fra deres Landlov og maatte vælge 
denne Vei for at komme ombord, dem hændte det derfor mange
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Gange at blive overfaldne og saarede underveis; vi hørte fra 
Briggen ikke sieldent Raab om Hiælp inde fra Bugten seent 
om Aftenen.

I Øvrigt behagede det spanske Folk og det sydlandske Liv 
mig overmaade meget. Der laae en ædel Stolthed i Folkets 
Holdning, som indgiød Agtelse; det sonore Sprog, Maaden at 
udtrykke sig paa, den rolige Gravitet i det ydre Væsen, Alt 
harmonerede hermed.

Om Aftenen, naar Luften begyndte at afkiøles, tyede Alle 
ud af Husene: den elegante Verden søgte Alamedaen — en 
meget lang, fiirdobbelt Allee af blomstrende og Vellugt ud
bredende Træer, med brede Spadseregange imellem dem — 
og de langs denne beliggende Kaffehuse, hvor Sorbet, lisle
monade og lis af alle Tillavninger nødes til den evig dam
pende Sigar.

Ved det første Slag af Vesperklokken fra et nærliggende 
Kirketaarn standsede Alle pludselig i deres Gang og Samtale. 
Hovederne blottedes, Catholikerne korsede sig og fremmumlede 
en kort Bøn, Alt blev tyst og som forsteenet, indtil det sidste 
Slag havde lydt, da Conversationen atter optoges og det for et 
Øieblik afbrudte Liv indtraadte paany.

Alamedaen, som aldrig savnes i nogen spansk By, laae nede 
ved Stranden, aaben for den kiølige Søluft, skiøndt dækket 
mod Havet af en Række smukke Huse. Oppe i de snevre 
Gader sadde og laae Folk paa Brostenene og i Dørene. Guitaren 
klimprede til kiælne Sange, Samtaler og Latter gienlød overalt.

Klædedragten var blandt Landfolket og de lavere Classer 
uforandret den gamle maleriske Nationaldragt, i de høiere 
Classer bare Damerne, naar de gik ud, endnu Mantillaen, det 
langt nedhængende sorte Slør, Viften, de korte Skiørter, de 
aabne sviklede Silkestrømper, der udgiøre Nationaldragten; 
Mændene derimod havde for største Delen antaget de engelske 
og franske Moder, kun de Ældre iblandt dem bare endnu den 
korte Silkekappe eller Domino af forskiellige lyse Farver, him- 
melblaa, guul, rosa o. s. v., ovenpaa en kort Trøie af et let,
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tyndt Stof; dette dog kun om Formiddagen som en Morgen
dragt.

Heden var meget stærk i Malaga; men de deilige Aftener, 
den Venlighed og Mildhed der var udbredt over Livet her, de 
herlige Frugter og Vine, Alt dette giorde mig Opholdet meget 
behageligt — Andalusierindernes noksom berømte Skiønhed 
vil jeg ikke engang tale om.

Henimod Slutningen af vort Ophold i Malaga ankom en 
nordamerikansk Eskadre til Rheden. Den bestod af et Linie
skib, et Par Fregatter og en halv Snees mindre Skibe. Den 
var paa Tilbagereisen fra Middelhavet, hvor den i Sommerens 
Løb havde tugtet en af Barbareskmagterne, jeg troer Tunis, 
skudt en Fregat i Sænk for den og tvunget den til Fred. De 
Coninck aflagde Besøg paa Linieskibet og fandt Leilighed til 
at giøre sig bekiendt med adskillige nye Opfindelser og Ind
retninger, hvoriblandt var det nye Vaaben: Espingolerne, der 
siden blev indført hos os. I denne Retning var de Coninck ikke 
uden Fortienester for sit Fædrelands Marine.

Efter at have indtaget vor Ladning og faaet en spansk Flag- 
capitain, Polycarpo de Robles ved Navn, ombord, lettede vi og 
begave os paa Hiemreisen. Skiøndt det maae have været i Oc- 
tober Maaned, maaskee endog over Midten, havde vi endnu 
det skiønneste Veir, man kan tænke sig; men vi vare ikke 
komne langt udenfor Strædet, før det forandrede sig og antog 
Charakteer af Efteraarsveir, meer og meer som vi kom nord
ligere og længer ud i Atlanterhavet. Efter at have ligget bi et 
Par Dage for Storm og Modvind i Opgangen af Canalen, fik 
vi god Vind og lensede under trerebede Mersseil Canalen 
igiennem og ind i Nordsøen, hvor vi under Norge fik contrair 
Vind og søgte ind til Christiansand.

Her maatte vi ligge i Quarantaine en Ugestid eller mere, 
gik derpaa til Søes, men maatte for Sneefog og Storm af syd
lige Vinde endnu engang søge Havn bag Hallands Vædderøe, 
indtil vi efter et Par Dages Forløb fik god Vind og naaede 
lykkelig Kiøbenhavn i de sidste Dage af November.
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Efter at Ladningen var udlosset, sagde jeg Briggen Maria 
Farvel for stedse. Jeg havde ikke fortient en Skilling paa denne 
Reise og havde ikke saameget som et Anker Viin eller et 
Pund Viindruer til Erindring om den, de Coninck viiste ikke 
den ringeste Generositet imod mig. Jeg forlod ham derfor og 
besluttede at søge Lykken paa egen Haand.

Jeg flyttede atter ind i mit gamle Logis paa Søcadetacade- 
miet og greb til min forrige Levemaade og de vante Beskief- 
tigelser. Der aabnede sig imidlertid meget snart Udsigt for mig 
til at faae et Skib at føre. En Englænder ved Navn Jeremias 
eller Jerry Dick havde etableret et Handelshuus i Kiøbenhavn 
og nedsat sig her, paa Grund af de Forbindelser, han under 
Krigen var kommen i med de danske Øer i Vestindien, hvor 
han havde store Fordringer udestaaende, dem han bedst kunde 
realisere ved at blive dansk Borger. Huset, hvis active Chef 
han var, heed Quinton et Dick og var egentlig etableret i London.

Et aT deres Skibe skulde giøres til dansk Eiendom for at 
fare paa St. Croix, og man søgte en dansk Mand til at føre det. 
Underrettet herom, henvendte jeg mig til Admiral Sneedorf om 
Raad og Bistand, og han greb Sagen an med den Varme og 
Virksomhed, der var hans Charakteer egen, gik selv med mig 
om til flere af de meest anseete og formaaende Mænd i Han
delsverdenen, introducerede mig til deres Bekiendtskab og an
befalede mig til deres Protection. Enden herpaa blev, at jeg 
af Herr Dick, hos hvem jeg iøvrigt anbefalede mig ved min 
Færdighed i det engelske Sprog, blev antagen til at føre hans 
Huus’ Skib.

Det var aftalt med Gerner Sneedorff, at han skulde være 
Styrmand med Skibet, og at al Fortieneste, paa Gagerne nær, 
skulde deles lige imellem os. Denne Aftale, der kunde synes 
altfor uinteresseret af mig, var hverken begrundet i nogen 
Egennytte hos Sneedorff eller i en Beregning hos mig, derved 
at vinde mig Faderens Protection. Den var ganske udsprungen 
af vort intime Venskabsforhold og maaskee, men ubevidst, af 
min Fortørnelse over de Conincks ugenereuse Adfærd imod mig.
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Den Deel af Vinteren, jeg forblev i Kiøbenhavn, anvendte jeg 
til Fortsættelse af mine Studier, samt til at giøre mig bekiendt 
med det spanske Sprog, som jeg paa Hiemreisen fra Malaga 
havde faaet nogen Øvelse i, ved at underholde mig med den 
spanske Capitain, der ikke kunde tale et Ord med Nogen af 
de Andre ombord. Jeg fik en Don Quixote tillaans af ham, og 
ved at læse flittigt i den, i Forening med det jeg forstod af 
det Italienske, kom jeg snart saavidt, at jeg taaleligt kunde føre 
en Samtale med Don Polycarpo, der til Giengiæld erklærede 
mig for et stort Ingenio.

Jeg spadserede ofte omkring i Byen og Omegnen med ham, 
og efterhaanden opsporede han nogle Landsmænd, hvoriblandt 
var en af Kjøbenhavns fornemste Spiseværter, ved Navn Ca- 
sadaban, en Meubelhandler Ross og flere velhavende Folk, der 
viiste ham megen Giæstfrihed, saa at han var ganske fortryllet 
over sit Ophold i Kiøbenhavn, der varede til hen paa Foraaret, 
og ved Hiemkomsten til Malaga, er jeg vis paa, er han i sin 
Kreds bleven betragtet som en stor Mand, en anden Colum
bus, for denne Reise til det fierne Norden; saa lidt bekiendt 
vare de nordiske Farvande dengang for Spanierne, skiøndt neppe 
en Snees Aar efter spanske Skibe i betydeligt Antal vare i 
regelmæssig Fart paa Norge, for i Aalesund, Christiansand og 
Trondhiem at hente Ladninger af Tørfisk.

Don Polycarpo havde engang i yngre Aar, han var en Mand 
over de Halvtreds, giort en Reise til Hamborg, men hvorledes 
han havde fundet derhen og tilbage, er vanskeligt at sige, da 
han ikke erindrede sig det Ringeste af Farvandet eller Kysterne. 
Han var en godmodig og stille Mand, der skiøttede sig selv og 
fordrev Tiden med at røge Sigarer Nat og Dag.

Den sidste Efterretning, jeg havde om ham, var fra Lieute- 
nant Thomsen, som i Aaret 1818 var i Malaga med Fregatten 
Nymphen. Thomsen, der fra sit Ophold med Corvetten Diana 
i Cartagena talte og skrev det spanske Sprog med Færdighed, 
havde i Kiøbenhavn havt Omgang med vor Flagcapitain og 
blev nu i Malaga en Dag modtagen af ham paa Moloen, hvor
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han iført sine bedste Klæder, med megen Pomp og Stolthed 
hilste paa Don Enrique som en gammel Bekiendt og erkyn
digede sig om alle hans Kiøbenhavnske Venners Befindende, 
og deriblandt fremfor alle Senor Don Juan — mig nemlig.

Midt i Februar Maaned bestemtes det, at jeg skulde afreise 
til London for at overtage Skibet. Uventet opstode der Forhin
dringer, som nær kunde have forstyrret min Lykke. Medens 
jeg var tilsøes den foregaaende Sommer, var nemlig mit Penge
regnskab fra Krigsaarene bleven opgivet ved Revisoren, og jeg 
havde erholdt Meddelelse fra Revisionscontoiret om, at efter 
skeete Udsættelser var jeg i en Gieid af tredsindstyve Pund 
Sterl. til den kongelige Kasse for mit Ophold i England, hvil
ken Giæld jeg havde at berigtige snarest muligt.

Ved min Hiemkomst om Efteraaret indgik jeg strax med 
Forestilling herimod: man havde ikke afæsket mig Oplysning 
og Erklæring om de giorte Udsættelser, som var almindelig 
Skik og Brug saavelsom den simple Retfærdighed; jeg viidste, 
at Udsættelserne vare ugrundede; man havde ganske overseet 
Forholdene ved mit lange Ophold i London, hvorhen jeg var 
beordret i Tienesteanliggender, og slaaet en Streg over de be
regnede Diæter, hvorved man endog havde krævet det, jeg 
som Krigsfange tilkom af den danske Regiering; kort, man 
havde giort mig aabenbar Uret.

Det hialp Intet: der var falden Decision i Sagen, og derved 
maatte det forblive. Sagen var nemlig den: i de sidste Aar af 
Krigen og under de totalt forstyrrede Pengeforhold var Regn
skabsvæsnet geraadet i stor Uorden; en Mængde Officierer, 
og det for en stor Deel ganske unge, ja de yngste, havde i 
Tidens Løb oppebaaret nominelt store Summer, for hvilke 
Regnskaberne enten manglede eller vare ufuldstændige. Nu 
vilde man med Kraft indhente det Forsømte; Regnskaberne 
skulde i Hast opgiøres og Restancerne med største Strenghed 
inddrives.

Det var en saare ubillig, ja næsten skammelig Adfærd; man
Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 2
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havde plyndret Marinen paa alle Maader, skaltet og valtet efter 
Godtbefindende med dens Priispenge, dem man aldrig gav 
Regnskab over eller giorde de Vedkommende Rede for; man 
havde ved egen Forsømmelighed foranlediget, at ganske unge 
og i Pengesager uerfarne Mennesker sadde inde med store 
Summer og stode tilbage med Regnskabsaflæggelse, og nu 
skulde der fares frem imod dem uden Barmhjertighed. Jeg vil 
ikke negte, at der i Regnskabsvæsnet havde indsneget sig 
nogen Demoralisation ved Marinen, men hvis var Skylden, og 
var det Samme ikke Tilfældet iblandt alle Classer af Landets 
Embedsmænd?

Flere unge Officierer bleve giorte ulykkelige ved denne in- 
humane Adfærd imod dem; de bleve afskedigede uden videre; 
Nogle toge siden deres Død derover; en Lieutenant von Schmid- 
ten, et i flere Henseender begavet Menneske, geraadede i en 
saadan Forstyrrelse og Fortvivlelse over at være udstødt af 
Etaten for en saadan Regnskabsgiæld af maaskee et Par Tu
sind Rbd., dengang knap tre Hundrede Specier, den han ei kunde 
tilveiebringe, at han tog Livet af sig selv. Man viiste ingen 
Skaansel, gav ikke engang Tid til at giøre Udveie, tog ingen 
Hensyn til Ungdom og Uerfarenhed. Overhovedet var den 
Maade, hvorpaa Marinen i det Hele blev behandlet, efter at 
Krigen var endt, i mine Tanker en stor Plet paa dens Be
styrelse, fra hvem Behandlingen egentligen udgik, eller hvem 
det ialtfald paalaae at beskytte Marinen imod Forurettelser.

Mine Forestillinger havde som sagt Intet nyttet, og Sagen 
stod saaledes hen i et Par Maaneder, indtil jeg indgav Ansøg
ning om at erholde Tilladelse til at gaae i Koffardifarten paany. 
Man svarede mig herpaa, at før denne Tilladelse kunde med
deles mig, maatte jeg enten betale de skyldige tredsindstyve 
Pund Sterl. eller stille antagelig Caution. Alle mundtlige Fore
stillinger til Admiral Bille var frugtesløse, han trak paa Skuld
rene og svarede til mine Yttringer: at jeg netop ved at fare 
skulde fortiene Pengene, og at jeg hverken kunde udsætte 
mine uformuende Slægtninge for ved Cautionen at lide Tab,
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eller nedsætte mig i min nye Rheders Øine ved at anmode 
ham om at indestaae for mig — med ganske tørt at sige:

— Kan De ikke finde Caution, saa betal, det seer vi heller!
Efter dette Svar var jeg i stor Forlegenhed; jeg skulde reise 

om faa Dage; der var ingen Tid at spilde; jeg skrev derfor 
efter Admiral Sneedorffs Raad en Ansøgning til Kongen om 
Udsættelse med Betalingen i et Aar, sagde, at jeg renoncerede 
paa det sikkre Haab, jeg kunde nære, at H. M. endog vilde 
ganske eftergive mig Giælden, som uberettiget Fordring, der
som Sagens Omstændigheder blev H. M. forelagte til Aller
højeste Afgiørelse, og bad kun om at faae Tilladelse til at gaae 
i Koffardifarten, da jeg snart derved kunde erhverve mig den 
skyldige Sum.

Jeg blev ikke færdig med denne Ansøgning før hen paa Af
tenen, Kl. 8—9, og ilede nu over i Palaiset med den, næsten 
uden Haab om at faae den leveret i Kongens Hænder den 
samme Aften.

Paa den yderste Trappe mødte jeg den jourhavende Adjutant, 
Kammerherre du Plat, som just forlod Palaiset for at vende 
hiem. Jeg standsede ham, forklarede ham i faa Ord min Nød, 
og han lod sig bevæge til at gaae tilbage. Mig lod han blive 
ventende i Forgemakket eller den store Audientssal, imedens 
han var hos Kongen.

Her stod jeg henved en halv Time i ængstelig Forventning; 
den store Sal var kun oplyst af et eneste Lys, som stod oppe 
i den øverste Ende ved Gardens Paukere; jeg hørte Kongens 
Stemme indefra i et længer fraliggende Gemak. Omsider kom 
du Plat ud og bragte mig Svar. I en meget venlig Tone sagde 
han mig, at Kongen havde læst min Ansøgning og lod mig 
sige, at jeg skulde være ubekymret, der skulde ingen Vanske
lighed blive giort for min Afreise; den næste Morgen, det var 
Referatsdag for Marinen, vilde H. M. lade sig Sagen forelægge 
til Decision. Kammerherren udspurgte mig dernæst om Detail- 
omstændighederne i Sagen, og efter nogen Tids Samtale herom 
gik jeg fornøiet hiem.

2*
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Jeg har mange Gange i mit Liv tænkt paa denne Tildragelse: 
den er ubetydelig i sig selv, og dog hvor charakteristisk! Hvor 
mange Konger findes der, om hvem man har saadanne Træk 
at berette? Hvor finder man en Kammerherre, der lader sig 
bevæge til at vende om paa Trappen for at bringe Kongen en 
Ansøgning fra en obscur Lieutenant, seent paa Aftenen, da 
saavel Konge som Adjutant længes efter Ro? Ansøgningen 
— vidtløftig var den ovenikiøbet — læses paa Stedet, Kongen 
gaaer ind paa Undersøgelse og sender endelig et venligt, be
roligende Svar. Jeg har mange Gange tænkt derpaa, og altid 
med varm Erkiendtlighed og inderlig Kiærlighed til Frederik 
VI. Jeg vil ønske, at dette Træk maae blive almindelig be- 
kiendt; jeg ved Intet, der meer charakteriserer hans Personlig
hed og hans Regiering.

Den næste Morgen gik jeg til den første Deputerede i Ad
miralitetet, Admiral Wleugel, for at han ikke skulde være ube- 
kiendt med, at jeg havde directe indgivet Ansøgning til Kongen. 
Det var omtrent Kl. 9, altsaa temmelig tidligt at begiære Au- 
dients, og da det var en Referatsdag, var det udenfor Sædvane 
at komme til den første Deputerede. Den gamle Admiral var 
smækvred over, hvad han kaldte min Paatrængenhed, at ulei- 
lige ham saa tidligt om Morgenen og paa en Referatsdag. Jeg 
forklarede ham i al Beskedenhed Omstændighederne; jeg bad 
ham tilgive mig min Dristighed; jeg vidste, at Referatet for 
Kongen begyndte Kl. 9, og jeg havde anseet det for min Pligt, 
at melde Hs. Excellence om den indgivne Ansøgning. Derved 
var da Sagen endt, og om Eftermiddagen havde jeg min Reise- 
permission.

Jeg talte ovenfor om Uordenen ved Priispengenes Fordeling. 
Et Exempel skal jeg anføre, hvor jeg selv var den Lidende. 
Et Aar eller to efter Krigen fik jeg Anledning til at giøre Fore
spørgsel om Priispenge i Justitsraad Gottlob Groves Contoir. 
Jeg var fra mine første Cadetdage godt bekiendt med Justits
raad Grove, han stod i nøie Omgang med min Onkel Rosted, 
og jeg var ofte kommen i hans Huus. Han omgikkes mig der-
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for som en Søn og kaldte mig Du. Den attraaede Oplysning 
gaves mig, og den ledte mig til Mistanken om, at jeg hele 
Aaret 1812 var bleven forbigaaet ved Fordelingen af den Part, 
der tilfaldt alle tienstgiørende Officierer til lige Deling. Jeg 
yttrede mig derom til Justitsraaden, men han svarede spøgende, 
at det var Snak, jeg havde faaet, hvad jeg skulde have.

— Hvor var Du udcommanderet? — 1 Bergen? — Saa 
maae Du ogsaa findes i Protocollen! Denne blev giennemseet, 
og her fandtes de af mig indgivne Lister over Officiererne ved 
min Division Kanonfartøier. — Seer Du, sagde han, her ere 
Listerne over alle Officiererne ved Bergens Flotille, saaledes 
som de ere indsendte fra Eskadrechefen. Dit Navn findes ikke 
deriblandt, hvor kan Du da sige, at Du var med der?

— Ja, men jeg har selv skrevet Listerne over Stadt-Divi- 
sionens Officierer og indsendt den til Eskadrechefen! See, 
mit Navn staaer jo nedenunder paa hver Liste, saaledes som 
altid naar en Chef indsender en Liste til sin Overcomman- 
derende!

— Ja, det er pinedød sandt! Du har Ret! Vi have blot taget 
Navnene, der stod i Rækken. Du skulde have sat dit eget 
Navn med, øverst, eller ogsaa skulde Eskadrechefen have ind
givet en aparte Liste over de under ham staaende Chefer. 
Men seer Du, min Far, nu er det for silde, derved er ikke 
noget at giøre. Regnskabet er sluttet! Saaledes mødte man mig 
med det samme Svar her, hvor man skyldte mig Regnskab, 
som sidst, hvor man havde krævet det af mig, begge Steder 
gik det ud over mig.

Imidlertid vilde jeg med større Erfarenhed, især i Penge
sager, ikke ladet Tingen gaae saaledes hen. Der var en be
tydelig Capital hensat til at afgiøre senere indløbende Krav af 
en dertil særlig bestemt Procentdeel af alle Priser, da det jo 
var at forudsee, at slige Krav maatte indløbe, men hvad der 
er bleven af denne Capital, veed jeg ikke. Det heed sig, at 
den, altfor kort efter Krigen, blev af Kongen skiænket til De
ling imellem Collegiets Deputerede og andre Herrer. Maaskee
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findes der i Gardes Efterretninger Noget herom. Jeg lod mig 
nøie med Groves i Spøg henkastede Svar. Siden, da det ofte 
kneb for mig at komme ud af det med Familie, har jeg under
tiden tænkt paa denne og flere Leiligheder, hvor jeg letsindig 
forsømte min Interesse.

En Ubetydelighed var dette Tab af Priispenge ikke, thi det 
var ikke blot i Aaret 1812, at man saaledes havde overseet 
mit Navn, Feilen strakte sig ogsaa op i de tidligere Aar, da 
jeg stod under Bielkes Commando, hvilket jeg endnu senere 
kom efter. Netop paa samme Maade vare Listerne affattede, 
og jeg erholdt saaledes kun Andeel af de Priser, der giordes, 
medens jeg var hiemme ved Hovedstationerne, men ingen for 
hele Sommeren igiennem, da jeg var fraværende som Stations
chef. Jeg mærkede det ikke, fordi de forfaldne Smaasummer 
for største Delen hævedes paa mine Vegne af min Onkel un
der mit Fangenskab, eller indløb til forskiellige Tider uden 
anden Oplysning end Angivelse af Navnet paa priisgiorte Skibe, 
hvorfra de hidrørte. Pengene vare altid velkomne, skiøndt de 
som oftest kun kom i Smaasummer af ti, tyve Specier, under
tiden endog ringere: et Par Rigsdaler med Vedhæng af Skil
linger, dem man altid fandt nøiagtig angivne endog i de mind
ste Brøkdele.

Hvor kunde et ungt og uerfarent Menneske nære nogen 
Mistanke, naar han saae denne skrupuleuse Nøiagtighed i Be
regningen? Om der iøvrigt blev udstedt offentlige Bekiendt- 
giørelser, om Lister paa de realiserede Priser fremlagdes til 
hver Mands Kundskab, Sligt veed jeg ikke nogen Besked om, 
men troer, at det ved disse Regnskaber er gaaet saaledes 
som med alle andre paa den Tid, at det var Regieringens Sag 
alene at controlere dem.

Den stakkels Justitsraad Grove, en vistnok meget brav og 
redelig Mand, lucrerede ikke ved sit rige men byrdefulde Em
bed som Generalkasserer for Prisecommissionen. Et Par Aar 
efter Krigen kom han en Dag ud paa Nyholms Hovedvagt og 
overgav sig selv til den vagthavende Capitain som Arrestant
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for Kassemangel. Capitainen bevægede ham ved sine Forestil
linger til at gaae hiem og derfra sende en skriftlig Melding til 
Collegiet. Hans mange Venner toge sig af hans Sag, og det 
Hele dyssedes hen, jeg troer med, at Manden for Svagelighed 
blev sat paa Vartpenge, men han døde kort efter af Græmmelse.



Omtrent midt i Februar tiltraadte jeg, ledsaget af SneedorfF, 
Styrmand Weise og en rask Dreng, jeg havde antaget 

som Oppasser, Reisen til England, overland til Cuxhaven.
Vinteren var indtraadt med Strenghed, og der var falden en 

saa dyb Snee, at vi kiørte paa Landeveien som imellem høie 
Mure. Da vi kom til Korsøer, var Bæltpassagen spærret af 
lis, og vi maatte forblive her en fiorten Dages Tid, i hvilken 
der samledes en Mængde Reisende, saa at Giæstgiverstedet 
var ganske fuldt og alle Iisbaade tagne i Beslag til Overfarten.

Jeg havde været saa heldig at være iblandt de Førstankomne, 
saa at jeg havde sikkret mig saavel de bedste Værelser som 
to Iisbaade. Kulden var streng hele Tiden. De andre Reisende, 
der vare indskrevne med Posten, maatte hver Dag, der var rin
geste Udsigt til Overfart, vandre over Isen ud til Næsset, hvor 
de tilbragte hele Dagen, for om Aftenen at vende trætte og 
forfrosne tilbage. Jeg derimod, som var min egen Herre, for
blev rolig hiemme.

En af de sidste Dage ankom tre Marokkanere fra Kiøben- 
havn. Den Ene var en fornem Mand, Xerife eller af Mahomeds 
Slægt; han havde været i Embassade til Kongen i Anledning 
af nogle Fordringer paa den danske Regiering; de to Andre 
vare: et ungt Menneske, der var Gesandtens Secretair eller 
Adjutant, og en gammel Mand, som var Tolk, da han i flere 
Aar havde opholdt sig i Hamborg og talte det tydske Sprog. 
Disse stakkels Mennesker vare allerede paa denne korte Reise 
stærkt forkomne af Kulden, mod hvilken deres østerlandske 
Dragt kun slet beskyttede dem.
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Da alle Pladser i Postvæsenets Iisbaade vare optagne, tilbød 
jeg dem Overfart i en af mine, saaledes at SneedorfT, jeg og vor 
Oppasser gik i den ene Baad, Styrmand Weise med de tre 
Marokkanere i den anden, og Baggagen fordeltes imellem 
begge. Herover viiste de sig meget glade og taknemmelige, og 
jeg underholdt mig ofte med dem, deels igiennem Tolken, deels 
ved at tale Spansk, som de forstode, men kun meget ufuld
komment talede.

Endelig viiste der sig en Dag Leilighed for os til at komme 
over. Indskibningen gik for sig i mine to Baade, smaa men 
stærke og til Bestemmelsen velconstruerede Fartøier. I Begyn
delsen havde vi aabent Vand, saa at vi kunde bruge Seilene; 
det blæste friskt, og vi fik ofte Søer ind over Hovedet, hvorved 
vore Kavaier bleve til stive Iisskiolde, da Vandet øieblikkelig 
frøs i dem. Hvor vi traf blød lis, blev Baaden hiulpen frem 
ved, at et Par Mand satte sig paa Bougen og med Benene 
stødte og stampede Isen i Stykker eller skiød den tilside med 
Baadshager, medens vi andre gave den en rullende Bevægelse 
fra een Side til den anden. Hvor vi traf paa fast lis, hvilket 
blev hyppigere, som vi nærmede os den vestre Side, maatte 
Alle stige ud og hiælpe til med at trække Baaden paa Isen, 
brast denne, kastede man sig paa Maven ind over Baaden for 
ikke at falde i, saaledes undgik vi ved den stærke Bevægelse 
at føle synderlig til Kulden.

Efter at have pustet en kort Tid paa Sprogøe, naaede vi en
delig Fyens Kyst ved Knudshoved henimod Aften, og toge 
derfra strax med Vogn til Nyborg. Baaden med Marokkanerne 
naaede Landet senere, og det var allerede mørkt, før Weise 
ankom og bragte os den Efterretning, at han havde landet sine 
Passagerer i en halvdød Tilstand i Knudshoved; først efter at 
man havde lagt dem i varme Senge, frotteret dem og tyllet 
dem med varm Kaffe, var det lykkedes at bringe Liv i dem 
igien, og han havde forladt dem, som han troede, uden Fare. 
Paa Overfarten havde de grædt og jamret sig, fremsagt Bønner 
og raabt: Allah! Allah! indtil de lidt efter lidt faldt hen i Dvale.
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Hvad der siden blev af dem, veed jeg ikke. For os Nordboere 
var Touren haard, intet Under derfor, at disse stakkels Afri
kanere, tyndklædte som de vare, med Tøfler eller Pampusser 
paa Fødderne, maae have følt den endnu haardere.

Reisen fortsattes med den paa de Tider sedvanlige Lang
somhed, der endnu forøgedes derved, at jeg førte en betydelig 
Baggage med mig, bestaaende af Skibskister, Kofferter, Køie- 
klæder og andre Sager, der høre til Sølivet. Vi overnattede 
saaledes i Odense, Haderslev, Flensborg, Rendsborg og Itzehoe, 
inden vi naaede Gliickstadt, hvor vi opholdtes flere Dage, før 
lisgangen paa Elben tillod os at tænke paa at gaae til Cuxhaven.

I de Dage, vi vare her, morede vi os meget godt, vi vare 
indbudne i Selskaber og paa Baller hver Dag, og jeg erindrer, 
at jeg fandt de gliickstadtske Damer meget smukke og af et 
ualmindeligt blomstrende Udseende.

Ogsaa her indskibede vi os paa to smaa Iisbaade, og denne 
Tour var endnu møisommeligere end den over Bæltet, den 
haardeste og ubehageligste, jeg har havt i mit Liv. Fra om 
Morgenen Kl. 9—10 og til seent paa Aftenen dreve vi om i 
Isen og vare da komne over til den anden Elbbred, hvor vi 
halede Baadene paa Land og vandrede en lang, anstrængende 
Vei igiennem Mudder og Leer op til et Huus, hvor vi skulde 
oppebie Strømkæntringstiden. Yderst trætte kastede vi os paa 
det bare Gulv, som vi gik og stode, og faldt strax i den haar
deste Søvn, troer jeg, jeg nogensinde har sovet. Det erindrer 
jeg, at aldrig har det kostet mig saa megen Overvindelse at 
staae op, som da man en Time eller to efter vækkede os for 
at gaae ned til Baadene igien.

Hele Natten dreve vi udefter, den største Tid omgivne af 
lis, og da Morgenen kom, følte Sneedorff og jeg os saa af
kræftede og trætte af Strabadser og Arbeide, og saa forkomne 
af Kulden, at vi ligegyldige for Alt kastede os paa vore Skibs
kister og vilde udentvivl være frosne ihiel, dersom ikke Baads- 
folkene havde forhindret os fra at sove ved idelig at purre og 
opmuntre os.
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Da vi ved Middagstid naaede Cuxhaven, var det med den 
største Møie, at vi kunde samle Kræfter til at gaae op i Værts
huset, hvor vi strax gik i Seng og sov til langt ud paa Aftenen, 
da den fornuftige Vært fik os til at staae op og nyde et godt 
varmt Maaltid.

Da vi den næste Middag seilede i en Evert over til Helgo
land, bleve Sneedorff og jeg overfaldne af Søsyge i en saadan 
Grad, som jeg aldrig før havde erfaret. Det var rimeligviis en 
Følge af de i de foregaaende Dage udstandne Strabadser, men 
os begge forskrækkede dette uventede Anfald af Søsyge meget; 
det var daarlige Auspicier for os, der nu for Alvor skulde be
gynde Sølivet. Ogsaa paa Overreisen fra Helgoland til Eng
land havde vi begge et lignende men ei saa voldsomt Anfald; 
siden sporede vi Intet dertil, og jeg troer, det maae have været 
Svækkelse af Maven, som Kulde og Overanstrengelser havde 
foraarsaget.

Paa Helgoland maatte vi atter henligge en Ugestid eller 
meer for Storm og Modvind. Tre Paketter laae seilklare for at 
modtage det temmelig store Antal Passagerer, der her havde 
samlet sig. De vare for største Delen unge Nordtydskere af 
Handelsstanden, med hvem vi førte en behagelig Omgang; det 
var særdeles dannede og artige Mennesker, med et mildt ind
tagende Ydre og Væsen, meget forskielligt fra den senere Tids 
raa og fordringsfulde Tone, der er bleven Nordtydskerne ejen
dommelig. Nationalhad til de Danske kiendte man dengang 
ikke til. Overfarten til England var stormende men ikke lang
varig. I Harwich leiede jeg en heel Stagecoach til at føre mig 
og mine tre Ledsagere samt vor Baggage til London, hvor vi 
ankom i god Behold i de sidste Dage af Marts.

Ved min Ankomst i London fandt jeg det mig bestemte Skib 
under Ombygning og Udrustning under dets forrige Capitains 
Tilsyn. Det havde været Aaret iforveien i Kiøbenhavn som en 
complet Orlogscorvette, den skiønneste, man her havde seet. 
Den var bygget i Rochelle, hvorfra den, under Navnet L’Impé- 
ratrice et Reine, i flere Aar havde faret som Kaper og tilføiet
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den engelske Skibsfart megen Skade, da den ved sin udmær
kede Seilads trodsede alle Fiendens Bestræbelser for at tage 
den, indtil den omsider fandt sig afskaaren fra Landet og imel
lem to Fregatters Ild, saa at hverken Flugt eller Modstand var 
at tænke paa.

Den havde været armeret med to og tyve Kanoner, var 
kobberforhudet og af den skiønneste Bygning, jeg nogensinde 
havde seet. Nu fandt jeg den omdannet til Brig, Portene vare 
tilbyggede og et Dæk lagt ovenover. Den var nu ovenom langt
fra smuk, skiøndt vistnok mere hensigtsmæssig indrettet til 
Koffardiskib og Lastdrager. Vel havde den tabt noget af dens 
gode Seilads, men den var altid endnu det bedstseilende Kof
fardiskib, jeg kiendte; den løb Alle forbi med Lethed, og kun 
de Fregatter, jeg senere fik at føre, overgik den i Sejlads. 
Maaskee? Men dens ypperlige Egenskaber som Søskib havde 
den conserveret i den Grad, at jeg aldrig har havt Foden paa 
noget Skib, jeg følte mig saa sikker med som den. Dens nu 
forandrede Navn var Sovereign.

Udrustningen skeete med Karrighed: Seil og Takkelage vare 
gamle og forslidte, Kahytmeubleringen yderst tarvelig, og Alt, 
hvad man tilstoed mig til Indkiøb af Glas, Porcellain og Dække
tøj samt Kahytprovisioner, var ti Pund Sterl. Jeg anvendte 
denne lille Sum samt Alt, hvad vi ellers havde kunnet spare 
sammen fra Reisepenge og Diæter, til at meublere Kahytten og 
Kamrene anstændigt for at giøre Skibet indbydende for Pas
sagerer. De eneste Forfriskninger og Tillæg til den simple 
Skibskost, vi fik Raad til at forsyne os med til Reisen, bestoed 
i lidt fersk Kiød for de første Dage, en Tønde Kartofler, lidt 
Klipfisk, The og Sukker samt tre, fire Flasker Viin. Vor Leve- 
maade paa hele Udreisen var derfor ikke meget forskiellig fra 
den simple Matros’. Klipfisk og Kartofler vare os en Delica- 
tesse til vore Søndags- og Onsdagsmaaltider; Vinen var ogsaa 
forbeholdt til Søndagen og en eller anden højtidelig Leilighed, 
og Theen, drukken kold af Thepottens Tud, fandt vi den be
hageligste Lædskedrik i Varmen.
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Mit Mandskab maatte jeg samle, som jeg bedst kunde; det 
kom til at bestaae af forskiellige Nationaliteter: Danske, Nor
ske, Svenske, Hollændere og en engelsk Neger, i Alt vare vi 
atten Mand, Nordmænd og Svenske vare i størst Antal. Alle 
vare Folk, der under Krigen havde faret med engelske Skibe 
og nu vare uden Hyre.

Under vort Ophold i London indtraf Scholten med sin Fa
milie dertil for at begive sig til St. Thomas, hvor han havde 
faaet det meget indbringende Veiermester-Embed. Han levede 
paa en elegant og flot Fod, og vi tilbragte den største Deel af 
vor Fritid i hans giæstfrie Huus, hvor vi altid traf Selskab af 
flere Danske. Dette var den egentlige Begyndelse til den nøiere 
Forbindelse, jeg kom til at staae i til Scholten og hans Familie 
Livet igiennem.

Omtrent midt i Mai vare vi seilklare. Briggen lagde ud af 
Dokken og løb ned til Gravesend, hvor jeg over Land kom til 
den, efter at have besørget Udclareringen og de øvrige sidste 
Forretninger. Den næste Morgen lettede vi for med gunstig 
Strøm at krydse os nedad Floden; men vi vare neppe komne 
under Seil, før et Uheld indtraf, der kunde have havt de vær
ste Følger og endt vor Reise lige paa Dørtærskelen.

Medens vi laae med bak Seil for at faae vort Anker heelt op, 
kom en lille Cutter seilende for god Vind opad Floden og løb 
sit Bugspryd ind imellem vort Fokkevant. Det var umuligt at 
faae ham klaret fra os, og faa Minutter efter raabte Lotsen med 
Heftighed, at vi maatte brase fuldt og vende. Dette skeete og 
gik lykkeligt, skiøndt vi slæbte Cutteren paatvers igiennem 
Vandet, indtil hans Bugspryd knak, og han derved kom til at 
ligge langs Siden af os, og vi efterhaanden kom fri af ham 
ved at kappe hans Tougværk.

Men under dette nærmede vi os med en meget stærk Fart 
— det kulede friskt — to store for Anker liggende Ostindie
farere. Det syntes næsten umuligt at undgaae at seile lige om
bord i dem. De havde Tropper inde, og en Mængde Menne
sker stode paa Rælingen og raabte til os af alle Kræfter. Sam-
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menstødet vilde have været ligesaa ødelæggende for dem som 
for os, vi kom seilende med stærk Fart, og Strømmen var ri
vende. Vor Frelse skyldte vi, at det ene Skib stak et af sine 
Ankere fra sig, hvorved det sveiede saameget til Siden, at vi 
gik klar af det; men den voldsomme Gnidning af Trossen un
der Udstikningen havde ganske giennemskaaret og ødelagt et 
nyt Ankertoug for det, og da vi strax efter kom til Ankers, fik 
jeg Protest fra begge Skibe til Erstatning af den lidte Skade.

Jeg tog igien Notarialprotest iland imod Cutteren, som den 
der havde forvoldt det Hele, og sendte Papirerne til Huset i 
London for at afgiøre Sagen. Hvorledes den endte, er mig ube- 
kiendt.

Aldrig før har jeg været i en mere overhængende Fare end 
dennegang, baade for at seile ombord i et andet Skib og for 
at seile paa Grund, begge Dele høist sandsynlig til Skibets 
fuldkomne Ødelæggelse. Lotsen, en gammel og meget erfaren 
Mand, var ude af sig selv. I de to Dage, han endnu forblev 
ombord, gik han og mumlede høit eller gientog for os Andre:

— I could not help it. It was no fault of mine. Could not 
help it...! Hvorved han stammede ganske forfærdeligt, om af 
Skrækken eller af gammel Vane skal jeg lade være uafgiort.

Vi slap med en ubetydelig Skade og naaede lykkelig Downs 
Rhed, hvorfra jeg Dagen efter lettede og tiltraadte Reisen i et 
deiligt Sommerveir.

Paa Franskebugten havde vi det Uheld, at en Mand faldt 
overbord og druknede; det var en Nordmand og en ualminde
lig smuk og ordentlig Karl, den bedste Mand af hele Besæt
ningen. Det var et reent ulykkeligt Tilfælde og i det bedste 
Veir: han faldt under Bryden for Spøg med Tømmermanden, 
hans Landsmand, med Ryggen op imod Bræddeopklædningen 
ved Falderebet; den var ikke rigtigt befæstet, gik løs og faldt 
ud i Søen, og den stakkels Karl faldt med den. Skiøndt det 
udfaldne Stykke var større end en almindelig Dør, saa at det 
kunde have baaret ham over Vandet, til Baaden kunde tage 
ham op, sank han desuagtet strax og kom ei mere tilsyne. En
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Ulykke af denne Art tilsøes vækker altid en trist Stemning. 
Skiøndt sammenfeiede fra alle Verdens Kanter og fremmede 
for hverandre, stifte Matroserne paa et Skib hurtigt Bekiendt- 
skab indbyrdes og betragte hinanden som Medlemmer af een 
Familie. Det er, som om Sømanden ved en Ulykke af denne 
Art for første Gang mindes om de Farer, han selv dagligen er 
udsat for.

Uden andet Uheld naaede vi Passatvindens Regioner og sei- 
lede, jeg for første Gang i mit Liv, under den deilige tropiske 
Himmel, hvor Aftenens ubeskrivelige Skiønhed som oftest 
holdt mig paa Dækket til efter Midnat, for atter ved Dagens 
Anbrud at forfriske mig i den kiølige og ikke mindre skiønne 
Morgenstund. Vi fik Sigte af Land ved Øen Antigua og seilede 
nu ind i den vidunderlig skiønne Søe, der her aabnede sig for 
os. Dens Overflade var saa rolig og glat som paa en Indsøe, 
og Sovereign skar igiennem Vandet som en Piil.

Den ene Øe efter den anden steg op af Havet, Nogle som 
Montserrat og Relonda af de meest maleriske Former, med 
høie Bierge, bedækkede med Grønt lige til Toppen. Paa Anti
gua afvexlede lavere Bierge med lange, flade, dyrkede Stræk
ninger, der prangede med det skiønneste Lysegrønne, hvis 
uforlignelige Silkeglands forhøiedes af Solskinnet. Jeg glemmer 
aldrig denne Dag. Det var, som om en Feeverden aabnede sig 
for mig. Jeg tør ikke indlade mig paa en nøiere Skildring af 
denne Verdensdeels uforlignelige Naturskiønhed, jeg veed ikke, 
hvor lang Tid Forsynet skienker mig endnu til at fortsætte og 
maaskee fuldføre min Levnetsbeskrivelse; jeg maae derfor ile 
dermed og blot holde mig til et almindeligt Omrids af mine 
Hændelser.

Vi ankom lykkelig i Bassinet, som Havnen ved Christians- 
sted paa St. Croix i daglig Tale kaldes. Det maae have været 
i Midten eller Slutningen af Juni Maaned. Der var altsaa ikke 
lang Tid for os til at indtage Ladning og afseile før den 25de 
Juli, som er den Dag, man regner, at Orkantiden begynder, og 
en Forhøielse af Assurancen for Skib og Ladning indtræder.
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Jeg forefandt en Mængde Skibe i Havnen, af hvilke faa eller 
intet endnu havde begyndt at lade. Grunden hertil var, at Ca- 
pitainerne havde forenet sig om at forlange en høiere Fragt 
end den, Planteurerne vilde give. Ingen af Parterne vilde bøie 
sig, og Striden var ved min Ankomst uafgiort. Høsten havde 
været ualmindelig riig, saa at der ikke var Mangel paa Last. 
Mig berørte denne Strid ikke videre, da min Ladning laae 
færdig til mig, den tilhørte for en stor Deel Rhederiet selv; 
men det varede ikke længe, før ogsaa jeg blev indviklet i 
Striden derved, at da de andre Capitainer saae mig begynde 
at lade, indgik de med Protest til Regieringen paa Grund af, 
at der existerede en Forordning, som forbød Skibe, der ikke 
kom directe fra Danmark, at indtage Ladning før de Skibe, 
der vare udclarerede i Moderlandet og havde bragt Fragt der
fra til Øen.

Jeg fik derfor Ordre til at standse og maatte nu henligge 
ørkesløs i flere Uger. Saavel skriftlig som mundtlig androg jeg 
hos Regieringen om Ophævelsen af dette Forbud, der truede 
med at tilføie mit Rhederie saa betydelige Tab; jeg henviste 
til den Omstændighed, at det ikke var Mangel paa Ladning, 
men nogle Capitainers ubillige Fordringer, der havde foran
lediget Protesten; men jeg opnaaede intet videre, end at man 
kun faa Dage før den 25de Juli gav mig Tilladelse til at ind
tage Last, og det først efter at jeg havde mæglet mellem Plan
teurerne og de gienstridige Capitainer og forskaffet disse Sidste 
Ladning.

Jeg havde nu kun fem, sex Dage til at indtage min Last, 
dersom jeg skulde frelse mit Rhederie fra den dobbelte Assu
rance. Jeg leiede en stor Flaade, der paa eengang kunde rumme 
Hundrede Fade Sukker, antog en Mængde Negre til Hiælp, 
og ved at arbeide Dag og Nat lykkedes det mig at blive fær
dig, saa at jeg før Midnat den 24de Juli var under Seil. Denne 
ualmindelige Activitet forskaffede mig et godt Navn paa Øen, 
men den kostede mig ogsaa en overordentlig Anstrengelse. 
Hele Dagen igiennem, fra den tidlige Morgenstund, var jeg be-
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skieftiget i Land med at mærke og numerere Fadene, et tem
melig besværligt Arbeide, der bestaaer i Indskiæring med et 
dertil indrettet Mærkejern, overvære Veiningen og paaskynde 
Indskibningen og dette under den brændende Soelhede. Jeg be
griber ei, hvorledes jeg udholdt det og undgik Feberen, uvant 
til Climatet som jeg var.

Sneedorff og jeg mødte iøvrigt den giæstevenligste og hierte- 
ligste Modtagelse, man kan tænke sig. Alle, Embedsmænd saa- 
velsom Planteurer, kappedes om at fetere os paa alle Maader: 
Ride- og Kiøretoure, Baller, de luxurieuseste Middagsmaaltider 
og om Aftenen Spillepartier; det var et sybaritisk Liv, vi førte, 
og dengang herskede der paa Øerne en Luxus i Levemaaden, 
man ingen Forestilling kan giøre sig om i Europa. Der var og- 
saa Rigdom dengang iblandt Planteurerne, der alle hørte til 
gamle og fornemme Familier og førte et Liv paa deres Plan
tager, der i Elegance og Smag ikke stod tilbage for den rigeste 
Adels i Europa.

Iblandt de mange Bekiendtskaber, jeg her giorde, vil jeg 
blot nævne een Mand, der ved sin Stilling saavelsom ved hans 
Charakteer og udmærkede Aandsgaver ragede høit over alle 
de Andre, og med hvem jeg havde den Lykke at komme i et 
nøiere og intimt Forhold, Generalgouverneur Bentzon nemlig, 
en Nordmand af Fødsel; Faderen havde jeg kiendt som By
foged i Bergen. Bentzon var fraværende ved min Ankomst til 
Øen; han indtraf først et Par Uger før min Afreise og overtog 
Embedet som Generalgouverneur, hvortil han nylig var ud
nævnt i den afgaaede General Oxholms Sted.

Min første Sammenkomst med ham havde Charakteren af en 
Striid, idet jeg med Varme forfægtede mit Rhederies Sag og 
begiærte Ophævelsen af det udstedte Forbud imod at indtage 
min Ladning. Men snart fattede han Godhed for mig, og jeg 
blev senere, under et følgende Ophold paa Øen, meer og meer 
befæstet i hans Yndest, saa at der opstod et saa fortroligt Ven
skabsforhold imellem os, som Forskiellen i Alder og Stilling 
kunde tillade.

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 3
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Ved Afreisen blev der sendt os fra Venner og Bekiendtere 
en saadan Mængde af Frugt, Vine og andre Forfriskninger til 
Briggens Brug, at vor Levemaade blev ligesaa yderlig luxu- 
rieus paa Hiemreisen, som den havde været tarvelig paa Ud- 
reisen. En gammel Onkel af Sneedorff, Mr. Cooper, en riig 
Planteur, sendte os saaledes sex levende Faar af en egen Race, 
rødbrune som Raadyr og meget store, det fortræffeligste Kiød, 
jeg nogensinde har spiist. Skifteforvalteren, Etatsraad Smidt, en 
gammel Bekiendt af min Fader, sendte os foruden en Mængde 
Frugt en Kasse Champagneviin. Fra Andre kom levende Kal
kuner, Perlehøns o. s. v. En riig Kiøbmand og Planteur, Paul 
Twigg ved Navn, gik med som Passageer, og han giorde efter 
gammel Skik sit Indlæg, som det heed, til den fælleds Huus- 
holdning, alle mulige Levnetsmidler nemlig, lige til Sennop, 
Salt og det mindste Kryderie, foruden Vine af alle Slags: Bor
deaux, Madeira, Portviin, Malvasier, Rhinskviin o. s. v., i en 
saadan Overflødighed, at jeg ved Hiemkomsten havde et For- 
raad tilovers af en tre, fire Hundrede Flasker.

Naar jeg nu seer tilbage til denne Deel af mit Liv, skinner 
den i en saadan Soelglands af ungdommelig Virkelyst, Kraft og 
Haab forenet med en riig og varieret Livsnydelse, at jeg føler 
stor Lyst til at skildre den i alle Enkeltheder, for ligesom at 
leve den om engang igien i Erindringen; men jeg maae ile vi
dere og forbeholde ialtfald disse Enkeltheder til en kommende 
Tid, om den skienkes mig. Er jeg engang færdig med det hele 
nogenlunde udfyldte Omrids af mit Livs Beskrivelse, kan jeg 
ved en Omarbeidelse letteligen indskyde dem.

Af mærkelige Tildragelser under mit Ophold paa St. Croix 
veed jeg kun værd at omtale en Scene af Mytterie, der fandt 
Sted imellem mit Mandskab.

Den langvarige Krig og for os tillige Kaperfarten havde 
fremkaldt en Demoralisation iblandt Matroserne, som yttrede 
sig i Lede til Arbeide og Koffardilivets Monotonie, hvoraf op
stod Insubordination og Opsætsighed. Klagen herover var al
mindelig paa Skibene i Havnen, og der forefaldt hyppigt Scener
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af denne Slags, hvor Militairets Hiælp maatte tilkaldes. En Lig
nende indtraf ogsaa hos mig en Dag, hvorved det næsten kom 
til Haandgemæng. Jeg lod Militairmagt komme, tilkaldte nogle 
Koffardicapitainer, som traadte sammen til en Ret, der idømte 
et Par af Urostifterne corporlig Straf, hvilken paa Stedet exe- 
queredes af et Par haandfaste Styrmænd med en saadan Alvor, 
at Exemplet virkede, ei blot hos mig, men paa alle de andre 
Skibe.

Min anden Styrmand Weise efterlod jeg i St. Croix, hvor 
han havde faaet et lille Fartøi at føre. I hans Sted tog jeg en 
Søofficier, der var kommen ud med et andet Skib som Under
styrmand men var utilfreds med sin Stilling der ombord. Hans 
Navn var Walterstorff, en meget svag og middelmaadig Officier.

Hjemreisen gik heldigt.
Kapere og Sørøvere havde begyndt at vise sig i Farvandene, 

som Følge af de spanske Coloniers Opstand. En Saadan mødte 
vi en Dag eller to efter, at vi vare komne ud fra Øerne, det 
var en lille Skonnert under spansk Flag, men aabenbart en 
Sørøver eller Kaper. Der vrimlede af Mennesker af alle Farver 
og i phantastiske Dragter. Vi skiælvede allerede for den Plyn
dring, vi ventede os, men det blev ved Skrækken. Efter nogle 
Spørgsmaal om vor Ladning, der ingen Værdi kunde have for 
ham, vor Bestemmelse, og om vi havde mødt Krigsskibe, forlod 
han os til ikke ringe Lettelse for min Passageer, der sikkert 
havde langt mere Grund til at frygte end vi Andre.

Det var en meget selskabelig og lystig Herre, denne Mr. 
Twigg, Irlænder af Fødsel. Han havde sin Commis med sig, 
et ungt Menneske, ogsaa Irlænder, men tilsyneladende en sløv 
og dorsk Person, hvem jeg nævner, fordi jeg en halv Snees 
Aar efter traf ham igien i Puerto Cabello som venezuelask 
Oberst. Da vi kom ind i Canalen, skulde Mr. Twigg og hans 
Commis landes et Sted paa den engelske Kyst, men under 
Plymouth fandt han Baadførerens Fordringer for ublue, og under 
Dover fik vi haardt Veir, som nødte ham til at giøre Reisen 
med til Kiøbenhavn.

3*



Reisen var gaaet heldigt af, og min Rheder var meget til- 
. freds. Ladningen blev losset og Skibet sat i Stand og 
udrustet til at afseile snarest muligt. Jeg fik en ny Styr

mand, skiftede Mandskab og gik først i November Maaned 
under Seil igien. Denne Gang havde vi taget Varer med til 
egen Handel paa Bodmerie, som det kaldes, det vil sige paa 
Credit imod femten Procents Rente for Reisen. Beløbet var 
to å tre Tusind Rbd. Et Tusind Rbd., som jeg havde faaet i Dou- 
ceur eller Kaplaken for den første Reise, bleve anvendte til 
fuldstændigt at udstyre vor Kahyt og forsyne os med Instru
menter etc. En Kammerjunker von Schmidten, der var ansat 
som Skifteforvalter paa St. Croix, gik med os som Passageer.

Efteraaret var ualmindelig stormende, vi havde idelig vest
lige Vinde, og efter at have ligget i meer end sex Uger i Nord
søen, snart prøvende paa at komme ind i Canalen, snart hol
dende Nord efter forbi Shetland men stedse dreven tilbage 
igien af Storme, maatte jeg beslutte mig til at løbe ind et Sted 
i Norge for at istandsætte Skibet, der havde mistet næsten alle 
Seilene og lidt meget paa Takkelagen. Vi kom først ind til 
Tanager, hvorfra jeg reiste op til Stavanger, for at erkyndige 
mig om, jeg kunde der erholde det Fornødne; men Enden blev, 
at jeg foretrak at seile til Bergen, hvor vi ankom nogle Dage 
før Juul. Her overvintrede vi, kiølhalte Skibet og gave det nye 
Seil og Takkelage, Alt i complet Stand.

Vore gamle Venner og Bekiendtere i Bergen modtoge Snee- 
dorff og mig med en saa varm og hiertelig Glæde, at Mindet 
derom endnu er mig ganske levende. Meer end fire Aar vare 
svundne, siden vi forlode Bergen, og i disse vare de største



37

Forandringer foregaaede: Landene vare løsrevne fra hinanden; 
de Forbindelser som fælleds Regiering og fælleds Universitet 
i Aarhundreder havde givet Anledning til, vare ophørte. Skif
tet imellem begge Nationer af Eiendom af forskiellig Slags havde 
vakt nogen Strid og Bitterhed paa begge Sider, Nationalflaget, 
Armeens Former vare forandret; men trods disse Forandringer 
og den langt tidligere bestaaende Utilfredshedsaand, der meest 
dog var indskrænket til en Deel af Embedsclassen og den 
høiere Kiøbmandsstand, trods dette var Kiærligheden til Dan
mark og dets Kongehuus levende og maaskee stærkere nu end 
nogensinde, og denne Stemning forenede sig med det person
lige Venskab for os og gav sig tilkiende ved en saa hiertelig 
Giæstevenlighed, som jeg nogensinde i mit Liv har erfaret.

Det var en uafbrudt Kiede af Selskaber og Forlystelser, vi 
levede i, i vort tre å fire Maaneders Ophold i Bergen. Kun 
enkelte af vore tidligere Bekiendtere vare bortgangne: Biskop 
Nordal Brun var død og Stiftamtmand Buli aftraadt fra sit 
Embed. Af Quindekiønnet vare næsten alle vore Ungdomsven
inder givte og hiemførte; andre, før overseete Smaapiger, vare 
voxede op og traadte i de ældre Søstres Sted; fire, fem Aar 
kunne i Almindelighed giøre store Forandringer i Quindever- 
denen. Den forhenværende Sorenskriver Christie, der under 
Regeringsvexlingen havde indlagt sig store Fortjenester af sit 
Fædreland, var nu Stiftamtmand i Bulis Sted, og en næsten 
ligesaa udmærket Mand, Falsen, var bleven Amtmand.

Den sidste var en Slægtning af Sneedorff, hvilket gav An
ledning til, at vi knyttede en nøie Omgang med denne yderst 
elskværdige Mand, hvis Charakteer staaer for min Erindring 
som en af de smukkeste og meest ophøiede, jeg har kiendt. 
Med en ualmindelig høi Væxt, kraftig Bygning og et imponerende 
Ydre, besad han en fyrig Aand, et mandigt Sind og en ubøie- 
lig Villie, dertil det blideste Gemyt og det kiærligste Hierte. 
Han var den behageligste Selskabsmand, var musikalsk og 
sang med en henrivende Stemme, var en ivrig Videnskabs- 
digter og flittig Skribent; men der hvilede et sværmerisk Tung-
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sind over ham, som mindede mig om Faderen og hans sørge
lige Udgang af Verden. Han blev heller ikke gammel, men 
døde i en kraftig Alder, efter længere Tids Skranten. Han tog 
ikke meget Deel i Selskabelighed udenfor sit Huus, men til ham 
kom vi altid et Par Aftener om Ugen og fordreve Tiden paa 
den behageligste Maade i læreriig og underholdende Samtale 
og et Partie Boston. Under vort Ophold i Bergen skrev han 
sin Norges Historie, som han sagde, for at giendrive Wergelands 
hadefulde Angreb paa Danmark i en Piéce, denne nys havde 
udgivet.

Vor Passageer von Schmidten, en meget godmodig og dan
net Mand, traf flere Ungdomsbekiendtere i Bergen og fandt 
Opholdet her ikke mindre behageligt end vi. Paa vor Konges 
Geburtsdag gav jeg en stor Festdiner, til hvilken Sagen skrev 
en Sang, der paa en meget smuk og hiertelig Maade omtalte 
det fordums Broderforhold imellem Danske og Norske.

Mit Vinterophold her i Bergen gav Anledning til en Han
delsomsætning, der siden viiste sig meget fordeelagtig for mig. 
Størstedelen af de Varer, vi havde taget paa Bodmerie i Kiø- 
benhavn, bestode i Manufakturarticler og Damepynt. Disse 
solgte jeg en stor Deel af her i Bergen, lidt under Indkøbs
prisen, og kiøbte igien et Par Hundrede Tønder saltet Sild, 
hvilke jeg paa Madeira omsatte for Viin, der atter solgtes paa 
St. Croix og St. Thomas, for at indkiøbe Retourvarer af Kaffe, 
Rom, Tobak og Riis. Disse forskellige Omsætninger gave til 
Slutning et Resultat af omtrent Hundrede Procents Gevinst.

I de sidste Dage af mit Ophold i Bergen udbrød et Mytterie 
iblandt mit Mandskab, som foranledigede mig til at arrestere 
fire Mand og lade dem holde i Arrest iland, indtil Skibet var 
afseilet, for da at løslades og siden sørge for sig selv. Herom 
var jeg bleven enig med Øvrigheden, da der ikke var nogen 
dansk Consul paa Stedet, til hvem de kunde overgives til 
Hiemsendelse. Jeg var saa heldig at faae andre Folk i Stedet, og i 
Slutningen af Marts eller Begyndelsen af April forlode vi Ber
gen og gik til Søes for at fortsætte vor Reise.
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Vi fik strax fra Begyndelsen haardt Veir, som varede i flere 
Dage og drev os et langt Stykke Nord paa. Omsider fik vi 
nordlig Vind og lensede nu sydefter ned i Nordsøen, hvor Vin
den trak sig mere mod Østen og Veiret blev bedre. Her kom 
jeg imidlertid i en farlig Situation, der nær kunde have for
voldt Skibets Forliis.

Vi havde nemlig i mange Dage ingen Observationer kunnet 
faae; efter den lange Omdriven for Storm og Modvind var Be
stikket naturligviis ikke at stole paa, men da jeg kom ned i Lod
skud, rettede jeg ved dem mit Bestik, som jeg efter en heel 
Dags meget vel samstemmende Lodskud troede med Nøiagtig- 
tighed, og stod med et tykt og taaget Veir trøstigt Cours syd
efter.

Om Aftenen Kl. 8, ligesom jeg var kommen ned fra Dæk
ket, hvor jeg efter det sidste Lodskud havde ladet Coursen for
andre meer vestlig, havde faaet mine Støvler af, ladet The og 
Piber bringe, for at sætte mig ned til en Frantsfus med min 
Passageer, vor sædvanlige Aftenunderholdning, kom den vagt
havende Styrmand ned og meldte, at han troede at see et Fyr 
paa Land. Jeg affærdigede ham med, at det maatte være et 
Skibsfyr, han saae.

Lidt efter kom han ned igien og bad mig om selv at kom
me op, da han nu, Veiret meer og meer klarede op, med Be
stemthed antog Fyret at være paa Land. Saa sikker var jeg, 
at jeg gav mig god Tid med atter at trække mine Støvler paa, før 
jeg gik op; men ikke snarere var jeg kommen paa Dækket, 
før jeg kiendte Winterton Fyret og et andet, jeg nu ei erindrer 
Navnet paa, og begreb øieblikkelig, at vi vare i en farlig Si
tuation, inde imellem Grundene omkring Yarmouth.

Jeg lod Læseilene bierge, luve til Vinden ud fra Land og 
Loddet kaste, medens jeg løb ned for at afsætte de i Hast 
tagne Peilinger i Kaartet. Jeg fandt nu, at vi vare indenfor 
Grundene, og at vi maatte prise os lykkelige, om vi slap vel ud 
med den Cours, vi styrede. En lille halv Time varede den 
ængstelige Spænding. Alt gik godt, og jeg kunde nu atter sætte
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Cours efter den dybe Rende med fuldkommen Sikkerhed. Vor 
Stilling havde været saa critisk, at det neppe vilde have varet 
mange Minutter, før vi, med den Cours vi styrede, vilde have 
løbet paa Grund og forliist Skibet.

Ved siden at giennemgaae den seilede Vei og sammenholde 
vore Lodskud, fandt jeg, at vi hele Dagen havde seilet en tolv, 
fiorten Mile nærmere Landet, end jeg troede os at være, en 
Strækning, hvor netop Lodskuddene, saavel Dybden som Grun
dens Beskaffenhed, paa en forunderlig Maade vare skikket til 
at føre mig bag Lyset. Netop paa samme Sted var en dansk 
Ostindiefarer forliist Aaret i Forveien, og en Vestindiefarer, ført 
af en Capitain Petersen, frelstes fra lignende Skiebne alene ved 
strax at ankre. Overhovedet havde denne Vinter og Efteraaret 
været ualmindeligt stormende, og af alle fra Kiøbenhavn ud- 
gaaede Vestindiefarere var det kun lykkedes for een eneste at 
komme ind i Canalen. Næste Morgen seilede jeg med den 
gunstigste Vind og Kuling forbi Dover, passerede hurtigt Ca
nalen og var efter fem Dages Seilads til Anker paa Madeira Rhed. 
Sovereign godtgiorde her sit Krav paa at kaldes en fortræffe
lig Seiler; vi løb ofte stadigen tolv Miles Fart.

Jeg havde Ordre at anløbe Madeira for at indtage et Partie 
Vine, som der var sluttet Fragt om med min forrige Passageer 
Paul Twigg. Veiret var uroligt, medens vi laae her, saa at vort 
Ophold trak sig ud til henved en Uge. Denne Leilighed brugte 
jeg til at afsætte den fra Bergen medtagne Sild og nogle andre 
Varer med en ikke ubetydelig Gevinst, og tog Betaling i Viin, 
der atter solgtes med Fordeel paa vore Øer. Det var første 
Gang, jeg besøgte denne Øe. Den danske Consul, S elby, var 
en vakker gammel Mand, i hvis Huus vi nøde megen Giæst- 
frihed.

En Dag, jeg var i Land, indtraf en „ras de marée“ — vi have 
intet Navn paa Dansk for denne endnu ikke tilfredsstillende 
forklarede Naturbegivenhed, der bestaaer i en pludselig og uden 
synlig Aarsag opstaaende voldsom Indvæltning af Havet. Jeg 
var strax ilet ud til Strandbredden paa et Sted, hvor Kysten
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var meget høi og brat afgaaende. Herfra saae jeg Havet komme 
langsomt ind i en uhyre Bølge, der næsten rakte op til det 
Sted, hvor jeg stod, en Høide sikkert af Hundrede Fod. Van
det havde en guul Farve og lignede en uhyre Leervæg, der 
blev fremskudt. Paa Rheden laae Skibene i en voldsom Bevæ
gelse: Viinfadene dreve adsplittede omkring, en Mængde Smaa- 
fartøier tumledes om hid og did. Alt var i den største Confu- 
sion, dog indtraf ikke nogen større Ulykke. Det Hele stod neppe 
mere end en halv Time paa; med Bølgen fulgte ikke nogen 
meget stærk Blæst, og da Alt var forbi, indtraadte fuldkommen 
Vindstille, og Havet lagde sig igien ligesaa pludseligt.

Vi forlode Madeira og stode ned i Sigte af de canariske 
Øer, hvor jeg første og eneste Gang i mit Liv fik Bierget Pico 
de Tenerif at see. Jeg forbausedes over at see den hvide Kegle 
med mørkeblaa Striber høit over Horizonten, ligesom svævende 
oppe paa Himlen, uden at noget Land nedenunder den var at 
see. Hidtil havde jeg været vant til at see Landet først komme 
til Syne nede i Horizonten og derefter hæve sig, alt som man 
kommer det nærmere. Her saae vi intet uden Luften i Hori
zonten og høit over denne stod lys og klar den skinnende 
hvide Biergtop.

Vi løb ind i St. Thomas Havn for at losse Twiggs Viin. Her 
traf jeg ham og Scholten, der begge vare komne ud før os med 
en engelsk Paket. Efter et Par Dages Ophold her seilede jeg 
over til Christianssted paa St. Croix. Her modtog jeg den ube
hagelige Efterretning, at der ikke var nogen Udsigt for mig til 
at faae Ladning; Høsten var slaaet feil, og de Sukkere, mit 
Rhederie kunde erholde, maatte gives to andre Skibe, det havde 
været uforsigtigt nok til at slutte Fragt med i Kiøbenhavn. Der 
var altsaa ikke andet for mig at giøre, end at ligge over til 
næste Aars Høst; men for dog, om muligt, at fortiene noget 
med Skibet i denne Tid, blev det overladt mig at prøve paa at 
faae en eller anden Fragt til andre Steder. Jeg giorde nogle 
Reiser til St. Thomas i denne Anledning og fik undertiden 
Haab om en Fragt, men det glippede stedse, og Orkantiden
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nærmede sig, saa at det blev nødvendigt at tænke paa at af
takle og oplægge Skibet.

Jeg havde fattet den Beslutning at oplægge Skibet i en af 
Havnene paa St. Jan, der ere sikkrere end Bassinet paa St. 
Croix, og hvor Klimaet antages for at være sundere end der. 
I denne Anledning bereiste jeg Øen i Selskab med Lieutenant 
Rosenørn og Assessor Wormskiold samt General Bentzons Bro
dér, alle tre lystige Brødre, som ringeagtede Forsigtighedsregler 
og trodsede Climatet, baade ved at vandre om i den stærkeste 
Soelhede og ved at nyde for stærkt ved de luxurieuse Maaltider, 
Planteurerne kappedes om at indbyde os til.

Følgen heraf var, at vi Alle ved Tilbagekomsten bleve syge. 
De Andre slap med lette Anfald, men jeg fik Climatfeberen for 
Alvor. Generalgouverneuren optog mig i sit Huus, hvor jeg nød 
den omhyggeligste Pleie. Min Læge, Dr. Bloch, tilbragte to 
Nætter ved min Seng, og efter tre, fire Dages heftig Feber, i 
hvilken jeg havde svævet i Livsfare, var det værste Onde over- 
staaet; men der fulgte en lang Reconvalescenstid efter, inden 
jeg kom saa meget til Kræfter, at jeg kunde tænke paa at be
give mig til mit Skib, der i Mellemtiden var seilet over til 
St. Jan.

Jeg følte mig endnu afkræftet og svag, da jeg, dreven af 
Længsel efter at komme ombord, begav mig til St. Thomas og 
derfra til Coral-Baien paa St. Jan, hvor jeg forefandt Sovereign 
velfortøiet liggende, med aftaklede Master. Her tilbragte vi de 
tre Maaneder, Orcantiden varer. Tiden svandt ganske taaleligt 
for os i det eensformige og uvirksomme Liv. Bøger fik jeg fra 
General Bentzons store og fortræffelige Bibliothek; her giorde 
jeg første Gang Bekiendtskab med de islandske Sagaer, og 
lærte mig selv efterhaanden at forstaae Sproget — med Und
tagelse af Versene — saa vel, at jeg læste alle de Sagaer, der 
fandtes paa Bibliotheket, hvoriblandt den ypperlige Nials Saga 
fremfor alle behagede mig.

Jeg havde ofte kiget i dem, uden at forstaae Sproget, indtil 
det en Dag faldt mig ind at læse det høit, da paa eengang mit
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Øre opdagede Ligheden imellem det Islandske og det Sprog, 
Almuen ved Stadt og paa Kysterne om Bergen talte, og nu 
forstoed jeg det Meste med Lethed. Bentzon forærede mig si
den en Pragtudgave af Snorre Sturlesøn. Ogsaa italienske Bø
ger læste jeg, deriblandt Machiavels „Il Principe“. Bentzons 
Bibliothek var for en Privatmand overordentlig stort og udsøgt; 
det indbefattede Værker i alle Sprog, selv persiske, arabiske 
og andre østerlandske Værker i stor Mængde.

En Gang om Ugen sendte vi et Fartøi til St. Thomas efter 
alle Slags Fornødenheder, og det medbragte da Aviser og 
Breve. Lidt Jagt og Fiskerie, nu og da en Rotur i Aftensvalin
gen for at besee Kysten eller aflægge et Besøg paa Plantagen 
Schimmelmann, hvis Bestyrer, Mr. Usher, en Irlænder, var en 
overmaade dannet og af Charakteer fortræffelig Mand, disse 
vare vore sedvanlige Adspredelser.

Et Par Gange fik vi Besøg af et Maroon-Party fra St. Croix. 
Flere Herrer af Embedsclassen forene sig nemlig i Orcantiden, 
da der er en Slags Ferie for dem, og leie en lille Skonnert 
eller Slup i et Par Uger for at giøre Toure imellem Øerne, 
undertiden endog til de længer fraliggende St. Kitts og St. 
Eustacius, hvor der findes Svovlbade. De skyde sammen og 
medbringe Alt, hvad der kan bidrage til at giøre Touren be
hagelig : Føde- og Drikkevarer, en god Kok, Spillekaart, Bøger, 
Fiske- og Jagtredskaber. Et saadant Besøg paa et Par Dage var 
en Festtid for os; der gaves Giæstebud paa begge Sider — 
vi havde ogsaa en dygtig Kok og manglede hverken Viin eller 
Fødevarer til en elegant Diner — hvor der da poculeredes, 
vexledes Nyheder, og Sang og Skiemt holdt os samlede under 
den deilige, stierneklare Himmel til henimod Midnat.

Paa det Sted, hvor vi laae, Cleaning- eller Careeringhole, 
var der fuldt af Rotter, der, alle tagne Forsigtighedsregler 
uagtet, fandt Vei ombord til os og snart fyldte Skibet i den 
Grad, at de om Aftenen uden Sky løb om paa Dækket, og om 
Morgenen, naar Lugerne bleve tagne af, samlede sig i flokke-
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viis nedenunder i Lasten, saa at jeg oppe fra Dækket ofte 
skiød ned imellem dem med Hagl.

For at blive denne Plage quit maatte jeg bequemme mig til 
det ubehagelige Middel at røge dem ud, hvilket lykkedes os 
for saa vidt, at vi heiste et Par Tønder døde Rotter op; men 
mange forbleve liggende imellem Tønderne og udbredte Stank 
i Skibet. Dette og Lugten af Malingen, som efter Røgningen 
blev nødvendig, fremkaldte Sygelighed blandt Mandskabet, og 
jeg var nødt til at sende Flere til Hospitalet i St. Thomas, 
hvor fire Mand døde af Feber. Ved den sidste Transport blev 
ogsaa Sneedorff syg og maatte forblive der. Mit Mandskab var 
saa afkræftet, at jeg maatte leie Vogne til at hiælpe ved Tiltaklingen 
af Skibet og bringe det under Seil. I et trist Humeur forlod 
jeg Stedet.

Sneedorff laae meget haardt angreben af Feber i St. Thomas 
og svævede længe i den største Livsfare. Fire Mand havde jeg 
allerede mistet, ligesaa mange laae endnu syge, og Resten af 
Mandskabet var kun svage. Imidlertid slap vi lykkelig over 
til St. Croix, og her kom Folkene efterhaanden til Kræfter 
igien. SneedorfF kom efter en Maanedstid helbredet tilbage. 
Hele den øvrige Tid af mit Ophold paa St. Croix herskede der 
stor Sygelighed blandt Skibsbesætningerne og Tropperne.

Fregatten Minerva under Commandeur Johannes Krieger kom 
ud og afløste Briggen Bornholm, der under Capitain Schøn- 
heyder havde været paa Stationen i to Aar. Den mistede flere 
Officierer: Kramer, Andersen, Holsten og Bang, erindrer jeg, 
døde i Løbet af Vinteren og Foraaret. Af et Compagnie Sol
dater, som kom ud under en Major Koppens Commando, døde 
meer en Halvdelen, deriblandt flere af Officiererne, og det i 
den første Maaned efter Ankomsten. Ved en af Officierernes 
Begravelse gik jeg ved Siden af Major Køppen, da vi pas
serede imellem to lange Rækker af friske Grave. Han sagde 
med en sørgmodig Stemme:

— Her ligger nu snart alle mine Folk, jeg bragte med mig! 
Otte Dage efter laae ogsaa han paa Kirkegaarden.
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De spanske Colonier i Sydamerika vare nu alle i fuld Op
stand, og som Følge heraf vrimlede Farvandene imellem Øerne 
af Krydsere og Kapere under alle Slags Flag, mange af dem 
vare Sørøvere, og Tilstanden var ikke stort bedre end i Buc- 
canerernes Tider.

Paa St. Thomas saae man Flokke af Officierer, meest Eng
lændere, der strømmede til for at tage Tieneste i Insurgent- 
hærene. Kaperne og Sørøverne sendte deres Baade ind for at 
hente Fornødenheder af alle Slags, og Folkene dreve om i 
Gaderne, uden at Nogen spurgte, hvor de kom fra. Matroser 
saavelsom Officierer vare aftakkede Krigsfolk fra de engelske, 
efter Krigen opløste Hære og Flaader, Mennesker, som det 
vilde, eventyrlige Krigsliv under Sydens skiønne Himmelegne 
langt bedre gefaldt end det eensformige arbeidsomme Liv i 
Koffardifarten eller anden Privatbeskieftigelse.

Intet Sted paa Jorden er saa indbydende til det omstreifende 
Fribytterliv som Farvandene imellem de vestindiske Øer og 
overhovedet den hele mexikanske Havbugt med den utallige 
Vrimmel af Smaaøer, der omgive de større og stærkt befarede 
Øer og afgive de sikkreste Skiulesteder for lurende Sørøvere; 
det deilige Clima, de rige Skibsladninger, der tilføres fra Eu
ropa, den Lethed hvormed Rovet kan afsættes og Fornøden
heder igien forskaffes, Alt er saa lokkende. Skibsfarten var 
derfor bleven meget usikker, og den danske Regiering havde 
fundet det trængende nødvendigt at forstærke den ved Øerne 
stationerede Sømagt med nogle hurtigt farende mindre Krigs
skibe. To velseilende Skonnerter paa tolv Kanoner og halv
tredsindstyve Mands Besætning bleve kiøbte i Nordamerika, 
og Lieutenanterne Blom og Rosenørn fik Commandoen af dem. 
Fregatten Minerva og de to Skonnerter: Macaria og St. Thomas 
udgiorde saaledes Sømagten ved Øerne, og deres temmelig 
stærke Officiersbesætninger bragte meget Liv i Selskabskred
sene paa vore Øer. Desværre bleve, som sagt, mange af dem 
Offere for Climatfeberen, deriblandt ogsaa Fregattens Chef, 
Commandeur Krieger.
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Mit Liv under det lange Ophold i Colonien kan jeg neppe 
give meer end et almindeligt Omrids af, skiøndt der kunde 
være Fristelse nok for mig til at forsøge paa en fuldstændigere 
Skildring af Livet i Colonierne, som det dengang endnu var, 
da den fordums Rigdom og Luxus endnu ikke ganske var for
svunden, ja da det neppe anedes, at den saa snart efter skulde 
forsvinde: det var et lystigt, glimrende og midt i sin Eens- 
formighed yderst broget Liv.

Planteurerne, eller som de efter den engelske Udtale al
mindelig kaldes, „Planterne“, det vil sige Godseierne, vare 
næsten alle af gammel og fornem Familie, franske og engelske 
adelige Slægter; de vare fødte og opdragne i Rigdom; deres 
Boliger vare som Slotte; de holdt prægtige Equipager og Ride
heste af den ædleste engelske Race; havde deres Væddeløb 
og Hanekampe, hvor Hazardspil dreves og betydelige Summer 
forødtes; de gave hyppigt store Giæstebud og Baller, og hvad 
den daglige Giæstfrihed angaaer, da overgik den enhver euro
pæisk Forestillng herom. De unge Mennesker af begge Kiøn 
havde faaet deres Opdragelse i Europa. Dannelse, aristokratisk 
Selvfølelse og Rigdom fremkaldte derfor den fineste Selskabs
tone iblandt dem.

Embedsstanden, der for største Delen bestod af indfødte 
Danske — europæisk Danske —, havde vel tilegnet sig den 
samme Tone, men der herskede iblandt den et friere og noget 
udskeiende Liv, som dog forskiønnedes ved en vis Genialitet 
og et eiendommeligt Lune, da der saavel blandt de ældre som 
de yngre Embedsmænd fandtes mange ypperlige Hoveder. De 
fornemste og rigeste iblandt dem i Christianssted havde for
enet sig om at give stadige Soiréer hele Aaret rundt, hver paa 
sin bestemte Dag i Ugen, Generalgouverneuren to Gange om 
Ugen, saa at man hver Dag vidste, hvor man kunde tilbringe 
Aftenen i Selskab. Disse Soiréer vare aabne for enhver dannet 
Europæer, efter en simpel Præsentation. Der samtaledes, gior- 
des Spillepartie, man kom og gik, naar man vilde, og der her-
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skede stedse den behageligste og livfuldeste Tone. Bevært
ningen bestoed i The, Smørrebrød, Grog og Sigarer.

De fleste Embedsmænd levede i ubundet Ægteskab med et 
couleurt Fruentimmer, der ikke lod sig see ved Bordet eller 
blandt Selskabet, men opholdt sig i et Sideværelse, hvorfra 
hun styrede Opvartningen. Her thronede hun paa Soirée-Dagen 
ved Thebordet, omgiven af et Selskab af andre couleurte Da
mer, de fleste levende i lignende Forbindelser med en „Blank“; 
undertiden kom ogsaa en enkelt „Lady“ eller anden, skiøndt 
meget sieldent, ganske ung Pige med i disse Selskaber under 
en Paarørendes Ægide. Hos disse Damer aflagde Herrerne ved 
slige Leiligheder Besøg efter Behag; de, der foretrak Conver- 
sationen med dem for et Spillepartie, tilbragte Aftenen hos dem.

Ved Spillebordene spilledes L’hombre, Whist og Boston. 
Der havde dannet sig faste Partier, hvor tre, fire Personer sta- 
digen spillede sammen, ved disse var Spillet høit. Jeg hørte til 
et af disse, hvor jeg var General Bentzons stadige Makker i 
Whist. Pointet var en Piaster—Specie — og desuden en aparte 
Paré af en Piaster for hver enkelt trick og for Honneurer. 
Tab eller Vinding paa een Haand var almindeligviis Hundrede 
Piastere; dog tabte jeg een Aften tre Hundrede, men det var 
en trois, med en blind Mand. Ved stadigen at spille det samme 
Spil, hvori jeg snart vandt, snart tabte, udjevnedes Tab og Vin
ding, saa at Balancen ved Enden af mit Ophold paa Øen var 
en Bagatel.

Jeg havde ingen Mangel paa Penge dengang, og skiøndt jeg 
aldrig havde Passion for Spil, indlod jeg mig dog derpaa, her 
saavel som til andre Tider i mit Liv, fordi det gav mig Adgang 
til det bedste Selskab og bragte mig i Forbindelse med de 
meest anseete Mænd. Det havde været Tilfældet i Norge, det 
blev det ogsaa senere; men jeg spillede med Eftertanke og vog
tede mig stedse for at lade det blive til en Lidenskab; tvert- 
imod var jeg ofte for genereus og søgte ved forvovent Spil at 
blive af med min Gevinst, naar jeg engang havde for stort Held
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og skammede mig for, at man skulde troe om mig, at jeg spilte 
for at vinde.

Paa Øerne og ved disse Soiréer blev der imidlertid spillet 
langt høiere Spil, L’hombre nemlig, hvor der ofte tabtes paa 
een Haand over Tusind Piastre; egentligt Hazardspil blev paa 
St. Croix kun drevet i Smug og af mindre reputeerlige Cha- 
rakterer; ved Hanekampene, der til ubestemte Tider holdtes 
paa Vestenden, blev der seet igiennem Fingrene med det af 
Skaansel for de gamle engelske Skikke; men paa St. Thomas 
var det mere almindeligt, og der fandtes endog et i engelsk 
Stiil meget elegant indrettet offentligt Spillehuus, der tilhørte 
en Franskmand, som gik i daglig Tale under Navnet Rouge, af 
Spillet rouge et noir, skiøndt hans rette Navn var Bonelli, om 
jeg husker ret.

Saaledes tilbragte vi i Almindelighed Aftenerne. Dagene 
hengik med de ubetydelige Forretninger, der kunde forefalde 
ved Skibet, og med vor private Handel.

Man staaer tidlig op i Vestindien, ved Daggry, imellem Kl. 
5 og 6, tager et Bad og drikker en Kop Kaffe, hvorefter man 
rider, kiører eller spadserer en Tour i Morgenkiølingen, der 
imidlertid kun er kort, en Time eller høit to efter Solens Op
gang. Der spises Frokost, og Enhver gaaer derefter til sine 
Forretninger, som fortsættes uafbrudt til omtrent Kl. 3. Jeg gik 
sedvanlig iland efter Frokosten, udsøgte mig Bøger i Gene
ralens Bibliothek, talte med Folk under Gallerierne eller i Sto- 
rerne, som Boutikerne her kaldes, Samlingsstederne for de fra 
Landet indkommende Planteurer, Skibscapitainer og andre 
Handlende. Ombord læste og skrev jeg den øvrige Tid indtil 
henimod Middag, som dengang var Kl. 4, en for Climatet mere 
passende Tid end den, jeg ved senere Besøg fandt indført, Kl. 
5 nemlig, da der saaledes blev Tid til at giøre længere Spad- 
seretoure i Aftenkiølingen.

Sneedorff og jeg vare meget ofte budne i Middagsselskab; 
den særdeles Gunst, vi stode i hos Gouverneuren, der maaskee
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oprindeligen skyldtes vort Ophold i Bergen, hans Fødested, og 
vort nøie Bekiendtskab med hans Slægt og mange Ungdoms
venner, der giorde, at vi ikke alene vare stadige Giæster ved 
enhver Diner i Gouvernementshuset, men ogsaa allevegne, hvor 
han var indbuden, og desforuden havde vi et meget udbredt 
Bekiendtskab blandt de meest anseete Planteurer.

Den Luxus, der herskede ved disse Giæstebud, overgik alle 
europæiske Forestillinger, baade i Mængden og Qualiteten af 
Retterne, Vinenes Fiinhed — alle Viine forædles i Vestindien 
i kort Tid og en overordentlig Grad, selv Bordeauxvinen an
tager en Smag og Duft der, som den aldrig faaer i Europa — 
Opdækningens Pragt og Smag, Mængden af Tienere og utal
lige Smaagienstande, der forhøie Giæstebudets Behagelighed, 
fryde Øiet og Lugtesandsen og pirre Nerverne; men meest af 
Alt den mageløse Dessert af tropiske Frugter.

Ved de større Dinerer var det nemlig Skik, at man, efter at 
det egentlige Maaltid var endt, reiste sig paa et Signal af Vær
ten og begav sig til en anden Spisesal, luftigere og kiøligere, 
om muligt, end den første, hvor man satte sig ned ved det 
blanktpolerede Mahognibord uden Dug, men dækket med det 
kostbareste slebne Chrystal, Porcellain og Sølvtøi, og belæsset 
med de skiønneste Frugter af alle Slags, Kager, Geléer, blanc- 
mangéer o. s. v. Vinen, der her efter engelsk Skik cirkulerede 
rundt fra Mand til Mand, i den længe giemte støvede Bouteille 
selv, var kun een Sort, den gamle Madeira nemlig, hvis Alder 
og Fiinhed var Husets største Ære og Ambition. Her blev 
Skaaler drukne, Samtalen blev friere og mere almindelig; 
iblandt Danske bleve Drikkeviser og humoristiske Sange sungne, 
og dette var næsten altid Signalet til et fuldstændigt Bacchanal. 
Det trak langt ud paa Aftenen, og kun Faa vare efter Opbrudet 
istand til at gaae til Spillebordet.

Undertiden forenede Flere sig til et Maroon-Party — Skovtour 
kan man vel kalde det — til et eller andet Sted paa Nord
kysten, hvorhen man tidlig paa Morgenstunden begav sig, 
Nogle i Baad, Andre over Land, til Vogns eller ridende, for

Oahlerup: Levnetsbeskrivelse II 4
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der at more sig Dagen over med at fiske, skyde Fugle, spad
sere, spise, drikke, passiare, synge og spille Kaart. Føde- og 
Drikkevarersamt Requisitertil Maaltiderne medbragtes af Deel- 
tagerne efter foregaaende Aftale.

Foruden de nævnte Forlystelser gaves der jevnligt private 
Baller paa Plantagerne og i Byerne. Flere Planteurfamilier 
havde forenet sig om, efter Tour at give Bal visse Dage af 
Maaneden, før og efter Fuldmaane, for at drage Fordeel af 
Maaneskinnet til Hen- og Hiemkørselen. Disse Baller gik un
der Navn af „Lunatic balis“, hvori skulde ligge en Allusion til 
Maaneskinnet, men Spasen laae i, at lunatic egentlig betyder 
gal, vanvittig.

Et stort Bal gav Generalgouverneuren paa Dronningens Ge- 
burtsdag, den 28de October, saa glimrende som noget Hofbal 
i Danmark. Alle, der hørte til Øens Aristokratie og beau monde, 
alle civile og militaire Embedsmænd, vare indbudne; Damer
nes Toilette var efter nyeste Londoner- og Parisermode, straa- 
lende Diamanter og Smykker vare ikke sieldne; en stor Deel 
afPlanteuremevare Militsofficierer, Colonialadjutanter eller Sligt, 
og bare prægtige Uniformer efter engelske og franske Mynstre, 
de civilklædte Herrer vare udstyrede lige fra de første Lon
doner- eller Pariserartister. Giæsteme fra Landet kom kiørende 
i smukke Equipager, ikke faa med fire Heste endog. Det var 
en smuk og passende Efterligning af Hoffets Giands i Moder
landet. — Nu, hvor forandret! Generalgouverneuren, Monar- 
chens Repræsentant i en riig Colonie, under et Climat, der 
overalt paa Jorden vækker Sands hos Menneskene for Pragt, 
Giands og Smag i Levemaade, har man nu reduceret efter 
dansk demokratisk Maalestok til en Øvrighedsperson af under
ordnet Betydning, og den lille Despot, Grev Sponneck, skyndte 
sig med at besætte Posten, kort før hans forudseete Fald, med 
en Kammerraad — en Kammerraad! Saaledes giør Nid og 
Misundelse disse Smaadespoter til de værste Nivellerere og 
Værktøier i Demokraternes Tieneste.

Colonier, især i sydlige, tropiske Himmelegne, kræve en
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Repræsentant for det monarchiske Princip; de behøve et Møn
ster, et Foreningspunkt for det selskabelige Liv og Tone; og 
hvorledes skal en Mand, tagen lige fra en underordnet Col- 
legialembedsmands ydmyge Stilling, uvant til at bevæge sig i 
Samfundslivets høiere Sphærer og ubekiendt med dets Former 
og Tone, hvorledes skal han værdigen opfylde disse Fordringer? 
Han være længe nok en dygtig Jurist, en flittig og redelig Em
bedsmand, som oftest vil dog den pludselige Ophøielse giøre 
ham til en Caricatur i den nye og uvante Stilling.

Af den foregaaende Skildring vil det sees, at vort Liv under 
det næsten tolv Maaneders Ophold i Colonierne var en uaf
brudt Række af Forlystelser. Det fik omsider Ende, idet vi i 
Foraaret 1818, jeg troer i Begyndelsen af April, havde indtaget 
vor Ladning og beredte os til Hiemreisen.

Min Kahyt havde jeg leiet til Gouvernementssecretair Han- 
Steen med Kone, et Par Børn og en Negerinde med hendes 
halvvoxne Søn — deres Slaver eller Tienestetyende — og de 
to Kamre i den forreste Kahyt occuperedes af en Planteur ved 
Navn Chabert, en aldrende Mand af Anseelse paa Øen, og vor 
forrige Passageer von Schmidten, der vendte tilbage for et kort 
Besøg i Moderlandet. Jeg havde saaledes afstaaet alle Bequem- 
meligheder til Passagererne og maatte behiælpe mig med at 
sove paa en Sopha i den forreste Kahyt; Sneedorff og Styr
manden, der mod en Godtgiørelse havde overladt mig deres 
Kamre, laae i Agterlasten ovenpaa Sukkerfadene, et meget ube- 
quemt Leie, hvor de ideligen foruroligedes af Rotter. Den for
reste Kahyt, der var rummelig og luftig, tiente os til fælleds 
Spiseværelse.

Hiemreisen begyndte med et Uheld. Tidligt om Morgenen 
var Skibet varpet ud igiennem det dybeste Løb og laae klar 
til at gaae under Seil, da jeg gik iland for at afhente mine Pas
sagerer. Ankommen ombord med disse bleve Seilene heiste 
og Varperne kastede los, men Skibet bevægede sig ikke af 
Stedet. Det stod paa Grund.

Fra alle Skibene i Havnen sendtes os Assistance, men alle
4*
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Anstrengelser var frugtesløse, Skibet blev staaende ubevæge
ligt, og hele Dagen forløb med forgiæves Arbeide. Man raa- 
dede mig til at losse en Deel af Ladningen, men dertil vilde 
jeg endnu ikke bequemme mig; jeg opgav ikke Haabet, og 
hen imod Midnat lykkedes det mig at faae Skibet flot. Det 
havde ingen Skade faaet, og jeg gik trøstig under Seil, skiøndt 
Mange fandt det forvovent at begive sig paa en lang Reise med 
et Skib, der havde staaet saa længe paa Grund og var af en 
saa fiin og skarp Bygning.

Reisen gik taaleligt. En ikke ganske ubetydelig Læk viiste 
sig, efter at vi havde været et Par Uger i Søen, den befandtes 
at være under Agterspeilet, heldigviis paa et Sted, hvor vi kunde 
komme til den, og ved at optage de der henstuvede Varer: 
Kaffesække, Tobak og Riis, fik vi den nogenlunde stoppet, uden 
at Varerne havde taget Skade.

Vi mødte til vor store Forundring Iisbierge paa en langt 
sydligere Bredde, end man nogensinde havde erfaret. Efterret
ning herom naaede til England, og da den bekræftedes af lig
nende Meldinger fra andre Skibe, drog den den engelske Re- 
gierings Opmærksomhed paa dette Phænomen, og ved at vække 
Formodning om en ualmindelig stor Løsrivelse af lismasserne 
i Polarregionen gav den Anledning til Sir John Ross’ første 
Udsendelse for at opdage en Nordvestpassage. Saavidt jeg erin
drer, nævnes Skibet Sovereign som det Skib, der tidligst og 
længst mod Syden opdagede disse omdrivende Iisbierge.

En anden mærkelig Hændelse indtraf paa Reisen. Neger- 
inden, der fulgte med Hansteens for at passe deres Børn, 
bragte nemlig selv ganske uformodet et fuldbaarent Pigebarn 
til Verden. Hun havde skiult sin Tilstand for ikke at gaae glip 
af Reisen, og Herskabet var ilde tilfreds med, at hun fik et 
eget Barn at passe istedetfor deres. Medens denne Tildragelse 
satte Fru Hansteen, der selv ventede sin Nedkomst snart efter 
Ankomsten til Europa, i Forlegenhed og bedrøvet Lune, blev 
den for de Andre i Skibet Stof til Underholdning og Afbrydelse 
af Reisens Monotonie: der lagdes Planer for Barnedaabscere-
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monien, Navnet bestemtes til Oceana Allantica, som baade var 
udtryksfuldt og klangfuldt, hvilken sidste Egenskab Negrene 
især sætte megen Priis paa; men desværre kom den lille Skab
ning ikke til at nyde Godt af disse velmeente Planer, den døde 
tre, fire Dage efter Fødslen uden at blive døbt.

Da vi kom ind i Nordsøen, fik vi Modvind, og jeg løb ind i 
en lille Havn i Nærheden af Farsund. Vi bleve lagt under 
Quarantaine i et Par Dage, og netop som denne var udløben, 
fik vi Vind til at seile med.

Jeg maatte op til Farsund for at clarere Skibets Udgivter, 
og da jeg efter en Timestids Forløb kom tilbage, fandt jeg 
Skibet omringet af en Mængde Baade, som vare strømmede 
til fra Nabolaget for at kiøbe Kaffe, Sukker og Rom. Handelen 
havde under min Fraværelse være yderst levende. Sneedorff 
havde solgt til et Beløb af henved et Par Tusind Rbd., eller 
maaskee endog over to Tusinde. I Betaling havde han taget 
Guld- og Sølvmynter af alle Slags til den Cours, han selv fandt 
for godt at ansætte dem til, ja to store gammeldags Sølvkruse 
vare givne i Betaling efter Vægten paa en almindelig Bismer. 
Det var mange Aar, siden en Vestindiefarer havde anløbet disse 
Smaahavne, vor Ankomst var derfor rygtedes vidt og bredt om
kring i Egnen, og Leiligheden til at forskaffe sig Kaffe og Suk
ker til en billig Priis var for tillokkende til, at ikke Enhver, 
der havde Midler dertil, skulde benytte den.

Jeg maatte imidlertid giøre en Ende paa Markedet for at 
komme under Seil, skiøndt Mange, der endnu ikke vare bievne 
tilfredsstillede, bade og tryglede mig om ogsaa at lade dem faae 
Noget af de rare Sager. Men jeg maatte være ubønhørlig, med 
en eneste Undtagelse: en Mand, der var sendt fra et Par gamle 
Jomfruer med nogle Sølvspiseskeer, som skulde udtuskes mod 
de velsignede Kaffebønner. Det var en Scene, jeg ikke har op
levet før eller siden, som om vi vare komne til en af Sydhavets 
Øer. Kiøberne vare glade og lykkelige, og vi giorde en meget 
fordeelagtig Handel.



Ved Ankomsten til Kiøbenhavn blev Skibet strax udlosset 
og skulde ufortøvet afseile igien for at giøre nok en Reise 
den samme Sommer. Dette convenerede mig ikke, og jeg fra- 

traadte derfor Skibet.
At jeg giorde dette, at jeg uden stor Overvindelse forlod et 

saa fortræffeligt Skib og en Levevei, der baade var indbringende 
og havde sine store Behageligheder, tyder vel paa en Ustadig
hed i min Charakteer, som jeg ikke kan sige mig fri for, men 
der var imidlertid flere Aarsager, der bevægede mig til dette 
Skridt.

Vi havde været halvandet Aar borte, vi havde vore egne, 
ikke saa ganske ubetydelige, Handelsaffairer at ordne, og hor
ten Dages Ophold i Hiemmet forekom os for knapt under disse 
Omstændigheder. En lille Uenighed var opstaaet imellem min 
Rheder og mig, idet han giorde Fordring paa Passageerfragten, 
som hidtil stedse havde tilhørt Capitainen; den forreste Kahyt 
skulde desuden indtages til Lasterum, og endvidere afknappe- 
des den hidtil ved Lov og Sedvane bestaaende Kaplaken eller 
Fragtdouceur for Skibsførerne. Disse Indskrænkninger, der ind
førtes af de flere i Kiøbenhavn nysetablerede engelske Rhede- 
rier, og som vel de indtrædende uheldige Conjuncturer giorde 
nødvendige, reducerede Fortienesten saameget, at Koffardifar- 
ten ikke fra denne Side kunde have synderligt Tillokkende. 
Sneedorff, der strax efter Hiemkomsten forlovede sig med en 
Datter af Stutmesteren i Frederiksborg, Justitsraad Nielsen, 
vilde tilbringe Sommeren hiemme. Alt dette bevægede mig til 
at opgive en Beskieftigelse, jeg dog aldrig havde havt i Sinde
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at giøre til min stadige Levevei. Jeg havde Smag for boglig 
Beskieftigelse og Lyst til at uddanne mig videre for mit een- 
gang valgte Kald.

Vore Handelsaffairer bleve opgiorte, og Udbyttet beløb sig 
til omtrent tre Tusind Rbd. for hver af os, deels i rede Penge, 
deels i Inventariegienstande, Vine o. s. v.

Min Svoger Duurloo, der eiede Avlsgaarden Lille Egede ved 
Korsør, var, ligesom alle Landeiendomsbesiddere paa den Tid, 
i Betryk for Penge og anmodede mig indstændigt om et Laan. 
Han fik det, de første Tusind Rbd. jeg havde eiet i mit Liv; og 
jeg saae aldrig mere hverken Capital eller Renter: de gik tabt 
Aaret efter, da han maatte gaae fra Eiendommen og overlade 
Alt i Creditorers Hænder. Tabet af denne Sum gik mig ikke 
nær, jeg var ikke, og har aldrig været, interesseret af Charak- 
teer i Pengesager; men det havde en værre Følge for mig, 
idet jeg, stolende paa den modtagne Obligations Sikkerhed, 
indlod mig paa Kiøbet af et Skib nogle Maaneder efter, hvor
ved jeg paadrog mig en Giæld af tre Tusinde Rbd., som jeg i 
en Række af Aar maatte arbeide haardt for at afbetale.

Paa Resten af min Fortieneste tærede jeg Sommeren over i 
ungdommelig Sorgløshed for Fremtiden. Den meste Tid til
bragte jeg paa Landet hos mine Forældre. Jeg havde leiet mig 
et Logis i Frederiksborg Forstad, Nyhuse. Her fordrev jeg Ti
den med at forsøge paa at opfriske mine Kundskaber fra Sko
len, i Latinen fornemmelig; jeg var daglig sammen med Snee- 
dorff i Nielsens Huus, hvor der altid var mange Fremmede i 
Besøg; vi giorde Skovture og Lystpartier, og overhovedet var 
denne Sommer meest helliget til Forlystelser. Imidlertid vakte 
en svær Sygdom, min Fader faldt i, min Tanke om Fremtiden, 
hvad der skulde blive af mine smaa Sødskende, om Gud kaldte 
ham bort fra dem, og denne Tanke foresvævede mig siden sta
digt tilligemed Følelsen af, at det blev min Pligt at træde i 
hans Sted som deres Forsørger. Saa godt jeg kunde, stræbte 
jeg at lette ham Byrden.

Denne Sommer slentrede jeg vel meget hen i Lediggang.
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Om Efteraaret tog jeg ind til Kiøbenhavn, og ikke længe efter 
Tilbagekomsten blev der tilbudt Sneedorff og mig at kiøbe en 
lille Brig, der var under engelsk Flag og laae klar til at seile 
til England med en Ladning Byg inde. Vi havde tidligere lagt 
den Plan at kiøbe et Skib i Forening, som vexelviis skulde 
føres af den Ene, medens den Anden hiemme styrede Rhederie- 
forretningerne. Den tilbudne Brig var vel et meget gammelt 
Fartøi, men den var at faae til en billig Priis, som ikke over
steg vore Evner, og den havde allerede en Fragt, der fulgte 
med i Kiøbet. Denne Omstændighed opveiede Betænkelig
hederne, og vi kiøbte den for fem Hundrede Pund Sterl., den 
Gang fem Tusinde Rbd., et fordeelagtigt Coursforhold, som var 
indtraadt et halvt Aarstid iforveien, men varede ikke længe.

Over Hals og Hoved giorde jeg mig klar til at seile, hyrede 
Folk, provianterede og lagde ud paa Rheden. Lieutenant Bo- 
denhoff gik med som Første-Styrmand, og min forrige Styr
mand Johansen fra Sovereign var Anden-Styrmand.

I Begyndelsen af October Maaned afseilede vi fra Kiøben
havn og kom vel ud i Nordsøen, men her fik vi Modvind og 
uroligt Veir, hvorved det viiste sig, at Briggen var meget læk 
i Overskibet, og ved Pompningen fik vi Korn op, som tilsidst 
forstoppede Pomperne ganske, Jeg løb derfor ind i en lille Havn 
i Norge i Nærheden af Soggendal.

Her kalfatrede jeg hele Overskibet og kiøbte en stærk øster
landsk Jolle til Storbaad, som vi hidtil havde manglet, Pom
perne lod jeg heise op og forsyne med en Riiskost, ombunden 
Pompens Nederende, hvilken dannede som en Kurv eller Sold, 
hvorigiennem Vandet, men ikke Kornene, kunde trænge. Dette 
Huusraad eller Hiælpemiddel havde jeg hørt omtale i Samtaler 
med mine Maanedslieutenanter, gamle erfarne Skippere, og 
erindrede det nu i en heldig og beleilig Tid, og det svarede 
meget godt til Hensigten.

Efter et Par Dages Ophold i Havn var jeg klar til at seile; 
men da jeg vilde lette Anker, kom Mandskabet agterud og 
vægrede sig ved at gaae tilsøes med det gamle og slet udrustede



57

Skib. Jeg skammede dem ud, at de ikke torde det samme som 
jeg og begge Styrmændene; kom det dertil, havde vi jo nu en 
sikker Baad at frelse Livet i, og efter nogen Tøven og Snak
ken gik de til Arbeidet, og vi kom atter under Seil.

Briggen seilede meget slet; uroligt og raat Veir havde vi, 
men Alt gik godt, og vi naaede, efter en otte Dages Reise fra 
Norge, lykkeligen Huli, vort Bestemmelsessted. Ladningen blev 
udlosset. For Fragten kiøbte jeg nogle fine Manufacturvarer: 
Silketøier, Bomuldsstrømper o. s. v. til Forhandling hiemme; og 
efter at have indtaget Ballast seilede jeg Nord efter til New- 
castle for at hente en Ladning Kul i Fragt til Kiøbenhavn.

Under Indseilingen til Huli havde vi været et Par Gange i 
ikke ringe Fare med Skibet. Jeg seilede ind om Natten uden 
Lots, efter Veiledning af Fyret ved Spurn. Det blæste stivt af 
østlig Vind, og der gaaer her en meget stærk Strøm, hvilket 
foraarsagede, at Ankeret gik med i Førstningen, og det varede 
noget, inden det tog fat i Bunden med hele Touget ude.

Da en Lots kom ombord næste Morgen for at bringe os 
Revieret op til Huil, viiste han os, hvilken farlig Situation vi 
havde været i om Natten: vi laae saa nær ved en Grund, Sunk 
Island, troer jeg den heed, at det var med Møie, at vi kunde 
komme fri af den under Letningen, og dersom vi om Natten 
vare drevne endnu nogle faa Minutter, vilde vi uundgaaelig 
være forliist paa den.

Siden ved Indseilingen til Huli vare vi atter i Fare. Det 
blæste meget haardt af Østenvind, og der løb en forfærdelig 
Strøm — med Floden stiger Vandet over tredive Fod. Et Par 
Hundrede Skibe kom indseilende tilligemed os, og Alle søgte 
Ankerplads saa nær Indløbet til Dokken som muligt. Touge 
sprang, og Skibe seilede ombord paa hinanden; der var en 
Confusion uden Lige. Hvert Øieblik tørnede et Skib imod os, 
saa det knagede i den gamle Brigs Tømmer. Klyverbomme, 
Bugspryd og Ræer bragede og knækkedes rundtom os. Der var 
en Banden og Skiælden fra Skib til Skib. Jeg baade fik og gav
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Eder og Skiældsord den Dag, som vilde have forbauset Andre 
at høre.

En Scene, jeg havde, fik ofte siden Bodenhoff og mig til at 
Iee, naar vi kom til at tænke paa den. En lille Skonnert, en af 
de Sidste, der seilede ind med denne Flodtid, kom lensende 
midt imellem Klyngen af Skibe, der vare komme til Ankers, 
trængende sig frem for at naae saa nær op til Dokken som 
muligt, for at være den Første til at hale ind, naar Portene 
aabnedes, ganske som man seer et rasende Menneske, der 
under Albuestød trænger sig frem igiennem Mængden for en 
Theaterdør. Fra eet Skib tørnede han over paa det andet: her 
knak en Klyverbom, hist en Blinderaa, et tredie Sted blev 
en Baad trykket i Quas. Allevegne fra løde Forbandelser og 
Skiældsord, overdøvende Stormens Bulder og Søens Brusen. 
Capitainen paa Skonnerten stoed, hæs af Drik og Raaben, hol
dende sig fast i Storvantet og skiældte igien til alle Sider lige
som en arrig Lænkehund. Da han kom ned paa mig, begyndte 
ogsaa jeg at tordne bus imod ham. Han vendte sig pludselig 
om mod den nye Angriber, og efter en øieblikkelig Pause, lige
som studsende, brød han ud:

— Who the devil are you? Are you a sailor? You are a 
dancing master and be damn’d? You are drunk, man, go below 
and sleep! Mit ungdommelige Udseende og fine Klædedragt, 
for Skipper paa en lille Cutterbrig at være, forbausede ham 
øiensynligt, og der laae noget saa comisk heri og i, at denne 
fordrukne Karl beskyldte mig for at være fuld, at jeg midt i 
min Skiænden og Banden knap kunde bare mig for at briste i 
Latter. Vi slap vel fra alle disse Sammenstød, som dog satte 
mig i Angst, da ingen Erstatning for tilføiet Skade var at vente, 
efter Loven, for Flodseiladsen og i det Hele paa den Tid.

Reisen til Newcastle var ikke mere fri for Fataliteter. Jeg 
havde taget en Kiendtmand eller Lots med fra Huli, der var 
mig anbefalet af Handelshuset her. Han forfeilede om Natten 
Indløbet til Shields, og den næste og følgende Dage krydsede
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vi forgiæves for at naae op til rette Tid i de korte Dage paa 
denne Aarstid.

Jeg fandt Leilighed til at sende den uduelige Lots iland og 
fik en anden i hans Sted fra Shields, en meget dygtig Mand. 
Men efter at have krydset i flere Dage uden at vinde op, da 
det ofte blæste haardt, de gamle Seil skiøredes, og den raadne 
Takkelage brast, Briggen seilede slet og, let ballastet som den 
var, drev meget; saa raadte Lotsen mig til at søge Læ under 
en lille Øe paa Kysten, Coquet Island, der havde en taalelig 
Nødhavn imod de sydlige Vinde. Her løb vi da ind og ankrede.

I Briggen var Alt, hvad Sneedorff og jeg eiede, vi havde 
ikke assureret, og dette giorde mig urolig i Sindet. Ligesaa 
snart vi vare komne til Ankers, sendte jeg derfor Bodenhoff 
ind til den en Miilsvei fra os liggende Kyst for paa nærmeste 
Poststation at aflevere et Brev til Newcastle med Begiæring 
om at assurere Briggen. Han maatte vandre adskillige Mile til
fods i Regn og Uføre, før han kom til en Bye, hvor der var 
Postcontoir, og da Uveiret tiltog, maatte han forblive iland til 
den næste Morgen. Imidlertid laae jeg med Briggen i den 
usikkre Havn, alle tre Ankere vare i Bund; det blæste frygte
ligt hele Natten, og jeg kunde hvert Øieblik vente at drive af 
Nord efter.

Ikke mindre urolig var Bodenhoff iland, bekymret som han 
var for vor Skiæbne. Men den næste Morgen var Veiret plud
selig blevet godt; Bodenhoff kom ombord; Vinden var gaaet 
nordlig, vi lettede og naaede endnu samme Aften en Anker
plads udenfor Indløbet til Floden Tyne.

Den næste Morgen slap vi lykkelig ind og ankrede ved 
Shields, en af Udhavnene for Newcastle. Jeg tog strax op til 
Staden, hvor, neppe en Time før min Ankomst, mit Brev var 
indtruffet og som Følge deraf Assurance tegnet, nu en Udgivt 
til ingen Nytte for mig.

Denne Reise fra Huli til Newcastle havde varet Horten Dage 
— nu tilbagelægges Afstanden i ringere end Horten Timer med



60

Dampskib — og den havde kostet mig ikke ubetydelige for
øgede Udgivter i Lotspenge, Assurance m. m.

Newcastle fandt jeg gammeldags, mørk og uinteressant, me
get forskiellig fra Huli, der var en smuk og livlig Bye; siden 
har jeg læst og hørt, at den er bleven næsten aldeles ombygt 
og skal nu høre til Englands smukkeste Stæder. Jeg blev lig
gende med Skibet ved North Shields, hvor jeg indtog min Lad
ning, og efter omtrent en Uges Ophold lettede jeg derfra for 
at tiltræde Hiemreisen.

Briggen var meget dybtlastet; Dækket var knapt en Alen 
over Vandet. Da vi kom under Norge, fik vi Modvind og haardt 
Veir; Søen skyllede idelig over Dækket, og da Briggen arbej
dede tungt i Søerne og seilede slet, vare vi i et Par Dage i en 
farlig Situation med en Læger paa Norges Kyst. En Aften blev 
det besluttet efter Overlæg med mine Styrmænd, at dersom 
Omstændighederne ikke havde forandret sig ved Midnat, skulde 
vi holde af paa Lykke og Fromme for at søge Frelse et Sted i 
Christiania-Fiorden, en farlig Sag i det tykke, usigtbare Veir, 
og saa aldeles usikkre som vi vare i vort Bestik.

Jeg lagde mig, indhyllet i min Kavai, til at sove paa en Bænk 
i Kahytten Kl. 8, med Ordre at vække mig Kl. 12; men da jeg 
vaagnede, var det hen paa Morgenstunden, og jeg fandt da, at 
man havde ladet mig sove i Ro, fordi Vinden havde trukket 
sig heelt østlig, og vi styrede nu en fri Cours efter Kattegat
tet. Det Øvrige af Reisen gik heldigt, og Dagen før Juledag 
kom vi lykkeligt til Ankers paa Helsingørs Rhed og derfra et 
Par Dage efter op til Kiøbenhavn, hvor Skibet efter Losningen 
blev aftaklet og oplagt til Foraarets Komme, da det saa var vor 
Bestemmelse, at Sneedorff skulde tage Commandoen af det paa 
en Reise til St. Thomas.

Denne Reise havde været meget riig paa Smaabegivenheder, 
deels farlige og spændende, deels comiske; jeg vilde kunne fylde 
et Par Ark med dem. Længe gav det Stof til Underholdning 
mellem mig og Bodenhoff, der havde megen Sands for det Co
miske og Eventyrligheder i Livet.
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Dette var min sidste Reise til Koffardies. Da Foraaret kom, 
havde Handelsconjuncturerne i det Hele og Forholdene i vore 
Colonier i Serdeleshed saaledes forandret sig, at der ikke var 
Udsigt for os til at faae nogen Fragt. Skibet laae hen Aaret 
om, og da det stadigen forvoldte os Bekostninger med Smaa- 
reparationer og Tilsyn, bleve vi enige om at sælge det.

I de for Skibsrhedere saa ugunstige Tider var det ikke let 
at blive af med et gammelt Skib; det eneste Bud paa det, vi 
havde, var af en Skipper, der vilde kiøbe det til sin Søn for 
at sætte ham i Vei, og han bød kun Tusind Rbd. Vi udregnede, 
at vi, ved at hugge Skibet op og sælge det stykke- og stumpe- 
viis, kunde faae en større Sum ud af det, og dertil skrede vi 
midtvinters, da Brændsel stod i høieste Friis. Paa denne Maade 
udbragte vi henved to Tusind Rbd. af det Hele. Det var altsaa 
et Tab af vore tre Tusinde, og netop denne Sum forblev jeg i 
Giæld til Firmaet, da vi opgiorde Regnskabet. De Tusind Rbd., 
jeg havde laant Duurloo paa Vexelobligationen, og som vare 
regnede med i mit Indskud, vare bievne til Intet, og der stoed 
jeg nu for første og Gud skee Lov for sidste Gang i en be
tydelig Giæld, som jeg kun havde slette Udsigter til at betale.

Giælden var fordeelt paa tre Mænd, der vare billige Credi- 
torer og velsindede imod mig, Admiral SneedorfF, Sønnen og 
Fritz Bartholin, Regimentsquarteermester og en Slægtning af 
Sneedorff. Der hengik imidlertid otte Aar og derover, før jeg 
ganske havde klaret mig fra denne trykkende Giæld, som allige
vel havde den gavnlige Indflydelse paa min Skiæbne, at den 
gav mit Liv en anden Retning og tvang mig ind i en Virksom
hed, som tiente min aandelige Udvikling bedre og førte til 
ganske andre Resultater, end jeg kunde have sat mig selv til 
Maal.

Ogsaa her seer jeg Forsynets Haand, hvis kiærlige Styrelse 
mit hele Livs Gang viser saa mange paafaldende Exempler 
paa. At sætte mig et bestemt Maal og med Stadighed efter
stræbe det efter en lagt Plan har jeg aldrig kunnet, idetmindste 
hvad min egen Fordeel angaaer; det laae ikke i min Charak-
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teer, mit Talent Iaae mere i at opfatte Øieblikkets Forhold, 
hurtigt at fatte Resolution og sikkert og raskt at udføre den. 
Koffardifarten var mig kun et Middel, grebet i Øieblikket, for 
at uddanne mig som Sømand, tilfredsstille min Trang til en 
inciterende Beskieftigelse og forbedre min oeconomiske Stil
ling for Øieblikket; men Farten selv, med et saa fortræffeligt 
Skib som Sovereign og paa et saa interessant Farvand og hen
rivende Climat som Vestindien, havde saa meget Forføreriskt 
ved sig, at jeg vel kunde være bleven fængslet i den.

Med et godt, stort og smukt Skib har Koffardifarten i flere 
Henseender større Behageligheder end Orlogsfarten: man er 
mere uafhængig, fri for Etiquettens Tvang, er i egentligste 
Forstand Huusfader og Herre i sit Skib og maae derfor be
kymre sig om Alt selv, uden ansvarhavende Functionairers 
Mellemkomst, som i en Orlogsmand, hvorved Skibsførerens 
Virksomhed forøges og varierer; Reiserne og Seiladsen have 
altid et bestemt Maal og blive derfor mere inciterende. Der er 
saaledes meget Tillokkende ved denne Fart i den yngre Alder, 
og det var derfor’godt for mig, at jeg blev udreven af den 
itide.

Om vor lille Brig maae jeg dog sige et Par Ord til nærmere 
Beskrivelse af den. Dens Navn var Junger Christian, omtrent 
tredsindstyve Commercelæster drægtig, bygt i England, uden
tvivl længe før jeg var født. Saameget vidstes om den, at den 
engang i Aarene Halvfems havde tilhørt den gamle Fleischer, 
der nu var Havnecapitain paa St. Thomas, men tidligere havde 
været en riig og meget anseet Kiøbmand; den havde dengang 
baaret Navnet St. Thomas Packet og brugtes som Paketskib 
imellem vore Øer og Nordamerika, hvoraf ogsaa Kahytten 
endnu bar Spor i dens Indretning og Udziring. Paa den Om
stændighed, at Briggen havde tilhørt Fleischer, byggede vi til
deels vort Haab om, at vi ikke vilde komme til at savne Fragt, 
naar en Saadan kun var at faae, da gamle Fleischer var i høi 
Grad anseet og yndet af Alle, og han havde fattet Godhed for 
Sneedorff og mig.



63

Da vi modtog Junger Christian, var den i temmelig maade- 
lig Stand paa Seil og Takkelage, men denne Mangel var ble
ven afhiulpen, og den var ret godt udrustet i det Hele; kun 
een ulægelig Feil eller Svaghed havde den, og det var dens 
Ælde: Tømrene i Overdelen af Skraaget vare saa raadne, at 
Bodenhoff, hvergang han gik i sin Køie, der var i et Vægge
skab i Kahytten, pillede en Hatfuld af smuldret Træ, der saae 
ud som Jord, ud af Panelingen, saa at jeg halvt i Spøg og halvt 
i Gnavenhed bad ham om at lade være at kradse Hul i mit 
Skib.

Da vi kom til at hugge den op, viste det sig imidlertid, at 
Bunden var frisk og sund, saa at Navnet, der ofte af vore Ven
ner blev spottet som et „lucus a non lucendo“, dog ikke var 
saa ganske upassende, og jeg troer nok, en Ombygning af 
Overskibet, om Tiderne havde været gunstige for os, vilde 
have giort Junger Christian heelt ung igien. Men det skulde 
nu ikke være saaledes.



Mod Foraaret 1819 meldte jeg mig til Tieneste igien, da 
jeg stod for Tour, og i Begyndelsen af Marts udgik jeg 

som Næstcommanderende med Vagtskibet i Sundet, Briggen 
Bornholm.

Chefen var Capitainlieutenant Conrad Grove, en ualmindelig 
lille og stærkt hiulbenet Mand, maadelig, næsten uduelig Of- 
ficier, godmodig, men den største Praler jeg i mit Liv er truf
fen paa. Marryats løgnagtige Capitain i hans Roman Midship- 
man Easy er det completteste Sidestykke, dog med meer af 
den fine gentleman i Charakteer og Væsen end Grove, der 
snarere efterlignede Matrosen og den raa Sømand. Han var 
allerede dengang begyndt at forfalde til Drik og døde faa Aar 
efter i den ynkeligste Fattigdom af Dranker-Vattersot.

Bodenhoff, der, meget velkomment for mig, var bleven Tredie- 
commanderende med Bornholm, havde i Norge turet og levet 
meget sammen med Grove, var endog Dus med ham; thi det 
var en af Groves Egenheder, at han altid sluttede sig til de 
største og stærkeste blandt hans Kammerater, skulde altid bry
des og prøve Styrke med dem, ligesom han ogsaa paa Baller 
altid søgte de høieste og sværeste Damer at dandse med, dem 
han under Valsen ikke kunde gribe om høiere op end om Hof
terne. Han havde ogsaa Passion for at vise sin Agilitet, krøb 
op paa høie Steder ombord, naar han commanderede, hvor 
hans Person ret kunde falde i Øine. Ved slige Leiligheder, 
saavel naar han brødes som paa Baller, og naar han var krøben 
høit op, kom han immer galt fra det, blev smidt ind mellem
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Borde og Stole eller faldt ned og gav Anledning til Latter, men 
han blev aldrig vred eller forlegen derved.

Med denne pudseerlige Charakteer som Skibschef kom vi i 
Almindelighed godt ud af det; han overlod Skibets og Tiene- 
stens Bestyrelse ganske til mig; selv boede han i Land efter 
den Tids Sedvane.

Med Byens Indvaanere levede vi paa en meget behagelig 
Fod, især Consuleme og nogle engelske Kiøbmandsfamilier, af 
hvilke Fenwicks og Browns vare de behageligste og dem, hvor 
der herskede den giæstfrieste og eleganteste Tone.

Med Aaret 1820 indtraadte en Vending i mit Liv. Jeg var 
paa Slutningen af den forløbne Sommer avanceret til Capitain- 
lieutenant. Omtrent paa samme Tid var der giort mig Forslag 
at træde i preussisk Tieneste som Directeur for Navigations
skolen, der skulde oprettes nu, da den preussiske Skibsfart be
gyndte at tage Opsving, og Tanken om med Tiden at grunde 
en Krigsmarine begyndte at vaagne. Jeg fandt ingen Lyst der
til og afslog det, skiøndt man fra flere Sider trængte ind paa 
mig, da man paa Grund af min Færdighed i det tydske Sprog, 
som paa den Tid var lidet kiendt i Marinen, fandt mig især 
skikket dertil.

Senere modtog Capitain Michael Bille Posten, misfomøiet 
over den krænkende og hensynsløse Behandling, der viistes 
ham af Admiralitetet, efter hans Hiemkomst fra Vliessingen, 
hvor han havde commanderet et Linieskib. Han ansættes nem
lig i en for hans store Talent og hans Fortjenester af Marinen 
upassende og uhæderlig Post som Færge- og Lotsinspecteur 
i Helsingør, hvilket bevægede ham til at træde ud af Søetaten. 
Han forblev henved en Snees Aar i Preussen, organiserede 
Navigations-Underviisningsvæsenet der fra Grunden af og stif
tede megen Gavn; men havde at kæmpe med mange Vanske
ligheder og megen Modstand. Naar denne Mand med sine 
grundige og omfattende Kundskaber i Astronomie og mathe- 
matiske Videnskaber, med sit store Talent og mangeaarige Er
faring som Lærer, med sin varme Iver for at fremme det Gode

Dablerup: Levnetsbeskrlvelse II 5
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og Ædle, mødte saa mange Vanskeligheder i det fremmede 
Land, hvorledes vilde det da have gaaet mig? Godt var det 
derfor, at jeg ikke lod mig overtale til at paatage mig denne 
Post. Jeg kom derimod ind i en anden Lærervirksomhed ved 
Søcadetacademiet, som bedre svarede til mine Kræfter og til
lige tiente til min egen Udvikling i flere Retninger og derfor 
var mere passende til min fremtidige Carrière i mit eengang 
valgte Kald.

Jeg tog atter Logis paa Academiet i et Par ledigtstaaende 
Officiersværelser, og til Vederlag herfor tog jeg Deel i Inspec
tions- og andre Tienester ved Academiet. Ikke længe efter blev 
jeg tillige ansat som temporair Lærer i det engelske Sprog. 
Det var nemlig omtrent paa denne Tid blevet bestemt, at begge 
Sprog, Fransk og Engelsk, skulde læres af alle Cadetter, iste- 
detfor at det forhen havde været Cadetterne overladt at vælge 
imellem det ene eller det andet, og Hiælpelærer antoges hertil.

Det var en saadan Post, jeg paa Admiral Sneedorffs Anmod
ning paatog mig indtil videre. Hertil havde jeg imidlertid be
tinget mig Frihed til at følge en ganske anden Underviisnings- 
plan end den hidtil overalt brugelige: Lectiehøren og Stile, 
hvis altfor mechaniske og for Lærere og Elever lige trættende 
og kiedelige Væsen almindeligviis kun gav et saare ringe Re
sultat, som Erfaringen viiste, da det var meget sieldent, saavel 
i mine Cadetdage som senere, at Nogen medbragte fra Acade
miet saamegen Færdighed, at han paa egen Haand kunde læse 
en Bog, endsige føre en nogenlunde flydende Samtale i det 
fremmede Sprog. Sneedorff indvilligede i mit Forslag til et 
Forsøg; og Resultatet efter faa Maaneders Forløb forbausede 
og tilfredsstillede ham.

Min selvudtænkte Methode var nemlig den: jeg medbragte 
selv en Læsebog, vexlende imellem interessante classiske For
fattere, heraf oplæste Eleverne efter hverandre korte Stykker, 
hvorved jeg især paa det Strengeste saae paa en correct Ud
tale; en anden iflæng valgt Elev oversatte det Oplæste, Sæt
ning for Sætning efter Øret og uden at see i Bogen, hvorved
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han efter Opfordring angav det omtalte Ords Bogstavering og 
Analysering; en Oversættelse af det Læste blev givet Eleverne 
til almindelig Stiiløvelse for næste Time, kun nogle faa Linier 
til Udarbeidelse hiemme. Jeg læste høit for dem og lod dem 
oversætte efter Øret, saaledes at den hele Classes Opmærk
somhed stadigt var beskieftiget, hvorimod forhen Eleven, naar 
han havde opplapret sin Lectie og faaet sin Charakteer ind
skreven i Charakteerbogen, ikke bekymrede sig om den videre 
Underviisning.

Sneedorff havde, med en ham egen utrolig Flid, udarbeidet 
en meget volumineus Samling af Stiiløvelser for hvert Sprog, 
Fransk og Engelsk især, efter et eget System, tienende til at 
fremstille, i en fortskridende Gang, Exempler af alle Gramma- 
tikens Regler. Det var et meget vidtløftigt Arbeide udført med 
megen Smag og var bleven hans Yndlingsværk paa hans gamle 
Dage. Mynstret dertil var udentvivl taget af en fransk eller 
engelsk Forfatter. Mig sagde han, at jo mere han havde be
skieftiget sig hermed, desto kiærere var Arbeidet blevet ham; 
han havde fundet en Skiærpelse for Aanden heri, som han hid
til ikke havde troet, Sprogundersøgelser kunde give.

Han gav mig disse Udarbeidelser til Giennemsyn med An
modning om at meddele ham de Bemærkninger, jeg fandt An
ledning til, saaledes som han allerede havde giort med de 
andre Lærere, hvoriblandt var en Hr. Wiinholdt, en udmærket 
Linguist, en Mand med megen Smag og en udbredt Læsning 
i alle dannede europæiske Sprog. Denne Critik slog ind i min 
Smag og mit naturlige Anlæg; jeg havde nylig med stor Inter
esse læst Homes Essay on Criticism og havde faaet Øinene 
op for Fiinhederne i Sprog og Udtryk; ogsaa Sporons Eenstydige 
Ord havde jeg nogle Aar tidligere giort Bekiendtskab med. Jeg 
kastede mig med Interesse over dette Arbeide og leverede alle
rede til de første Hefter saamange og saavel motiverede Be
mærkninger, at Sneedorff forundredes og i Førstningen vel ogsaa 
følte sig lidt saaret, da jeg troer, at han ikke var fri for For
fængelighed af sit Arbeide og gav mig det til Giennemsyn

5*
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mere i den Tanke, at jeg skulde beundre det, end at jeg skulde 
være istand til at finde Ufuldkommenheder ved det.

Han hævede sig imidlertid strax herover, gik villigt ind i 
mine critiske Undersøgelser, erkiendte frit og aabent Fiinheden 
og Skarpsindigheden i mine Grunde, og jeg mærkede klart, 
hvormeget jeg havde vundet i Agtelse hos ham. Jeg fik flere 
og flere Hefter, og der opstod nu en Idee- og Tankeudvexling 
imellem ham og mig, som bragte mig i et endnu nærmere og 
behageligere Forhold til denne sieldent begavede og ædle 
Mand. Han viiste mig større Opmærksomhed end nogen af de 
andre Officierer under ham, raadførte sig ofte med mig og om
gikkes mig i det Hele med en saa delicat Agtelse, som siel
dent kan finde Sted imellem fordums Lærer og Elev, mellem 
Foresat og Undergiven, og overhovedet imellem Mænd af saa 
forskiellig Alder og Stilling. Jeg savnede hele dette og de føl
gende Aar ikke Beskieftigelse, og det en Beskieftigelse, der 
var efter min Smag og svarede til den Retning, min Udvikling 
havde taget.

Mit første literaire Arbeide begyndte jeg paa ved denne Tid; 
det var en almindelig Grammatik for Begynderclasserne ved 
Academiet. Jeg havde til Sneedorff beklaget mig over den to
tale Mangel paa Kundskab om de almindelige første Begreber 
om Grammatik hos Cadetterne, som giorde Underviisningen i 
de fremmede Sprog saa besværlig for Læreren og sinkede ham 
meget. Da jeg tilfældig nogen Tid før var bleven bekiendt med 
en lille Almindelig Grammatik af Pastor Fuglsang — bekiendt 
som Oversætter af det indiske Digt Sacontala — den eeneste 
jeg kiendte i det danske Sprog, foreslog jeg Admiral Sneedorff 
at benytte denne eller en Lignende ved Academiet og navnlig 
ved Præliminair-Examen. Han gik straks ind paa Forslaget, 
dog med den Betingelse, at jeg paatog mig at udarbeide en for 
Academiet særlig bestemt Lærebog. Dette var Anledningen til 
mit første Forsøg som Forfatter, og det ovenikiøbet i en Green, 
der laae saa meget udenfor mit egentlige Fag.

Jeg tog mig Fuglsangs lille Bog til Mønster — egentlig blev
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min kun en Omarbeidelse af hans; Silvestre de Sacys større 
Værk samt endeel danske, ældre, nu vist lidet bekiendte Smaa- 
grammatikker benyttede jeg til Veiledning, og saaledes frem
kom da min lille Bog, der blev trykt i Aaret 1821 paa Aca- 
demiets Bekostning. Mit Forfatterhonorar var Hundrede Rbd. 
Bogen vedblev at være i Brug ved Academiet i flere Aar efter 
SneedorfTs Død. Naar den ophørte, veed jeg ikke, om allerede 
i Wulffs Tid eller først i hans Efterfølger Paludans kan jeg 
ligesaa lidt sige, som om Grunden dertil var det ringe Oplag, 
hvori den var trykt, eller fordi man ei længer fandt den an
vendelig.

I Foraaret 1820 var General Bentzon kommen til Danmark 
og tilbragte den største Deel af Sommeren i Kiøbenhavn. Jeg 
besøgte ham daglig og deeltog i de Selskaber og Landpartier, 
han gav for Venner og Bekiendtere i København eller bleve 
givne ham til Ære af disse; ved hvilken Leilighed jeg giorde 
Bekiendtskab med General Biilow og Kone, der ogsaa vare 
stadige Giæster i Scholtens Huus.

Bentzon havde neppe været her et Par Maaneder, før der 
trak et Uveir op over ham. Vicegouverneuren, Oberst Stabel, 
en skikkelig men indskrænket og hidsig Mand, havde allerede 
længe været Bentzon fiendsk, oprindelig af Skinsyge over hans 
Ophøielse og siden paa Grund af Rivninger, der havde fundet 
Sted imellem dem i Regieringssager. Blandt Andet fortaltes 
der, at Stabel, der altid ivrede mod Underslæb, enten der var 
Grund til at formode dem eller ikke, ved en vis Leilighed 
havde nægtet sin Stemme i Regieringsraadet til Approbation 
af en Licitation paa et temmelig betydeligt Bygningsarbeide. 
Med sin sedvanlige Heftighed kaldte han det et skiendigt Sny- 
derie; han vilde paatage sig at lade Arbeidet udføre for det 
Halve.

Bentzon, som plagedes af den idelige, intetsigende og umo
tiverede Modsigelse, tog Stabel paa Ordet og bemærkede kold
sindigt, at der var Intet, der forhindrede Stabel fra at overtage 
Udførelsen, det var ialtfald en patriotisk Handling, som Kongen
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sikkert vilde paaskiønne, kort, han bragte ham saaledes i Knibe, 
at han maatte staae ved sit Ord og selv overtage det liciterede 
Arbeides Udførelse, hvorved, som ganske var at forudsee, hans 
Tab blev omtrent Forskiellen imellem Licitationsbuddet og hans 
Tilbud. Han var rasende herover og talte, medens jeg endnu 
var paa Øen, stedse ilde om Bentzon.

Bentzon havde snart faaet mange Fiender i Colonien, for
uden dem Misundelse havde skabt ham hiemme. Det heed sig, 
at Concepten til den aarlige confidentielle Rapport til Kongen, 
hvori Generalgouverneuren beretter om Tilstanden i Colonien 
og fremsætter Forslag til Forandringer i Bestyrelsen, var efter 
Bentzons Afreise paa en troløs Maade bleven bekiendt for Plan- 
teurerne. Bentzon fremhævede i denne Rapport det Uheldige 
for Moderlandet deri, at de Fleste af Planteurerne vare Udlæn
dinge, der havde stadigt Ophold i deres Fædreland, hvor de 
fortærede deres Indkomster, der saaledes ikke kom hverken 
Colonien eller Moderlandet til Nytte. Efter at have fremhævet 
disse og flere andre Ulemper foreslog han Midler til at hæve 
dem, bringe Eiendommene i indfødte Danskes Hænder og saa
ledes efterhaanden giøre Colonien dansk. Et af disse Midler 
var Paalæggelse af en Skat for de Planteurer, der vare bosatte 
i fremmede Lande, hvilken ogsaa blev indført under Navnet 
„Absentee-Skatten“ og havde til Følge, at flere rige Planteurer, 
deriblandt en af de rigeste paa St. Croix, Mac Evoy, toge Op
holdssted i Kiøbenhavn.

Allerede noget før denne Tid havde der hersket en Spæn
ding i Gemytterne paa Øen: der var indtraadt en Spaltning 
mellem den engelske og den danske Deel af Befolkningen; en 
anseet Planteur,Josep/i Bruley ved Navn, der var en af Førerne 
for det engelske Partie, skiød sig selv af Græmmelse over at 
have compromitteret sig ved en Opfordring til sine Landsmænd 
imod de Danske; Partier herskede, Udfordringer og Dueller 
havde fundet Sted, og endelig havde Misvæxt og dalende Pri
ser paa Coloniens Producter bragt Forvirring i Formuesom
stændighederne.
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Forbittrelsen vendte sig nu imod Bentzon som Ophavsman
den til alle Ulykker — Coloniens lumske Fiende!, sagde man, 
efter at man havde lært hans confidentielle Indberetning til Kon
gen at kiende. Saa meget man før havde agtet, ja forgudet ham, 
saa heftig forbittret paa ham blev man nu, og denne Stemning 
benyttede hans Fiender, de hemmelige saavel som de aaben- 
bare, til i hans Fraværelse at foretage noget Afgiørende imod 
ham. Oberst Stabel satte sig i Spidsen for Angrebet og indgav 
en formelig Anklage for Underslæb, Aager og ulovlig Deel- 
tagelse i Handel. En Deputation af Planteurer sendtes til Kiø- 
benhavn for at understøtte Anklagen. En af disse Herrer, Isak 
Heiliger, udfordrede, under sit Ophold i Kiøbenhavn, Doctor 
William Stevens, ogsaa Plantageeier og en varm Tilhænger og 
Ven af General Bentzon, med hvem jeg her for første Gang 
giorde Bekiendtskab, og som siden blev min intimeste Ven. 
Duellen stod paa Hveen; Stevens fik en Kugle i Laaret en 
Haandsbreed ovenfor Knæet, og han skar Kuglen ud selv paa 
Stedet, men maatte siden holde Sengen i et Par Maaneder.

General Bentzon var uvidende om Alt, endog længe efter at 
der taltes herom allevegne i Kiøbenhavn. Besynderligt var det, 
at Ingen af de flere oprigtige Venner, han dog maatte have i 
Vestindien, havde underrettet ham om, hvad der neppe længer 
kunde være en Hemmelighed paa St. Croix. Omsider kom 
Flere af hans Venner i Kiøbenhavn, deriblandt Etatsraad Lund, 
der ogsaa var paa en intim Fod med General Biilow, til mig 
og opfordrede mig til at aabenbare Sagernes Stilling for Bent
zon. Jeg vægrede mig ved det, det var en delicat Sag, og jeg 
havde allerede eengang før, medens jeg sidste Gang var paa St. 
Croix, maattet paatage mig at være Overbringer af en sørgelig 
Efterretning til ham, hans eeneste Søns Død i Washington, hvor 
den tolv, tretten Aars Dreng var forulykket ved Skøiteløben, 
ogsaa dengang overtalte man mig til, paa Grund af mit intime 
Forhold til Bentzon, at være Overbringer af den til St. Thomas, 
hvor jeg netop befandt mig, indløbne sørgelige Nyhed. Nu søgte 
jeg vel at afparere Opfordringen, men paatog mig dog tilsidst
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at berette ham ligefrem og reentud, hvad der fortaltes i Publi
kum, hvortil nylig var kommet det Rygte, at Commandeur 
Rothe var udseet til Præses i en Undersøgelsescommission, 
hvis andre Medlemmer vare Overretsassessor Buntzen og Hil- 
mer Krieger, Søn af Admiralen.

Bentzon hørte med den største Rolighed paa min Meddelelse, 
skiøndt den kom ham aldeles uventet. Hvad der meest for
undrede ham, var, at Kongen, hvem han i den sidste Tid næ
sten daglig havde talt med, ikke havde yttret et Ord til ham 
om Anklagen, men stedse havde viist sig særdeles naadig og 
tilsyneladende aaben imod ham; dette var en Falskhed, fandt 
han, som han ikke havde troet at ligge i Frederik VI’s Cha- 
rakteer, og som han aldrig siden kunde tilgive ham. Den første 
officielle Underretning om Anklagen, og at der var udnævnt en 
Commission til at undersøge og fælde Dom i Sagen, modtog 
Bentzon nogle Dage efter ved et Besøg af Commandeur Rothe, 
der meddelte ham, at han tillige havde Ordre til at overtage 
Gouverneurembedet indtil Videre.

Bentzon forblev endnu nogen Tid i Kiøbenhavn. En Dag lod 
han mig kalde til sig og spurgte mig, om jeg havde Lyst til at 
gaae i Koffardi farten igien, han vilde da kiøbe et Skib til mig, 
med hvilket jeg saa snart som muligt skulde afreise til St. Croix, 
hvor jeg under mit Ophold vilde kunne være ham til Nytte 
under den forestaaende Sag imod ham. Jeg var strax villig 
dertil, besaae flere til Salg værende Skibe og gav ham en af 
de følgende Dage Besked, at jeg havde udseet et Skib, og at jeg 
med et Par Ugers Frist vilde kunne afreise. Nu havde han 
imidlertid forandret sin Beslutning, og der blev Intet af min 
paatænkte Reise.

Han sendte Broderen over England til St. Croix; selv reiste 
han til Paris, hvor han forblev til henimod Slutningen af Aa- 
ret. Hans Venner beklagede denne Nølen; Commissionen kom 
til Øen længe før ham; hans Fiender der, hvis Mod han ved 
sin personlige uventede Optræden iblandt dem vilde have 
knækket, fik Tid til at samle Tilhængere og styrke deres Partie.
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Da Bentzon kom til St. Groix, vare Undersøgelserne i fuld 
Gang, Alle havde kappedes om at bære Pinde til Baalet; de 
usleste Rygter, der havde circuleret, alle om Underslæb, ulov
lig Deeltagen i Handel, Salg af Gunstbeviisninger med Laan af 
de offentlige Kasser o. s. v., bleve frembragte for Commissionen, 
og hvad der maatte smerte Bentzon meest, var, at der iblandt 
Angiverne af disse løse og ubeviiste Rygter vare Personer, han 
havde staaet i Venskabsforhold med og beviist store Tienester.

Sagen gik sin Gang, og Dommen faldt midt i Juni, troer jeg, 
den lød paa Bentzons Afsættelse fra sit Embed som General- 
gouverneur, samt Tabet af to Summer, den ene 90,000 Rbd. 
V. C., den anden af mindre Størrelse, som paa Grund af uhør
lig Rente bleve confiskerede. Stabel dømtes, for ubeviiste Be
skyldninger imod sin Superieur, til Afskedigelse af Tienesten, 
uden Pension. Bentzon vilde ikke appellere, men henskiød Af- 
giørelsen til Kongens Naade, og Kongen stadfæstede Dommen 
i Eet og Alt.

Imidlertid lykkedes det hans Venner at bevæge ham, efter 
et Aars Forløb, til at indanke Sagen for Høiesteret, og for 
denne casseredes Commissionsdommen, med Hensyn til de for 
Aager confiskerede Summer, hvilke han saaledes frelste. Det 
vakte Forundring, at Bentzon ingen anden Opreisning fik, nu 
da Høiesteret havde frikiendt ham for den vigtigste og egent
lig eeneste Brøde, der var tillagt ham, men jeg erindrer, at det 
fortaltes, at Commissionen blandt andet havde grundet sin Dom 
paa en kongelig Parolbefaling, der var udstedt under Krigen, 
ved hvilken det forbødes Militaire at være Medrhedere af Ka
pere eller tage Deel i Handel, Noget, der under Krigen var 
bleven almindeligt, især blandt Kongens egne Adjutanter, og 
vedblev, Forbudet uagtet, at gaae i Svang lige til dens Ende.

Bentzon, som eiede Plantager paa Øen og besad en stor 
Formue, havde nemlig en Agent i Christiansted ved Navn 
Wallich, der besørgede hans Plantager forsynede med alle For
nødenheder, Producternes Afskibning o. s. v. Enhver Planteur 
har saaledes sin Torv nagent, der gierne er en Kiøbmand og
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ialmindelighed Commissionair for flere Planteurer, Wallich der
imod, heed det, var kun Handelsfuldmægtig for Bentzon. Det 
var for Bentzons Penge, han indkiøbte Varer, han forsynede de 
kongelige og de Schimmelmannske Plantager, hvilket laae un
der Generalgouverneurens Overtilsyn eller Beskyttelse, mange 
andre Plantager toge ogsaa deres Fornødenheder hos ham, 
fordi, som det for Commissionen blev angivet, Rygtet gik, at 
det var Veien til at opnaae Gunstbeviisninger hos Generalgou
verneuren, hvilket dog ikke i fierneste Maade blev beviist.

Bentzon fragik ikke, at Wallich var hans Agent og at denne 
giorde hans Capitaler frugtbringende med Handel med Alt, paa 
fuldkommen hørlig Maade; det var, mente han, hvad enhver 
Minister eller anden høi Embedsmand i Europa, der var Gods- 
eier eller Capitalist, giorde. Han viiste, at han i flere Tilfælde 
havde gavnet Øen, paa Tider, hvor der herskede Trang paa Til
førsel. Det hialp Intet. Parolbefalingen fældede ham. Den havde 
taget sin Tilflugt til, ligesom Procurator Tobias i den Holberg- 
ske Comoedie, Gert Westphaler, Lovstedet om den, der skræm
mer andre Folks Tyre med røde Klæder.

Bentzon vat afsat og forblev afsat hele sit Liv. Han døde 
ikke meget over halvtredsindstyve Aar gammel. Han var en 
Mand af store Egenskaber, han havde stiftet Bekiendtskaber 
og Forbindelser med Verdens meest udmærkede Mænd paa 
den Tid: med Keiser Alexander /, Metternich, Hardenberg, Tal- 
leyrand, med alle betydelige engelske Statsmænd. Hans store 
Formue havde sat ham i Stand til, i de syv Aar Krigen varede, 
at reise om i alle Europas Lande, hvor hans indtagende Per
sonlighed, hans store Sprogtalent, hans overordentlig udbredte 
Kundskaber, hans livfulde Væsen og den Sikkerhed, hvormed 
han i Følelsen af hans fuldkomne Uafhængighed optraadte, 
allevegne aabnede ham Adgangen til de høieste Kredse, og 
han kom i et frit og intimt Forhold med alle de Mænd, der paa 
den Tid havde Verdens Skiæbne i deres Hænder. Med Moreau 
var han reist fra Amerika til Petersburg, da denne paatog sig 
den øverste Styrelse af Felttoget imod Frankrig. Et Uheld,
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Bentzon havde paa Reisen fra Petersburg til Armeen — et 
Beenbrud foraarsaget ved Væltning af Vognen — skilte dem 
fra hinanden, og Bentzon kom først til Paris, da de Allierede 
allerede vare i Besiddelse af Byen.

Naar man nu tager denne Mands Brøde i Betragtning — 
om nogen da var den ikke større, end at en klog Monarch vilde 
have fundet den offentlige Retfærdighed fuldkommen tilfreds
stillet ved en alvorlig, underhaanden given Irettesættelse, en 
større eller mindre Pengebøde eller en Forflyttelse til en anden 
Stilling, hvor Fristelsen og Leiligheden til Poculation var min
dre; en klog Monarch vilde have skattet en saa sielden Em
bedsmands store Evner, vilde have vidst, at slige Mænd voxe 
ikke paa hver en Green. Naar man betragter hans Brøde paa 
den ene Side og paa den anden hans overordentlige Egenska
ber og de store Fortienester, Colonien unægtelig havde af ham, 
dem, Alle, selv hans Fiender, maatte erkiende, især fra den, 
Coloniens Velfærd betryggende Capitulation i 1807; dernæst 
den Mangel, Danmark havde paa dygtige høiere Embedsmænd: 
saa maae man visselig beklage, at den gode Kong Frederik VI 
saa letsindigt bortkastede en saadan Mand. Men det har altid 
været saaledes i Danmark: Sterne lader sin Yorik sige, hvad 
Molesworth før ham har sagt, at Danmark er Middelmaadighedens 
Hiem; kun den kan trives der.

Men der var en egen Anledning til, at man havde besluttet 
hans Fald. Under Jødefeiden, da man raabte almindelig paa 
Møstings Fiernelse, skal Kongen have viist sig villig til at ofre 
den forhadte Minister og ved den Leilighed have yttret:

— Men hvem har jeg at sætte i hans Sted? og dertil strax 
besvaret sig selv med: — Ja, der er Bentzon! Han er den 
Eeneste, jeg veed dygtig og passende dertil! Paa den Tid var 
det i Danmark noget Uhørt, at en Borgerlig tænkte paa at 
blive Minister i Virkelighed — Malling var kun titulair — og 
selv Adelige, der ikke hørte til visse herskende Familier, vo
vede det ikke; at hedde Kaos, Rosenkrantz, Moltke eller Revent- 
low var en absolut Betingelse, og jeg erindrer, hvor megen
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Harme det i høiere Kredse vakte, at Stemann blev Justits
minister eller Cancelliepræsident, som Benævnelsen dengang 
var. Spydigheder og soi-disant Vittigheder gave sig Luft, en af 
disse mindes jeg, den tilhørte ikke Admiralinde Bille né Borne- 
mann, der ellers var den priviligerede Kilde, hvorfra de circu- 
lerende Vittigheder — altid ondskabsfulde og plumpe — flød, 
det var nemlig en Kammerjunker, en gammel Kammerjunker 
Bierregaard, der var Fader til den.

En af de første Aftener, Stemann viiste sig ved Hoffet som 
Cancelliepræsident, gik Bierregaard hen og satte sig paa den 
Stoel, Stemann netop havde reist sig fra, men foer op fra den 
strax igien, gav sig til at børste sine Klæder, som om han 
havde besmudset dem, tog sit Lommetørklæde og afvidskede 
Stolesædet, før han satte sig igien. Dette skulde være en vit
tig Allusion til Stemanns malpropre Paaklædning. Det var denne 
imidlertid ikke, men Stemann var jevn heri som i sit hele Væ
sen, hvori der laae den bydende kraftige Hersker, men Intet 
af Hofmanden.

Altsaa, for at forhindre den borgerlige Mand Bentzon — 
Denne Etatsraad! kaldte Admiral Bille ham engang i en Sam
tale med mig, skiøndt Bentzon var General — fra at blive 
Minister, maatte han styrtes, og saavel Bille som Admiral Krie- 
ger, heed det, vare meget virksomme hertil. Nemesis, eller 
som vi bør sige som Christne, Himmelens straffende Haand 
ramte Krieger, idet hans kiæreste og meest begavede Søn, 
Hilmer, der var Medlem af Commissionen, døde i Vestindien af 
Climatfeber faa Dage før Afreisen derfra, Buntzen, det andet 
Medlem, var død kort før. Admiral Krieger var gaaet ned til 
Toldboden for at modtage Sønnen, da Skibets Ankomst var 
meldt ham, og her modtog han istedetfor Sønnen Efterretnin
gen om hans Død. Jeg saae ham gaae hiem derfra med den 
anden Søns, Capitainlieutenantens Kone under Armen. Den 
haarde, stærke Mand gik, ledet af Sønnekonen, sammenkrøbet, 
som om han skulde synke i Knæ. Han blev kort efter ramt af
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Apoplexie, sygnede meer og meer hen og døde henved tre 
Aar efter.

Saaledes styrtedes Bentzon, denne ypperlige Mand, der kunde 
have virket saa meget Gavnligt og Stort for Danmark; tilintet
gjort blev han ikke, hans store Formue satte ham i Stand til 
at leve paa den samme giæstfrie Maade som før, endnu stedse 
omgiven af en talrig Skare Venner og Tilhængere, som hans 
elskværdige Egenskaber bandt til ham lige til hans Død.

At Frederik VI saa ganske hensynsløst bortkastede en saa- 
dan Mand og laante saa villigt Øre til en Bande af uværdige 
Misundere og Efterstræbere var beklageligt; men den gode 
Konge, hvis Minde jeg ærer og elsker, var i de første ti Aar 
af hans Regiering som Konge ikke altid sig selv liig, ikke det, 
han var før og siden. Han havde valgt sig maadelige Ministere 
og en Omgivelse af Adjutanter, en stor Deel af dem usædelige 
Personer, der næsten beherskede ham og hernede Folkets 
Hierte fra ham. Siden, og alt meer og meer som han aldre
des, gienvandt han sit Folks Kiærlighed i en Grad, som faa 
Konger have besiddet den, og det til Trods for den Længsel, 
hvormed man imødesaae en Forandring i Bestyrelse og Stats
forfatning, som man vidste var ei at opnaae før efter hans Død.

Endnu skylder jeg Bentzons Minde et Par Ord. Som ung 
Student udmærkede han sig allerede og vandt Priismedaillen 
for en Afhandling over det Emne: Om en høitciviliseret eller 
raa Tidsalder var gunstig for Poesien. Efter at have været Hov
mester eller Lærer i en Grev Reventlows eller Schimmelmanns 
Huus blev han ansat som Gouvernementssecretair paa St. 
Croix, siden blev han Regieringsraad, og ham skyldtes det, at 
Overgivelsen af Øerne i 1807 til England skeete paa saa høist 
fordeelagtige Vilkaar, saavel for Planteureme som for Regie
ringen, med Hensyn til de i Plantagerne indestaaende Laan.

Han var givt med den verdensberømte Jacob Astors Datter, 
eneste Arving til dennes umaadelige Formue, Astor var den 
rigeste Mand i Nordamerika. Ægteskabet var ikke lykkeligt. 
Hun var af et umaadeligt heftigt Sind og meget skinsyg, hvor-
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til Bentzon, sagde man, ogsaa gav nogen Anledning. Hvad jeg 
kiendte til og af ham, efter at have levet i daglig Omgang med 
ham og i hans Huus, var han mild, rolig og føielig i en ual
mindelig Grad, og der gaves ham Leilighed nok til at vise 
disse Dyder, da det couleurte Fruentimmer, han levede med, 
og med hvem han havde to Børn, en Søn og en Datter, var det 
heftigste Gemyt, jeg blandt de heftige Creolerinder har kiendt. 
Flere Gange havde Bentzon og hans Kone skiltes ad i Vrede, 
men Baandet imellem dem holdtes fast af Hensyn til Børnene.

Da Bentzon blev Generalgouverneur, skulde da endelig den 
forsonende Hustru komme til ham; hans couleurte Huushol- 
derske sendtes bort, Gouvernementshuset blev sat i Stand til 
at modtage Generalgouverneurens Gemalinde, og hans Venner, 
hvoriblandt jeg var med, stode ved Strandbredden for at mod
tage hende fra det i Havnen indløbende Skib. En Baad gik der 
ombord med en Deputation af tre, fire af hans og hendes æld
ste Bekiendtere og Venner. Deputationen kom strax tilbage 
med lange Ansigter og det Budskab: Hun kommer ikke. Fruen 
havde skiftet Sind. Budskabet bragtes den i Gouvernements- 
paladset ventende Bentzon. Hvorledes han modtog det, veed 
jeg ikke, men Mistress Copy blev hentet igien, og Alt kom i 
den gamle Gænge.

Denne Miss Copy, der iøvrigt gik under Navnet Miss Chig- 
ger, en Fordreielse af Daabsnavnet, som er almindelig blandt 
Negrene, var ikke ung længer, maaskee fyrretyve Aar eller 
derover, Bentzon maae altsaa længe have kiendt hende og 
vænnet sig til hendes Omgang. Hun var en Couleurt af tredie 
eller fierde Grad, altsaa næsten blank, af Hudfarve som en 
Sydeuropæerinde, af god Familie og en fortræffelig Bestyrer
inde af hans Huus. Imod Generalen og hans Omgangsvenner 
var hun Fromheden og Opmærksomheden selv, men den største 
Skiændegæst, man kan tænke sig, imod Tienestetyendet, den
gang endnu Slaver.

Efterretningen om Bentzons Søns Død kom et Par Maane- 
der senere. Drengen havde været med Bedstefaderen paa et
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Besøg i Washington og druknede ved at løbe paa Skøiter. Det 
blev, som sagt, mig overdraget at bringe Faderen det sørgelige 
Budskab. Bentzon modtog det med en mageløs Selvbeherskelse, 
men Indtrykket var dybt, og hans Holdning under dette haarde 
Slag af Skiæbnen vidnede om en Siælsstorhed, som man maatte 
beundre hos en Mand, der med et mildt og følsomt Hierte be
sad et ualmindelig livligt Temperament. Men jeg har kiendt 
Faa, der besad den Selvbeherskelse som han, den Ro og Høi- 
hed i Charakteren. Jeg maatte paa denne Sorgens Dag forblive 
hos ham den hele Tid, og i de følgende Dage saae han kun et 
Par af de nærmeste Venner hos sig om Middagen og Aftenen. 
Om det saa smertelige Tab og de store Forhaabninger, der gik 
tilgrunde med Sønnen, talte han ikke et Ord da eller nogen
sinde siden; de eeneste synlige Tegn paa det Indtryk, Efterret
ningen havde giort paa ham, var en vemodig Mildhed i hans 
Væsen og en ringere Deeltagelse i Samtalen end sedvanligt. 
Selv, da jeg bragte ham det sørgelige Budskab, var Alt, hvad 
han talte, kun et Par korte Spørgsmaal om, hvor jeg havde 
Efterretningen fra, og om de nærmere Omstændigheder. Han 
stod op fra Stolen og gik et Par Gange taus op og ned i Væ
relset — det var hans Contoir — saa vendte han sig om imod 
mig og sagde:

— De vil vel nok blive hos mig idag, Dahlerup, hele Da
gen; men lad mig være ene, til Middagen kommer.

Ikke længe efter Sønnen døde ogsaa Datteren, og snart der- 
paa løstes det sidste Baand, der forenede Bentzon og hans 
Kone, Ægteskabet blev hævet.

Da jeg længer hen kommer til at omtale min Sammenkomst 
med General Bentzon i 1826, vil jeg opsætte til den Tid at 
give en nøiere Skildring af hans Personlighed, for ikke her at 
giøre Episoden for lang. At jeg saa længe har dvælet ved denne 
Mand i Beskrivelsen af mit Livs Begivenheder, er ikke andet 
end en Tribut, Taknemmelighed paalægger mig imod Mindet 
af en ædel Mand, hvis Omgang og Exempel jeg skylder saa 
Meget, og hvis Venskab for mig, den store Forskiel i Alder og
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Stilling uagtet, jeg regner blandt de bedste og kiæreste Gaver, 
Forsynet skiænkede mig.

Resten af Aaret 1820 svandt hen uden videre Mærkeligt. 
Henimod Foraaret af 1821 blev jeg anmodet af Capitainlieute- 
nant Urban Bruun om at overtage hans Post som Lærer i Ar- 
tillerievidenskaben ved Academiet, saa længe hans Tour til 
Udcommando med Vagtskibene varede. Jeg var nu bleven mere 
hiemme i Underviisningsfaget, og da jeg ikke saae nogen anden 
Vei til nyttig Beskieftigelse aaben for mig i Marinen, paatog 
jeg mig den tilbudte Post, der forøgede mine Indkomster med 
tre Hundrede Rbd. aarlig, Noget, der var migsaare velkomment, 
da min Capitainlieutenants Gage af sex Hundrede Rbd. neppe 
var tilstrækkelig til at leve af. Jeg havde giort et Forsøg paa 
at blive ansat som interieur Tøimester ved Marinen, medens 
Capitain Peter Mandrup Tuxen var paa Reiser for at uddanne 
sig i Faget; men Admiral Krieger, til hvem jeg henvendte mig, 
havde afviist mig paa en saadan, næsten haanlig Maade, at jeg 
opgav Tanken.

Overhovedet lærte jeg, at der ikke var meget Haab for mig 
at komme frem i Marinen, dertil udfordredes Connexioner og 
Aner i Marinen selv; kun Sønner og Slægtninge af de der for- 
maaende Søofficierer erholdt Poster, der vare indbringende, 
mange Gange lige strax efter at de vare udtraadte fra Acade
miet. Saaledes opnaaede jeg aldrig, hvad der dog faldt i de 
Flestes Lod, at blive ansat ved en Indrulleringspost med et 
lille Tillæg af et eller to Hundrede Rbd. Skiøndt alle mine Kam
merater rundt om mig, ældre saavel som langt yngre end jeg, 
efter Tour ansattes ved Indrulleringen, blev jeg stedse forbi- 
gaaet.

Jeg modtog Tilbudet; Admiral Sneedorff, der gierne vilde 
binde mig til Academiet, gav sit Samtykke og foreslog mig til
lige at tage en Cadet i Huset hos mig, Ahrenstorff — Søn af 
Kammerherre Ahrenstorff, en riig Godseier i Jylland — et ungt 
Menneske med gode Evner, men forsømt og forvildet i det 
Huus, hvor han sidst havde været. Herpaa gik jeg strax ind,
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da jeg derved blev sat istand til at realisere en Plan, jeg i 
længere Tid havde havt, den nemlig at tage en af mine yngre 
Brødre, Jens Vilhelm, i Huset til mig for at danne ham til Sø- 
cadet, hvortil Drengen yttrede megen Lyst og havde gode Anlæg.

Jeg giorde først et Forsøg paa at erholde ham frit indskreven 
med en lille aarlig Understøttelse i de første Aar, han var ved 
Academiet, Noget, der ikke var usædvanligt for uformuende og 
fortiente Embedsmænd at erholde. Jeg skrev en Ansøgning til 
Kongen, gik flere Gange til General Biilow, Oberst Liitzen og 
Flere for at bevæge dem til at tale min Sag for Kongen, men 
det var forgiæves: jeg fik Afslag. I et Hefte Strøtanker har jeg 
opbevaret Ansøgningen, hvori jeg anfører min Faders Værdig
hed og Trang, hans mange uforsørgede Børn og min egen 
Uformuenhed, det Krav, som min Broders Død for Fædrelan
det kunde give ham, der var opkaldt efter denne ældre Bro
der, og mit eget, som det havde været en Søn af mig, jeg an
søgte for.

Intet hialp. „For Følgernes Skyld“, heed det i det collegiale 
Sprog. Og paa samme Tid betalte Statskassen for en Søn af 
den ikke ganske uformuende General Oxholm og for to Søn
ner af en Udlænding, den soi-disant Baron Dirckinch, en Mand, 
der ikke var i nogen Embedsstilling — man sagde vel, han 
havde været brugt som Spion — og ovenikøbet ikke var vel 
berygtet. Det hørte ydermere til min Post ved Academiet at 
modtage Pengene til disse kongelige Fricadetter og bestyre 
deres Oeconomie, hvilket kunde giøre Afslaget saa meget mere 
krænkende for mig; men jeg var i den Alder ikke saaledes 
disponeret. Jeg tog Tingene, som de faldt, og bebreidede Ingen.

Som det nu var, maatte jeg hiælpe mig selv. Jeg leiede 
Bruuns Huus i Nyboder med endeel Meubler og Bohave. Min 
Søster Sophie paatog sig at føre Huusholdningen, og om For- 
aaret droge vi ind: hun og jeg med min Broder Vilhelm og 
Cadet Ahrenstorff. Strax efter erholdt jeg flere Kostgiængere: 
Cadetterne Gandil og Thulstrup samt to, der skulde være Ca- 
detter: Smidth, Søn af en Kammerraad Smidth, der var In-

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 0
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specteur ved de Classenske Fideicommisgodser paa Falster, og 
Krefting, Søn af Gouverneuren i Serampore. Jeg havde nu rige
ligt Udkomme og fuldt op at bestille. Kostpengene vare betyde
lige, for Nogle fik jeg fem Hundrede Rbd. om Aaret, jeg saae 
mig derved istand til efterhaanden at afbetale paa min Giæld. 
Senere fik jeg endnu flere Pensionairer: Grev Schulin, Donner, 
Brodersøn af den rige Banquier i Altona, Lund og Møller, me
dens Andre gik bort, saa at jeg i de følgende Aar stadigen 
havde fem, sex betalende Cadetter i Huset foruden min Broder.

1 Bruuns Huus boede jeg kun det første Halvaar, derfra flyt
tede jeg til Capitainlieutenant Seidelins Huus i Nyboder, hvor 
jeg boede halvandet Aar, og derfra til en Etage i Fru Warmings 
Gaard i Store Kongensgade tæt ved Marmorkirken. Lidt efter 
lidt anskaffede jeg mig anstændigt Bohave; mit Huus var vel 
indrettet og blev godt bestyret af min Søster. Foruden at have 
kunnet komme min Fader til Hiælp med at tage min Broder 
Vilhelm i Huset til mig, undervise ham til Antagelsesexamen, 
som han hæderlig bestoed, og holde ham ved Academiet med 
en ringe Udgivt for min Fader, saae jeg mig nu istand til jevn- 
ligt at modtage enkelte af mine Sødskende i Besøg, skaffe den 
ene af mine to Brødre, der nu vare bievne Studenter, Fortje
neste ved Privatunderviisning af mine Pensionairer, og over
hovedet giøre mit Huus til et Foreningspunkt for mine Sød
skende, der nu efterhaanden traadte ud af Skolen og kom til 
Universitetet.

At jeg saaledes kunde lette min værdige Fader Noget af den 
store Byrde, de mange Børns Opdragelse var ham, og give ham 
Udsigt til, at jeg kunde blive dem en Forsørger, om han skulde 
bortkaldes fra dette Liv, var mig nu til megen Beroligelse for 
Fremtiden, og jeg følte mig ret tilfreds i min Stilling.

Da Capitain Urban Bruun senere havde søgt om at entlediges 
fra Artillerielærerposten, blev jeg fast ansat i den ved Begyn
delsen af 1822. Jeg paatog mig tillige derved at være betænkt 
paa Udarbejdelsen af en Lærebog i denne Videnskab, et ikke 
let Arbeide, da man i intet Sprog havde en Saadan, kun en



83

enkelt Afhandling om en eller anden Gienstand, og Søartille
riet var i det Hele taget langt fra at være uddannet nogensteds. 
Alligevel samlede jeg mange Materialier og begyndte efter en 
for Academiets Chef fremlagt Plan at udarbeide flere Afsnit, 
som efterhaanden lagdes til Grund for Underviisningen, der 
herved giorde ikke ubetydelige Fremskridt. Ganske færdig til 
Trykken var en Indledning og det første Capitel, som omhand
lede Krudtet, dets Fabrication o. s. v. Men da jeg senere fra- 
traadte Posten, kom det ei til videre Fortsættelse.

Sneedorff, der i de sidste Aar af hans Embeds- og Levetid 
var kommen til at staae paa en slet Fod med sin Næstcom- 
manderende ved Academiet, Capitain Peter Wulff, vilde gierne 
have mig bragt i en fastere Forbindelse med Academiet, hvor
ved jeg kunde komme til at succedere ham som Chef engang 
i Tiden. Han talte ofte til mig derom som en Yndlingstanke 
hos ham, paa Grund af min flersidige Dannelse, mine øvrige 
Egenskaber og den Smag og Sands for Videnskabelighed, han 
fandt hos mig.

Da Capitainlieutenant Kraft i Aaret 1823 døde, vilde han 
have mig til at indtræde i den derved ledigblevne Trediecom- 
manderendepost, men efter nogen Betænkning afslog jeg det 
bestemt. Det havde jo meget lokkende ved sig, der var en for
træffelig Fribolig, Artillerielærerposten lod sig forene med den 
anden, mine faste Indtægter bleve meer end fordoblede der
ved, og jeg vandt Udsigt til engang at komme til at beklæde 
den hæderlige Post, Sneedorff ved sin store Dygtighed havde 
givet en forhøiet Glands. Men jeg higede efter den Forandring 
og det mere bevægede Liv, som den praktiske Tieneste paa 
Søen giver.

Saaledes hengik Aarene med Underviisning, Opdragelse og 
videnskabelig Syssel. I Sølieutenants-Selskabet, hvor jeg flere 
Aar efter hinanden valgtes til Formand, var jeg i den sidste 
Tid traadt over til „Ældre Medlem“ paa Grund af mine til
tagne Forretninger. Udenfor Marinen begyndte jeg at stifte 
Bekiendtskab med literaire Charakterer og kom herved til at

6*
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være med iblandt Stifterne af Selskabet Athenæum, af hvis 
Bestyrelse jeg senere blev Medlem, og hvor jeg navnligen var 
Overbibliothekar i flere Aar.

Mit første Forsøg paa at skrive i offentlige Blade giorde jeg et 
af disse Aar med en anonym satirisk Artikel i Politivennen, 
troer jeg, endnu det eneste Blad, der var aabent for slige Ind
rykkeiser. Den var rettet imod en Hr. Wosemose, hvem Bagge- 
sen i sin store Strid med Oehlenschlægers Partigængere havde 
kaldt: „Denne Hr. Vaasepose, Waasemose, eller hvad det er, 
han hedder“, i Forsvar af Hr. Decanus Thoring, Lærer i det 
danske Sprog ved Academiet, en skikkelig, men noget sær og 
simpel Mand, der var bleven grovt angreben af Wosemose i en 
literair Feide om det danske Sprogs Retskrivning. Det var et 
ubetydeligt Stykke. Jeg nævner det her blot, fordi det var det 
første Skridt paa en slibrig Vei, jeg siden maaskee for ofte be- 
traadte.



IAaret 1824 døde min værdige Foresatte, min Ungdoms 
Lærer og Opdrager, min Ven og Velgiører i modnere Alder, 

kan jeg tilføie. Hans Død blev idetmindste fremskyndet ved en 
Competencestrid med hans Underhavende, Wulff, hvori Admi
ralitetet, der i de sidste Aar ubarmhiertigen havde forfulgt og 
krænket Sneedorff ved enhver Leilighed, understøttede Wulff 
i den Grad, at det bevirkede sig en kongelig Befaling til at 
give Sneedorff „en alvorlig Belæring og Irettesættelse“. Saa- 
danne plumpe Skrivelser til Sneedorff fandt jeg mange af iblandt 
hans efterladte Papirer; de vare udfærdigede paa den alminde
lige collegiale Viis, og Krænkelsen kom saaledes hver Gang 
til alle Contoirfolkenes Kundskab. Bille havde et gammelt Nag 
til Sneedorff, fra Ungdomsaarene, sagde man, og han gav det 
sandelig Luft ved alle Leiligheder, nu han havde Magten, og 
Sneedorffs Stierne, der engang stoed saa høit, var lige siden 
Krigens Begyndelse dalet stærkt hos Frederik VI.

Stridens Aarsag var omtrent denne: Sneedorff havde strax, 
da han blev Chef for Academiet, bevirket, at Commandoen af 
Cadetskibet som almindelig Regel hvert Aar tilfaldt Cadet- 
chefen, istedetfor det før og efter hans Tid førtes af en af Eta
tens Officierer eller vexlende aarlig imellem en Saadan og Ca- 
detchefen. Grunden til denne Bestemmelse var indlysende nok. 
Cadetskibstogtet var en Fortsættelse af Skolen i Land, det var 
Academiet overflyttet paa et Skib, og hvad var naturligere, end 
at de samme Foresatte og Lærere fulgte med Eleverne. Under 
Krigen maatte Cadetterne behiælpe sig med en Brig, istedetfor 
de før havde havt en Fregat eller et Linieskib, og dennes
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Toure indskrænkede sig til Kiøbenhavns Rhed og det nærmeste 
Farvand i Sundet.

For at Sneedorff daglig kunde overvære Øvelserne, blev der 
tilstaaet ham en Chalup med Besætning af ti, tolv Mand. 
Briggen, der, efter Freden var sluttet, giorde de sedvanlige 
længere Toure, kom under Wulffs Commando, da Sneedorff 
imidlertid var bleven Admiral og som saadan ikke kunde være 
Skibschef; men Sneedorff beholdt, skiøndt ikke uden Modstand 
af Admiralitetet, den ham engang tilstaaede Chalup, for at han, 
medens Cadetskibet laae paa Rheden, kunde gaae ombord og 
overvære Øvelserne, hvilket han daglig giorde. Cadetskibet 
vedblev saaledes at staae under hans Commando.

I Aaret 1824 havde Cadetterne efter en Række af Aars 
Forløb atter faaet en stor Fregat til Øvelsesskib, Fregatten 
Freia nemlig, og Academiets Næstcommanderende, Wulff, havde 
Commandoen af den. Det var den første efter Krigen byggede 
Fregat af forøget Størrelse og efter Schifters Tegning, de faa 
andre, der under og efter Krigen vare byggede, som Perlen, 
der forliiste paa Skagen, Minerva, Nymphen og Fylla, vare alle 
mindre og efter Hohlenbergs Tegning, Freias Udrustning vakte 
derfor nogen Interesse i Marinen, og Prinds Christian bestemte 
sig til at giøre en Tour med den til Bornholm.

Den Dag Prindsen gik ombord, havde Sneedorff besluttet at 
være tilstede for at præsentere Corpset for Prindsen og iøvrigt 
ved sin Nærværelse vise Hans kongelige Høihed den skyldige 
Opmærksomhed. Wulff giorde Indvendinger herimod: han var 
Chef af Skibet; det tilkom ham at præsentere Cadetterne, og 
han meente ikke at staae under Sneedorffs umiddelbare Com
mando. Han understøttedes af Bille. Kongen, der rimeligviis 
vilde have afgiort Sagen mundtligt, var fraværende i Holsteen. 
Nu deciderede Collegiet, og Sneedorff modtog i det Øieblik, 
han vilde gaae i sin Chalup, en Skrivelse fra dette, hvori det 
i drøie Udtryk forbødes ham at gaae ombord.

Herved blev det imidlertid ikke. Senere erholdt han en 
Skrivelse, hvori Kongens Resolution communiceredes ham at
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være en Befaling til Collegiet at give ham „en alvorlig Irette
sættelse og Belæring“. Saadanne Udtryk til en Admiral i en 
Competencestrid med hans Undergivne, til en aldrende og saa 
fortient Mand som Sneedorff, var vistnok haardt og skaansel- 
løst uden Exempel, og SneedorfF tog sig det saa nær, at han 
blev syg og døde efter et kort Sygeleie. Sygdommen angaves 
at være en Forhærdelse i Hiertet. Sagen var saa public, at 
hele Marinen talte derom og kiendte de brugte krænkende 
Udtryk; men mange Lignende havde han maattet døie tidligere. 
Collegiets Stiil til ham var saa plump og grov, som jeg ingen
sinde har seet brugt til nogen Embedsmand, selv i den laveste 
Stilling.

Jeg har aldrig seet Sneedorff saa heftigt bevæget i Sindet 
som den Formiddag, han havde havt Striden med Wulff, hvori 
denne sagde ham, at han havde Billes Medhold. Han kom ind 
i Læresalen paa sin sedvanlige Morgenronde, kaldte mig til en 
Side og fortalte mig det Passerede. Han spurgte mig om min 
Mening, og da han havde hørt den, udbrød han:

— Jeg gaaer ombord nu strax! Det er min faste Beslutning! 
Hans Læber skiælvede, og han rystede over hele Legemet.

Saaledes endte Sneedorff, denne fra Hiertets og Forstandens 
Side lige herlige og sieldne Mand. At give en Skildring her af 
denne ædle, af Naturen saa riigt begavede og sit store Pund 
saa velanvendende Mand, vilde blive for vidtløftigt for mig, der 
føler mig dreven til snart at slutte disse Optegnelser, og vilde 
kun blive ufuldkommen og utilfredsstillende for mig selv. Jeg 
har i Archiv for Søvæsenet 11 —12 Bd. givet en Fremstilling 
af hans engang ubilligt bedømte Færd ved Krigens Udbrud i 
„Linieskibet Prinds Christians sidste Campagne i 1807—08u. Jeg 
har ligeledes i Archivet, giennem en Række af Numere og 
leilighedsviis, optaget mange af Sneedorffs Taler — af en vis 
Classe, nemlig dem han ved Begyndelsen af hvert Øvelsestogt 
holdt for Cadetterne.

Intet kan give en bedre Charakteristik af Sneedorff end netop 
disse Taler: de ophøiede Principer og Følelser, de udtrykke,
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den mandige Veltalenhedskraft i dem, det skiønne fuldendte 
Sprog, den erfarne Opdragers dybe Indsigt i Ungdommens 
Natur, de ville altid og af Alle læses med Velbehag. Men ingen
steds fremtræder klarere det sieldne Kienderblik, hvormed 
Sneedorff giennemskuede de forskiellige Charakterer og Natur
anlæg hos den ham betroede Ungdom, end i en egen Classe 
af korte Formaningstaler, han til en vis Tid af Aaret holdt for 
hver enkelt af Cadetterne særskilt og i Eenrum, og hvori Frem
skridt eller Tilbagegang i det svundne Aar, det større eller 
mindre Held i at undertvinge slette Tilbøieligheder, aflægge 
Uvaner, vække og udvikle slumrende Evner, foreholdtes.

Disse egnede sig ikke til OfFentliggiørelse; jeg overgav der
for, ved Giennemsynet af Sneedorffs efterladte Papirer, som 
var mig betroet af min Ven, Sønnen, disse Taler til Capitain- 
lieutenant J. C. Grove, der ved Sneedorffs Død blev Næstcom- 
manderende ved Academiet. Men aldrig har jeg seet sandere 
og skarpere Portraiter af Mennesker end disse korte, med 
kraftig og sikker Haand tegnede Skizzer; hvor forbausedes jeg 
ikke ved den træffende Liighed, den Sandhed, som min egen 
Hukommelse sagde mig, var i dem, hvor jeg havde kiendt den 
Skildrede, og dobbelt forbausedes jeg ved, efter dem at gien- 
kiende Mændene, nu med graanet Haar, udvortes saa foran
drede og indvortes saa lidt, saa saare lidt anderledes, end Cha- 
rakteren i Drengealderen tegnede til at blive. Er det stort 
anderledes med Mennesket end med Planten t. Ex.? Den kyn
dige og øvede Gartner seer i Spiren, hvad Planten vil og maae 
blive til. Der gives Grundtræk i den menneskelige Charakteer, 
som ingen, noksaa omhyggelig, Opdragelse formaaer ganske at 
udslette.

Søcadetacademiet var efter Aaret 1807 ikke længer, hvad 
det havde været, og stod ikke mere saa høit i den offentlige 
Mening som før den Tid. Naturlige Aarsager hertil vare Flaa- 
dens Tab og Krigen, der berøvede Cadetterne Leilighed til 
praktisk Uddannelse paa Søen.

Da de i Norge efterladte Cadetter i Slutningen af 1807 vare
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komne tilbage til Danmark igien, begyndte den regelmæssige 
Underviisning ved Academiet vel atter og gik sin sedvanlige 
Gang; men nogle af de bedste Cadetofficerer og militaire Læ
rere vare ansatte paa de faa tilbageblevne Skibe og paa Kanon- 
baadene. Ogsaa en stor Deel af de ældre Cadetter vare tagne 
i Activitet, tildeels som Maanedslieutenanter; nogle af disse 
kom siden tilbage til Academiet for i Hast at fuldende et af 
Omstændighedernes Tvang meget forkortet Cursus, medens de 
Øvrige, der vare de Ældre af dem, uden videre Examen bleve 
forfremmede til Officierer.

Allerede dette virkede skadeligt paa Aanden og Disciplinen 
i Corpset, og hertil kom endelig, at det faldt meget vanskeligt 
at faae Officierer til frivillig og med Lyst at tiene ved Acade
miet, da naturligviis Enhver, og især de Dygtigste, foretrak 
den active Tieneste. Sneedorff maatte saaledes hele Krigen 
igiennem hiælpe sig, saa godt han kunde, med stedse vexlende 
Officierer, hvoraf Mange vare slet skikkede til Lærerkaldet, og 
de Fleste modtoge det uvilligt og uden Lyst.

Da Freden kom, ordnede dette sig efterhaanden, og Snee
dorff arbeidede ufortrøden og utrættelig for atter at hæve Aca
demiet til den samme Anseelse og Yndest, det før havde staaet 
i. Men Tiderne havde forandret sig: Kongens Yndest havde 
vendt sig fra ham, og den Forkiærlighed, han som Kronprinds 
havde viist for Marinen, var forsvunden med Tabet af Flaaden. 
En Reaction indtraadte i Danmark som i de fleste andre Lande 
imod alle de Principer, man tillagde Skylden for at have frem
kaldt den franske Revolution. Længe kunde den vel ikke holde 
sig i sin fulde Styrke, men den havde dog sin Tid til at herske 
i og sine Virkninger.

Ved Søcadetacademiet, hvor Adelstitlerne, saavel i Omgangen 
indbyrdes mellem Cadetteme som i Officierernes tienstlige Til
og Omtale af Cadetterne, forlængst vare lagte til Side, kom 
disse nu atter frem, og Standsindflydelse giorde sig atter giæl- 
dende. Det hialp ikke Sneedorff, at han heri føiede sig efter 
de forandrede Tider; han høstede Dadel fra den ene Side for
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at svigte sine Principer og fra den anden Forfølgelse for, at 
han før havde fulgt dem.

Disse Omstændigheder var det maaskee, der giorde, at et 
Forsøg paa at bevæge Søetaten til at sætte ham et Minde 
mødte saa megen Lunkenhed, at Proponenterne afstode derfra 
efter at have underhaanden sonderet Stemningen. Det Minde, 
jeg havde foreslaaet Proponenterne — jeg var ikke iblandt 
dem — var simpelt nok og beregnet paa Etatens ringe pécu
niaire Kræfter: det var en Marmortavle med passende Inscrip
tion ophængt i Holmens Kirke.

Idet jeg skriver dette, falder det mig for første Gang ind, 
at jeg ikke engang veed, hvor Sneedorffs Grav er; jeg erindrer 
ikke, at jeg nogensinde har seet den eller nogen Mindesteen, 
der betegner den imellem de mange paa Søetatens Kirkegaard. 
Capitainlieutenant J. C. Grove fik derimod en Idee, hvis Ud
førelse han anmodede mig om at deeltage i: den bestoed i at 
besørge et lithographeret Portrait af Sneedorff. Portraitet lyk
kedes ret godt, Exemplarer deraf sendtes til Familiens Med
lemmer, og Resten blev overladt til Etatens Officierer og Andre 
af Sneedorffs Venner til den Priis, det stoed os i.

Gamle Rahbek, en Ungdomsven af Sneedorff, vilde udgive 
hans Digte, mig anmodede Rahbek om at skrive hans Biogra
phie, som skulde ledsage Digtene. Jeg erklærede mig villig 
dertil; men da jeg iblandt de efterladte Papirer fandt saa Lidet 
eller Intet af Optegnelser, hans tidligere Liv og Hændelser 
betræffende, trak det i Langdrag, jeg kom til Søes, og Sagen 
faldt derved reent hen. Digtene udkom nogle Aar efter uden 
Biographie.

Da December Maaned nærmede sig, henvendte den nye 
Cadetchef, Peter Wulff, sig til mig med Anmodning om at 
holde Festtalen ved den aarlige Præsentation for Kongen, som 
dengang fandt Sted paa Gerners Dødsdag den 27de December, 
efter endt Officiersexamen, og ved hvilken Ledighed en Æres- 
sabel — tidligere var det den Gernerske Médaillé — overrak-
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tes af Kongen til den Cadet, der havde staaet sig bedst ved 
Examen.

Det kunde ikke undgaaes ved denne Leilighed at omtale den 
nys afdøde mangeaarige Chef for Corpset og fremhæve hans 
Fortienester. Wulff sagde mig det reent ud, at det mig be- 
kiendte ubehagelige Forhold, der i den sidste Tid havde fun
det Sted imellem ham og den Afdøde, giorde det umuligt for 
ham selv at holde Talen, som han i de sidste Aar havde giort, 
og Kongen saae ugierne, at det overdroges nogen Anden end 
en Officier. Jeg kunde ikke afslaae det og maatte altsaa paatage 
mig dette Hverv, skiøndt det var første Gang, jeg skulde for
søge mig i at skrive en Tale og holde den offentlig. Det Første, 
kan jeg ikke sige, kostede mig stor Vanskelighed. Det sidste, 
derimod, havde der nær reist sig Hindringer for, og skiøndt det 
lykkedes mig over al Forventning, skeete det dog under uhel
dige Omstændigheder og kostede mig megen Anstrengelse.

Jeg faldt nemlig, nogle Dage før Talen skulde holdes, i en 
heftig Gigtfeber. Wulff var i den største Spænding; jeg der
imod fast besluttet paa, ikke at lade mig forhindre af Sygdom
men. En Time før den bestemte Tid stod jeg op af min Seng, 
blev paaklædt og kiørte, ledsaget af min Læge, til Academiet. 
Kun med Møie kunde jeg holde mig paa Benene; men da Ti
den kom, fremsagde jeg min Tale med Sikkerhed og Correct- 
hed. Min Hukommelse svigtede mig ikke i et eneste Ord; og 
jeg erindrer, at jeg havde den Eftertanke, med beraad Hu at 
begynde min Tale, forinden den Larm, der fandt Sted, idet Til
hørerne indtoge deres Sæder, endnu ganske havde lagt sig, for 
saaledes dækket af Larmen, at finde det rette Maal for min 
Stemme.

Foruden Kongen og Prindserne, alle høie Hofembedsmænd, 
Ministre, Adjutanter, Biskoppen og, som Skik var, en Mængde 
Indbudne af de høiere Classer og anseete Mænd, var den store 
Sal propfuld af Etatens Officierer, Cadetternes Fædre og Slægt
ninge.

Jeg høstede et Bifald, der langt overgik enhver Forvent-
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ning. Kongen tilkiendegav under Talen mange Gange sit Bi
fald ved lydelige Toner, og da den var endt og han reiste sig, 
sagde han høit til de Omkringstaaende:

— Det var en deilig Tale, en meget smuk Tale! Han kom 
derpaa hen til mig og gientog de samme Ord, tilføiende: — 
Det var en smuk Maade, De omtalte den Afdøde paa: han for
tierne det, det var en herlig Mand. Men nu skal De gaae hiem 
og lægge Dem igien. Det giør mig ret ondt, at De er syg. 
Prinds Christian, Hoffolkene, selv Admiral Bille fulgte Kongens 
Exempel ved at komme hen til mig og sige mig Compli
menter.

Den næste Dag fik jeg mange Besøg, og Prindsesse Caroline 
lod mig anmode om en Afskrift af min Tale, om hvilken Kon
gen havde sagt hende, at det var den smukkeste Tale, han 
nogensinde havde hørt.



Da Foraaret af 1826 nærmede sig, og jeg stoed for Tour til 
at commandere Briggen, der skulde udgaae paa Station i 

Vestindien, indgav jeg Ansøgning om at afløses fra min Post ved 
Academiet. Det stillesiddende Liv havde meget svækket mit 
Helbreed, og jeg trængte til og længtes efter det mere afvex- 
lende Liv paa Søen. Min Afsked blev mig bevilget, og jeg er
holdt kort efter Ordre som Chef for Briggen St. Croix. Min 
Huusholdning blev hævet, Cadetterne anbragtes efter mit bed
ste Skiøn hos forskiellige Kammerater af mig, og jeg beredte 
mig til den forestaaende Reise.

Mine Officierer vare: Lieutenant F. A. Paludan, en ældre
Bekiendt og Ven af mig; han var en god Sømand, men meest 
dannet i Koffardifarten; dernæst to meget maadelige unge Lieute- 
nanter: Dichmann og Zinn. To unge Mennesker, der vare be
stemte til Søcadetter, men ikke kunde komme ind før om et 
Aarstid ved indtrædende Vacance ved Corpset, tog jeg paa 
Forældrenes, Etatsraad Arnold Skibsteds og Conferentsraad 
Lehmanns Anmodning ombord for at giøre hele Togtet med 
som Volontaircadetter; det var vakkre og flinke Drenge paa 
omtrent tolv Aar, som kom mig til megen Nytte under den 
Mangel, jeg havde, paa brugbare Officierer.

En nysudnævnt Ministerresident ved de nordamerikanske
Staters Regiering, Steen Bille, Broder til min ædle Lærer, Mi
chael Bille, skulde med Briggen overføres til Amerika, og jeg 
havde derfor Ordre til at anløbe New York paa Udreisen.
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Den 21de Mai, efter at Ministerresidenten havde indskibet 
sig ved Helsingør, gik jeg under Seil og stod til Søes, første 
Gang efter otte Aars Stilleliggen; saaledes var Marinen nu 
stædt, at en Tour hvert ottende eller tiende Aar var al den 
Øvelse, en Officier i Livets bedste Alder kunde giøre sig Haab 
om for at bevare Dygtighed i sit Fag.

Reisen gik heldigt, indtil vi vare ude af Canalen. Over At
lanterhavet maatte vi stedse kæmpe med Modvinde og en svær 
Dynning imod os. Underveis giorde jeg en heldig Fangst, 
idet jeg traf paa en stor omdrivende Mahogniblok, som jeg 
med megen Møie fik taget ombord og bragt med mig til New 
York, hvor jeg lod den sauge i fire, fem Planker for bedre at 
kunne transportere den. Den var en Snees Fod lang og af otte 
og tyve Tommers Tykkelse; jeg forærede ved Hiemkomsten 
til Danmark Paludan een af Plankerne og solgte Resten for 
omtrent tre Hundrede Rbd., som jeg kiøbte mig nogle smukke 
Meubler for.

Da Blokken bragtes paa Siden af den lille Brig, mistvivlede 
min Næstcommanderende reent om at kunne heise den over 
og finde Plads for den paa Dækket; han vilde ikke ugierne 
have seet, at jeg lod den fare; den var saa bevokset af Mol- 
lusker, især et Slags langagtige, som Matroserne kaldte Lang
halse, Søgræs og en utrolig Mængde smaa Skældyr, at den 
havde i det mindste det dobbelte Omfang af det, den fik, da 
den blev afklædt alle disse fremmede Legemer, hvilket med 
Øxers og Skraberes Hiælp først lykkedes efter en Times Ar- 
beide. Det var mig et Beviis paa, at den maae have drevet 
længe, maaskee et Aarstid, om i Søen, og da der intet Mærke
ligt fandtes paa den, tog jeg ikke i Betænkning at tilegne mig 
den.

Et andet Møde, vi havde til Afbrydelse af Reisens Mono- 
tonie, var en Mængde Iisbierge, som vi, mærkeligt nok, traf 
paa begge Kanterne af Newfoundlands-Banken, svømmende i 
en Række langs med Bankens Yderrande. Vi havde Dagen før 
meget varmt Veir, Thermometeret paa nitten, tyve Grader.
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Henimod Morgen vækkedes jeg af Paludan, der meldte mig, 
at han saae Land, ligesom flere høie Øer; han kunde ikke for
klare sig dette, da vi efter Kaartet maatte være langt fra alt 
Land. Ved at reise mig overende i min Køie følte jeg en paa
faldende Kulde og bad ham see paa Thermometeret, det stod 
kun paa en Grad eller to over Frysepunktet, og nu slog det 
mig strax, at det Land, han troede at see, var lisbierge. Da jeg 
kom op paa Dækket strax efter, var det blevet fuldt Dag, og 
nu saaes lisbiergene tydelig, alle liggende i en vis Retning, 
som i en Række. Jeg kom paa den Tanke, at de betegnede 
Banken, som vi ikke ventede at komme ind paa før henimod 
Middag. Jeg lod Loddet kaste og fik rigtig min Formodning 
bekræftet. Paa Banken selv vare ingen lisbierge, men om 
Eftermiddagen, da vi vare passeret over den, mødte vi langs 
med den anden Rand atter en Mængde.

Jeg erindrer, hvor forundret Paludan blev, da jeg gav Ordre 
til at kaste Loddet; han vidste ikke, hvad der bevægede mig 
til et, som han troede, aldeles unyttigt Foretagende; men det 
kom os til megen Nytte, idet vi ved at lodde hyppigt hele 
Banken tværsover fik den nøiagtigste og meget interessante 
Bestemmelse af vor Plads paa Kaartet, saameget mere vigtigt 
for os, som de to Chronométré, Briggen var forsynet med, 
havde viist sig upaalidelige.

Beskuelsen af lisbiergene havde megen Interesse for os; det 
stedse vexlende Spil af Farverne, som Solens Straaler frem
bragte paa dem, var det Skiønneste, man kan tænke sig: den 
meest blændende Hvidhed vexlende med Blaat i alle Nuancer, 
Guult og Rosenrødt. Meget skuffende var det Begreb, man ved 
Synet fik om deres Størrelse og Afstanden fra dem; jeg anta
ger, at det har været den blaalige Farve ved dem, som foraar- 
sagede SkufFelsen, idet den netop var den samme Farve, hvori 
fiernt Land viser sig for Øiet. Saaledes var der flere af dem, 
som man efter Synet kunde have antaget for store Øer, af 
Størrelse som Møen f. Ex.

Vi seilede et af dem temmelig nær for ret at beskue det,
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men til min Forbauselse kom det os raskt nærmere og nær
mere, skiøndt Briggen var til Luvart af det, og jeg begyndte at 
blive urolig herover, da der ikke var megen Vind, saa at Brig
gen kun giorde liden Fart. En stærkere Understrøm har rime- 
ligviis været Grunden. Men ikke saa let lod Aarsagen til den 
Retning, de toge eller laae i, sig forklare, langs begge Yder
sider af Banken, som om de stode paa Grund langs denne, 
og det var dette første Indtryk, jeg fik, der bevægede mig til 
at kaste Loddet. Jeg erindrer, at vi antoge dem at være komne 
ud af Labrador-Bugten.

Et Par Dage efter blev jeg heftig syg af Gigtfeber og kom 
mig først, da vi nærmede os Amerikas Kyst. Den 8de Juli fik 
vi Landet i Sigte, og da vi ikke kunde naae op til det rette 
Indløb, besluttede jeg mig til at løbe ind igiennem Long Island- 
Sound, en Vei, ingen dansk Orlogsmand før eller siden og 
vist meget faa større Krigsskibe have taget. Denne Seilads, 
uden Lots og efter Kaartet alene, var meget interessant. Jeg 
troer, vi brugte tre eller fire Dage til Seiladsen op til New 
York, paa hvilken vi passerede igiennem et meget snevert og 
for sin voldsomme Strøm som meget farligt berygtet Løb, Hell- 
gate kaldet. Om denne Indseiling skrev jeg i 1829 en kort 
Beskrivelse tilligemed nogle Bemærkninger om Nordamerikas 
Marine og lod den indrykke i Archiv for Søvæsenet, i hvis tredie 
Bind den findes. Dette var mit første egentlige Arbeide som 
Publicist.

I New York laae jeg fra 13de til 22de Juli. Jeg besaae denne 
interessante Stads Mærkværdigheder, besøgte Orlogsværftet i 
Brooklyn og giorde en lille Excursion over paa den anden 
Side af Hudsonfloden. Staden og dens Omegn ere siden den 
Tid undergaaede saa mange og store Forandringer, at en Be
skrivelse af den, som den dengang var, vilde nu være uden 
Interesse. Det var en ugunstig Aarstid, sagde man mig, de rige 
Indvaanere vare tagne paa Landet, fordi den gule Feber i Al
mindelighed paa denne Tid hiemsøgte Staden. Heden var under
tiden meget stærk, men fra fire og tyve Grader om Dagen
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sank Thermometeret om Natten flere Gange ned til to å tre 
Grader.

Jeg havde fundet Kysterne i Sundet meget smukke, men 
Skovrigheden og saa meget Andet mindede dog stedse om, at 
det var et Land ungt i Culturen. Iblandt Andet var det mig 
paafaldende at træffe mange smukke Landsteder og Villaer 
øde, med Brædder naglede over Vinduerne; de vare forladte 
af Eierne, sagde man, fordi disse vare dragne mod Vesten. 
Beboerne havde endnu ikke sat sig rigtig fast, endnu ikke 
bundet sig til Hiemstavnen, men søgte hen til nye Egne, hvor 
større Vinding tilbød sig for dem. Den gamle Eiendom lode de 
staae, indtil en Kiøber ved Leilighed fandtes.

Den republikanske Tone blandt Folket stødte mig som raa 
og plump. I Værtshusene var den især paafaldende; man 
maatte der rette sig efter Husets Skik og bestemte Tider, intet 
velvilligt Hensyn toges til den Fremmede; vi kom engang lidt 
for silde til Theen om Aftenen, Kl. 7-8 troer jeg, og fik Skiænd, 
men ingen The, fordi vi kunde have passet at komme til rette 
Tid, heed det.

Jeg traf i Havnen et svensk Linieskib og en Fregat, som 
vare solgte til den ny Republik Venezuela. Linieskibet førtes 
af en Baron Gyllengranat, dets Navn var Tapperheden; Fregat
ten heed Chapman, og dens Chef var Capitain Nordenskidid, 
hvem jeg havde lært at kiende i 1815 under mit Ophold i 
Malaga. Det var en meget godlidende Mand omtrent af min 
Alder. Det lod til, at han havde fattet et særdeles Venskab for 
mig; vi kom daglig sammen her i New York, og han var 
utrættelig i at viise mig mange Smaatienester.

Mod Slutningen af vort Ophold her udbrød der en Slags 
Cholera blandt mit Mandskab, hvoraf jeg ogsaa selv fik et hef
tigt Anfald. Rimeligviis hidrørte Sygdommen fra Forkiølelse, 
foraarsaget af de voldsomme Afvexlinger i Temperaturen. Den
gang kiendte man ikke endnu den asiatiske Cholera, ellers 
vilde vi vistnok være bievne allarmerede, thi Symptomerne 
havde megen Liighed med den, og Anfaldet var saa pludseligt

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 7
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og voldsomt, at flere af mine Folk faldt om paa Dækket i Con- 
vulsioner. En dansk Læge ved Navn Gram, der havde nedsat 
sig i New York og var mig hiemmefra bekiendt som en sær
deles dygtig Mand i sit Fag, blev hentet, og et Par Dage efter 
vare Tilfældene aftagne saa meget, at jeg kunde gaae tilsøes.

Den 22de Juli lettede jeg fra New York og naaede efter en 
meget urolig og langsom Reise Øen St. Croix den 15de August.

Ved min Ankomst erfarede jeg, at der ft>r nylig havde raset 
en stærk Ildebrand paa St. Thomas, hvorved en betydelig Deel 
af Staden var lagt i Aske.

Briggen St Jan, min Formand paa Stationen, var allerede 
afseilet til Europa under Zahrtmanns Commando, da dens Chet 
Hedemann var død under Briggens Ophold i Porto Cabello. 
Jeg fik derfor strax ved min første Melding Ordre af General- 
gouverneuren, Admiral Bardenfleth, at gaae over til St. Thomas 
for ved Briggens Nærværelse at forebygge mulige Uordener 
blandt den couleurte Befolkning. Mit første Ophold paa St. 
Croix var derfor kun kort, et Par Timer, i hvilket jeg dog fik 
Leilighed til at aflægge Besøg hos nogle af mine gamle Ven
ner og Bekiendtere, deriblandt General Bentzon, der nu levede 
her som Privatmand. Han var rask og munter og blev meget 
glad ved at see mig igien. Mange Breve fra Hiemmet modtog 
jeg her, og iblandt de Nyheder, de bragte mig, var den, at min 
Søster Sophie kort efter min Afreise var bleven forlovet med 
Professor Oluf Bang og ikke meget over en Maaned derefter 
havde havt Bryllup, en Tidende, der ligesaa meget overraskede 
som glædede mig, da Bang var en meget agtet og anseet Læge, 
i hvem jeg nu til min Beroligelse kunde see en Støtte for min 
Familie.

Efter Ankomsten til St. Thomas bragte jeg mit Skib i Orden 
og indrettede det paa bedste Maade til Opholdet i det varme 
Climat. Jeg giorde nogle Krydstoure i Farvandene, besøgte 
atter St. Croix paa nogle Dage, hvor jeg modtog de sedvanlige 
Artighedsbeviser og talrige Indbydelser. Bentzons Huus blev 
mit Hiem; han gav en brillant Diner for mig til Velkomst; jeg
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giorde Excursioner og Kiøretoure med ham, det var endnu det 
samme muntre, giæstfrie og luxurieuse Liv som under mit for
rige Ophold paa Øen, skiøndt de onde Tider allerede havde 
begyndt at trykke Mange, og Formuesforholdene ogsaa havde 
lidt betydelige Omvæltninger.

Doctor Stevens, der eiede en stor Plantage, Carlton, i For
ening med Bentzon, havde nedsat sig som Læge paa St. Tho
mas, hvor han ved sine heldige Cure og Operationer, især i 
Sygdomme i Urinveiene, havde vundet sig et stort Ry over hele 
Vestindien og i den korte Tid af to, tre Aar havde erhvervet 
sig en Formue af et Par hundrede Tusind Piastre.

Gouvernøren paa St. Thomas var Generalkrigscommissair 
Søbøtker, constitueret for Scholten, der var i Besøg hos sin 
Familie i Danmark. Han var en fiin Verdensmand, der havde 
sat to store Formuer overstyr ved sit yppige Levnet, sagde 
man, den ene, et Par hundrede Tusind Rbd., han fik med Konen, 
en Bankdirecteur Larssens Datter, og den anden Faderens efter
ladte Formue, der bestod blandt andet i to af de skiønneste, 
største og bedst vedligeholdte Plantager paa St. Croix. Nu var 
han forgiældet og var glad ved, at Gouverneurposten, som han 
ved sine fordums Bordvenners Hiælp beholdt i en Række af 
Aar — indtil han blev Vicegouverneur paa St. Croix — satte 
ham i Stand til at leve paa sin vante glimrende Fod. Hans 
Bord og Huus var ligesom Faderens luxurieust og elegant, og 
han var den elskværdigste Vært, man kunde tænke sig.

Foruden ham havde jeg min gamle Ven Rohdes giæstfrie 
Huus, der stedse stod mig aabent, skiøndt jeg som oftest, naar 
jeg laae iland paa St. Thomas, foretrak Pebersvenden Doctor 
Stevens Huus som mere ugeneert, og der opstod et meget in
derligt Venskab imellem mig og denne fra Charakterens Side 
saa sieldne og uforlignelige Mand. Rohde havde succederet 
den siden mit første Ophold i Colonien afdøde Fleischer i 
den meget rige Havnecapitainspost, var givt og beboede et 
stort og sundt beliggende Huus, han selv havde ladet bygge. 
Hans store Indtægter, henved en Snees Tusind Piastre om Aa-
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ret, satte ham i Stand til at føre et meget giæstfrit Huus. En
deel andre Familier var der paa St. Thomas, som indbøde os 
nu og da til Giæstebud, saa at vi i det Hele taget førte et lige- 
saa behageligt Liv her som paa St. Croix.

Krydstourene i Farvandet mellem Øerne vare monotone og 
uden Interesse. Den samme Mangel havde overhovedet Livet 
i Colonien; det var de samme Mennesker, man ideligen mød
tes med ved Giæstebudene, den eeneste Fornøielse der gaves, 
og selv disse lignede ganske hinanden; der gaves lidet Stof til 
at giøre Samtalen varieret og underholdende, Nyheder fra Eu
ropa kom seent og sieldent. Jeg blev derfor meget glad ved i 
Slutningen af September at modtage Ordre fra Generalgouver- 
neuren at gaae med Briggen til Fastekysten af Sydamerika. 
Der var udbrudt Uroligheder i Caracas; Kiøbmændene paa 
St. Thomas havde i længere Tid savnet Remisser fra de Fac- 
torier, de havde overalt paa Kysten fra Cumand og lige ned 
til Santa Martha og Cartagena. Min Ordre lød at indhente 
Oplysninger om Sagernes Tilstand og yde vor Handel Beskyt
telse.

Disse Toure havde i de foregaaende Aar været meget lucra- 
tive for Stationscheferne, hvoraf nogle, deriblandt Uldall og 
Kinch, havde endog erhvervet sig smaa Formuer, deels ved at 
give Skibene Convoi, deels ved at bringe Kiøbmændene deres 
Remisser i Guld tilbage, begge Dele egentlig utilladelige Hand
linger, men som Regieringen saae igiennem Fingrene med for 
Handelens Skyld. For disse Villigheder betalte Kiøbmanden 
Cheferne visse Procent.

Her var altsaa Penge for mig at fortiene foruden den be
hagelige Afvexling, som Reisen lovede mig. Om denne og en 
anden, i December Maaned foretagen, lignende Reise har jeg i 
Nyt Årehiv for Søvæsenet, 2. Bind, givet en udførlig Beretning, 
hvilken jeg her indskrænker mig til at henviise til. Til den 
nysnævnte trykte Beskrivelse af de to Sendelser, jeg havde til 
Fastekysten, skal jeg her kun føie nogle faa Enkeltheder.

Jeg har ovenfor kaldt Convoieringen en utilladelig Handling,
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dette Udtryk behøver en Forklaring. Convoiering i egentlig 
Forstand vilde og kunde Generalgouverneuren ikke befale eller 
give os Tilladelse til, da Danmark ikke var i Krig, og en saa- 
dan let kunde føre os i Forviklinger med de krigsførende Parter, 
Spanien og dets frafaldne Colonier. Da imidlertid Sørøvere 
længe havde huseret i Farvandene og endnu af og til viiste 
sig, ligesom ogsaa de, især under Coloniernes Flag, krydsende 
Kapere ofte savnede behørig Legitimation og i Grunden ikke 
vare bedre end Sørøvere, saa blev det vore Orlogsmænd under- 
haanden tilladt at give Convoi paa den Maade, at de efter Af
tale seilede i Selskab med Koffardiskibene frem og tilbage for 
ved deres Nærværelse at holde Kaperne i Respect, Sørøverne 
vare naturligviis Alles Fiender. Men dette var aldeles overladt 
Chefernes egen Discretion, det var en Villighed, de viiste de 
Handlende paa eget Ansvar, og saavidt det kunde forenes med 
deres specielle Mission, hvorfor ogsaa Kiøbmændene honorerede 
dem. Det Samme var Tilfældet med Overbringelsen af rede 
Penge og enkelte kostbare og lidet volumineuse Varer, som 
Cochenille og Indigo. Blev et Koffardiskib underveis anholdt 
af et af de Krigsførendes armerede Skibe, kunde vor Orlogs
mand ei modsætte sig dette, naar det skeete paa lovlig Maade. 
Det maatte da hedde, at det anholdte Skib ikke vedkom dem, 
det befandt sig kun tilfældigt i Selskab med dem.

Paa denne Maade bragte jeg paa min første Tour to Skibe 
med mig fra Porto Cabello til St. Thomas og havde ogsaa Con- 
tanter i Guld, ingen stor Sum dog, samt nogle faa „Seroner“ 
eller Pakker Cochenille og Indigo i min personlige Varetægt. 
Min „Commission“, som det hedder i Handelssproget, var sex 
Hundrede Piastre, omtrent tolv Hundrede Rbd., ingen ilde Be
gyndelse, tænkte jeg, men desværre, det var baade Begyndelse 
og Ende. Forholdene forandrede sig: de indre Uroligheder lam
mede Handelen, Skibsfartens Sikkerhed tiltog, og den gyldne 
Tid var forbi ogsaa for St. Thomas’ Kiøbmænd paa Faste
kysten.

Af min Rapportbog seer jeg, at jeg forlod St. Thomas den
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23de September og kom til Ankers paa Laguaira Rhed den 
29de. Nedreisen varede altsaa sex Dage. Det var den skiøn- 
neste Seilads, jeg kan mindes. Veiret var deiligt, Briggen gled 
saa roligt igiennem Vandet, Nydelsen af Aftenernes uforligne
lige Skiønhed forhøiedes ved den unge Franskmands, en Pas- 
sageers, musikalske Talent, han spilte Guitar og sang de nyde
ligste franske Smaasange med en henrivende Stemme.

I Slutningen af November ankom Corvetten Fortuna, under 
Capitain Holsts Commando, til Stationen. Efter alle Regler var 
han nu den Høistcommanderende her; men Admiralitetet havde 
i de senere Aar undladt at indskiærpe den gamle Regel ved 
udtrykkelige Bestemmelser i Skibschefernes Ordre; det lod sig 
give Rapporter fra begge Skibschefer og bestyrkede derved 
Adskillelsen, der meget skadede, om end ikke Tienesten paa 
Stationen, saa dog de militaire Subordinationsbegreber i Etaten. 
Følgerne viiste sig ogsaa snart og holdt sig temmelig uforandret 
til Krigens Udbrud, da idetmindste de nye Tienesteinstructioner 
indførtes, i hvilke jeg havde bestræbt mig for, ved tydelige Be
stemmelser at modarbeide den, al militair Subordination og 
Orden opløsende, Tone, der var kommen ind i Etaten under 
Billes og Holstens Bestyrelser.

Ikke alene, at der i Vestindien herskede denne Uafhængig
hed, idet den yngre Chef tilsidesatte alle ydre Subordinations
tegn imod den ældre, som Krigsartiklerne udtrykkelig befale: 
Melding til ham ved Ankomst og Afseiling, at rette sig efter 
ham i den daglige Tieneste, medens de vare samlede, vige 
Rangen for ham ved Indseiling i Havn, Forespørgsel om Ordre 
o. s. v., men det gik endog saa vidt, at den Yngre lettede og sei- 
lede bort, naar han saae den Ældre komme, hvorved der opstod 
formelig Strid imellem dem, naar den Ældre giorde sit Krav 
giældende og ikke som de Fleste lod det gaae upaatalt hen. 
Mig bekiendte Exempler herpaa vare med Seidelin og Findt, 
med Fisker og Mourier; men ogsaa ved andre Ledigheder sattes 
denne Subordination til Side; jeg saae Mourier træffe sammen 
i Nordsøen med Fregatten Bellona, Commandeur C. Wulff,
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uden at han, som Krigsartiklerne byde, gik ombord til ham og 
tilbød at underlægge sig hans Commando, og uden at Wulff 
saae paa Krigsartiklernes Overholdelse. Naar Skibe skulde giøre 
Følgeskab med et andet under en ældre Chef, benyttede de 
den første Leilighed til at komme bort fra ham for at være 
fri for enhver deraf flydende Gêne.

Men Bille og endnu mere hans Efterfølger, Holsten, Iode Alt 
gaae, som det bedst kunde; Ordrerne til Cheferne vare stedse 
de samme, Afskrifter af dem, der i en Række af Aar vare givne, 
uklare og ubestemte; og indløb der Forespørgsel, Tvivl eller 
Klage, saa affærdigedes Tingen med et Skuldertræk, med et: 
„Det behøves ikke“. „Der maae handles efter Conduite“ eller 
Sligt.

Ja selv den i Etaten saa megen Scandale vækkende Tildra
gelse, at en Næstcommanderende, E. Suenson, seilede paa egen 
Haand bort med Skibet og lod sin Chef, P. Grove, blive tilbage 
i Land, lod Admiralitetet ganske upaatalt gaae hen, og flere af 
de ældre i Yndest staaende Officierer toge endog Insubordina- 
tionens Partie i den offentlige Strid, der førtes om Spørgsmaalet 
i Archiv for Søvæsenet.

Hvad Under da, at Marinen gik sin moralske Opløsning imøde 
under saadanne Bestyrere. E. Suenson er siden bleven Cadet- 
chef, og Michelsen, der, samme Dag han blev Officier, malede 
Ellbrechts, hans Foresattes Portrait paa dennes Dør med en 
Æsels Skygge og til Tydelighed Navnet vedføiet, han er nu 
Marineminister; Mourier er Marinens Senior og Flaadeinspec- 
teur! For at slutte denne lange Digression maae jeg imidlertid 
tilføie, at der stedse var et godt Forhold imellem Capitain Holst 
og mig. Han var en simpel men godmodig Mand, og jeg veed 
ikke, at jeg nogensinde undlod at vise ham den, ham som 
ældre Skibschef, tilkommende Respect.

Samme Dag, som Corvetten ankom, gik jeg med Briggen til 
St. Juan paa Portorico med Depecher. Desværre fik jeg ikke 
denne for sine Fæstningsværker saa berømte Havn at see. 
Briggen kunde ikke løbe ind for skral Vind og Søgang, hvor-
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for jeg var nødt til at sende Depecherne iland med en af Of- 
ficiererne, og siden under mit Ophold paa Stationen gaves der 
ingen Sendelse for mig dertil. Faa Dage efter min Tilbagekomst 
derfra var det, at jeg anden Gang afseilede til Laguaira og 
Porto Cabello, hvorfra jeg ikke kom tilbage før Natten imellem 
den 23de og 24de December.

Lieutenant Zinn døde paa denne Reise, en Dag eller to før 
vi ankom til St. Thomas. Da vi vare saa nær ved Havn, og jeg 
maatte antage, at det maatte være hans Moder kiærere at vide 
ham begravet paa Kirkegaarden, end at han var sænket i Ha
vet, saa lod jeg Liget lægge i et Badekar fyldt med Rom for 
at conservere det fra Forraadnelse, der her i dette Climat meget 
snart indfinder sig, og saaledes opnaaede vi at give ham en 
ordentlig Begravelse med al Høitidelighed og Pomp, Juleaften. 
Han var en Enkes eeneste Søn, og denne Tanke kunde ikke 
Andet end vække min Deeltagelse og Beklagelse; men han var 
en maadelig Officier og ilde lidt af alle Mennesker for sit trætte- 
kiære og stridige Sind.

Udentvivl fremkaldte han selv Sygdommen ved sin ufornuf
tige Levemaade. Han spiste umaadelig meget og drak daglig 
sexten, tyve Flasker 01. En Dag, jeg var iland i Porto Cabello, 
roede jeg hen til Bugten Vesten for Staden for at see til et 
Fartøi, jeg havde sendt ind for at fylde Vand under Lieutenant 
Zinns Opsigt. Her saae jeg Lieutenanten spadsere om paa den 
flade Strandbred ganske afklædt paa Skiorten nær og den tre
kantede Hat paa Hovedet, og da han blev mig vaer, kastede 
han Skiorten og kom svømmende med Hatten paa ud til mig 
for at give Melding.

I hans Sted fik jeg fra Fortuna en Lieutenant Kryger, der 
ikke var meget bedre som Officier, og Lieutnant Dichmann 
viiste sig meer og meer hengiven til Drukkenskab og saa gan
ske forfalden dertil, at ingen Advarsler, Formaninger eller Straf 
havde mindste Frugt. Den meste Tid kunde han ikke forrette 
Tieneste, og da Hiemreisen nærmede sig, og paa samme Tid 
Lieutenant Kryger ogsaa i lang Tid havde ligget syg iland,
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requirerede jeg en Officier fra Fortuna og erholdt Lieutenant 
Flensborg, medens Dichmann traadte over paa Corvetten for 
at gaae hiem med den som Passageer, for Svagelighed, som det 
heed.

Det var et stort Held for mig, at jeg havde de to unge Men
nesker, Lehmann og Skibsted; jeg havde strax ladet dem for
rette Cadettieneste fra Reisens Begyndelse, og da efter nogle 
Maaneders Forløb snart den ene eller den anden, snart begge 
Lieutenanter vare syge, kunde jeg fuldkommen rolig betroe 
disse unge Mennesker Vagten til Ankers, hvorved jeg ofte 
mindedes og sandede Sneedorffs Ord, at man skal tidligt betroe 
det unge Menneske Arbeide og en Stilling med Ansvar, det 
udvikler hans Evner, han føler sig æret ved den Tillid, man 
viiser ham, og han svigter den ikke.

I Begyndelsen af 1827 døde General Bentzon. Jeg var i 
Christiansted med Briggen og havde mit Logis hos ham som 
sedvanligt. Han skrantede lidt af Hoftegigt, som han troede, 
og laae paa Sophaen den meste Tid af Dagen, men kom dog 
til Middagsbordet, hvor han var oprømt som altid. Imidlertid 
maae han dog have havt en Anelse om Sygdommens Natur, 
da han havde sendt Bud efter Dr. Stevens, der ankom, os Andre 
uventet, den sidste Dag af mit Ophold paa St. Croix.

Jeg havde bestemt min Afseiling til om Aftenen, og da jeg 
forlod Bentzon efter Middagsmaaltidet for at besørge nogle 
Forretninger, bad han mig om at komme til ham endnu engang, 
før jeg gik ombord, han havde noget Magtpaaliggende at tale 
med mig om. Dette sagde han med et Udtryk af Alvor i Stem
men, som allerede dengang var mig paafaldende. Da jeg kom, 
fandt jeg ham liggende paa Sophaen, omgiven af tre, fire Herrer, 
der vare i Besøg hos ham. Disse gik strax efter paa Assessor 
Kofoed, Skifteforvalteren, nær, og da denne ingen Mine giorde 
til at gaae, og Tiden kom, at jeg maatte forlade ham, mindede 
jeg ham om, at han havde sagt, han havde Noget, han vilde 
tale med mig om før min Afreise. Han betænkte sig et Øie- 
blik men svarede derpaa, at det var det Samme, og jeg forlod
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ham. Det var sidste Gang, jeg saae ham. To Dage efter mødte 
jeg underveis mellem St. Thomas og St. Croix Paketten fra 
Christiansted, som praiede os og meldte, at General Bentzon 
var død den foregaaende Dag og begraven samme Aften.

Da Dr. Stevens nogle Dage efter kom tilbage til St. Thomas, 
fortalte han, at han strax ved første Undersøgelse havde fundet 
Bentzons Tilstand haabløs, Sygdommens Sæde var i Rygraden. 
Han havde kort efter min Bortgang underrettet Bentzon herom, 
og at han sandsynligviis ikke havde mange Timer tilbage at 
leve i. Bentzon, skiøndt et Øieblik forbauset herover, da han 
ikke egentlig følte sig syg, kun lidt upasselig og træt, modtog 
Underretningen med Resignation og den fuldkomneste Sindsro. 
Han takkede Stevens for hans ærlige og oprigtige Venskab, 
trykkede hans Haand og bad om at være alene med sine Tan
ker en halv Timestid. Siden talte han roligt med flere af sine 
Nærmeste, og henimod Morgenstunden henslumrede han blidt 
og stille.

Bentzon var en smuk Mand af Middelhøide, en kraftig og 
velproportioneret Legemsbygning; Hovedet var ualmindeligt 
smukt, Haaret lyseguult og i fyldige, giindsende Lokker, som 
et Barnehoved, skiøndt han var fyldt det halvtredsindstyvende 
Aar. Hans Ansigtsfarve var rød og hvid, blomstrende og klar 
som en Ynglings, deilige store lyseblaae Øine, Udtrykket i 
Ansigtet var fuldt af Aand, Mildhed, Aabenhed og Munterhed, 
i hans Væsen var der, naar han var alvorlig, en høi Grad af 
Ro og Værdighed. Hans Personlighed, kort sagt, var saadan, 
at den maatte indtage og imponere Enhver, der nærmede sig 
ham. Alt forenede sig for at udpege ham som den, der kun 
behøvede en værdig Skueplads for at blive en stor Mand, en 
Mand, der kunde virke til uendelig Gavn for det Land, han 
tilhørte. — Og dette Land bortkastede ham, som om det eiede 
Tusinder af hans Lige!

Et andet Dødsfald indtraf paa samme Tid, Doctor Blochs. 
Denne brave, kloge, dygtige og ualmindelig kundskabsrige 
Mand havde sine menneskelige Svagheder: han var hen-
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given til Spil og tog sig nu og da ved festlige Ledigheder en 
dygtig Ruus.

Der var Hanefegtning i Frederiksted, eller Vestenden, som 
det i Almindelighed kaldtes, og Bloch kunde aldrig holde sig 
borte derfra uagtet hans Venners gientagne Bønner og Fore
stillinger. Dagen før Bentzons Død var han tagen derned og 
kiørte om Aftenen ene hiem i en Gig, udentvivl i en beruset 
Tilstand. Giggen kom hiem, men uden Bloch, han fandtes om 
Morgenen liggende i dyb Søvn ved Siden af Landeveien. Dette 
blev for haard en Prøve for hans stærke Natur. Han bragtes i 
sit Hiem angreben af en heftig Feber. Om Aftenen, da Bentzon 
blev begraven, vækkede Sørgesaluten fra Fortet Bloch af den 
Feberdøs, han laae i. Han foer op overende i Sengen og raabte:

— Jeg kommer, Bentzon! Jeg kommer! faldt tilbage i Sengen 
og opgav Aanden kort efter.

Ved Bentzons Død tabte Opholdet i Vestindien meget af sin 
Behagelighed for mig. Til denne Aarsag føiede sig endnu en 
anden, vedholdende Sygelighed. Jeg kom noget afkræftet af 
Sygdom ud til Vestindien, og de Gigt- og Hæmorrhoidaltilfælde, 
jeg i de sidste Aar havde liidt af hiemme, forfulgte mig ogsaa 
her, skiøndt med mindre Heftighed, saa at jeg dog stedse kunde 
forrette min Tieneste.

Men i Januar Maaned fik jeg en Nat et slemt Slag paa den 
forreste Deel af Hovedet, idet et Koffardiskib i Mørket seilede 
paa os, og en Skiødblok eller Andet i den opstaaede Tummel 
ramte mig. Efter nogle Dages Forløb tiltog Smerterne og bleve 
tilsidst saa utaalelige, at Stevens fandt det raadeligt at giøre 
et Indsnit lige til Benet af Hovedskallen. Dette Saar blev i 
flere Maaneder holdt aabent, sonderet, pirret ved formeentlig 
løse Beensplinter, Saaret udvidet ved Pressvamp, toucheret med 
lapis infemalis, en Pulsaare i Tindingen overskaaret for at lette 
mig for Blodstyrtning til Hovedet. Alt dette døiede jeg i et 
Climat, der ikke er gunstigt for slige Sygdomstilfælde og Ope
rationer. Jeg gik en heel Dag med et Stykke Helvedsteen, en 
halv Tomme langt og saa tykt som en Griffel, nedlagt i Saaret
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for at opløses i det. At mit Nervesystem derved maatte lide, 
er begribeligt, og det synes mig nu et Mirakel, at jeg udholdt 
det.

Jeg tog som oftest i St. Thomas mit Logis hos Stevens, og 
kun enkelte Gange, naar Stevens var fraværende, benyttede 
jeg Rohdes Huus, der ogsaa stod mig aabent. Dette laae tem
melig høit oppe paa Bierget, ad en besværlig Vei, Stevens der
imod boede nede i den store Gade langs Stranden, og jeg var 
mere ugeneert hos ham som Pebersvend. Hans Huus laae paa 
et Hiørne. I underste Etage var hans temmelig fuldstændigt 
indrettede Apothek og et Par Smaaværelser, det ene Forsam
lings- og Modtagelsesværelse for Patienter, og det andet, som 
han kaldte sit „Værksted“, var hans Operationsstue; ovenpaa 
i anden Etage var en stor Salon med to luftige og rummelige 
Soveværelser ved Siderne, det ene for ham og det andet for 
mig. En aldrende Mulat var hans Apotheker og Amanuensis; 
en anden aldrende Karl, ligeledes Mulat, var Huusbestyrer, Kok, 
Kammertiener og Factotum, en gammel Neger og en Mulat
dreng, begge Slaver, udgiorde Resten af hans Huusstand. Den 
hele Menage var original, meget regelmæssig og eensformig, 
tarvelig og stille.

Stevens var en ægte Skotte, rolig, sindig, altid det samme 
stille gode Humeur, blid og følsom, og med den hans Lands
mænd udentvivl eiendommelige Sands for tørt Lune Og Vid. 
Han var et af de ædleste Mennesker, jeg har kiendt, aldrig 
vred eller opfarende. Om sine Fiender og Misundere, dem 
hans store Ry og siden hans Skrifter og nye Theorier skaffede 
ham ikke faa af, sagde han med en oprigtig Blidhed:

— Jeg beklager dem, de volde sig selv Smerte og Fortræd, 
ikke mig. Han var yderst godgiørende uden ringeste Pral eller 
Opsigt, og skiøndt tarvelig og sparsommelig af Naturen viiste 
han sig genereus og splendid i sin Giæstfrihed ved enhver 
Leilighed. Han var gierne med i lystigt Selskab og gottede sig 
hierteligt, men paa sin stille Viis, over Andres Munterhed og 
Vildskab. Ved sit Skrift om Blodet og den deraf udledede



109

Theorie om Febres Behandling saavelsom ved nogle over
ordentlige Operationer, han med Held havde foretaget, giorde 
han sit Navn almindelig bekiendt i Europa. For sin heldige 
Operation og Cur af en Aneurisme i Knæhasen, ved Under
binding af Pulsaaren i Underlivet, udført paa en Negerinde, 
høstede han sin første Berømmelse og erholdt en stor Ring 
med Brillanter af Keiseren af Rusland.

Vestindiens Climat og Levemaaden der har aldrig viist sig 
gunstig for Videnskabernes Dyrkelse, og dog beskieftigede Ste- 
vens, midt under en udbredt Praxis, sig idelig med Læsning, 
Studering og Experimentering i sit Fag. Nu, da jeg skriver 
dette, veed jeg ikke, om han endnu lever, jeg har ikke siden 
1844, da han sidst var i Kiøbenhavn, hørt Noget fra ham, kun 
Rygtet at han havde trukket sig tilbage fra Verden og levede 
et Sted i det nordlige England eller Skotland.

I Slutningen af Februar blev jeg med Briggen sendt til de 
franske Øer Martinique og Guadeloupe for at overbringe nogle 
Depecher. Jeg giorde derved Bekiendtskab med Generalgouver- 
neuren Marquis Bouillé, Søn af den fra Revolutionen bekiendte 
General, og med Admiral Bergeret; begge meget artige Mænd. 
Senere, i Midten af April, var Briggen under min Næstcom- 
manderende en kort Tour til St. Barthelemy; jeg forhindredes 
i selv at giøre denne Tour ved Upasselighed.

Dette er omtrent det Mærkeligste, jeg erindrer fra min Sta
tionstid i Vestindien. Fremmede Orlogsmænd traf jeg ikke ofte 
sammen med og kom ikke i nogen nærmere selskabelig Be
røring med deres Chefer og Officierer. Franskmænd og Ame
rikanere kom undertiden til St. Thomas for et Par Dage. Af 
columbianske Krigsskibe var der kun to, Corvetten Urica og 
Briggen Pinchincha, begge førte af Englændere, af hvilke Cor- 
vettechefen, Brown var hans Navn, var det completteste Billed 
af en Sørøver, saaledes som Cooper har skildret dem i sine 
Søromaner: drukken fra Morgen til Aften, rasende og skiæ
rende Tænder ved enhver Leilighed.

Jeg var en Dag inviteret til at spise Frokost hos ham, og
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aldrig har jeg nydt saa gruelig væmmelig Føde, som der sattes 
for mig, og aldrig siddet med Livet i Hænderne som i min 
tête à tête Frokost med denne Mand. Hovedsagen ved Maal- 
tidet var Drikkevarerne, og deriblandt Groggen den fornemste. 
Det hialp lidet, at jeg pegede paa min sorte Calot til Undskyld
ning, at jeg fortalte ham min Sygehistorie. Han skar Tænder, 
bandede og haabede, jeg ikke ringeagtede ham, fordi han var 
Officier i en saadan Marine og commanderede saadant Lum
penpak som hans hvidhovede, smaa, quabsede og stupide Syd
amerikanere, hvoraf Besætningen for Størstedelen bestod. Hvert 
Øieblik foer han op, greb en Kniv eller hvad der var ham nær
mest ved Haanden, og kastede den efter en af de ulykkelige 
Opvartere.

Under mit Ophold dennegang i Vestindien oplevede jeg flere 
Gange Jordskiælv. Et Par Gange indtraf de, medens jeg sad i 
den store Stue hos Stevens, og Rystelsen var da saa stærk, at 
Glaslamperne under Loftet svingede hid og did, og den Mængde 
Glas, der altid bedækker Buffetterne i Vestindien, klirrede imod 
hinanden, som om de skulde stødes istykker; en stærk Raslen, 
som af svære Vognes Kiørsel under Jorden, ledsagede Stødet.

En Dag kom jeg i smukt Veir og med en svag Kuling sei
lende ind efter til St. Thomas, og var ikke langt fra den uden
for liggende Øe Buck Island, da jeg, medens jeg sad og læste 
paa Dækket, fornam en zittrende og skurende høi Lyd og Be
vægelse i Skibet, ligesom om det sagte gled hen over en ujevn 
Klippegrund. Lyden og Bevægelsen vare saa stærke, at jeg foer 
op og kastede uvilkaarlig Blikket for efter i den Tanke, at det 
var Ankerkiettingen, der rusede ud, det næste Øieblik var min 
Tanke, at vi vare løbne paa en ukiendt Grund eller Klippe; 
men ingen af Delene kunde være Tilfældet. Briggen gled roligt 
igiennem Vandet, og der var intet at see rundt om os. Alle 
saae forbausede paa hinanden. Jeg kom snart til den Slutning, 
at det havde været Jordskiælv, og den bekræftedes ogsaa ved 
min Ankomst i St. Thomas, hvor man ligeledes havde følt det.

Et andet lignende Phænomen mødte os engang paa Hiem-
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reisen fra Laguaira. Idet vi seilede med en frisk Brise og en 
fuldkommen rolig Søe, tog Briggen pludselig et Par umaadelig 
svære Duvninger, saa voldsomme, at Master og Stænger truede 
med at gaae overbord. Det var forbi i et Øieblik, og Alle stode 
forbausede og forfærdede uden at kunne forklare sig Aarsagen 
til den pludselig opstaaede Dynning. Det var, som om Briggen 
pludselig droges paa Næsen ned i en steil, dyb Afgrund, hvor
fra den ligesaa hurtigt hævedes høit iveiret igien, dette gien
taget endnu engang, hvorved Master og Stænger klaprede og 
skiælvede under de voldsomme Stød i Tougværket. Da vi vare 
komne til Besindelse, saae vi os om allevegne, men opdagede 
ikke andet end en svagere Efterdynning paa Stedet, medens 
Havet rundt om var glat som et Speil.

Da jeg et Par Maaneder efter kom til Guadeloupe, saae jeg 
de forfærdelige Spor af en ras de marée, som Byen nylig havde 
været hiemsøgt af. Ødelæggelsen, den havde anrettet, var fryg
telig. Gouverneurens Huus, der havde staaet midt i en stor 
Hauge, var sporløst forsvundet, mandstykke Træstammer, af
brudte et Par Alen over Jorden, vare de eeneste tilbageblevne 
Spor af Haugen. Et Jerngitter, der havde lukket for Enden af 
en Gade nede imod Havet, saaes liggende et Par Hundrede 
Alen høiere oppe i Byen, de næsten armtykke Stænger sam
menrullede i Bundter og bøiede i alle Retninger som Siv.



I Juli Maaned skulde vor Afrejse fra Stationen gaae for sig, 
Scholten kom nogen Tid før ud fra Danmark for at afløse 

Bardenfleth i Gouverneurposten.
Jeg havde været saa heldig at erhverve mig Bardenfleths

Yndest, i et Brev udtrykker han sig meget rosende om min 
Conduite paa mine Missioner paa Fastekysten og lover at an
befale mig til Hs. Majestæts Naade; nu ved Hiemreisen lagde 
han endvidere sin Yndest for Dagen ved at give mig Trans
porten af omtrent fire Hundrede Tusind Piastre i Guld, portugi
siske og spanske Mønter, der hiemsendtes for at ommøntes.

Han gik selv med Fortuna, som det større og bequemmere
Skib, og for ikke at gaae Capitain Holst for nær lod han denne 
ogsaa faae en Andeel i Pengetransporten ved at give ham om
trent Hundrede Tusinde Piastre, der tidligere havde været be
stemt at sendes med Briggen tilligemed de øvrige. Det var en 
betydelig Pengegevinst, der faldt i min Lod ved denne Transport. 
Det var dengang Skik i vor Marine, ligesom i den engelske, at 
Capitainen erholdt een Procent af de Summer, der sendtes 
med Skibet, hvad enten de tilhørte Regieringen eller Private. 
1 England er det bestemt ved Lov, hos os var det kun efter 
Skik og Sedvane. Jeg modtog ved min Hiemkomst Tusind 
Specier i Douceur for Transporten.

Det var naturligt, at denne og andre lignende Extrafortiene- 
ster, der tilfaldt Marinen, vakte Misundelse hos Andre udenfor 
den. Man anførte, at Staten maatte kunne sende rede Penge 
saavelsom andre Ting med sine egne Skibe uden at betale 
Fragt for dem, og at den var berettiget til at paalægge Chefen
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dette som ethvert andet Ansvar, der fulgte med hans Tjeneste
stilling. Paa samme Maade bortraisonerte man ogsaa Marinens 
Ret til Priispenge. Det var nu bleven Tidsalderens Aand og 
Tone at storme imod alle gamle Rettigheder; at undersøge 
Grunden, hvorpaa de hvilede, var ikke Angribernes Sag; det 
var nok, at de vare gamle, forældede kaldte man dem, ikke 
længer passende til Nutidens Begreber og Anskuelser.

At disse Begreber og Anskuelser havde deres rette Udspring 
i Misundelse, i den groveste Egoisme, det vovede Ingen at 
sige høit, og Skraalerne seirede heri som i saameget Andet. 
Marinen var i den sidste Tid meer og meer bleven Gienstand 
for disse Angreb, meest fra Armeens Side; den mistede den 
ene Rettighed efter den anden, og de, der stode i Spidsen for 
den og skulde have været dens Forsvarere, svigtede den og 
søgte kun egen Fordeel. Ved den nye Byttelov, der udkom 
under Krigen, tilranede Landetaten sig Løvens Part af de Pri
ser, Søetaten giorde: Lorens Fisker havde maattet afstaae 
den ham, som Chefcommanderende, tilkommende Part af den 
store erobrede Convoi til Statholderen, Prinds Frederik af Hes- 
sen. Procenter af Pengetransporten, flere indbringende Poster, 
der forhen stedse besattes af Søetaten, saasom Havnecapitains- 
posterne paa St. Croix og St. Thomas, Alt lod Marinens Be
styrelse sig fratage uden Modstand eller Forsvar.

Havnepolitiet i Colonierne og paa Rheder og Kyster i vore 
Farvande, mere en Pligt end en Rettighed, blev frataget Ma
rinen, fordi en Chef, Schiønheyder, fandt det en ubehagelig 
Tieneste og skiød den fra sig til Civiløvrigheden, og da han 
endelig en Gang vilde udøve den — Anledningen og Øjeblik
ket betegnede Manden — det var imod nogle engelske Skibe 
i St. Thomas Havn, som paa deres Konges Fødselsdag udpyn
tede sig med Vimpler, — da foretog han det saa keitet, saa barn
agtigt og uden Bestemthed, at han giorde sig til Latter og 
compromitterede Flaget.

Endelig kom Christian VIII, denne blødagtige — jeg vil ei 
bruge et stærkere Udtryk — og overfladiske Charakteer, som

Dahlerup: Levnctsfceskrivelse II 8
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Menneske og som Konge, og fratog Søetaten den Rang over 
Landetaten, som dens subalterne Classer før havde havt, samt 
ophævede Anciennitetsretten ved Avancementet til Admirals- 
dasserne. Den Første, der finder Sted i alle gamle velorgani
serede Mariner, grunder sig paa Commandoforholdet, hvor 
begge Etater komme til at virke i Forening; da i de lavere 
Grader Søofficierens underlagte Force ofte er meget større end 
den, der tilfalder en Landofficier af lige eller endog høiere 
Grad og Anciennitet. Hvad Inddragelsen af Admiralitetsavance
mentet angaaer, da blev Bestemmelsen herom afjadsket i faa 
Ord. Intet Hensyn blev der taget til den hele Stands Følelser 
ved saaledes uden videre at blive berøvet en gammel Rettig
hed af den høieste Betydning, heller ikke til, at det er en Re
gents Pligt, at det idetmindste er Klogskab, at skaane disse 
Følelser, ligesom ogsaa almindelig Billighed krævede, at der 
gaves nogen Erstatning, som i andre Lande er Tilfældet, ved 
enten at lade de ved Avancementet Forbigaaede erholde et 
Tillæg i Gagen eller lade dem træde over i en Disponibilitets- 
classe med Bibehold af den fulde Gage.

Ikke heller indeholdt Rescriptet det ringeste Glimt af et 
Princip, der i Fremtiden skulde være det giældende for Valget 
til Avancement; det hedder blot: „Avancementet skeer fra 
Commandeurclasserne uden at være bundet til Ancienniteten“. 
Her nævnes ikke, om det er Admiralitetscollegiet, der skal 
giøre Indstillingen, og da paa hvilke Principer denne skal være 
grundet, eller om det er Kongen selv, der umiddelbart vælger 
og udnævner. Man kunde maaskee heri netop finde absolu
tistisk Kløgt. Men med et saa slet Conduitelistesystem, eller 
rettere den totale Mangel af et saadant: Divisioncheferne 
indgive intet aarligt Skudsmaal over deres Officierer og Em- 
bedsmænd; Contoircheferne ei heller over deres Undergivne 
— hvorfra skulde Admiralitetet kunne i ringeste Maade have 
lært at bedømme Etatens Officierer? Det blev altsaa Salon- 
egenskaberne og Familieforbindelserne, der bleve de afgiørende.

Kong Christian VIII var overfladisk i Alt. Frederik VI var
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ikke boglærd, men han havde en naturlig sund Forstand, et 
skarpt Blik og fremfor Alt en retsindig Charakteer.

Efter denne noget lange og dog maaskee med Hensyn til 
Emnet for korte Digression, vender jeg mig atter til Beretnin
gen om mit Livs Begivenheder. Den 15de Juli lettede jeg fra 
St. Thomas og stødte til den fra St. Croix kommende Corvette 
Fortuna, i Forening med hvilken Hiemreisen fortsattes, indtil 
en Storm den 2den August skilte os fra hinanden. Jeg fortsatte 
Reisen alene og kom den 22de August til Ankers paa Kjøben
havns Rhed, hvorfra Briggen halede ind til Holmen, blev af
taklet og oplagt.

Underveis havde jeg havt et Par betydelige Uheld, som dog 
ingen videre Følger havde. Storraaen knækkede tvers over i 
en haard Byge, medens der laae en Snees Mand paa den be- 
skieftigede med at beslaae Seilet. Kun een Mand kom til Skade, 
idet han kastedes over Raaen ned paa Dækket. Jeg troede 
ham død eller ynkelig forslaaet, og gik ikke hen til Stedet, 
hvor han var falden, men gav Ordre til at bære ham til Doc- 
toren. Denne kom snart efter med den Melding, at Manden 
havde blot knækket et Par Ribbeen og var uden Fare.

Dette Held skyldtes den Omstændighed, at der ved Afsei- 
lingssaluten i St. Croix var begaaet den Uforsigtighed at af
fyre en Kanon lige under en mig tilhørende Gig, som hang 
paa Siden agter, hvorved denne blev betydelig beskadiget, saa 
at jeg siden paa Reisen lod den sætte ind paa Dækket for at 
blive repareret. I denne Gig faldt Manden, og da den var af 
spinkel Bygning, gav den efter, Tofterne brækkedes og døvede 
saaledes Stødets Heftighed. Kanoneren, et meget skikkeligt 
Menneske, som havde faaet en Irettesættelse for Uforsigtighed 
ved Saluten, kom nu til mig og sagde, at han bar gierne den 
velfortiente Irettesættelse, da han nu saae, hvorledes hans For
seelse havde været en Styrelse af Forsynet til at frelse et 
Menneskes Liv.

En anden Storraa fik jeg mig snart sammensat paa en sin
drig Maade. Jeg har altid havt et afgiort Talent til at udfinde

8*
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mechaniske Sammensætninger og Hjælpemidler i Nødstilfælde. 
Den næste Dag havde vi en ny Storraa oppe igien, og den 
stod sin Prøve paa hele Hiemreisen, skiøndt vi flere Gange 
havde stormende Veir.

Det andet Uheld var Tabet af en Forstang, der ganske ufor
modet gik overbord i godt Veir og tog begge Bramstænger 
med sig i Faldet. Dette Uheld var endnu lettere og hurtigere 
istandsat end det første, da vi havde alle fornødne Hiælpe- 
midler dertil.

Saaledes var da denne Reise lykkeligen endt, og kun een 
Mærkelighed ved den har jeg endnu at omtale, det er, at neppe 
har nogen dansk Orlogsmand havt saa faa Straffeexecutioner 
i ligesaa lang Tid som Briggen St. Croix under min Com- 
mando. Jeg var nu kommen til en Alder, hvor de Fleste, troer 
jeg, faae en Modbydelighed for Anvendelsen af legemlige 
Straffe, skiøndt tidligere haard imod mine Undergivne, egentlig 
var jeg det dog aldrig, nok streng, men haard kun i et Øie- 
bliks Hidsighed.

Efter Tidsalderens Skik havde jeg begyndt at tænke alvor
ligt over Disciplinen i Krigsstanden og var kommen til den 
Overbeviisning, at man med en mild Behandling kommer videre 
end med en haard, og Forsøget, som jeg giorde og strengt 
giennemførte, meget imod min Næstcommanderendes Ønske, 
lykkedes over al Forventning. Fra den Tid tør jeg rose mig 
selv af at have givet mine Kammerater i Marinen et godt 
Exempel i Behandlingen af Mandskabet.

Jeg forefandt ved min Hiemkomst Alting vel i min Familie. 
Et Dødsfald var imidlertid indtruffet kort før min Hiemkomst, 
min Onkel Rosted var død. Den første Efterretning herom fik 
jeg, da jeg lige fra Toldboden kom op i Admiralitetet for at 
melde min Ankomst personlig i Collegiet. Efter Meldingen gik 
jeg ind i min Onkels Contoir for at hilse paa ham, og da jeg 
ikke fandt ham, spurgte jeg Fuldmægtigen, om min Onkel ikke 
var kommen endnu, hvortil han med Forbauselse svarede:

— Veed De ikke, at han er død og begraven for et Par
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Uger siden? Jeg blev meget slaaet ved denne pludselige og 
ganske uventede Efterretning. Taus og bedrøvet gik jeg bort; 
jeg havde altid havt denne Mand kiær som en anden Fader. 
Han var en inderlig god og retsindig Mand.

Der var leiet smukt Logis til mig i Store Kongensgade, 
meubleret med mine egne Meubler, og her flyttede jeg nu ind, 
trist i Sindet og med nedbrudt Helbreed, som forværredes 
endnu mere, da jeg kom i Rolighed. Sygdom og en næsten 
total Søvnløshed under mit Ophold i Vestindien havde i høi 
Grad svækket mit Nervesystem. Jeg leed uhyre Smerter i Ho
vedet af en Slags tic doloureux, der regelmæssigt hver Dag til 
en bestemt Tid indfandt sig. Rimeligviis var det Gigt, som 
Slaget paa Hovedet, Snittet, det længe aabentholdte Saar og 
de anvendte Trekinader, havde trukket til, for det var mærk
værdigt, hvor stærkt den fremtraadte under mit Ophold i Vest
indien, saa at endog flere Fingre bleve angrebne af Kalkansæt- 
ning, og et Par af Ledene bleve stive.

Bang lod mig bruge varme Svovlbade, til hvilken Ende jeg 
flyttede ud paa Badehuset ved Rysensieen for en Maaneds- 
tid eller to. Efter den Tid kastede Sygdommen sig paa Maven. 
Først da Foraaret 1828 kom, indtraadte der nogen Bedring; 
men endnu var jeg saa svag, at jeg maatte frasige mig den 
Vagtskibscommando, der efter Tour tilfaldt mig. Jeg besluttede 
nu at anvende hele Sommeren til at gienoprette min Sundhed 
og kiøbte mig en Ridehest samt en smuk lille Eenspændervogn.

Jeg fik imidlertid i Mai Maaned endnu et heftigt Anfald, der 
nødte mig til at lægge mig ind paa Frederiks Hospital en 
Maanedstid, hvorefter jeg flyttede ud i Classens Hauge hos 
Bartholins, der havde leiet sig et heelt Huus der for Som
meren. Fra nu af gik det godt fremad med mit Helbreed. Jeg 
giorde Kiøretoure med min Vogn, siden reed jeg ofte, Vine 
afholdt jeg mig ganske fra og blev en stærk Vanddrikker, hvilket 
jeg vedblev med i næsten tyve Aar.

Da Efteraaret nærmede sig, flyttede jeg igien til Byen, hvor 
jeg førte min egen Huusholdning ved en gammel Kokkepiges
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og en Tieners Hiælp. Jeg boede bequemt og smukt og saae 
ofte Venner og Kammerater hos mig, hvorved en fortræffelig 
Viinkielder, som jeg havde medbragt fra min Reise, kom til 
god Nytte. Jeg fik en Omgangsclub stiftet imellem nogle af 
mine nærmeste Kammerater, sex eller otte i Tallet, vi samle
des hver Løverdag Aften Kl. 7; efter den Tourhavendes Be
hag suppleredes ved Indbydelse af andre Kammerater til Dan
nelse af tre Spillepartier. Beværtningen var simpelt koldt Kiøk- 
ken eller Smørrebrød, og man skiltes ad før Kl. 12. I disse 
Sammenkomster, der vedvarede fem, sex Vintre og vare alle 
de Deeltagende til stor Recreation, samtaledes der om Standens 
Anliggender, og i det Hele taget bidroge de meget til at be
vare et godt Kammeratskab og en god Tone i den Deel af 
Etaten, Medlemmerne udgiorde. Denne Club, der senere hen 
afløstes af en almindelig Etatsclub, havde vi for Spøg givet 
Navnet „Luntevageren“ efter det Sted ombord i Krigsskibene, 
hvor Underofficiererne sedvanligen samles i ledige Timer for 
ved en Pibe Tobak at discutere om Skibets Affairer og de Ny
heder, de igiennem Officierernes Oppassere eller Opvartere 
ved Chefens og Officierernes Borde have opsnappet.

Dette Navn gav siden, da de politiske Bevægelser begyndte 
i Danmark, Anledning til en latterlig Mistanke om vor Clubs 
Tendens. Ordet „Lunte“ var mistænkeligt; det tydede paa en 
Antændelse, paa Krudt, paa Miner, en Slags Gunpowderplot, 
eller jeg veed ei hvad, og Bille eller Holsten erkyndigede sig 
hos Klaumann nærmere om dette hemmelighedsfulde Selskab: 
Hvad dette Navn vilde sige? det var jo betænkeligt i disse 
Tider.

Mit Helbreed bedredes betydeligt i denne Vinter, hvortil de 
stærke Ridetoure, som jeg daglig giorde mig paa min fortræffe
lige Hest, fornemmelig bidroge. Imidlertid følte jeg mig ene i 
mit Huus, skiøndt min Broder Henrik flyttede ind til mig, da 
han mod Slutningen af Aaret kom tilbage fra Norge, hvor han 
et Aarstid havde været Huuslærer hos en Baron Løvenskiold, 
og nu skulde søge Ansættelse i et Embede, og der var en
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Tomhed i mit Liv af Mangel paa stadig Beskieftigelse. I de 
fem Aar, jeg var ved Academiet, havde jeg levet i en talrig 
Huuskreds og stedse havt fuldt op at bestille. Savnet heraf 
virkede paa mit Humeur, og jeg begyndte nu for Alvor at 
tænke paa at tage mig en Kone.

Jeg var nu over otte og tredive Aar; i det Par Aar, der 
kunde hengaae, inden jeg avancerede til Capitain og Com- 
pagniechef, var jeg sikker paa Vagtskibscommandoen, og der
iblandt det meget indbringende Vagtskib ved Helsingør; mit 
Huus var veludstyret i Alt, hvad der hørte til at føre en an
stændig Huusholdning, og jeg eiede endnu en lille Sum til at 
bestride Indskuddet i Enkekassen med. Jeg kunde saaledes be
gynde mit Ægteskab uden at giøre Giæld eller behøve at æng
stes for den nærmeste Fremtid. Jeg fattede altsaa den Beslut
ning at see mig om efter en Kone.

At søge efter en Pige med Formue faldt mig ikke ind; der 
havde altid været mig noget min Stolthed og Uafhængigheds
følelse Krænkende heri; Piger med Penge vare ogsaa yderst 
sieldne paa de Tider, især i den Classe, hvor jeg for Dannelses 
øg Familieforbindelsers Skyld var henviist til, den høiere Em
bedsstand. Hvor have ikke Tiderne forandret sig i Danmark, 
nu da jeg sex og tyve Aar efter skriver dette! I de nærvæ
rende Tider, hvor Rigdom og Luxus er saa almindelig i Landet, 
vilde det neppe falde en Mand af den Alder og Stilling, jeg 
var i, ind at vælge sig en Kone, der Intet eiede; og hvad Dan
nelse og Familieforbindelser angaaer, da komme de nu kun 
lidt i Betragtning: Quærenda pecunia primum est — virtus 
post numos, hedder det nu som i hine Roms Dage.

Tilfældet bragte mig et Par Gange i Selskab med Louise 
van Dockum, en Datter af Admiralen, en af Etatens meest ag
tede Officierer. Jeg havde i yngre Aar enkelte Gange seet 
hende i Selskaber og lagt Mærke til hende som en smuk og 
beskeden Pige. Nu var hun hen ved tredive Aar, stærkt af
blomstret, men Mildheden og Ynden i hendes Væsen var ufor
andret. Hende fæstede jeg mine Tanker paa, giorde et Par
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Gange Besøg i Huset, friede i April 1829 og erholdt hendes 
og Forældrenes Samtykke. Det var ikke Kiærlighed, der sty
rede mit Valg; jeg var ude over den Alder, da man i Alminde
lighed kan føle den i sin fulde Styrke og hengive sig til dens 
Sværmerie, men jeg fortrød aldrig mit Valg, og mit Ægteskab 
var lykkeligt.

I Aaret 1829 var jeg Vagtskibschef paa Batteriet Trekroner, 
en Post, der ikke gav mig videre Arbeide end at roe ud en 
Gang hver Dag til Batteriet for at inspicere, modtage Meldin
ger o. s. v. Jeg opgav min Bolig og flyttede hen til Frederiks- 
holms Canal i en stor Gaard, der havde været en Deel af det 
forrige Ahlefeld-Laurvigske Palais, hvor jeg beboede Førstesals- 
Etagen, hvis Værelser vare af syv, otte Alens Høide, meget 
store og palladsagtige, skiøndt gammeldags og lidt forfaldne. 
Beliggenheden ved Canalen og de høie, store Værelser giorde 
det til en meget behagelig Sommerbolig. Her førte jeg min 
Brud ind, da vi i December Maaned holdt Bryllup.

1 Løbet af denne Sommer var jeg bleven udnævnt til Med
lem af en Commission, der skulde udarbeide Forslag til For
andringer ved Navigationsskolerne. Conferentsraad Kirstein, 
Deputeret i Generaltoldkammeret, var Præses, Medlemmerne 
vare Navigationsdirecteuren Admiral Wleugel, Etatsraad og 
Cancelliedeputeret Michael Lange, Capitain Magnus Lütken 
og jeg.

Vore Arbeider vedvarede hele Sommeren og Vinteren over, 
og sluttedes først midt paa Sommeren 1830, medens jeg laae 
paa Vagtskibet i Helsingør, hvorfra jeg havde skriftlig deeltaget 
i Arbeidet, der lededes af Lange. Stort Resultat havde denne 
Commissions Arbeide ikke, men det førte til, at jeg senere 
blev udnævnt til Medlem af en nyoprettet Direction for Navi
gationsskolevæsenet, i hvilken jeg blev Dirigent.

I Slutningen af Sommeren 1829 blev jeg udnævnt til virke
lig Capitain, dog uden Gage som saadan, den jeg først erholdt 
et Aarstid efter, da jeg avancerede i Nummer til Compagniechef.

Vinteren imellem 1829 og 30 var ualmindelig streng og
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længe vedvarende, hvilket foraarsagede, at Vagtskibet ikke før 
i Slutningen af April kunde afseile til Helsingør. Jeg havde 
allerede i Begyndelsen af Marts modtaget min Ordre til at 
commandere det og indtage Stationen til den sedvanlige Tid, 
som var den 1ste April. Den nye Corvette, Flora, v&r dette Aar 
bestemt til Vagtskib; det var det første Aar efter Krigen, at et 
tremastet Skib valgtes hertil, hvilket var til megen Glæde for 
Helsingørs Indvaanere.

Den lange og strenge Vinter bragte megen Sygelighed, især 
Koldfeber, hvoraf baade min Kone og jeg bleve angrebne. Jeg 
laae syg af den under Corvettens Equipering, men blev dog 
saa vel, at jeg kunde gaae ombord og seile med Skibet, end- 
skiøndt jeg senere havde flere Tilbagefald, som ikke ophørte 
før langt hen paa Sommeren, der var den koldeste og vaadeste, 
jeg har oplevet.

Min Næstcommanderende var Lieutenant Liebmann, den 
Samme, som Aaret før havde været Næstcommanderende under 
mig paa Trekroner. Allerede dengang havde jeg giort den Er
faring, at han var forfalden til Drik, men dette Aar viiste hans 
Drikfældighed sig i den Grad, at han var aldeles utienstdygtig. 
Anden Dagen efter min Ankomst til Rheden, og før jeg havde 
faaet Skibet fortøiet, blæste det op med en Storm af S. O., 
som bragte Corvetten i Drivt. Jeg laae under et heftigt Anfald 
af Feber i min Køie, men maatte op, da Skibet drev.'^Det var 
midt om Natten, og da jeg kom op paa Dækket, vare vi alle
rede forbi Kronborg, hvor det omsider lykkedes os at faae Ski
bet til at ligge fast, netop som jeg havde giort mig fortrolig 
med den Tanke at blive nødt til at holde ud i Kattegattet, just 
ikke nogen behagelig Udsigt med et svagt og aldeles uøvet 
Mandskab. Stormen var saa haard, at Skibe forliiste indenfor 
Bommen ved Kiøbenhavn.

Hen i Mai kom min Kone ned til mig. Jeg havde leiet en 
Etage i Browns Huus, det samme, hvor jeg i Aaret 1819 havde 
tilbragt saa mange behagelige Dage. Familien var nu flyttet fra 
Byen og havde bortleiet hele Huset til den russiske Consul
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Ebeling, hos hvem jeg boede til Leie. Mine Svigerforældre 
havde taget Sommerophold en Miilsvei fra Byen, saa vi jevn- 
ligen kunde besøge hinanden.

Hen paa Sommeren indtraf Revolutionen i Frankrig, der 
satte Louis Philippe paa Thronen. Den første Efterretning herom 
fik vi med et Skib, der kom ind paa Rheden med det trefar
vede Flag, et Syn, der vakte den høieste Forbauselse. Man 
vilde ikke troe Capitainen, der kom lige fra Havre, før en 
Timestid efter atter et Skib ankom under samme Flag. Den 
franske Consul Mure de Pellane> som var en personlig Tilhæn
ger af det fordrevne Dynastie, havde ovenikiøbet den Sorg, at 
man kom og berettede ham, at det trefarvede Flag vaiede fra 
Taget af hans eget Huus, hvor hans Søn, et ungt Menneske, 
der var ansat som Consulatssecretair hos Faderen, ham uaf
vidende havde heist det.

Den russiske Eskadre under Grev Haiden, som havde deel- 
taget i Slaget ved Navar in, kom paa Hiemreisen til Ankers 
her paa Rheden, hvor den forblev liggende nogle Uger. Jeg 
havde ingen Omgang med Officiererne fra den, paa de sed- 
vanlige Visiter nær. De kom daglig i min Værts, Consul Ebe- 
lings Huus, hvorfra som oftest flere Officierer om Aftenen 
bleve baarne drukne ned til deres Fartøier, den gamle Admiral, 
der var i samme Tilstand, sagde man, blev for Sømmeligheds 
Skyld tilbage og sov Rusen ud.

Ogsaa en stor nordamerikansk Corvette, Concord, passerede 
forbi til St. Petersborg med en Ambassadeur, den største Ca- 
ricatur, jeg har seet. Hans Navn var Randolph, en lang og 
knoklet Don Quixote Figur, i lange, stærkt indkrympede Nan- 
kinsbuxer, Skoe og blaastribede Bomuldsstrømper samt den 
øvrige Dragt tilsvarende. Hans Holdning og Conversation var 
ligsaa latterlig og forskruet. Jeg har siden læst Dickens’ comi- 
ske Skildringer af Amerikanerne og kan af egen Erfaring be
vidne, at de ikke ere overdrevne eller usande.

Endelig maae jeg blandt mine mærkværdige Hændelser 
dette Aar omtale et Besøg, som Danmarks tilkommende Konge,
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Frederik Vil, beærede os med. Han kom en Løverdag Aften til 
Helsingør, ledsaget af Obersterne Ewald og Hansen. Den næste 
Formiddag var bestemt til Præsentation af Tropperne samt Be
søg i Fæstningen og paa Vagtskibet, og Tiden, han vilde ind
træffe paa hvert Sted, var fastsat.

Om Morgenen tog han ud til Hammermøllen, hvor Grev 
Schimmelmann beværtede ham med en Frokost, der med de 
senere Tilspædninger, paa de Steder han besøgte, havde en saa- 
dan Virkning paa den unge Prinds, at da han kom ombord til 
mig, hvor vi havde ventet ham fra Kl. 11 til 3, saae jeg ved 
det første Øiekast paa ham, og den Besværlighed han havde 
med at komme op af Trappen, hvad Tilstand han var i. Jeg fik 
netop Tid til at løbe hen til Kahytten og raabe ned til Hov
mesteren at tage Flasker og Glas bort af Bordet, der var dæk
ket med nogle Forfriskninger.

Efter et kort Ophold ombord toge vi Alle ud til Marienlyst, hvor 
Kammerherre Krogh, hos hvem Prindsen logerede, gav en stor 
Diner. Ved Taflet forefaldt adskillige drukne Scener og tilsidst et 
Væddemaal imellem Prindsen og Commandanten paa Kron
borg, General Olrik, til hvis Afgiørelse et Salutreglement blev 
hentet. Den Tabende skulde tømme tre Glas Champagne.

Medens Sendebudet var underveis, morede Prindsen sig med 
at drikke Skaaler med de to Generaler og giorde sig lystig 
over, at den ene, Voigt, ikke kunde bringe Glasset til Munden 
uden at bruge begge Hænder dertil; han rystede nemlig me
get paa Haanden af Alderdomssvækkelse, og man mærkede, 
at Prindsens Hensigt var at drikke de to Gamle under Bordet.

Budet kom tilbage. Reglementet blev oplæst. Prindsen havde 
tabt. Han fyldte da tre Glas og stak de to ud efter hinanden, 
uagtet General Olrik med passende Galanterie erklærede sig 
tilfreds med den Ære at have vundet og bad Prindsen indstæn
digt om ikke at tage Betingelsen for den Tabende alvorligt. 
Prindsen greb det tredie Glas og svarede:

— Vær De forsikkret om, at jeg skulde have fordret Opfyl
delsen af Dem, dersom jeg havde vundet, og i det Samme reiste
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han sig, ikke uden Møie, idet han holdt sig ved Bordet, tog sig 
med synlig Anstrengelse sammen, vendte sig til Værtinden, 
der sad ved hans Side, og sagde med den galanteste Tone:

— For at opfylde Kongens Ordre at være tilbage i Kiøben- 
havn i Aften nødes jeg til at bede min ærede Værtinde om 
Tilladelse til at hæve Taffelet, idet jeg udbringer min Taksi
gelse til hende og Hr. Kammerherren for deres Giæstfrihed og 
Artighed. Og Dem, Hr. General Voigt, takker jeg, fordi De har 
havt den Godhed at præsentere mig for Deres Regiment, lige
som Hr. General Olrik og dennes Herrer Officierer for at have 
viist mig om i Fæstningen.

Dette sagde han med Fasthed og Sikkerhed, i de galanteste 
Udtryk, stak Glasset ud og gik fra Bordet. Kort efter kom han 
hen til mig og sagde mig ligeledes en Compliment, saa smukt 
og passende i Udtryk, som man kan tænke sig. Denne pludse
lige Selvbeherskelse, skiøndt han var saa drukken, at Tungen 
lallede, og han ravede paa Benene, slog mig i høi Grad og gav 
mig det Haab, at der dog skjulte sig Evner hos ham.

Den pludselige Opbryden fra Taffelet giorde Værtinden for
legen, vi havde ikke halvt spiist og maatte nu staaende om
kring i Krogene fortære Stegen, Isen og Desserten. Imidlertid 
vare Vognene kiørte op, og Prindsen tog bort.

I September Maaned, den 27de, fødtes min Søn. Min Kone 
kom sig hurtigt efter Barselsengen, og Resten af vort Ophold 
i Helsingør hengik ret behageligt. Der herskede megen Giæst
frihed i Helsingør; man levede selskabeligt, og da baade min 
Kones og mit Helbreed omsider hen paa Efteraaret var blevet 
bedre, kunde vi egentlig først nu nyde godt af vort Ophold der. 
Antallet af de i Aarets Løb clarerede Skibe var ualmindelig 
stort, og mine Indtægter heraf beløb sig til tre Tusind Rbd. 
Med disse klarede jeg Resten af min Giæld og Indskuddet til 
Enkekassen. I de første Dage af December brød vi op herfra, 
min Kone med sit spæde Barn tog jeg ombord paa Corvetten, 
og seilede til Kiøbenhavn.

Da vi vare komne i Orden, gik Vinteren hen ganske taale-
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ligt, men jeg følte nu, at en ny Epoke i mit Liv var begyndt. 
Jeg havde ingen fast Beskieftigelse; lidt efter lidt maatte jeg 
giøre Reductioner i min Huusholdning, alt som Erfaringen lærte 
mig, at min Gage af Tusind å elleve Hundrede Rbd. var util
strækkelig til at leve af. Næringssorger indtraadte, og Frygt for 
Fremtiden begyndte at plage mig.

Det var i denne Vinter, at den militaire Høiskole blev stiftet. 
Oberst Abrahamsen og Major Hansen vare Forfatterne til den 
hele Plan, og det heed sig almindeligt, at der paa deres For
slag var alvorlig Tale om at nedlægge Søcadetacademiet, hvis 
Locale og Midler skulde anvendes til Høiskolen. Søcadetterne 
skulde for Fremtiden tages blandt Landcadetterne, af dem, der 
viiste Tilbøielighed og naturligt Anlæg til Søtienesten. Ogsaa i 
Bladene, som dengang endnu langt fra vare de almindeligt be
nyttede og tilgængelige Organer for Meningskampe om offent
lige Anliggender, lode enkelte Stemmer sig høre for denne 
Plan, deriblandt Faderen Tscheming, en ikke meget agtet Per
son, ligesaa urolig og arrogant, men maaskee endnu mere listig 
og egennyttig end Sønnen, og jeg skulde meget feile om ikke 
ogsaa Sønnen, men maaskee var han netop i de Aar paa Reiser — 
Forviisning, sagde man. At Marinen, hvem Erfaringen havde 
lært, hvor lidt der var at stole paa dens naturlige Forsvarere 
og Beskyttere, blev urolig herover, er begribeligt.

Den aarlige Præsentation af Cadetacademiet og Corpset for 
Kongen fandt Sted i det nye Locale i Bredgade i April Maa- 
ned, thi for ganske at udslette Sporene af Sneedorffs Virksom
hed forandredes ogsaa Festdagen tilligemed alt Andet. Ved 
denne holdt Wulff selv Talen og lod i den falde Yttringer, som 
i høi Grad allarmerede og indignerede Marinen, idet han be
stred Gavnligheden af Forandringer i de mathematiske Discip
liner ved Academiet og overhovedet Nytten og Nødvendighe
den for Søofficerer af videnskabelig Dannelse. Flere Kamme
rater henvendte sig til mig med indstændig Anmodning om at 
skrive Noget offentligt i denne Anledning, deriblandt var Klau- 
mann, Zahrtmann, Schultz og mange Flere. Jeg skrev da, i Form
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af en Anmeldelse af en nylig af Admiral Wleugel udgiven 
Lærebog i Geometrien, en Critik over de mathematiske Disci
pliner ved Søcadetacademiet og fik den optagen i Maanedskrift 
for Literatur.

Saavel Ørsted som Schumacher i Altona havde mit Manu- 
script til Giennemlæsning uden at kiende Forfatteren og ud
talte sig rosende om det. Ørsted beærede Forfatteren med det 
Navn, en moden Videnskabsmand, og Schumacher yttrede sig 
i den ham eiendommelige concise og skarpe Stiil lige saa for- 
deelagtigt om de i min Artikel fremsatte Anskuelser. Det var 
Zahrtmann, der havde foreslaaet mig at lade den Sidste see 
Manuscriptet, og havde paataget sig at tilstille ham det, da han 
stod paa en mere intim Fod med Schumacher fra Gradmaalin- 
gen, ved hvilken Zahrtmann havde været hans Assistent.

Mit Skrift eller Artikel vakte megen Opsigt i begge Militair- 
Etater og indviklede mig i en Pennefeide, der ikke endtes før 
hen i Aaret 1833.



Aaret 1831 var i visse Henseender et af de mærkeligste i 
mit Liv: det bragte mig for en Tid i en høi Embedsstil

ling, i Berøring med mange høitstaaende og udmærkede Mænd, 
og jeg blev for første Gang inddraget i Omgang med Landets
Prindser og fyrstelige Personer.

Cholera Morbus, som forrige Aar første Gang havde viist sig 
i Europa, begyndte at udbrede sig mere og mere og tage en 
vestlig Retning i sin ødelæggende Gang. I Mai Maaned steg 
Frygten for dens Nærmelse hos os i den Høide, at man alle
vegne i Riget begyndte at raabe paa Forebyggelsesforanstalten, 
Sanitetscordons, Krydsen o. s. v. Kongen var dengang i Hol- 
steen. I de sidste Dage af Juli, tror jeg, kom han tilbage til 
Kiøbenhavn, og nu skred man til virksomme Foranstaltninger. 
En Commission blev forordnet for Hertugdømmerne, bestaa- 
ende af Vicecurator for Universitetet i Kiel, Etatsraad Jensen; 
Amtmanden over Goitorps Amt, Kammerherre Scheel; Oberst 
Lesser; Etatsraad Meier, Elbzbllner i Lauenborg; Etatsraad 
Wiese, Borgmester i Kiel; Justitsraad Liiders, Professor Medi- 
cinæ; og endelig mig som Repræsentant for Søetaten.

Jeg fik min Ordre Løverdag Aften, og Mandag Morgen Kl. 
4 gik jeg ombord i Dampskibet for at begive mig til Kiel, Søn
dagen var en travl Dag: Jeg var hos Kongen, Admiralitets- 
herrer og Autoriteter, en stor Deel af Formiddagen.

Vi naaede Kiel Tirsdag Morgen Kl. 7. Den Gang brugte man 
over fire og tyve Timer med det smukkeste Veir til Overfarten. 
Jeg tog ind i Stadt Kopenhagen, den velbekiendte Fischers Ho
tel, som nu Datteren, en Enkefru Paap, havde overtaget. Her
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var det min Agt at forblive, indtil jeg havde fundet en pas
sende Bolig for mig og Familien. Jeg var ganske fremmed i 
Kiel, der var meget Tummel og Røre, da det netop var St. 
Hans-Market, og Værtshuset var saa fuldt, at jeg maatte være 
glad ved at erholde et lille Værelse ud til en Baggaard, hvor 
Sviin, umaadelig store Rotter og en tam Maage i største Een- 
drægtighed levede og aad sammen. Jeg præsenterede mig hos 
Præses, Curator Jensen, min Medcollega — Etatsraad Meier 
ankom meget sildigere — og tog nu Deel i Forretningerne og 
Møderne, der først fandt Sted i Jensens Huus, siden paa Raad- 
stuen.

Vi fik snart nok at bestille. Hertugdømmerne selvbetræf- 
fende bleve locale Sundhedscommissioner oprettede overalt, 
Forordninger og Forskrifter udstedte, Quarantainevæsenet over
gik midlertidig i Centralcommissionens Hænder, Tropper og 
Krigsfartøier requireredes til Kysternes Bevogtning o. s. v. Med 
Nabostaterne Hamborg, Lübeck, Bremen, Mecklenburg og 
Hannover samt med Preussen bleve Conventioner sluttede, 
deels med Hensyn til fælleds Principer for Contumazregler, 
deels angaaende Postgang o. s.v. og endelig om Opstilling af 
Beskyttelsescordoner, hvortil Danmark skulde afgive to Troppe- 
corpser, det ene paa fem Tusind, det andet paa femten Hun
drede Mand, imod en vis Pengegodtgiørelse af de contrahe- 
rende Stater. Let armerede Kanonfartøier krydsede for Lübeck, 
paa Østkysten af Holsteen og vidt om heelt op under Øerne 
Als, Ærø, og Centralcommissionens Myndighed var fuldkom
men lüg en Regeringscommission.

Da Choleraen nærmede sig Grændserne, opstilledes Cor- 
donen mod Østen langs Steckenitz Floden, den bestod af fem 
Tusind Mand under Generalmajor Leschly. Kort efter udbrød 
Choleraen i Hamborg, og nu omgaves denne Stad med et 
Corps paa femten Hundrede Mand under Prinds Frederik af 
Augustenborg. For at paaskynde denne Cordons Opstilling og 
iøvrigt foranstalte det Fornødne blev jeg af Commissionen
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overdraget at gaae til Pinneberg udrustet med fuld Myndighed 
til at handle i Commissionens Navn.

Omtrent fiorten Dage efter min Ankomst til Kiel indtraf 
min Kone med vort ni Maaneder gamle Barn og Ammen. Jeg 
havde leiet en Etage paa Torvet, og her boede vi ret bequemt. 
Vi giorde behagelige Bekiendtskaber med flere Familier, især 
Curator Jensens overmaade dannede og vakkre Kone og Datter, 
ligeledes Etatsraadinde Wiese, som var en Datter af Conferents- 
raad Kirstein, o. f. a., hvorved min Kone havde behageligt Sel
skab af sit Kiøn, og jeg kan sige, at Opholdet i Kiel i det Hele 
var os kiært og har efterladt behagelige Erindringer hos mig.

Af og til havde vi Besøg af giennemreisende Bekiendtere. 
Saalænge Sommeren, der var ualmindelig smuk, med varmt 
og stadigt Veir, varede, gik vi om Aftenen ud til Düsternbrook, 
hvor vi drak The i det Frie under Træerne og hørte paa den 
smukke Musik, eller vi roede over til Sandkrug, hvor der den
gang ogsaa var en meget besøgt Thehauge, eller spadserede 
i Omegnen til Etlarbe Dorfgarden, stedse fulgt af Ammen med 
vor Dreng. Medens jeg om Formiddagen var i Commissionen, 
spadserede min Kone med Barnet i Skolehaugen, hvor jeg da 
opsøgte dem og bragte dem hiem til Middagsmaaltidet, som 
hentedes i Hotellet Stadt Kopenhagen. Da der var Udsigt til, 
at vort Ophold i Hertugdømmerne vilde blive langvarigt, havde 
vi deels medbragt deels senere ladet komme endeel Huusge- 
raad for at indrette os bequemt.

Det var vel i de allerførste Dage af October, maaskee i de 
sidste af September, at der indløb Efterretninger om Chole- 
raens Udbrud i Hamborg. Man havde allerede i nogen Tid 
ventet dette, og Tropperne vare betids afsendte til Omegnen, 
ligesom Cordonen ved Steckenitz var opstilt, hvortil Oberst
lieutenant Wilster af Generalstaben allerede tidligere havde 
afstukket Linie og giort de øvrige Forberedelser. Jeg kiørte 
seent om Aftenen fra Kiel og kom næste Dag henimod Mid
dag til Pinneberg. Landdrosten, Geheimeraad Döring, beboede 
et prægtigt Pallads, der i sin Tid havde tilhørt den friherrelige

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 9
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Familie Kurzrock. Jeg traf ham i Haugen beskieftiget med at 
røge nogle fra Hamborg ankomne Breve over et stort Baal. 
Det var en gammel Hofmand, uhyre artig og snaksom. Han 
var nu overmaade beskieftiget, foer op mod Alle og affærdigede 
dem uden Besked.

— Hier steht ein Mitglied der hohen Centralcommission, 
unswie ein Engel Gottes vom Himmel gesandt in dieser schwe- 
ren Zeit, sagde han til de Omstaaende. Aftenen før var netop 
Afspærringen begyndt; Posterne og en Mængde udelukkede 
Beboere af Byen og Omegnen trængte paa for at blive indladt; 
men der var ingen Anstalter trufne til Contumaz, Breves Ren
selse o. s. v.

Tre Overretsraader fra Gluckstadt, der havde været paa en 
Lysttour i Hamborg og flygtede derfra Aftenen iforveien i det 
Haab at slippe igiennem, vare formeligen opfangne og inde
spærrede i et lille Badehuus ved Pinnum, den lille Flod, der 
giver Byen dens Navn. Vi besøgte dem i deres Fængsel, og 
comisk var Scenen, thi de rasede som vilde Dyr indenfor Vin
duerne og overøste Geheimeraaden med Bebreidelser og Grov
heder.

Siden kom Prindsen, og vi spiste sammen hos Geheimeraa
den. Det var her, at jeg første Gang saae Prinds Frederik og 
giorde Bekiendtskab med ham. Hans smukke og høist indtagende 
Ydre i Forening med Ligefremhed og Diervhed i hans Væsen 
indtog mig, og jeg lærte ham siden at kiende som en fornuftig, 
dannet og veltænkende Mand. Jeg traf endnu samme Aften An
stalter til Posternes frie Gang. Conferentsraad, dengang Etats- 
raad, Donner, kom fra sit Gods Breiienreichs for at begive sig 
til Altona, jeg havde en Samtale med ham og skaffede ham 
fri Giennemreise, som man indtil Cordonnens fuldstændige 
Opstilling havde standset.

Den næste Dag var jeg ude med Prindsen for at udsøge og 
indrette Contumazlocale. Meubleme dertil bleve requirerede fra 
Kloster Ueiersen, Pinneberg og andre Steder i Nærheden. Ved
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Bellingen, hvor Indpasseringen var, havde allerede samlet sig 
en Mænge Reisende, som med Heftighed forlangte at indlades.

Endnu samme Aften var Contumazen indpalisaderet, og ved 
at arbeide hele Natten vare vi istand til den næste Dag at mod
tage de Reisende. Deriblandt vare: Overkammerjunker Grev 
Yoldi, der kom fra Paris, Kammerherre Castenskiold, Comman- 
deur Schuliz med Datter, nogle fomemmeDamer og endeel andre 
Herrer af Stand. Huset var velindrettet og meubleret, men 
Flere maatte dele Værelse naturligviis, og Fordringerne, de 
Contumazværende giorde, vare som altid urimelige, saa at det 
kom til Demonstrationer og Uartigheder. Et Par Dage efter 
besøgte jeg dem og fandt nu alle siddende udenfor Huset i 
det skiønne Octoberveir, læsende Aviser og underholdende sig 
ret behageligt. Nu var det gode Lune vendt tilbage.

Hver Middag i de fire, fem Dage jeg opholdt mig i Pinne- 
berg, spiste jeg hos Landdrosten i Selskab med Prindsen og 
ham; kun en Dag, da Prindsen var fraværende, spiste jeg en 
famille med hans Gemalinde og øvrige Familie, dog med sam
me Etiquette, samme Elegance i Alt, som naar Prindsen var 
tilstede. Man saae i Alt, at han var en fornem Herre, og at 
Alt gik til i hans Huus i en storherskabelig Stiil. De voxne 
Børn, to Sønner, hvoraf den ene var Kammerjunker og Aus- 
cultant i Rentekammeret, samt en fransk Selskabsdame mod
toge os i Spisesalen, medens jeg førte Fruen til Bords fra 
Modtagelsesværelset. En Tiener bag hver Stoel, Fløidørene op- 
slaaede, naar vi traadte ind o. s. v. Prindsens Rang forbød at 
byde ham at spise med ved Familiebordet.

Jeg havde Correspondance med Overpræsident Bliicher i Al- 
tona og med den danske Resident i Hamborg, Bokelmann. 
Begge vare meget imod Afspærringen nu, skiøndt de før havde 
ivrigen raadet til den imod Prindsen. Den Sidstes Sprog blev 
saaledes undertiden lidt vel impertinent, og jeg feiede ham 
derfor skarpt; den Første, som var stødt over, at jeg begiærte 
daglige Meldinger af ham om Sundhedstilstanden i Altona, og 
at han, den store Mand, skulde staae under en saa meget

9*
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ringere Rangsperson som mig, affecterede en overdreven Sub- 
mission i sine Breve, hvilket jeg giengiældte med samme over
drevne Høflighed.

Da jeg efter fire, fem Dages Ophold var færdig her, reiste 
jeg til Rahlstedt, hvor Hovedlandeveien til Hamborg gik igen
nem, ad hvilken Hamborg og Altona forsynedes med Levnets- 
midler fra Hertugdømmerne, her var det altsaa især af Vigtig
hed snarest muligt at gienoprette Forbindelsen. Paa Veien der
hen passerede jeg Popenbiittel, en Landsby, hvis Lige man neppe 
nogensteds finder udenfor England; dens yndige Beliggenhed, 
Husenes nette Udseende, de mange smukke Landsteder, som 
rige Folk fra Hamborg og Altona her have opført sig til Som
meropholdssteder, gave den lille Bye et saa ziirligt og indby
dende idyllisk Udseende, at jeg endnu mindes det behagelige 
Indtryk, den giorde paa mig.

Ankommen til Rahlstedt, en stor Landsby med Kirke, tog jeg 
mit Quarteer hos Præsten, en vakker Mand, hvis Navn jeg nu 
har glemt. Han var, ligesom Postmesteren i Pinneberg, hos 
hvem jeg der logerede, givt med en Frøken Malling, en Søster 
til Artielleriecapitain Malling i Kiøbenhavn. Begge disse Koner 
vare fine, dannede Damer og gode Huusmødre, med det be- 
kiendte smukke Mallingske Familieansigt. I den store Præste- 
gaard var foruden mig et Par Officierer ved Cordonen inquar- 
terede, og det giæstfrie Huus var Samlingsstedet for de øvrige 
Officierer, der laae i Nærheden.

I de sex, otte Dage jeg var her, havde vi et Partie L’hombre 
om Aftenen, der musiceredes og sladredes, og da vi om Da
gen havde Beskieftigelse nok, gik Tiden ret behageligt. Umiddel
bart paa Stedet og til min Disposition havde jeg Capitain Mi- 
chelsen af Lauenborgske Jægere, en tyk, fideler Bruder, med 
et godt Hoved og slu af Charakteer; han var en Broder til 
Søofficieren, der senere er bleven Tøimester; dernæst var der 
en Lieutenant Huno von Holstein af Livregimentet Kyradsererne, 
et smukt Menneske, indtagende af Væsen, med musikalsk og 
selskabeligt Talent; en Lieutenant Fabricius af Dragonerne,
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Søn af afdøde brave Commandeur Lars Fabricius, en Militair- 
læge Kallehave, et godmodigt Menneske og flink Læge. For
uden disse kom jevnligt Officierer til os i Besøg fra de Bønder- 
byer i Omegnen, hvor de vare indquarterede.

Mit første Arbeide var Oprettelsen af en Contumazanstalt. 
Hertil valgtes en yndigt beliggende Møllerbolig med smukke 
næsten prægtige Vaaningshuse, dem jeg strax tog militairisk 
Besiddelse af, idet jeg formeligen maatte drive det yderst svin
ske og fordrukne, skiøndt meget rige Ægtepar, der eiede Stedet, 
ud med Magt. De nødvendige Meubler og andre Requisiter, 
Spisevært, Opvartningspersonale o.s.v. requireredes fra Oldes- 
lohe; Afsondring ved Palisadering m. m. foretoges, og i en Tid 
af to eller tre Dage var Alt færdigt. Med Landeveiens Afspær
ring, Indretning af en Torveplads til Salg og Kiøb af Qvæg og 
andre Fødemidler, Opførelsen af Huse til Vagt, Opsynsbetiente 
o.s.v. var der allerede giort Begyndelsen før min Ankomst, 
og hermed vare vi ogsaa i faa Dage færdige, saa at den allerede 
strax saavidt muligt tilstedte Tilførsel af Levnetsmidler nu uden 
videre Hinder gik sin Gang.

Medens jeg laae her, fik jeg Melding fra Lieutenant Irminger, 
der med en Kanonjolle var stationeret ved Lauenborg og efter 
Choleraens Udbrud i Hamborg havde faaet Ordre til at trække 
sig tilbage derfra og i Gliickstadt oppebie nærmere Ordre, at 
han var kommen vel igiennem det smittede Strøg, men maatte 
nu for at faae Adgang underkaste sig en Quarantaine, hvor
over han dolerede i lidt stærkere Udtryk, end den fornuftige 
Mand vilde finde Anledning for, eller en god Militair tillade sig. 
Jeg omtaler dette her, fordi saa tidlig allerede gav denne Mand 
mig Grund til at troe om ham, hvad jeg senere fandt bekræftet, 
at han var en hovmodig og insubordineret Charakteer, som i 
Virkeligheden jeg har fundet alle de unge Holstenere, vi fik 
ind i Marinen.

Jeg havde bestilt Vognen, som næste Dag skulde føre mig 
videre paa min Vei til den østre Cordon. Fra Commissionen 
havde jeg nemlig modtaget en Skrivelse, hvori jeg underrettedes
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om, at Prindsen af Hessen havde i Egenskab af General en chef 
i Hertugdømmerne foretaget sig en Inspectionsreise til det un
der Leschly staaende Corps, og at han, uden at betænke at hans 
Inspection ialfald kun kunde udstrække sig til Tropperne, havde 
beordret Forandringer i Cordonens Opstilling, nye Contumazers 
Oprettelse og Spærring af de aabnede Veie for Postgangen og 
Communicationen imellem Staterne.

Denne arbitraire Handling af Prindsen havde øieblikkelig 
fremkaldt de stærkeste Reclamationer fra alle Kanter, Alt var 
kommet i Forvirring, og Commissionen havde sendt Genera
len peremtorisk Ordre til øieblikkelig at gienoprette den forrige 
Ordre og tillige alvorligt erindret ham om, at han stod under 
Centralcommissionens umiddelbare Befaling og ingen Andens. 
Jeg blev derfor anmodet om saa snart som muligt at begive 
mig til Leschly og paadrive Iværksættelsen af de ham givne 
Befalinger.

Det var i dette Ærinde, at jeg stod i Begreb med at reise 
den næste Dag, da jeg om Natten blev vækket for at modtage 
et med en Ordonants indtruffet Brev fra Prindsen. Brevet 
indeholdt en Meddelelse af en indløben Ordre fra Commissio
nen, at ophæve Afspærringen af Hamborg og Altona og trække 
Cordonen tilbage til Omegnen af Kiel. Lignende Ordre var 
afgaaet til General Leschly. H. M. Kongen havde nemlig paa 
de nævnte Stæders Forestilling besluttet at ophæve al Af
spærringen i Hertugdømmet Holsteen, med Undtagelse af Kiel, 
og derimod opstille Cordonnen paa Slesvigs Grændse med en 
Hovedcontumaz ved Rendsborg, hvorhen Centralcommissionen 
skulde forlægges. Ophævelsen og Tilbagetoget skulde skee 
langsomt og med strengeste Orden, imidlertid arbeidedes der 
af alle Kræfter paa de nødvendige Forarbeider ved den nye 
Cordonlinie. Prindsen var blevet anmodet om at tilstille mig 
Meddelelse herom, dersom jeg endnu befandt mig ved hans 
Cordon.

Dette forandrede ganske min Reiseplan, og den næste For
middag satte jeg mig paa den bestilte Vogn og kiørte over
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Aremburg, Segeberg og Preetz tilbage til Kiel, hvor jeg ankom 
om Morgenen tidlig efter en behagelig Kiørsel igiennem meget 
smukke Egne og med et ualmindeligt skiønt Octoberveir.

Ved min Ankomst fandt jeg Commissionen indviklet i en 
alvorlig Strid med Prinds Frederik af Hessen, Kongens Svoger, 
og i en ligesaa alvorlig Uenighed indbyrdes. Prindsen havde 
aabenbart Uret; det Forefaldne var meldt til det tydske Can- 
cellie, og Commissionen blev given Medhold; men Prindsens 
uforsonlige Sindelag kiendte man, og han var en farlig Fiende.

Da jeg, som Fraværende, havde været ganske udenfor Sagen, 
troede man at kunne benytte mig som Mægler, og jeg blev 
anmodet om at reise til Rendsborg under Paaskud af at under
søge og paadrive Arbeiderne der ved Coutumazanstalternes 
Oprettelse og leilighedsviis bestræbe mig for at pacificere 
Prindsen.

Jeg reiste altsaa den følgende Dag, giorde Prindsen min 
Opvartning og blev modtagen med megen Kulde. Han var 
af Naturen mut i sit Væsen og saae immer gnaven og fortræ
delig ud. Vi kom snart paa Historien med Leschlys Cordon, og 
da gav han sin Galde Luft, hvortil jeg gav formildende Svar, 
søgte halvt at undskylde Commissionen med, at den var i en 
vanskelig Stilling med de mange Nabostater, der hver giorde 
sine Fordringer paa Grund af deres Bidrag til Omkostningerne; 
Commissionen var overvældet af Forretninger; Curator Jensen 
var syg; jeg havde været fraværende o. s. v. Dette Sidste optog 
han:

— Jeg veed, De var fraværende, og troer om Dem som Mi- 
litair, at De ikke vilde have billiget de andre Herrers Frem- 
gangsmaade, men at Oberst Leschly, min egen Generalquar- 
teermester, har underskrevet Brevet til mig, hans General, det 
kan jeg ikke tilgive ham. Kort, Tingen endte saa taaleligt, og 
han indbød mig til sit Taffel. Den næste Dag vendte jeg til
bage til Kiel.

Uenigheden iblandt Commissionens Medlemmer havde en 
anden Oprindelse. Curator Jensen havde allerede inden min
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Bortreise været sengeliggende i længere Tid, og Scheel præ
siderede derfor i Møderne, som efter Rangen den Ældste, og 
ledede Forretningerne. Han var af et yderst ubehageligt Væ
sen, hovmodig, anmassende og mut; med et godt Hoved og 
øvet i Forretninger behandlede han dog Alt med Negligence og 
oversaae ganske sine Colleger. Dette gav ofte Anledning til 
skarp Ordstrid mellem ham og Wiese, der var en meget hidsig 
og brutal, skiøndt godmodig Mand, og engang i min Fravæ
relse var det kommet til en saadan Yderlighed i Commissio- 
nen, at der trumfedes i Bordet og faldt Trusler af en brutal 
Natur fra Wieses Side; Etatsraad Meier, en simpel gammel 
Mand med tyk Mave, umaadelig snaksom, godmodig, men og- 
saa hidsig som en Hanekylling, vilde tale de Stridende til Rette, 
men fik et grovt Svar af Scheel, hvorved ogsaa han blev ra
sende, og der opstod en Tummel saa stærk, at Mødet maatte 
hæves.

Lesser og Liiders vare begge meget fredelige Mænd, som 
ikke vilde blande sig i denne uhyggelige Strid. Jensen blev nu 
nødt til at bede Commissionen om at holde Møderne i hans 
Huus, hvor han, liggende i Sengen, førte Præsidiet. Saaledes 
stod Sagerne, da jeg kom tilbage. Scheel reiste, under Paaskud 
af presserende Embedsforretninger, til Slesvig.

Da Staden Kiel paa Grund af dens Handelsforbindelser havde 
yttret Ønske om at afspærres mod Syden, bleve de nødvendige 
Forberedelser hurtigt giorte, og Prof. Liiders og jeg fik det 
Hverv at udsøge passende Localer til Contumazer for de Rei
sende, til Pakhuse for Varer o. s. v., da Kielerne skiftede Sind 
og bade om at dele Skiebne med den øvrige Deel af Hertug
dømmet, som de nu udtrykte sig. Det blev altsaa besluttet, at 
Cordonnen skulde opstilles langs Eideren, fra Holtenau og vi
dere mod Vestkysten. Commissionen skulde tage sit Ophold i 
Rendsborg, og nye Medlemmer bleve udnævnte i Stedet for 
dem, der bleve tilbage i Kiel at varetage deres Embeder.

Istedetfor Curator Jensen blev Cantzleren ved den Slesvig
ske Overret, Conferentsraad Spies, udnævnt til Commissio-
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nens Præses. Wiese, Meier og Liiders udtraadte for at forblive 
ved deres Embeder, og Politimesteren i Slesvig, Justitsraad 
Jessen, traadte ind. Forretningernes Mængde havde allerede 
giort det nødvendigt at begiære en Hiælpesecretair, da den 
særdeles dygtige og flittige Hargens var nærved at overvældes 
af Arbeide; en Amtssecretair von Kauss fra Slesvig var ansat 
i denne Egenskab. Expeditionerne vare voxede i den Grad, at 
Skriverpersonalet efterhaanden var steget til tyve, som ofte 
maatte arbeide hele Natten igiennem.

Dagen, der var bestemt til Opbrud, kom. Mit Huusgeraad fyldte 
en stor holsteensk Vogn, som tog Veien over Sehestedt, medens 
jeg med Familie tog den nærmere, directe Vei til Rendsborg 
paa Prindsen af Angustenborgs Raad, hvilket jeg kom til at for
tryde, thi vi bleve negtede Adgang ved Barrieren, hvor Con- 
tumazanstalten var, og det varede til langt ud paa Aftnen, in
den jeg kunde blive indladt.

Overhovedet viiste det sig snart her i Rendsborg, at der var 
Andre, der blandede sig ind i vore Sager, saa at vi ikke læn
ger vidste, hvad der var befalet. Uden alvorligt Sammenstød 
med Prindsen kunde det ikke længe have gaaet. Det var ham 
umuligt at lade være at indblande sig i Alt, indskrænket af 
Forstand, som han var, skulde han dog stedse gribe ind, og 
hans Indbildskhed giorde ham Tanken utaalelig, at ikke alle 
Autoriteter vare underlagte ham. Han var i det Hele en ube
hagelig Mand og lod sig paavirke af sine Omgivelser, deriblandt 
en Major Friis af Ingenieurerne, en listig, intrigant og anmas
sende Person. Overhovedet lærte jeg for første Gang den for
dærvelige Hang til at indblande sig i Andres Sager at kiende 
og saae, hvor almindelig den er.

Commissionen forblev ikke længe i Rendsborg; fra Begyn
delsen af November til Midten af December, en sex, syv Uger 
altsaa. Choleraen udbredte sig ikke videre fra Hamborg Nord 
efter, og med Undtagelse af Byen Wilster, hvor den rasede 
med megen Heftighed, men kun en kort Tid, samt enkelte Til
fælde i Pinneberg og et Par andre Steder i Nærheden, blev
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Holsteen ganske forskaanet for denne Landeplage, og Skrækken 
for den svandt efterhaanden. Regieringen besluttede derfor at 
inddrage Cordonnen, giøre Samfærdselen muligst fri og ind
skrænke sig til simplere, almindelige Forebyggelsesmidler mod 
Smittens Udbredelse.

Som Følge heraf blev Commissionens Sæde forlagt til Sles
vig, hvor de tre Commissionsmedlemmer havde Hiemsted og 
altsaa disses Diæter sparedes. Flytningen skeete først i den sid
ste Halvdeel af December Maaned. Secretair Hargens forlod 
Commissionen og vendte tilbage til sit Embed som Fuldmæg
tig eller Contoirchef i det tydske Cancellie, og en ung Baron 
Lilliencron, Brodersøn af Prindsen af Hessens Gemalinde, kom 
i hans Sted.

Mit private Liv under det første Ophold i Rendsborg havde 
været ret behageligt. Vi havde været saa heldige, efter et kort 
Ophold i et af Stadens Giæstgiversteder, at finde en bequem 
Huusleilighed, ligeoverfor Raadstuen paa Torvet i Altstadt. Det 
var en Stueetage paa fire, fem smukke Værelser, hvor vi ind
rettede os ret hyggeligt i den Tanke, at vi her skulde tilbringe 
Vinteren.

Vi giorde Bekiendtskab med Kammerherre Harbous, Strøm- 
toldinspecteurens Familie. Konen var en Søster til Comman
deur, senere Admiral, Antonius Kriegers Kone. Familien var 
meget talrig med Sønner og Døttre, hvoraf nogle vare voxne, 
og der herskede en overmaade venlig og hiertelig Tone i dette 
Huus. Faderen forekom mig en meget fornuftig og brav Mand, 
han døde Aaret efter pludselig af et Hierteslag under et Besøg 
hos en voxen Søn i Slesvig. I dette Huus tilbragte vi mange 
særdeles behagelige Timer. Min Kone savnede ikke quindelig 
Omgang her i flere Familier, af hvilke nogle vare Bekiendtere 
fra Kiøbenhavn, som en Kammerjunker og Forstembedsmand 
Walterstorff, hvis Kone, en Datter af afdøde Capitain Kruse i 
Søetaten, og Walterstorffs ugivte Søster vare Ungdomsbekiendte 
af hende. Hos Prindsen var jeg flere Gange til Middagstaffel, 
og desforuden gav han store Soiréer, hvor det gik til paa fyrste-
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lig Viis, og hvor saavel Prindsen som hans Gemalinde viiste 
min Kone og mig megen Artighed. Denne Herlighed ophørte 
nu, som sagt, i Midten af December, da vi atter maatte bryde 
op, pakke ind paany og drage videre Nord paa.

Det var en ualmindelig smuk Decemberdag, da vi forlode 
Rendsborg efter at have drukket Chocolade og spist Frokost 
hos Harbous, der toge en saa kiærlig Afsked med os, som om 
vi havde været deres nærmeste Slægtninge. 1 Slesvig logerede 
vi os ind i Giæstgiverstedet Stadt Hamborg, som dengang 
ejedes af den gamle Seest og stod i Renommee for sin gode 
Beværtning. Her havde vi en stor Sal med to tilstødende Ca- 
binetter, det ene til Arbejdsværelse for mig, det andet Sove
kammer; Barnet med Ammen fik et Værelse i Nærheden.

Da mine Forretninger i Commissionen snart formindskedes 
i den Grad, at de optoge en saare ubetydelig Deel af min Tid, 
skal jeg først og fornemmelig omtale vort private og selskabe
lige Liv under vort Ophold i Slesvig. Byen var meget mere 
livlig, end den desværre er bleven det efter de skiebnesvangre 
Aar fra 1848 til 51. Hvilken Forskiel fra, hvad den var i 31 
og 32, fandt jeg ikke, da jeg atter besøgte den i 1853! Ga
derne tomme for Mennesker, øde og græsbegroede, Husene 
forfaldne, og af alle de mange dannede og velhavende Fami
lier, jeg havde kiendt, kun en eeneste, min forrige Collega, 
Etatsraad Jessen tilbage.

Paa Gottorp Slot, dengang vel vedligeholdt og fuldt af det 
Liv, en riig Hofholdning medfører, nu en Caserne og halvt en 
Ruin, residerede den gamle Landgreve Prinds Carl af Hessen, 
Kongens Svigerfader og Statholder i Hertugdømmerne; hos ham 
levede Datteren, Hertuginden af Gliicksborg med Familie. Han 
var, som bekiendt, sit hele Liv igiennem en excentrisk Cha- 
rakteer. Jeg havde den Lykke at vinde Yndest hos ham, jeg 
aflagde ham ofte Visit om Formiddagen, undertiden medens 
han laae i Sengen, og han fandt Behag i at underholde sig 
hele Timer med mig. Hans Samtale var fri, Politik, Literatur, 
Alt, interesserede ham, undertiden kom der Reminiscentser fra
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hans Omgang med Illuminater, Guldmagere og Aandebesvær- 
gere, og jeg maatte ofte høre paa de meest forvirrede og even
tyrligste Sager.

Idetmindste to Gange hver Uge var jeg indbuden til hans 
Middagstaffel, hvor Alt gik til i strengeste Hofstiil, med den 
Undtagelse at Conversationen ved Taffelet var saa fri og livlig 
son) ved nogen Privatmands Bord. Der var jevnlig Skuespil 
ved’ Hoffet af en omreisende Trop, hvortil min Kone og jeg 
hver Gang bleve indbudne. Ogsaa medens Hoffet om Somme
ren laae paa Louisenlund, var jeg regelmæssig et Par Gange 
om Ugen buden til Taffels.

Prinds Frederik af Augustenborg kom, efter at hans Corps 
var opløst, til Slesvig, hvor hans Regiment, Livregimentet Ky- 
radsererne, laae. Han havde her et smukt Pallads og førte et 
giæstfrit Huus. Med ham kom jeg i en fortroligere Omgang, 
og naar jeg undtager hans altfor frie Yttringer om Regieringen 
og Kongehuset, der ikke sieldent vare saa stærke, at jeg spø
gende irettesatte ham derfor, var han en særdeles behagelig 
Mand at omgaaes.

Foruden disse fyrstelige Personer var her mange Familier 
af den høiere Embedsclasse, med hvem vi snart kom i Om
gang, og da man her førte et meget selskabeligt Liv, saa for
gik der ingen Uge, hvor vi ikke et Par Gange idetmindste 
vare indbudne et eller andet Sted, om Vinteren til Middags- 
og Aftenselskaber eller Baller, og om Sommeren til Skovpar
tier i Nærheden af Staden.

Ingen af disse Familier kom vi i saa nøie Forbindelse med 
som med Generalsuperintendant Adlers. De boede faa Skridt 
fra os. Mand og Kone vare de ædleste og elskværdigste Men
nesker af Verden; der var fire, fem voxne Døttre i Huset; en 
Søn var forlovet med en Datter af Commandeur Lillienskiold, 
som ogsaa opholdt sig hos de tilkommende Svigerforældre og 
var en Bekiendt af min Kone. Den ældste Datter var givt med 
en Justitsraad Jasper, der førte et luxurieust Huus i Altstadt. 
Naar denne Familie var samlet, som oftest hver Søndag, hos
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de Gamle, dannede den med nogle faa Indbudne, hvoriblandt 
stedse vi vare, et talrigt Selskab, hvor den elskværdigste Giæst- 
frihed og Munterhed herskede.

Paa denne Maade forløb Vinteren og den største Deel af 
Sommeren meget behageligt for min kiære Kone, der ret følte 
sig som hiemme iblandt de mange glade og lykkelige Væsner 
af hendes Kiøn, der ligesom kappedes om at giøre hende Op
holdet iblandt dem behageligt. Hun havde den sieldne Lykke, 
hvor hun kom, at vinde alle Menneskers Hierter, især blandt 
sit eget Kiøn. Hendes fordringsfrie, altid blide og venlige Cha- 
rakteer var det, der tiltrak dem. Jeg derimod følte mig ikke 
tilfreds i Slesvig, midt i de mange Adspredelser var der en 
Orm, som uformærkt nagede paa mit Sind og undergravede 
mit Helbreed; det var Kiedsomhed, Mangel paa nyttig Beskief- 
tigelse. Jeg kan ikke uden Gysen tænke tilbage paa denne Tid, 
den sorteste Melancholie sneg sig ganske langsomt ind i mit 
Gemyt og lod mig ofte føle mig selv som det ulykkeligste 
Menneske paa Jorden. Ingen mærkede det, jeg selv var mig 
det neppe bevidst; men siden og nu skuer jeg tilbage med 
Rædsel paa den Tid, paa den Sindsstemning, der vedblev at 
ruge i mit Sind som en mørk Sky, indtil flere Aars Ophold paa 
Landet og stadig vedholdende, saavel aandelig som legemlig 
Virksomhed fordrev den.

Noget Anlæg til Hypochondrie har der vel ligget og ligger i 
min legemlige Organisation; men Noget maae vist ogsaa til
skrives min Charakteer eller mit Temperament, der fordrer ide
lig Beskieftigelse, og det Stræben til et vist Maal, nyttig Be- 
skieftigelse. Aldrig er jeg lykkeligere, end naar jeg har et større 
Arbeide for, der kræver vedholdende Tænkning; min hele 
Tænkeevne absorberer sig da deri, og rastløst arbeider jeg fort 
for at komme til Ende med det, for da at skue tilbage med 
Velbehag paa det, førend jeg griber fat paa et Nyt. Det vid
ner, troer jeg, om en sygelig urolig Indbildningskraft, der træn
ger til fængslende Baand. Udentvivl er Spiren hertil nedlagt i
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min tidlige Ungdom ved altfor megen Læsning, især af de 
mange dengang saa slette Romaner.

Af andre Familier, vi omgikkes, nævner jeg den talentfulde 
og, som man troede, meget rige men ødsle Justitsraad Jaspers; 
Kammerherre Ahlefeld, Cantzler i Landretten, en jovialsk Mand, 
der troede sig et Genie og gav musikalske Soiréer for la haute 
volée og nogle Udvalgte; Conferentsraad Bilhard, hvis galante 
Kone var en bluestocking eller et Slags Skiønaand; Etatsraad 
Esmarch, en sær Patron med en smuk Kiøbenhavnsk Kone — 
disse vare Naboer af os, og Fruen, som følte sig fremmed, slut
tede sig derfor til min Kone; Amtmand Scheel, hvis Hustru, 
en Markoe, var en Bekiendt af min Kone; en Enkefrue Kri- 
chaujf, født Bertanch og i Slægt med van Dockumerne; disse 
foruden mange Andre, med hvem jeg havde Spillepartier, dan
nede vor Omgang.

Mai Maaned kom; Forordningen om Provindsstændernes 
Indførelse udkom, og blandt de indkalte Notabler vare Adler 
og Spies. Den iøvrigt næsten indslumrede Commission var 
saaledes uden Præses. Jeg har glemt at berette, at Oberst Les- 
ser var udtraadt, i Januar allerede troer jeg, da han havde taget 
sin Afsked af Armeen og var bleven Postmester i Kiel, et me
get indbringende Embed. I hans Sted var kommen en Major 
Krohn, som var Hovmester og Lærer for Prindserne af Glucks- 
borg, en Mand, imod hvem Curator Jensen meget havde ad
varet mig, som en huul, underfundig Mand, der havde stor Ind
flydelse hos Statholderen. Mod mig var han meget tilbagehol
den og ordknap; vi talte næsten aldrig med hinanden; iøvrigt 
var han mørk og mut og, som det forekom mig, upoleret og raa 
som Selskabsmand.

Adler tog sin Kone og den yngste Datter med til Kiøben- 
havn — han var da inde i de Halvfierds — og da de kom til
bage, vare de om muligt endnu mere kiærlige imod os end før, 
af Taknemmelighed for den Giæstfrihed og de Smaatienester, 
min Kones Forældre og min Svoger Bang og Kone havde viist 
dem under deres Ophold der. Sommeren var smuk mod Slut-
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ningen, og vi havde mange venlige Skovtoure og Thepartier i 
det Grønne med den ædle Familie. Den Gamle, rask og rørig 
i sin Alderdom, var glad iblandt de Glade og ung imellem de 
Unge. Konen overraskede min Kone hver Dag med en eller 
anden lille Opmærksomhed: en Bouquet, en smuk Blomst eller 
Frugter fra hendes Hauge, altid ledsaget med et eller andet 
Udtryk af Kiærlighed og Venskab, ofte i de nydeligste Vers.

— Ak! de ere gaaede didhen, hvorfra Ingen vender tilbage. 
Manden døde et Par Aar efter, at vi havde forladt dem, Fru 
Adler og hendes yngste Datter Bertha døde i Begyndelsen af 
Fyrrerne. Jasper, Svigersønnen, døde forgiældet, ruineret paa 
Formue og Rygte. Huset, Adlers beboede, er forsvundet, og 
Landeveien gaaer nu over Stedet, hvor det stod. Revolutionen 
kom, og med den Ulykker over Sønnen og flere af Slægten. 
Jeg talede med Fru Adler, født Lillienskiold, da jeg i Foraaret 
reiste igiennem Slesvig: Manden ernærer sig ved Afskrivning, 
Enkefru Jasper lever hos en Datter, der holder Institut.

En Familie, der ogsaa viiste os ualmindelig Hengivenhed, 
var en Baron Brockdorff, som eiede et smukt Landsted, Anet- 
tenhohe, i Nærheden af Frideriksberg, den sydlige Deel af Sta
den. Han havde været Landraad, var en sær Patron, men et 
godt Hoved. Hun derimod var en fiin og blid Kone. De havde 
en eneste Søn, en vakker ung Mand, der netop denne Som
mer tog den juridiske Embedsexamen med Udmærkelse og 
siden har været ansat ved Ambassaderne i Paris, London o. f. St. 
Familien levede et stille Liv, meest paa Anettenhohe, hvor vi 
ofte besøgte dem.

Nær havde jeg endnu glemt at nævne en Person, der viiste 
os megen Venlighed, Frøken Bielke nemlig, en meget excen
trisk Dame, der eiede og beboede et stort prægtigt Pallads, 
der var bygt af en Markgreve af Baireuth, om jeg ikke feiler, 
som i sin Tid var Statholder eller lignende og givt med en 
Prindsesse af den kongelige eller hertugelige Slægt. Dette 
Pallads eller maaskee rettere Slot var nu temmelig forfaldet,
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men det var en af de Bygninger, som i Hoveddelen modstaaer 
Tidens Ødelæggelser.

Der fandtes overhovedet her i Slesvig mange saadanne for
henværende Palladser for de mægtige Adelsfamilier, trukne 
hertil af det hertugelige Hof. Her var saaledes det Hedemann- 
sche Haus, hvor Spies boede, endnu et smukt og beboeligt 
Pallads med passende antik Hauge dertil; det Geltingsche Haus, 
nu en Slags Ruin; det Brockdorffsche Haus, som for sex, otte 
Hundrede Rigsdaler Courant var at faae tilkiøbs — den præg
tige Indkiørselsport, indenfor hvilken laae en stor Gaardsplads 
med Vaaningshuset eller Palladset i Baggrunden og bagfor dette 
Haugen, havde kostet flere Gange denne Sum; det Barden- 
fletsche Haus og flere andre.

Byen Slesvig havde liden eller ingen Skibsfart, Handel eller 
nogen Erhvervskilde, den bestod fornemmelig ved de Summer, 
Hoffet og de mange Overembedsmænd samt den rige Adel i 
Omegnen satte i Omløb. Her var et Par Vognfabrikker og flere 
Meubelsnedkere, der leverede smukkere Fabrikater, end Kiø- 
benhavn paa den Tid kunde præstere. Der var Liv i Gaderne, 
ret smukke Boutiker med Varer af alle Slags. Husene vare 
velvedligeholdte, indenfor de blankpolerede Vinduesruder saae 
man velklædte og smukke Mennesker med glade Ansigter.

— Hvilken Forandring fandt jeg ikke tyve Aar senere! hvor 
smerteligt skar det mig i mit Indre at tænke tilbage paa den 
Tid, da jeg boede her i ti Maaneder imellem saa mange her
lige Mennesker, hvoraf nu neppe en Eeneste var tilbage.

Der var et stort Hestevæddeløb, som varede i to Dage og 
havde samlet en Mængde af Hertugdømmernes fornemme Fa
milier i Slesvig, en virkelig glimrende Forsamling; Hertugen af 
Augustenborg, som Patron og første Dommer; Biilow fra Both- 
kamp; en af Holsteens rigeste og meest anseete Adelsmænd, 
Grev Baudissin fra Knop; Grev Ahlefeld fra Ludvigsburg; Blome- 
Salzau og Broderen fra Falkenberg, C ronstern og Reventlower, 
etc., i ikke saa ringe et Antal. Der gaves velbesatte Tribuner 
fyldte med Damer og Herrer, det vrimlede med glimrende
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Equipager, prægtige Livreer og videre af, hvad der hører til en 
livfuld Væddeløbsforsamling.

Prindsen af Augustenborg gav et Bal, der saavel ved det ud
søgte Selskab, dettes Talrighed og elegante Toiletter, som ved 
Locale, Beværtning og Øvrigt hørte til noget af det Elegante
ste, jeg har bivaanet. Det var høilys Dag, Kl. 4 om Morgenen, 
da min Kone og jeg kom hiem. Næste Aften gav Conferents- 
raad Bilhard et Væddeløbsbal i ringere Stiil. Paa det først om
talte Bal var Hertugen af Augustenborg, hvem jeg her for 
første Gang saae i pyntelig Klædedragt, da han sidst blot havde 
viist sig i en Slags Jakkehabit; han imponerede, sin mindre 
Væxt uagtet, ganske anderledes ved sin Personlighed og sin 
alvorlige, værdige Holdning. Han talte ofte med mig saavel 
her paa Ballet som ved Væddeløbene og viiste mig megen Ud
mærkelse. I sine Yttringer om Regieringen var han skarp, men 
mere garderet end Broderen. Foruden Prindserne af Glticksborg 
var ogsaa Prindsen af Hessen Philipsihal paa Ballet hos Prinds 
Frederik af Augustenborg.

Jeg har nu givet saa meget af vort selskabelige Liv under 
Opholdet i Slesvig, som er værd at omtale; det kan nu være 
paa Tiden at tale lidt om Commissionen, der meer og meer 
nærmede sig Øieblikket, da den skulde opløses, Noget, jeg ret 
hierteligt længtes efter.

Commissionens Forretninger, efter at den var flyttet til Sles
vig og Afspærringssystemet var opgivet, aftoge efterhaanden 
og svandt ind, efter Opgiørelsen af Mellemværendet med Nabo
staterne, til en Ubetydelighed. Man holdt Øie med Epidemiens 
Gang paa Grændsen og vaagede over de almindelige Forsig- 
tighedsreglers Overholdelse. To Læger, Manicus i Ekernførde 
og Valentiner, en ung velanbefalet Læge fra Kiel, bleve paa 
Regieringens Bekostning sendte til Hamborg for at giøre sig 
practisk bekiendte med Sygdommen og indberette de giorte 
Erfaringer.

Et eneste Tilfælde af Cholera forekom Norden for den umid
delbare Omegn af Hamborg, en svensk Skipper, der havde be-

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 10
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søgt en Landsmand paa et Cholerahospital i Hamborg, blev 
anfaldet af Sygdommen paa Veien mellem Rendsborg og Sles
vig og indbragt hertil. Det var om Aftenen midtsommers at 
Melding herom kom til mig, det eeneste Medlem af Commis- 
sionen, der var til Stede. Jeg gik hen til Værtshuset, hvor man 
havde indbragt den Syge. Man viiste mig ud til et Bagværelse, 
her fandt jeg ham liggende udstrakt paa en Løibænk og ved 
Siden af ham en aldrende Eskadronschirurg, røgende af alle 
Kræfter paa sin Pibe og med en Flaske 01 foran sig paa et 
Bord. Denne modtog mig med:

— Jetzt ist sie da. Er hat die Cholera! Den Syge svarede 
ganske kraftigt og roligt paa mine Spørgsmaal. Hans Hud var 
iiskold at føle paa som Marmor. Jeg gav de nødvendige Be
falinger til at transportere ham til det i Beredskab staaende 
Cholerahospital, hvor han efter et Par Ugers Forløb døde af 
Typhus, en Vending, Sygdommen undertiden tager, og som her i 
dette Tilfælde gav Anledning til en lærd Strid mellem Lægerne, 
idet Stadsphysicus Dr. Maak alene imod alle de Andre paastod, 
at det ikke var et Choleratilfælde, og det med saamegen Iver 
og Heftighed, at han gik fra Forstanden og faldt i en haard og 
langvarig Sygdom derefter.

Mine Forretninger indskrænkede sig nu næsten ene til at 
være Commissionens Kassemester, hvilket jeg efter Oberst 
Lessers Udtrædelse havde overtaget at være. I Begyndelsen af 
September kom omsider min Tilbagekaldelse, og vor Tilbe
redelse til Hiemreisen begyndte.

Afskeden med den gamle Landgreve havde noget Charak- 
teristisk ved sig. Jeg reiste ud til Louisenlund, hvor han i 
nogen Tid havde ligget syg af Koldfeber. Den halvfemsaarige 
Olding modtog mig paa Sygeleiet; han var livlig og meddeel- 
som, ligesom han pleiede at være, Feberen havde forladt ham, 
men han blev flere Gange anfalden af en Hoste, som truede 
at quæle ham, og jeg var da ganske urolig ved at være alene 
med ham. Han modtog mig med de Ord:
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— Saa De skal nu forlade os? Det giør mig ondt; vi havde 
faaet Dem kiær, og vi vil savne Dem; men det er godt for 
Dem! De trænger til at komme i Virksomhed. Jeg ønsker Dem 
af Hiertet alt Godt i Livet. Vi sees neppe mere. De vil nu see 
H. M. Kongen; det er en ædel, ædel Herre! Gid han kun stedse 
vil have Tiltro til sig selv, følge sin egen sunde, klare Forstand 
og sit ædle Hiertes Indskydelser, da vil Danmark blive lykke
ligt; men han er ikke ung længer, han har havt store Sorger 
og opnaar neppe nogen høi Alder. Efter ham følger der en 
Herre, viis, ædel, riig paa Kundskaber og Dannelse; heller 
ikke ham spaaer jeg et langt Liv, og da kommer der en Tid, 
om hvilken jeg ikke tør yttre mig: Sønnen er ikke liig Fade
ren; man siger dog, at han skal ikke være døv for Andres 
Raad, og Gud skienke ham da gode Raadgivere. H. M. Dron
ningen, min Datter, maae De bringe min Hilsen, sig hende, at 
jeg nu er i Bedring, som De seer; men der var et Øieblik, da 
min Siæl var løst, et Glimt kun var det mig tilladt at skue ind 
i den anden Verden. Hvad jeg saae, maae jeg ikke betroe til 
nogen Dødelig.

Dette var omtrent den alvorlige Deel af Samtalen, der siden 
gik over til almindelige Ting og endte med en galant udtrykt 
Hilsen til min Kone og en meget naadig, værdig og hiertelig 
Afsked med mig.

Jeg havde tilbragt mange behagelige Timer ved Landgrevens 
Hof. Ikke alene al den Naade, hvormed han beærede og ud
mærkede mig, var mig smigrende og behagelig, men den hele 
Tone ved Hoffet var, med al tilbørlig Iagttagelse af den stren
geste Hofetiquette, saa fiin og fri for Tvang, saa livfuld, at man 
i intet Selskab følte sig mere tilfreds. Hans høie Alder uagtet 
førte han et meget selskabeligt Liv og det i en fyrstelig Stiil 
paa en riig og glimrende Fod.

En Diner, han gav paa Kongens Geburtsdag, den 28de Ja
nuar, ved hvilken han, iført en Generalfeltmarschals Stadsuni
form, selv, efter modtagen Cour, præsiderede, var pompeus 
som ved en Konges Hof. Ved de almindelige ugentlige Dine-

io;
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rer, to, tre Gange om Ugen, var ofte en Snees Giæster ind- 
budne. Man spiiste fortræffeligt ved hans Taffel. Vinene vare 
udsøgte. Ved hans Side sad Datteren, Hertuginden af Gliicks- 
borg, og en af de to voxne Prindsesser, Marie og Frederike, 
Hofdamen Fru Stemann og nu og da en indbuden fremmed 
Dame. De yngre Prindser kom efter Taffelet ind og con- 
verserede eller legede med „Grosspapa“ og de Tilstedevæ
rende.

Prinds Frederik af Augustenborg var ikke meget i Yndest 
hos Landgreven, maaskee skrev dette sig fra Sønnen, Prinds 
Frederik af Hessen, der, som commanderende General, stedse 
chicanerede Augustenborgeren, som vel heller ikke var fri for 
at give nogen Anledning dertil. Prindsen og Gemalinde vare 
en Tidlang, ligesom jeg, stadigt indbudne om Søndagen.

En Dag lode de vente paa sig saalænge, at Hofchefen, Kam
merherre Stemann, en mild og godmodig Mand, blev meget 
urolig og tilsidst ganske ulykkelig derved. Han gik hvert Øie- 
blik imellem det Gemak, hvor Landgreven med Familie ven
tede for at modtage Prindsen og Gemalinde, og Spisesalen, 
hvor det øvrige Selskab var forsamlet, spurgte mig, om jeg 
ikke havde været hos Prindsen samme Dag og truffet ham vel, 
om hvad der kunde være Grunden til hans Udeblivelse, den 
gamle Herre var vred og vilde gaae til Taffels, tvertimod Alles 
Bønner. Omsider kom da Prindsen og Gemalinde i ilende Hast, 
og i samme Secund aabnedes Fløidørene, og man gik til Taf
fels uden den sedvanlige Præsentation.

Man saae tydeligt paa Landgreven, at han var stærkt agi
teret; han talede ikke et Ord, og der herskede en lang Pause. 
Prindsen var den Første, der brød den, idet han spurgte mig 
over Bordet, om jeg havde læst i de engelske Aviser, at Sir 
John Hobhouse var bleven Krigsminister. Derpaa vendte han 
sig til Landgreven med den Bemærkning, at det var forunder
ligt, at man i England satte en Civil til at bestyre Armeen. 
Landgreven svarede Intet herpaa, og Prindsen blev ved:
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— Men det er sandt! Her i Danmark er det jo ogsaa Til
fældet.

— Hvorledes det? brød Landgreven ud. — Her i Danmark 
have vi jo ingen Krigsminister, men et Generalitet!

— Jo, men det er jo ikke Militaire, der sidde i det, det er 
jo Generalkrigscommissair Miinich og Aagesen og saadanne 
Folk.

— Jeg har aldrig hørt, gientog Landgreven, at en General- 
auditeur skulde være Militair, og hvad regner da Deres Durch- 
laut Kirchhoff og Rømer for?

— Ja de ere jo rigtignok Generaler; men jeg veed ikke, om 
man derfor kan kalde dem Militaire.

— Kirchhoff var min Adjutant i 1788, og jeg ansaae ham 
for en udmærket dygtig Officier, og Rømer har jeg ogsaa kiendt 
som en baade theoretisk og practisk brav Officier! Efter en 
lille Pause hævede han Stemmen og vedblev med Eftertryk: 
— Jeg takker Deres Durchlaut i mit Collegiums Navn for den 
gunstige Mening, De har om det.

— Aa! svarede Prindsen — Jeg beder om Forladelse, jeg 
mindedes ikke, at Deres Durchlaut var Præses af Generalitets- 
collegiet. Landgreven vedblev med endnu mere Eftertryk i 
Stemmen:

— Det hedder ogsaa i den første Paragraph af Krigsartik
lerne „Ein Militair soli gehorchen und sich des Raisonnierens 
enthalten.“ Herpaa brød Prindsen ud i en høi Latter og sva
rede:

— Ja, wo wollen Sie hin, Ihr Durchlaut! jetzt raisonnieren 
ja Alle. Dette gav Samtalen, der for os Alle havde taget en 
piinlig Vending, en spøgende Charakteer, og Pausen blev brudt 
ved, at Selskabet istemte Latteren. Landgreven, hvis Vrede 
havde faaet Luft ved de haarde Ord, han havde sagt, var snart 
i sit gamle Lune, og Alt var glemt.

Efter Taffelet kom Prindsen hen til mig og sagde:
— Det giorde mig ondt at have giort den gamle Herre vred; 

det var godt, det fik den Vending, for den gamle Mand kunde
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have havt Skade af det, han taaler ikke saadanne Opbrusnin
ger. Og jeg havde fortient, at han var vred, fordi jeg lod saa 
længe vente paa mig.

Jeg har forglemt at omtale, at Prinds Christian i Sommerens 
Løb aflagde Landgreven et kort Besøg paa Louisenlund, ved 
hvilken Leilighed jeg første Gang havde den Ære at blive 
denne vor tilkommende Konge forestilt.

Fra den Adlerske Familie faldt det os tungt at skilles. Ingen
sinde i mit Liv har jeg truffet en Familie, der med saa megen 
Kiærlighed og Hiertelighed optog os i sin Kreds. General- 
superintendanten var i Alt den smukkeste og værdigste Re
præsentant for sin Stand: ædel af Aasyn; høi og rank af Væxt; 
med en imponerende Holdning; kraftig, let og livfuld i sine 
Bevægelser, skiøndt allerede flere Aar over de Halvfierds, der
til en Ro og Adel i Aanden, en Blidhed og Varme i Gemyttet, 
som udbredte en mild, apostelig Giands over hele hans Væsen, 
hvorved han drog Alles Hierter til sig, idet deres Aand villigt 
bøiede sig for det Præg af Reenhed og Høihed, der stemplede 
den smukke Olding som Ordets værdigste Forkynder.

Hans Hustru var i Alting som Quinde et Sidestykke til den 
ædle Mand: mild og kiærlig, en værdig Huusmoder, den øm
meste og forstandigste Moder; med en ualmindelig Aandsdan
nelse, talentfuld og med den ædleste Smag var hun stille og 
fordringsløs. Saadanne Forældres Aand kunde ikke andet end 
giennemtrænge den hele Familiekreds og meddele Livet i den 
denne patriarchalske Simpelhed og Fred, denne idylliske Tone, 
som giør et saa velgiørende Indtryk paa den Fremmede, der er 
saa lykkelig at blive optaget i den.

Afskeden var tung paa begge Sider. Tusinde Smaaopmærk- 
somheder viistes os; der var sørget for alle tænkelige Smaa- 
fornødenheder paa Reisen. Enhver havde sin lille Foræring til 
Erindringstegn; Pragtstykket deriblandt var en Barnelænestoel 
til min Søn, der nu var to Aar gammel og et sieldent smukt 
Barn, skiøndt han var ualmindelig stille og alvorlig af sig. 
Denne Stoels Sæde var broderet af alle Døttrene, og var
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deelt i en Mængde Quarreer eller Feldter af forskiellig Farve; 
i det midterste var min Søns Navn i Vaabenskiold, i Feldterne 
deromkring var Hertugdømmet Slesvigs, Staden Slesvigs og 
Familien Adlers Vaaben og i de øvrige Afbildninger af Dyr, 
Træer eller Blomster af symbolsk Betydning; det Hele baade 
i Tanke og Udførelse særdeles smukt.



Jeg mindes nu ikke noget Videre, der er værd at omtale fra
Aaret 1832. I det følgende Aar, den 7de Marts, blev min 

Datter født.
I Slutningen af Aaret 1832 eller Begyndelsen af 33 var jeg 

bleven udnævnt til Medlem af Directionen for Kjøbenhavns 
Navigationsskole, rettere en Centraldirection for Navigations
skolerne i hele Landet, da vore Forslag indbegreb alle disse, 
og denne nyoprettede Direction saaledes delte Function med 
Navigationsdirecteuren, der iøvrigt nu førte Forsædet i den. 
Directionens Medlemmer vare: Navigationsdirecteuren, Contre- 
admiral Wleugel, Etatsraad Hvidt, Major og Grosserer Præ- 
torius som Repræsentanter for Handelsstanden, jeg og Vater- 
skout eller Skipperlaugets Oldermand, Capitain Rønne. Hele 
Underviisningsvæsenet og Examinationen blev efterhaanden al
deles omdannet, og klare og fuldstændige Lovbestemmelser 
bleve paa vort Forslag udgivne af det danske Cancellie, under 
hvilket Collegium Directionen sorterede.

Udarbejdelserne og Referatet vare mig overdragne, da Ad
miral Wleugel allerede begyndte at føle sig svag og affældig. 
Dette gav mig nogen Beskieftigelse, hvortil jeg saa nøiligen 
følte Trang. Forholdene vare ret forviklede. Foruden private 
Lærere i Kiøbenhavn saavelsom i Provindserne, bestod der i 
Kiøbenhavn en under Navigationsdirecteurens Control autori
seret Skole, der var at ansee som Skipperlauget tilhørende, da 
dette bekostede Skolelocale og Requisiter imod Krav paa et 
vist Antal aarlige Fripladser og en Andeel af de ikke ubetyde
lige Examensgebyrer. At afskaffe de mange Utilbørligheder,
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der heri havde indsneget sig og vundet Hævd ved mangeaarig 
uforstyrret Besiddelse, kostede den nye Direction megen Møie 
og Strid, og der hengik flere Aar, før det lykkedes mig og de 
Ligesindede af mine Colleger at udrødde de gamle Misbrug 
reent og opføre et nyt System fra Grunden af. Hyppige Møder 
og meget Arbeide vare derfor især i de første Aar nødvendige.

Det var paa Hiemveien fra et af disse Møder med Etatsraad 
Hvidt, en Middag i Mai Maaned, at denne proponerede mig at 
følge med ham til en Forsamling, der netop skulde finde Sted 
i Hotel du Nord, ligeoverfor min Bolig, i Anledning af en pro- 
jecteret Fest paa Skydebanen, liig en der Aaret iforveien havde 
fundet Sted i Anledning af Kongens Løvte om Provinsstæn
dernes Indførelse. Jeg gik af Nysgierrighed med ham der
op, hvor Forhandlingerne netop toge deres Begyndelse ved 
vor Indtræden.

Salicath og Professor David betraadte efter hinanden Tri
bunen og talte over det Spørgsmaal: Om man iaar, ligesom 
ifior, skulde høitideligholde den 28de Mai ved en offentlig Fest? 
De kom begge til det samme Resultat, at fraraade det.

Aaret før, sagde de, var det en Forhaabningens Fest. Notab
lerne havde siden været samlede. Man kiendte ikke Resultatet 
af deres Arbeider. Muligt var det, at Forhaabningerne vilde 
blive skuffede. Rygtet gik, at Loven herom vilde blive publi
ceret den forestaaende Aarsdag, og man giorde rettest i at 
vente, til man havde seet, hvad Institutionen blev til, og havde 
givet sig Tid til at bedømme dens Værd for Folket. Dette var 
omtrent Kiernen eller Hovedindholdet af Begges Taler.

Der var Ingen af Auditoriet, der viiste Lyst til at staae frem 
og sige Noget imod eller for den yttrede Mening. Enkelte af
brudte Sætninger hørtes vel; der syntes at foresvæve Plurali
teten en dunkel Tvivl, men ingen havde Dristighed nok til at 
træde op, saa uvant var man endnu dengang til at tale offent
ligt. Man begyndte at berede sig til Afstemning, da traadte jeg
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frem, dreven af en instinctmæssig Følelse og bestred i en kort 
Tale det fremsatte Forslag om Udsættelse.

— Den 28de Mai, sagde jeg, da Kongen havde lovet sit 
Folk en Andeel i Regieringen, ved Indførelsen af raadgivende 
Stænder, var denne Institutions rette Fødselsdag, det var den, 
man vilde festligholde. Den iaar bebudede Kundgiørelse af den 
nærmere Bestemmelse af dens Form var ikke Andet end et 
næste Udviklingstrin, af hvilke flere hvert Aar til forskiellige 
Tider kunde følge efter. Var Institutionen af stor fædrelandsk 
Interesse, saa var det dens Fødselsdag og ingen anden Dag, 
Folket skulde giøre sig til en Festdag, en aarlig sig gientagende 
Folkefest, som kunde tiene til at oplive Nationalaanden og give 
Folket Sands for det offentlige Liv og holde Interessen for det 
levende. Vi havde i Danmark hidtil ingen saadan almindelig 
Nationalfestdag, Kongens og Dronningens Fødselsdag undtagen, 
man skulde ikke nu strax bortkaste den, man havde faaet, men 
holde fast ved den. At ville vente, til man havde nøiere prøvet 
Værdien af det, der skienkedes os, var at viise Mistillid til 
Notablerne, til Regieringen. I ethvert Tilfælde var det en Gave 
af Frederik VI, en ikke ringe Gave allerede, og det var ikke 
smukt at være mistroisk og prøve saa nøie Gavens Værdi, om 
den tilfredsstillede Alles, maaskee indbyrdes saare afvigende 
Forventninger, Forhaabninger eller Fordringer. Nu var Øje
blikket der, hvor det stod i vor Magt at skienke Folket en 
Nationalfestdag af stor Interesse ved at sætte det Exemplet; 
og jeg foreslog derfor dertil at vælge den 28de Mai og ingen 
anden.

Mængden studsede og tilmumlede mig Bifald, og da, efter 
en kort Répliqué af Ordførerne, Afstemningen gik for sig, var 
der ikke en Eeneste, som blev staaende, men Alle gik over til 
min Side. Der blev nu skredet til Valg af Bestyrere af Festen, 
og til min Forbauselse fandt jeg, at jeg næsten med Eenstem- 
mighed var valgt til Præsident; hvem de Andre vare, erindrer 
jeg ikke i dette Øieblik. Jeg var mødt aldeles uden Forbere
delse eller Kundskab om, hvad der skulde forhandles, uden
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Hensigt at ville deeltage i en saadan Fest, og her saae jeg mig 
paa eengang inddragen i Hvirvelen af et offentligt politisk Liv, 
som jeg aldrig før den Tid havde havt Tanke for.

Festen blev holdt. Den var overmaade talrig besøgt. Ørsted 
og Conferentsraad Høpp, det tydske Cancellies Generalprocu- 
reur, en saare anseet og dengang altformaaende Mand, vare 
indbudne og havde Plads en paa hver Side af mig.

Den lille Tale, hvormed jeg aabnede Festen ved Udbringelse 
af Kongens Skaal, samt den, der gik forud, for Hertugdømmer
nes, som jeg ogsaa udbragte, og hvorfor Høpp takkede mig med 
Varme, men privat og i Stilhed, bleve modtagne med meget 
Bifald. Festen var overmaade animeret, Forordningen havde 
dog saa temmelig tilfredsstillet, sagde Professor David mig 
siden, og efter Bordet høstede jeg megen Tak, saavel for min 
Andeel i Bestyrelsen, som fordi jeg havde bevirket Festens Af
holdelse paa denne Dag, der nu almindelig blev vedtagen som 
en aarlig Festdag, ligesom det bestemtes, at den afgaaende 
Bestyrelse havde at træffe de foreløbige Foranstaltninger hvert 
Aar ved Sammenkaldelse til nyt Valg af Præsidenten o. s. v.

Disse Fester vare overmaade behagelige, oplivende og vel- 
giørende for Aanden. En Hiertelighed og Broderlighed herskede 
ved dem, som jevnede enhver Forskiel i Alder og Stand, og 
skiøndt der i den stedse meget talriige Forsamling fandtes Folk 
af de forskielligste politiske Anskuelser og Principer, selv Folk 
af meget forskiellige Grader af Dannelse, herskede der dog 
den skiønneste selskabelige Harmonie, og efter Bordet, da Sel
skabet opløste sig i Grupper, i Haugen og Værelserne, vaktes 
aldrig nogen heftig Disput eller Strid. Taler og Sange havde 
jeg strax, den første Gang jeg præsiderede, ladet trykke og 
overrakte et Exemplar deraf til H. M. Kongen og til Admiral 
Holsten, hvilket jeg havde fundet passende for min Stilling 
som Militair. Min Svoger Bangs Sange bidroge overmaade 
meget til Stemningens Forhøielse; nogle af dem ere ypperlige 
og vidne om et sandt Tyrtæus Talent hos ham.

Jeg har ingen klar Erindring om de Aar, der ligge imellem
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min Tilbagekomst fra Slesvig i 1832 og min Udflytning til 
Lyngby i Foraaret 1836. Det Vigtigste af, hvad der vedrører 
mit Livs Gang og Udvikling, vil jeg vel kunne fremstille her, 
men neppe i det rette Sammenhæng og chronologisk Orden. 
Saaledes er det mig ikke muligt at angive med Sikkerhed Tiden, 
da det efterhaanden lykkedes mig at finde de forskiellige Be- 
skieftigelser, der omsider udfyldte min Tid og gav min Aand 
den Virksomhed, som den saa længe havde tørstet efter. Naar 
jeg blev valgt til Repræsentant eller Medlem af Bestyrelsen i 
Athenæum, veed jeg ikke, om før eller efter hiin første Mai- 
fest; men i en Række af Aar valgtes jeg paany og havde i 
flere Aar som Overbibliothekar Tilsyn med Bibliotheket. Re
præsentanterne eller Bestyrelsen af dette Selskab vare den 
Gang alle Mænd af Navn og Anseelse iblandt deres Medbor
gere: Biskop Mynster, Conferentsraad Collin, Hvidt, Schouw, 
Poul Møller, Ørsted, Etatsraad Hornemann, David o. f. A. Ved 
at komme i jevnlig Berøring med disse Mænd fremdroges jeg 
efterhaanden af det comparative Mørke, jeg levede i, og jeg 
begyndte at blive mere almindelig kiendt, vandt et Navn og 
Anseelse iblandt mine Medborgere.

I Slutningen af Sommeren 1834 overtog jeg Redactionen af 
Archiv for Søvæsenet. Det havde været standset i nogen Tid 
paa Grund af Stifterens, den flittige og brave Capitain Peter 
Urban Bruuns Død. Jeg overtog det i Forening med Capitain 
de Coninck, Medeieren, under meget ugunstige Conjuncturer. 
Af Subskribenterne, der engang havde beløbet sig til over fem 
Hundrede, havde de Fleste trukket sig tilbage, neppe to Hun
drede erklærede at ville vedblive; Regnskabet over Udestaaen- 
der, Beholdning af Oplag, kostbare Tegninger og Plader var i 
største Uorden, saa at alt i Norge og Sverig udestaaende Til
godehavende gik tabt; Samlinger og Materier til de forestaa- 
ende Hefter fandtes ikke. Ikkedestomindre greb jeg med Giæde 
denne Ledighed til at komme i en Virksomhed, der var saa 
meget i min Smag, og efter hvilken jeg længtes saa meget.

Nu vaagnede jeg til et nyt Liv, og hvorledes jeg benyttede
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dette i de tretten Aar, dette Tidskrift bestod under min Re
daction og Bestyrelse — thi de Coninck var et Nul og en 
Minusstørrelse, hvad Lønnen for mit Arbeide angik — derom 
maae Skriftet selv tale. Jeg var lykkelig, thi nu havde jeg faaet 
en bestemt, stadig og nyttig Virksomhed, jeg vidste nu hver 
Aften, naar jeg lagde mig, at jeg næste Morgen havde Arbeide, 
bestemte Forretninger, jeg kunde gaae lige til. Hvor ulykkelige 
ere ikke de Mennesker, der ikke kunne sige sig selv dette!

Ikke heller var det Uvirksomheden alene, der nagede paa 
mit Sind og undergravede mit Helbreed, og som nu blev af- 
hiulpen, men Næringssorger, Frygt for den haabløse Fremtid, 
trængte ogsaa i den sidste Tid meer og meer ind paa mig. 
Jeg havde kun elleve Hundrede Rbd. at leve af, en Deel 
af mit Indskud i Enkekassen henstod endnu til Afdrag ved 
aarlige Indbetalinger; hidtil havde jeg havt en lille Reservesum 
staaende i Sparekassen at tye til; men den svandt Aar for Aar 
ind, og snart vilde ogsaa denne Hiælpekilde være udtørret til 
Bunden. Giæld havde jeg vel ikke, den havde jeg stedse skyet, 
ofte hiulpet andre trængende Kammerater; men et giældbundet 
Liv, at have Giæld, som man ikke med Sikkerhed vidste, naar 
og hvorledes man kunde betale, det har jeg stedse anseet for 
den største Ulykke, der kunde ramme En. Ogsaa dette Onde, 
Næringssorger, saae jeg nu for en Deel af hiulpet ved Over
tagelsen af Archivet, idet jeg herved vandt en Indtægt af to 
Hundrede Rbd. om Aaret — ikke ringe Forbedring af mine 
Kaar paa den Tid — og siden, ved de Conincks Død, fire 
Hundrede.

En anden literair Beskieftigelse fik jeg enten tidligere eller 
paa samme Tid, ogsaa ved et reent Tilfælde.

Min Ungdomsven, Capitain Rohde fra Vestindien, opholdt 
sig et Aarstid i Kiøbenhavn. Han havde, lige siden han udgav 
sin Telegraphordbog, hvormed jeg i Aarene 1826 og 27 havde 
været ham behiælpelig, faaet en Passion for Alt, hvad der 
hører til Signaliseringsvæsenet. Kongen, Admiralitetet, Alle, han 
kom i Berøring med, plagede han stedse med nye Projecter
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til Land- og Søtelegrapher, Signaleringsmaader og Midler; han 
talede ikke om Andet; det var blevet til en Slags Monomanie 
hos ham, og man sagde almindelig om ham, at han var „sig
nalgal“.

Da han var en gammel Ven af mig ligefra vor Barndoms
alder, og jeg holdt af ham, fordi han var en grundbrav og vel
tænkende Mand, hørte jeg stedse paa ham med Taalmodighed, 
gik ind paa hans Ideer, rettede paa dem og viiste altid en vis 
Interesse for dem, ligesom jeg giorde med min ædle Ven Doctor 
Stevens, der havde en lignende Svaghed, idet han lod sig gan
ske absorbere af en eller anden Idee eller Undersøgelse i hans 
Videnskab som Læge, saa at den ganske optog hans Sind og 
Tanke, og han ikke havde Interesse for eller kunde tale om 
Andet end den.

Rohde kom en Dag til mig med en ny Idee: at bruge simple 
Midler til at signalisere med, saadanne som ethvert Skib er i 
Besiddelse af; han havde opsat de forskiellige Combinationer, 
der kunde giøres af dem. løvrigt havde han ingen videre Plan 
eller bestemt Øiemed dermed. Under Samtalen med ham slog 
den Tanke mig, at her var et Middel til et Universalsprog paa 
Søen, og mere for at blive af med ham, end for nogen videre 
klar og bestemt Tanke om Udførelsen af Ideen, opfordrede jeg 
ham til at arbeide videre og gav ham Vink om den Retning, 
han skulde tage.

Han kom igien, jeg maatte atter giennemsee, atter give An- 
viisninger, og nu fremstod tydeligere og klarere for mig Mulig
heden af at danne et Universal-Tegnsprog for Søfarende.

Jeg angav nu Planen bestemt, lod Rohde giøre Forarbeiderne, 
samle Sætninger, danne Tabeller, hvori han viiste utrolig Flid, 
og derefter ordnede og supplerede jeg det Hele. Jeg havde 
giort Rohde ubeskrivelig lykkelig, thi ogsaa han tørstede efter 
Virksomhed, og jeg vandt desuden derved en Gienstand, der 
fængslede min Aand til Arbeide i en bestemt Retning og gav 
mig en Beskieftigelse, som varede i flere Aar, da jeg siden 
paatog mig at oversætte Værket paa Engelsk og besørge Tryk-
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ningen saavel af den danske Original som af den tydske Over
sættelse. Min literaire Virksomhed var saaledes ikke ubetydelig 
eller saa ringe endda. Ogsaa tilfaldt der mig en tre, fire Hun
drede Rbd. efterhaanden i Honorar og som Andeel i Gevin
sten ved det hele Foretagende.

Desværre lykkedes dette ikke, trods Rohdes Anstrengelser 
og ikke ubetydelige Offere. Prænumerationen kom vel ind fra 
Autoriteter i Danmark, i Frankrig og England, ikke saa ringe 
Summer endda, af hvilke jeg nød min Andeel, men Omkost
ningerne vare ikke dækkede, og Planen strandede af Grunde, 
der ikke laae i Ideen selv eller i nogen Ufuldkommenhed i 
vort Arbeide, maaskee ene deri, at Rohde ikke samtidig og 
paa eengang lod Værket udkomme i alle europæiske Sprog, 
Italiensk, Spansk og Hollandsk manglede, og ikke benyttede 
Andres Hiælp til at giøre Planen bekiendt og anbefale den i 
alle Lande paa eengang og til samme Tid.

Selv Besørgelsen af Trykningen af den danske og den tyd
ske Udgave, Correcturlæsningen o. s. v. var for mig et vel
komment Arbeide; det hialp til at udfylde ledige Timer. Læs
ning alene, hvormed saa Mange tilbringe hele Dagen, havde 
ophørt at have Interesse for mig; jeg havde læst saa overmaade 
meget af saa mange Slags i den tidligere Deel af mit Liv; 
der var ingen bestemt Videnskab, jeg havde hengivet mig til, 
og som kunde lokke mig til at trænge dybere ind i den; at 
forskaffe mig et Overblik af alle, at erhverve mig almennyttige 
Kundskaber, havde været mit Maal: nu var den Alder kommen, 
da Trangen til at gavne med dem, at virke og stifte Nytte, blev 
uimodstaaelig. Læsning var nu bleven for min Aand, hvad 
Krydderiet er paa Maden, ikke Føden selv.

I August Maaned 1833 indtraf en ulykkelig Hændelse, som 
satte mig og min Familie i den dybeste Sorg. Min Broder 
Vilhelm, Secundlieutenant i Søetaten, et herligt, livfuldt ungt 
Menneske paa fire og tyve Aar, tilsatte, med to andre unge 
Officierer, Livet paa en Lysttour i Sundet med en Seilbaad. 
Lieutenant J. Krieger, Søn af Commandeur Antonius Krieger,
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Lieutenant Bang til Sparresholm og min Broder vare en Mid
dag gaaet ud at seile, som det heed, til et Sted paa Kysten 
ved Sophienberg. De vare Dagen efter ikke vendte tilbage, og 
Commandeur Krieger kom til mig, udtrykkende sin Ængstelse 
og Bekymring over Sønnens ham uforklarlige Udeblivelse. Jeg 
var dengang uvidende om, at min Broder var fraværende, da 
han boede for sig selv i Nyboder og ikke daglig besøgte mig.

I flere Dage gik vi i den største Sindsuro, men dog med 
Haabet at de kunde være fordrevne et eller andet Sted hen, 
hvorfra de vilde vende tilbage. Det var skrækkelige, sørgelige 
Dage. Haabet svandt immer meer og meer, men dog klyngede 
man sig fast til det. Krieger, en haard og barsk Mand, var 
bleven blød og stille som et Barn. Tre, fire Gange om Dagen 
kom han hen til mig for at spørge, om jeg havde erfaret eller 
hørt Noget om dem; kom jeg op til ham, fandt jeg ham staa- 
ende med Vinduet paa Klem, seende hen ad Gaden, som naar 
man venter paa Nogen. Tidlig om Morgenen var han nede paa 
Toldboden for at spørge Lotser og Fiskere ud; han havde ikke 
Ro paa sig eller blivende Sted den hele Dag.

Efterhaanden svandt alt Haab, og hvad man nu ene ønskede, 
skeete omsider: Lieutenant Kriegers Liig blev fundet af Fiskere 
under Hveen, og nogen Tid efter drev ogsaa min Broders Liig 
op paa Kysten ved Humlebæk.

Den Tredie, Bang, Baadens Eier, fandtes ikke siden, og da 
han ikke kunde svømme, troede man, at han, indviklet i Tak
kelagen eller Andet, var gaaet til Bunds med Baaden.

Min Moder tog sig denne Søns Dødsfald overmaade nær; 
han var hendes Stolthed; hos min Fader, der selv stod paa 
Gravens Rand, var Sorgen mildere. Ogsaa jeg tog mig hans 
Død til Hierte, han var et herligt ungt Menneske, aaben og 
godmodig af Charakteer; han var heller ikke ringe begavet, 
som jeg siden saae af hans efterladte Papirer, hvoriblandt jeg 
fandt adskillige meget smukke Smaadigte.

I Foraaret 1834 blev jeg beordret at være Medlem af en 
Commission, der skulde anstille Forsøg med Kanoner af for-
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skiellig Caliber og Vægt, for deraf at uddrage en bestemt Me
ning om den hensigtsmæssigste Armering af Krigsskibene. 
Commissionen bestod af Commandeurcapitain Uldall, Tøimeste- 
ren Capitain P. Tuxen og Fabrikmesteren, Commandeurcapitain 
Schifter. Forsøgene fandt Sted paa Amager og varede til hen- 
imod Slutningen af Sommeren.

Aaret 1834 blev ogsaa et Sorgens Aar i min Kones og min 
egen Familie. 1 Efteraaret skiænkede min Kone mig en Søn, 
et deiligt og smukt Barn. Kun lidt over to Maaneder beholdt 
vi det. En Morgenstund bragte Ammen det døde Barn ind til 
min Kone, det var død pludselig af Krampeslag.

Ikke mange Dage hengik, før et Slag atter ramte os: min 
værdige Svigerfader slumrede efter lang Tids Svagelighed blidt 
og stille hen. Disse Dødsfald kastede en mørk Skygge over 
vort før saa lykkelige Liv. Glad blev jeg derfor over at kunne 
realisere et Ønske, jeg længe havde havt, hvorved et nyt Liv 
kunde opgaae for os under forandrede Omgivelser. Vi vare saa 
heldige at finde en Leilighed i Lyngby, paa Gaarden Rosten- 
borg, som ganske passede for os, og hvor jeg med en Bespa
relse i Huusleien af halvandet Hundrede Rbd. kunde nyde alle 
Landlivets Behageligheder, dem saavel min Kones og mit 
eget Helbreed som Børnenes Sundhed giorde os saa nødven
dige. Vi flyttede derud i Foraaret 1836.

Med Udflytningen til Lyngby begynder i Sandhed et nyt og 
lykkeligere Liv for os. Mit Helbreed forbedredes Aar for Aar, 
mit Sind oplivedes, og henved fire Aar henglede her i Nydel
sen af et stille og lykkeligt Familieliv.

Besørgelsen af de faa Tienesteforretninger, jeg havde, Mø
derne i Skoledirectionen, i Athenæum eller ved andre Leilig- 
heder mødte ingen Hinder eller Vanskelighed: i Førstningen 
kiørte jeg ind med en eller anden Melkevogn, og snart kom 
jeg i Vane med tilfods at tilbagelægge Veien ind og ud samme 
Dag med største Lethed. Meer end hundrede Gange har jeg 
vandret denne Vei, Vinter og Sommer, i Sneefog og Storm, i 
Regn og Solskin, ofte seent ud paa Aftenen, i det sletteste Føre,

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 11
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Intet forhindrede eller generede mig. Ofte er jeg gaaet ind om 
Morgenen, har besørget Forretninger paa flere Steder i Staden, 
vandret Trapper op og Trapper ned uden at hvile mig nogen- 
steds eller nyde nogen Forfriskning, og derefter hiem igien for 
at sætte mig til Middagsbordet med de Andre.

Jeg havde til eget Brug et Stykke Jord i Haugen; dette 
gravede jeg, beplantede og saaede med egne Hænder. Mit 
Brænde huggede jeg selv, hvert et Stykke, og naar der ikke 
var Andet for mig at giøre, skuffede og rev jeg Gangene i den 
vidtløftige Hauge. Saa ofte Veiret kun nogenlunde tillod det, 
spadserede min Kone og jeg lange Toure i Omegnen, sankede 
Markblomster af alle Slags og kom aldrig hiem uden at med
bringe hver en uhyre Bouquet, som siden blev fordeelt i min
dre til at fylde Vaser og Glas i alle Værelser. Den prægtige 
Hauge ved Rostenborg var desuden riig paa de skiønneste og 
sieldneste Blomster og Væxter, da Eieren, Schaumann, før havde 
været Slotsgartner paa Sorgenfri og endnu, skiøndt aldrende 
og svagelig, elskede sin gamle Syssel og holdt Haugen i en 
smuk Orden.

Det var en overordentlig smuk Bolig, jeg havde, ikke Væ
relserne selv, thi de vare temmeligt forfaldne paa Gulve, Ta
peter og Døre, dog stedse endnu anstændige, ikke heller vare 
de mange eller bequemme. Det var Beliggenheden, der giorde 
Boligen saa indtagende.

Udenfor Huset, som vendte imod Syd, sænkede en stor 
Græsplæne sig med en jevn Skraaning ned imod en bred Aae, 
der giennemskar Haugen, og paa den anden Side af Aaen var 
en ikke ubetydelig Lystskov af høie Træer. Haugen var udlagt 
med Smag, tæt ud for Huset var Bosquetter af Syringer, og 
alle Slags sieldne Væxter og Træer, der var en Riigdom af de 
fineste Frugttræer, en Mængde Hækker af de sieldneste Nødder, 
kort Haugen alene, ved sin Størrelse og Afvexling, giorde Spad- 
seretoure udenfor den overflødig. Det var et Paradis for os.

Om Sommeren havde vi hyppigt Besøg af Slægtninge og 
Bekiendtere fra Kiøbenhavn. Vinteren, der for os var reduceret
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til Halvdelen af, hvad den er for Stadbeboerne, gled mild hen 
i Omgang med de ikke faa dannede Familier, der boede i 
Lyngby: Præstens, Doctorens, Apothekerens, Frøknerne Sølling, 
Fru Belford, en Slægtning af min Kone, samt en Enkefru Pet- 
zold, der beboede den anden Halvdeel af Etagen i vort Huus, 
i det sidste Aar kom en Fru Mackeprang med Døttre at boe 
der. Alle disse meget dannede og selskabelige Familier for- 
eenede sig med os i en Slags Club, der en Gang om Ugen 
samledes efter Tour, snart hos den Eene, snart hos den Anden. 
Unge Mennesker af begge Kiøn fra Kiøbenhavn vare enten i 
Besøg eller kom ud paa Clubdagene for at deeltage i Selskabe
ligheden, og vi havde da som oftest Comoedier, Concerter, 
sceniske Forestillinger samt derovenpaa en Dands, medens de 
ældre Mænd fik et Partie L’hombre.

Sunde og glade voxede mine Børn op i den frie Natur. 
Skoleunderviisning savnede de ikke; den fandtes her ligesaa 
god, som de kunde have den i Kiøbenhavn, Legekammerater 
fattedes dem ikke heller.

Lykkelige Dage! Hvorfor afpresser Erindringen om Eder 
mig nu bittre Vemodstaarer? Har jeg ikke havt mange Eder 
lignende siden? Har jeg ikke levet et Liv riigt paa Bevægelser, 
paa Giands og Storhed, paa Afvexling af Strid og Seier, af 
Savn og Nydelser? Livets idylliske Alder er som Barndommens, 
den svinder og kommer ei tilbage. Et Afskin af den maaskee 
i den høie Alderdom? Skulde denne Lykke være mig endnu 
forundt?

Jeg skriver dette Nytaarsdag 1854, fiernt fra mine Kiære, 
eene, halvt landflygtig i et fremmed Land, afkræftet af en lang
varig Sygdom, hvis Udgang endnu synes tvivlsom. Men tillids
fuldt og med ydmygt Hierte vil jeg føie mig i det Forsyns Til
skikkelse, der saa underfuldt styrede mine Veie her i Livet. 
Har jeg ikke det at takke for saa uendelig meget godt? Hvorfor 
skulde jeg da nu tvivle paa dets Godhed, at det vil styre Alt 
til det Bedste og give mig Kraft til at bære, hvad der synes 
mig tungest og mindre godt?

u*
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Om mit Liv udenfor det huuslige og Familielivet er der kun 
lidt at sige i de to Aar 1836 og 37. Jeg lod mig i Sommerens 
Løb præsentere for H. K. H. Prinds Christian og blev nu efter- 
haanden jevnlig indbuden Giæst paa Slottet, besøgte Soiréerne 
flittigt og mødte stedse megen Naade.

Den 30te Januar 1838 døde min ædle Fader, næsten firsinds
tyve Aar gammel. Jeg formaaer ikke nu, saa svag som jeg føler 
mig, at skildre ham, som han fortiener det. Han var en værdig 
og ædel Mand i Ordets fuldeste Betydning; oplyst, virksom og 
retskaffen som Faa; gudhengiven, from, stærk og mandig i 
Livets Strid; aldrig satte han mig eller sine Børn et slet Ex- 
empel.

Stedse kæmpende med trange Kaar havde han opdraget ti 
Sønner og havde den sieldne Lykke og Glæde at see dem alle 
i hæderlige Stillinger, før han forlod dem. Skænker Gud mig 
Livet, at jeg kan fuldende den Plan, jeg har lagt mig for disse 
Memoirer, er det min Agt at give et fuldstændigt Omrids af 
min ædle Faders Liv, Stammefaderen til en Familie, der alle
rede nu er talrig og udbredt over Landet.



I April Maaned samme Aar fik jeg Ordre til at commandere
Fregatten Rota paa et Togt til Middelhavet, saavel til Øvelse 

for Officierer og Mandskab som for at hiembringe en Deel for 
Museet bestemte Thorvaldsenske Statuer og Kunstværker samt 
den store Kunstner selv. Dette Togt kunde vel fortiene en om
stændelig Beskrivelse, nogle Materialier dertil har jeg i en op
bevaret Dagbog; men da den vil tage for megen Plads op her, 
skal jeg indskrænke mig til at give et kortere Omrids af den.

Fregatten Rota var ikke længere ung, skiøndt den aldrig før 
havde været i Søen, den var vel omtrent fiorten Aar gammel. 
Da den var halvt tiltaklet og havde indtaget sine Kanoner, op
dagede man, at den havde trukket endeel Vand, og jo mere 
Gods man tog ind, jo dybere den kom i Vandet, desto oftere 
maatte der pompes for at holde den læns. Efter at have talt 
med Vedkommende herom antog jeg, at Lækken hidrørte fra 
Sprækker eller Indtørring af Plankerne i Vandgangen; men da 
den kom udenfor og laae et Par Dage i Nærheden af Told
boden, vakte den hyppige Pompen Opmærksomhed, og Havne- 
capitain Esskildsen sagde en Dag til mig paa hans noget for 
ligefremme Maade:

— Er det en Fregat at gaae tilsøes med! Den er jo læk, saa 
der maae pompes hvert Øieblik!

Næstcommanderende, Capitain Fisker, havde ikke meldt mig 
Noget herom, jeg paalagde ham nu at give mig daglig skriftlig 
Melding i de fire, fem Dage, vi endnu bleve liggende, og da 
jeg saae, at Lækken ikke tiltog, eiheller var saa betydelig, at 
den kunde indgyde Frygt, fandt jeg det ikke Umagen værd at
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giøre nogen Melding eller Ophævelse derom, hvorved Afsei- 
lingen blot vilde blive forsinket. Jeg henvendte mig ikkun 
mundtlig til Commandeur Schifter, og da han forsikkrede mig, 
at han var overbeviist om, at der ingen Fare var ved at lade 
Fregatten gaae paa sin Expedition, at Lækken kun kunde hid
røre fra Sprækker i Plankerne, der vilde trække sig sammen, 
saa sagde jeg ham, at jeg paa denne hans Erklæring ingen 
Betænkelighed havde ved at gaae tilsøes med Fregatten.

I de første otte, ti Dage, vi vare i Søen, giorde Fisker megen 
Ophævelse om Lækken og lod pompe paa alle Tider af Dagen. 
For at giøre en Ende derpaa foretog jeg selv en nøie Under
søgelse for at opdage den, og da dette ikke lykkedes, gav jeg 
en skriftlig Ordre til Nedsættelse af en Commission, der skulde 
stræbe at udfinde Lækkens Sæde og Aarsag, besørge og over
være Pompningen, der skulde indskrænke sig til det Nødven
dige og om muligt kun til saadanne Tider, hvor den ingen 
Opsigt giorde, hvilket det strengt blev paalagt Commissionen 
at forhindre; en Journal skulde holdes og daglig forelægges 
mig. Virkningen heraf viiste sig snart, efter otte Dages Forløb 
havde man næsten glemt Lækken, og da vi kom til Toulon, 
var den reent forsvunden og viiste sig ikke mere paa hele 
Reisen.

Af flere Grunde var denne Sag mig af Vigtighed; vi havde 
to civile Passagerer ombord, den ene var Kapelmester Frolich, 
som havde faaet Tilladelse til at giøre Reisen med for sit 
svækkede Helbreeds Skyld, den anden var en ung Billedhug
ger, Jerichau, der paa Prinds Christians Anbefaling havde faaet 
fri Reise til Italien; naar begge disse Medreisende bragte en, 
maaskee af Skrækken overdreven, Beretning om Fregattens 
lække Tilstand til Rom, kunde det have til Følge, at Thor- 
valdsen tog i Betænkning at gaae hiem med den eller betroe 
den sine Kunstskatte. Der var mig desuden noget Mystisk i 
den hele Sag: den paafaldende Vigtighed, Fisker havde givet 
den, efter at vi vare komne i Søen, medens han inde paa Hol
men og paa Rheden end ikke havde meldt mig den.
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Efter denne temmelig lange Episode skal jeg nu optage 
Traaden igien.

Min kiære Kone havde imidlertid travlt med sit Huusmoder- 
departement, at udruste Mand og Søn til den forestaaende 
Reise; det var nemlig bleven besluttet imellem os, at Hans, 
skiøndt neppe halvottende Aar gammel, skulde giøre Reisen 
med mig, da han hiemme vilde savne den tilbørlige Opsigt og 
ombord altid kunde erholde nogen Underviisning og Beskief- 
tigelse.

Det er altid en Stolthed og Glæde for Søofficierernes Koner, 
naar deres Mænd faae en Commando, ikke alene at de, saa- 
længe den varer, faae en større Anseelse og Vigtighed i An
dres Øine, men der tilfalder dem en større Virkekreds og større 
Ansvar ved at styre Huset og Familiens Anliggender i Man
dens Fraværelse, og de vente sig altid ved Reisens Ende en 
Forsyning til Huset af Producter fra de fremmede Lande, han 
besøger, en Forøgelse af Huusgeraad, Smaaforæringer o. s. v., 
som Alt bidrager til at forhøie Giensynets Fryd og erstatte det 
lange Savn af hans Selskab.

Foruden Istandsætningen af, hvad der hørte til Begges Gar
derobe, var der Kahyttens Meublering, Bordservice, Indkiøb 
af alle Slags Forraadsartikler, Spisevarer, Nedlægning og Ind- 
syltning at besørge; hun maatte derfor det meste af den sidste 
Maaned opholde sig vexelviis i Kiøbenhavn og Lyngby.

Omsider kom den til Afreisen bestemte Dag, Store Bede
dag, den Ilte Mai, Kl. henimod 11 om Formiddagen for- 
lode Hans og jeg Admiralindens Huus i Sølvgaden, efter en 
øm Afsked med min kiære Kone og Datter. Min Louise var af 
de Gemytter, der vel kunne føle dybt, men som ikke have let 
ved at give Følelserne Luft i Taarer. Denne Gang græd hun, 
hun har allerede følt sig svag, thi kort efter vor Afreise kastede 
en Sygdom hende paa Sygeleiet i flere Uger. Da vi kom paa 
Gaden, spurgte Hans mig:

— Men Fader, hvad græd Moder for? og da jeg sagde ham
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Aarsagen, kunde han endnu ikke begribe det — da vi jo kom 
snart tilbage igien.

Da vi kom til Toldboden, var min Søster Sophie der med et 
Par af hendes Børn for at sige os Farvel. Min Broder Henrik 
og min Svoger Vilhelm van Dockum fulgte med os ud til Fre
gatten, som laae til Ankers i Renden tilligemed Cadetskibet, 
Corvetten Flora, Capitain Thomsen, og to Brigger, under Ca- 
pitainlieutenanterne Ellbrecht og Schneider, der skulde til Vest
indien. Disse tre Skibe vare underlagte min Commando for at 
seile i Eskadre med Fregatten til Høiden af Finisterre. Da 
Vinden, der hidtil havde været imod, strax efter Middag blev 
gunstig, lettede jeg med min lille Eskadre og naaede op under 
Hveen, hvor vi om Aftenen gik til Ankers for Stille. Næste 
Morgen passerede vi Kronborg, og Dagen efter om Aftenen 
vare vi ude af Kattegattet.

Da jeg om Natten Kl. 1 gik ned, var Marstrands Fyr pas
seret, vi havde en stiv Bramseilskuling af Sydost, og alle Ski
bene vare samlede. Om Morgenen den 14de vaagnede jeg KL 
7, og da Skibet bevægede sig stærkt, og Vandet skyllede ind 
igiennem Kanonportene i forreste Kahyt, hvor Hans og jeg sov 
i Hængekøier, mærkede jeg, at Veiret havde forandret sig, og 
at det maatte blæse haardt. Jeg skyndte mig derfor at komme 
i Klæderne og op paa Dækket.

Det blæste en trerebet Mersseilskuling med tykt Sneefog, 
vi løb en ti, elleve Miils Fart; ingen af Skibene kunde sees, 
og naar de tabtes af Sigte, kunde man ikke sige mig. Jeg fandt 
Fisker og Liebmann, som havde Vagt, i en ivrig fortrolig Sam
tale. Coursen stod paa Landet af Norge, og med den stærke 
Fart, vi havde løbet hele Natten, kunde der neppe være langt 
dertil. Gud veed, hvor længe de to Herrer vilde have ladet 
mig sove! Jeg lod dreie til Vinden og lagde bi for trerebet 
Mersseil og Fok og løsnede af og til et Kanonskud til Signal 
for de andre Skibe. Opad Formiddagen holdt jeg af og fik et 
svagt Glimt af Kysten at see, og om Eftermiddagen antoge vi 
os at være forbi Lindesnæs. Stormen vedvarede med Sneefog
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og Kulde hele Dagen. Sneen faldt ned fra Takkelagen i frosne 
Klumper og gav Den et føleligt Slag, som de traf.

I de to følgende Dage var jeg saa heldig at støde sammen 
med, først den ene og saa den anden af Briggerne. Under 
Southforeland, hvor vi indtraf om Aftenen den 18de, laae vi op- 
brast hele Natten, i det Haab at Flora skulde indhente os. Mor
genen kom, og da jeg havde ventet et Par Timer endnu, uden at 
den var at opdage iblandt de opseilende Skibe, sendte jeg vore 
Breve iland i Dover og satte Coursen videre Vester efter. Ved 
Udgangen af Canalen kom den ene Brig, Alart, Capitainlieute- 
nant Ellbrecht, fra os. Kun Schneider med sin Brig vedblev at 
være samlet med mig til Høiden af Finisterre, hvor jeg, efter 
at have foretaget nogle Seilprøver og andre Øvelser med den, 
gav den Signal til at fortsætte sin Reise til Vest-Indien.

Vi havde uroligt Veir og Modvind hele Veien fra Canalen 
og til Gibraltar. Cap St. Vincent løb jeg tæt op under: det er 
mærkeligt ved et meget stort og yderst pittoresk liggende Klo
ster. Natten, før vi løb ind i Strædet, tilbragte jeg liggende bak 
for at forskaffe dem af Officiererne, der ikke før vare passerede 
her igiennem, den Fornøielse at see det malerisk skiønne Gi
braltar og den imposante Kyst paa begge Sider. Den 5te Juni 
netop ved Solens Opgang passerede vi „Klippen“, idet Flaget 
heistes paa dens Top og udfoldede sig i Solens Straaler. Ufor
lignelig deilig var denne Morgenstund, og nu først følte vi, at 
vi vare komne ind i et sydligt Climat.

Vi vedbleve at have det skiønneste Veir og holdt krydsende 
i tre Uger i Middelhavet, snart under Spanskekysten fra Car- 
tagena og op forbi Valencia, samt imellem de baleariske Øer, 
snart nede under Algier og siden op forbi Sardinien og Corsica, 
til vi den 26de vare i Sigte af de hyeriske Øer. Denne Kryds
tour var yderst interessant. Mallorcas Kyster, især de nordlige 
og vestlige, med Klippen Dragonera og den yndigt beliggende 
Stad Palma, ere uforlignelig skiønne.

Min Søn, der lige fra Reisens Begyndelse havde viist sig 
flink, langt over hvad man af hans Alder kunde vente, var her
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ret i sit Element. Ligesom Officiererne havde han travlt med 
at aftegne Kysterne, og det ikke slet, tvertimod viiste han gode 
Anlæg til Tegning. Hans Opførsel i det Hele var langt over 
hans Alder; han omgikkes Officiererne med en Sikkerhed og 
Alvor, som om han var et voxent Menneske. Jeg læste lidt 
Engelsk med ham om Morgenen, derpaa skrev han og læste 
sine Lectier til Kl. 12, da Secretairen Biankensteiner kom til 
ham og underviiste ham til Kl. 2. Stor Regelmæssighed kunde 
jo ikke finde Sted heri, men Drengen beskieftigedes dog paa 
denne Maade. Styrtebad toge vi Begge i et Badekar i Kahytten 
hver Morgen Kl. 6, saa nøde vi efter giort Toilette vor Kaffe, 
spiste Frokost Kl. 10, Appelsiner og Confiturer Kl. 12 og Mid- 
dagsmaaltid Kl. 4—5.

Kapelmester Frølich havde medbragt et Fortepiano, som stod 
i min Kahyt og tiente den til Prydelse, ligesom det ogsaa for
skaffede mig en behagelig musikalsk Nydelse, naar dets Eier 
nu og da benyttede det.

Den 26de Juni, da vi om Eftermiddagen krydsede under de 
hyeriske Øer for endnu samme Aften at løbe ind til Toulon, 
faldt en Mand overbord fra Forebramraaen. Han blev lykkeligt 
bierget ved at faae fat paa Redningsmaskinen, som Overstyr- 
manden havde den Aandsnærværelse i rette Tid at trække af. 
Det blæste friskt, men der var ingen Søe, saa at vi uden Van
skelighed fik den Overbordfaldne optaget igien uden mindste 
Meen af det høie Fald. Det forsinkede mig imidlertid saameget, 
at jeg maatte opgive Tanken om at løbe ind den Aften, hvilket 
jeg siden, da jeg havde lært Indløbet nøiere at kiende, ret tak
kede min Skiebne for, da jeg saae, at der løb Grunde ud fra 
Land, som de maadelige Kaart, jeg havde, ikke angave.

Et lignende Uheld havde vi tidligere havt paa Franskebugten, 
da ved Rebning af Krydsseilet en Mand faldt ned fra Raaen i 
et af Sidefartøierne, hvis Tofter han knækkede. Selv fik han 
flere Ribbeen brækkede og forslog sig saa stærkt, at han først 
mod Slutningen af Togtet kunde forlade Køien. Hans bragte 
ham hver Dag Appelsiner og Frugt fra mit Bord, som den
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stakkels Syge modtog med stor Glæde og Taknemmelighed. 
Det var en Slesviger, en smuk, stor og stærktbygget Karl, en 
af mine Chaluproere.

Den 27de Juni vare vi under Landet Vest for Toulon tidligt 
om Morgenen og holdt ind efter Havnen med en ganske svag 
Brise. Lots faaer man ikke her, vi seilede altsaa efter Øiet og 
gik til Ankers tæt ved Vagtskibet. Den danske Consul, Mon
sieur Jauve, kom ombord, en lille ziirlig Mand med en stor 
Guldknapsstok i Haanden. Han ledsagede mig til Marinepræ- 
fecten, Viceadmiral Turien de la Grave, der boede i et prægtigt 
Embedspallads. Visiten var meget kort; Præfecten var en me
get lidet talende Mand. Imidlertid fik jeg af ham at vide, at 
man ventede den engelske Middelhavseskadres Ankomst for 
der i Havnen at feire den engelske Dronnings Thronbestigelse 
som en Compliment til Frankrig. Paa Tilbageveien ombord 
aflagde jeg Visit i Linieskibet Diadème, Capitain Longueville. 
Chefen var ikke ombord, men Næstcommanderende viiste mig 
om i Skibet, som jeg fandt smukt og velholdt.

Efter et hastigt Middagsmaaltid gik jeg igien iland Kl. 6 med 
Hans og besøgte Consulen, der førte os ud i den botaniske 
Hauge strax udenfor Byen, hvor der var meget smukt. Vi 
spadserede siden om i Byen, som ikke frembød andet Mærke
ligt end det lystige, larmende Liv paa Gaderne om Aftenen, 
som er Syden eiendommeligt. Den følgende Dag, tidligt om 
Morgenen, gik jeg iland med en Afdeling af Officiererne for at 
besee Arsenalet, det var bestemt, at den anden Deel tilligemed 
de første Underofficierer skulde en af de andre Dage besee det 
under Næstcommanderendes Anførsel. Consulen ledsagede os, 
og en fransk Søofficier var commanderet til at føre os om. 
Naar jeg undtager Reberbanen, en Pragtbygning fra Ludvig 
XIV’s Tid, en Tredækker Montebello, som nogle Dage før var 
bleven ophalt paa Land, et steensat Bassin til en Dok, som ei 
var ganske færdigt, og Bagnoen eller Galleislavernes Fængsel, 
frembød dette temmelig vidtløftige Krigsværft ikke meget See-
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værdigt, og der syntes langtfra at herske den Orden som paa 
vore Holme.

Om Middagen, netop som vi vare ved Enden af den træt
tende Rundvandring, løde Salutskuddene fra den engelske 
Eskadre. Jeg ilede til mit Fartøi, og da jeg kom ombord, fandt 
jeg, at Fisker allerede havde sendt en Officier at complimentere 
den engelske Admiral og havde saluteret hans Flag. Dagens 
Høitidelighed var bleven feiret med Kongesalut fra hele Eskad
ren, hvori de franske Landbatterier og Skibe deeltoge. Fisker 
havde giort Alt klart til Salut og Flagenes Heisning, og nu 
kom vi med vor Kongesalut, syv og tyve Skud, der var sex 
Skud meer end de Andres, og jeg gik i min Chalup i fuld 
Stads til Admiralskibet for at aflægge min Gratulation.

Jeg kunde ikke lægge til Siden, da Quarantaineflaget endnu 
vaiede, men Chefen for Skibet kom paa Falderebstrappen, mod
tog min Gratulation og takkede i Admiralens Navn. Siden, opad 
Eftermiddagen, kom en engelsk Lieutenant for atter at takke. 
Om Aftenen gientoges Kongesaluten, som om Middagen, lige
ledes fra Rota. Den næste Dag var der stor Galladiner paa 
Admiralskibet for den franske Præfect, Autoriteterne og Skibs- 
cheferne, hvortil jeg ikke var indbuden. Jeg opsatte derfor min 
Visit til Dagen efter, da jeg gik ombord til Admiralen i fuld 
Stads. Min Chalup var smukt udstyret, jeg havde ualmindelig 
smukke Folk, alle Slesvigere, til Sluproere, og Quarteermeste- 
ren havde sin Sølvpibe i en lang tredobbelt svær Sølvkiæde 
om Halsen og en stor Sølvplade med Vaaben i paa Brystet. 
Jeg blev ført ind til Admiralen. Han takkede mig for Saluterne, 
hvortil jeg svarede ham:

— I could not but find it my duty, by partaking in the ge
neral rejoicings, to manifest the very high esteem His Majesty, 
the King of Denmark, entertains for Her Majesty, the Queen 
of England, and in so doing every Dåne gratifies his ov/n per
sonal feelings of good will and brotherhood towards the British 
nation.
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Denne Compliment fremkaldte et halvt Udraab af behagelig 
Overraskelse baade hos ham og Flagcapitainen.

Da vi havde samtalt nogentid om forskiellige Ting, sagde jeg 
Admiralen, at jeg for meer end tredive Aar siden havde havt 
den Ære at tale med ham, dersom han var den samme Sir 
Robert Stopford, som i Aaret 1807 commanderede Linieskibet 
Spencer. Han sagde Ja, hvorpaa jeg fortalte ham, hvorledes jeg 
i Christiansand havde været ombord i Spencer som Parlamen
tair og havt en snurrig Rolle ved Overbringelsen af et Svar 
til ham fra Gouverneuren, skrevet paa Dansk, som han ikke 
kunde læse og jeg ikke oversætte. Vor Samtale var levende 
og utvungen. Den Gamle, en høi, stærktbygget, anseelig, smuk 
og kraftig Mand, skiøndt vist henved de Firsindstyve, var øjen
synlig bleven indtaget i mig. Efter en halv Times Samtale ind
bød han mig og nogle af mine Officierer til Middag næste Dag, 
og jeg anbefalede mig.

Flagcapitain Fanshawe viiste mig om i Skibet, som var yderst 
smukt indenbords, hvorpaa vi skiltes ad i en meget venskabe
lig Stemning. Da jeg var sat af og kommen agten om Skibet, 
blev det danske Flag heist fra en af Toppene, og en Salut paa 
ni Skud affyredes til Ære for mig, hvilket var en ganske used- 
vanlig personlig Æresbeviisning.

Dagen efter, Søndagen den 1ste Juli, kom Flagcapitainen, 
Chefen for et af Linieskibene, Rodney, Chefen for Fregatten 
Barham og Chefen for Briggen Harlequin alle paa eengang 
ombord til mig for at aflægge Visit. Rodneys Chef, Capitain 
Hyde Parker, havde sin Søn med sig, en Dreng paa tolv Aar, 
men ei stort større end Hans. De besaae Skibet med Interesse, 
og jeg lod nogle Mand fegte med Baionet, Huggert og Pike 
for dem. Kort efter at de vare gaaede, kom Marinepræfecten 
ombord i sin Stadschalup, stærkt forgyldt og broget malet i 
sydlandsk Stiil. Han blev baade ved Ankomst og Bortgang 
saluteret med Skud, Vagt og Tromme samt Mandskabet paa 
Rælingen.

Om Middagen gik jeg med Lieutenanterne Thulstrup, Kinch,
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Wulff og Wilde ombord til Diner hos Admiralen, hvor der var 
et talrigt Selskab; vi spiste brillant og havde en fornøielig Dag. 
Jeg havde om Formiddagen sendt nogle af mine Officierer om
bord i Rodney og Barham for at besee disse Skibe, og om 
Eftermiddagen havde jeg ladet Regnskabsførerne gaae ombord 
i Tredækkerne for hver i sit Fag at see, hvad Nyt i Indret
ninger der kunde være.

Om Mandagen vare jeg og min Næstcommanderende ind- 
budne til Galladiner hos Præfecten. Jeg benyttede Formiddagen 
til at aflægge Besøg i Linieskibet Rodney, Fregatten Barham 
og Briggen Harlequin, hvilke Skibe jeg med megen Interesse 
besaae i alle Kroge; derfra gik jeg til et Linieskib i den Tanke, 
at det var Vanguard, et af de berømte Symondske Skibe, men 
da jeg kom ombord, var det Pembroke, et ganske almindeligt 
Skib som et af vore. Tiden var forløben, jeg maatte derfor iile 
ombord for at klæde mig om til Dineren. Denne Eskadre, ret
tere en Division af Middelhavseskadren, bestod af følgende 
Skibe: Princess Charlotte, Tredækker paa 120 Kanoner; Rodney 
paa 90, Capitain Hyder Parker, et overordentlig prægtigt Skib, 
Vanguard, paa 84, Sir Thomas Fellowes; Pembroke paa 74, 
Capitain Moresby; Fregatterne Barham, 50 Kanoner, raseret 
Linieskib, Capitain Corry \ Carysford, 26 Kanoner, Capitain 
Byam Martin’, samt Briggen Harlequin, 16 Kanoner, Capitain 
Lord Erskine.

Festen hos Præfecten var grandios og Selskabet meget tal
rigt. Jeg sad ved Taffelet paa venstre Side af Damen i Huset, 
Madame de Leoville, Præfectens Søster; han var Enkemand; 
paa høire Side af hende sad Admiral Stopford. Fruen kunde 
ikke underholde sig meget med sin høire Sidemand, som var 
meget tunghør, hun adresserede sig derfor meest til mig, men 
uheldigviis var jeg paa den Tid ogsaa tunghør paa det høire 
Øre, saa der ofte maae være forekommet underlige Misfor- 
staaelser. Kl. 8 reiste vi os fra Bordet, hvorefter jeg conver- 
serede behageligt med Capitainerne Fanshawe og Corry, der
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begge nogle Aar efter, ligesaavel som Hyde Parker og Fellowes, 
bleve Contreadmiraler.

Da man begyndte at arrangere Spillebordene, anbefalede jeg 
mig hos Præfecten med mange Complimenter for hans Artig
hed, tog Afsked med Englænderne og gik med Fisker hen til 
Consul Jauve for at slutte min Conto med ham og sige ham 
Farvel. Han var meget vred paa Præfecten, fordi han ikke var 
indbuden med til Dineren som Repræsentant for den danske 
Nation. Jeg snakkede ham efter Munden, og trøstede ham, saa 
godt jeg kunde, gik derpaa ombord og lettede med Fregatten 
lidt før Midnat for med en sagte Vind at løbe ud.

Opholdet i Toulon havde været mig ret behageligt, men 
meget trættende med Visiter og Ceremonier. Det havde været 
min Hensigt at besøge de hyeriske Øer og Marseille, men det 
blev der ikke noget af. Frølich var i Marseille et Par Dage og 
bragte mig et Brev fra Grosserer Sieveking, som jeg i endeel 
Aar havde kiendt i Kiøbenhavn, og som for et Aarstid siden 
havde etableret sig i Marseille, han var saa galant at sende 
mig danske Aviser og Nyheder fra Danmark.

Der var ikke meget Mærkeligt at see i Toulon udenfor Ar
senalet, jeg havde kun Leilighed til et Par Aftener at spadsere 
med Hans omkring i Gaderne. Jeg forsynede mig her med en 
Tønde la Malgue Viin, en stærk, men behagelig rød Bordviin, 
der ligner Bordeauxviin, samt et Par Kasser Frontignac Muscat, 
begge Dele til mit Huus. Egentlig forkortede jeg mit Ophold 
her, fordi der forestod flere Festligheder i Anledning af Eng
lændernes Nærværelse, hvori jeg ikke gierne vilde deeltage 
for ei at blive nødt til at giøre Giengiæld, som jeg hverken 
var belavet paa eller havde Raad til. Indbydelserne afslog jeg 
derfor under Paaskud af at maatte seile saa tidligt for at være 
i Livorno paa en bestemt Dag.

For at giøre Seiladsen mere interessant havde jeg besluttet 
at gaae igiennem det snevre Stræde imellem Sardinien og 
Corsica, Bonifacio-Strædet. Den 4de Juli om Morgenen vare vi 
under Asinara-Øen. Giennemseilingen var yderst interessant og
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skeete, da vi kom længer ind, med en brændende Fart i det 
smulle Vand, vi havde herinde; Fregatten løb over tretten 
Miles Fart. Da vi vare komne igiennem Strædet, dreiede jeg 
til Vinden Nord efter og laae nu, meest i Vindstille, i flere 
Dage imellem Corsicas høie Kyst paa den ene Side og Smaa- 
øerne Monte Christo, Pianoca og Elba paa den anden.

Om Søndagen Kl. 8 passerede vi Capreia og Gargona, og 
det var allerede Aften, da vi stode ind imod Livorno Rhed. Da 
det var en aaben Rhed, og det var Maaneskin, Vinden gunstig 
med en jevn Bramseilskuling, tog jeg ikke i Betænkning at 
løbe ind og gaae til Ankers, uagtet jeg aldrig havde været her 
før. Jeg satte Officierer til at holde Udkig efter Taarnet paa 
Malora-G runden, og dette fik vi et Øieblik at see Kl. 1, men 
tabte det strax efter af Syne, da der kom Skyer for Maanen. 
Jeg stod ind efter Ankerpladsen, vi havde syv Favne Vand, og 
Masteskiøderne vare opstukne klar til at lade Ankeret falde, 
da vi pludselig fik et hvidt Taarn paa en fiirkantet Platfond at 
see forud om Styrbord, som det syntes, os ganske nær, og nu 
meente nogle Officierer og Overstyrmanden, at dette var Ma- 
lora, og at vi altsaa vare indenfor Grunden.

Jeg lod holde udefter, satte Mersseilene til igien og stod 
Bidevind Vester over med Loddet gaaende. Et Øiebliks Efter
tanke sagde mig, at vi umuligt kunde være udenfor Malora- 
Grunden, og nu først erindrede en af Officiererne, hvoraf Flere 
havde været her før, at det andet muligt havde været et andet 
Taarn, Masorca kaldet, der ligger paa det faste Land. Vi havde 
snart efter fire en halv Favne Vand, og jeg vendte og stod 
over den anden Boug, indtil vi der ogsaa fik grundt Vand, 
vendte saa igien og krydsede udefter, Slag i Slag, med Loddet 
holdt i Gang, indtil vi stadig fik tolv Favne Vand, og nu op
dagede vi endelig det rette Malora-Taarn, hvorefter jeg lagde 
bi, til Dagen kom.

Saa overbeviiste vare Nogle, at Overstyrmanden, en ellers 
paalidelig Mand, sagde, at han vilde give sit Hoved, dersom 
vi ikke vare udenfor Malora. Havde jeg troet ham, vilde Fre-
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gatten meget let kunne været sat til. Under den korte For
virring, som opstod, kunde jeg jo strax have ladet Ankeret 
falde til Morgenstunden, men jeg foretrak heller at krydse ud 
for ved Dagen strax at kunne vælge en god Ankerplads.

Saa lidt Opmærksomhed viise mange Mennesker, at de kunne 
seile ud og ind mange Gange paa et Sted uden at lægge mind
ste Mærke til Gienstandene omkring dem, saa at de kunne 
gienkiende dem. Lieutenant Suenson, havde under sin Tieneste 
i den franske Marine været længe i Toulon og seilet ofte ind 
og ud der; og dog kiendte han ikke Indløbet eller noget af 
Biergene eller Landmærkerne deromkring meer end Nogen, 
der aldrig før havde været der. Han, Fisker, et Par af de andre 
Officierer samt Overstyrmanden havde oftere været i Livorno, 
den Sidste endog som Skipper, og dog var der ikke En af dem, 
der huskede det kiendelige Masorca-Taarn eller vidste mindste 
Besked om Rheden. En saadan Tankeløshed og Ligegyldighed 
er et sørgeligt og beklageligt Tegn i en Marine!

Ved Daggry løb jeg ind og ankrede paa Rheden. Da jeg 
havde været oppe hele Natten, gik jeg til Køis for at sove et 
Par Timer, men var neppe falden i Søvn, før man meldte mig 
en østerrigsk Fregats Ankomst, førende det keiserlige Familie
flag fra Toppen. Der blev sendt en Officier ombord for at af
lægge den sedvanlige Velkomstvisit og tillige erkyndige sig 
om, hvem den høie Person var, som Flaget antydede. Der 
meldtes, at Erkehertug Friedrich, en Søn af den berømte Erke- 
hertug Carl, befandt sig ombord i Fregatten, hvis Navn var 
Guerriera, for at danne sig for Søtienesten. Jeg lod da salutere 
en og tyve Skud og gik siden ombord for at complimentere 
Prindsen.

Ved Prindsens Hovmester, Baron Lebzeltern, en Mand med 
et ubevægeligt koldt Ansigt og afslebet Hofmandsvæsen, blev 
jeg indført til Erkehertugen, der var en smuk ung Herre paa 
en sytten, atten Aar, med god Anstand og en fri Conversation. 
En kort Samtale om Søvæsenet forefaldt, og et Buk endte Au- 
dientsen. Den Gang anede jeg ikke, at jeg skulde komme til
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at være hans Efterfølger som Chef af den østerrigske Marine, 
og at den allerede dengang gamle og noget forfaldent udseende 
Fregat skulde udgiøre en Deel af min Eskadre under Blokaden 
af Venedig.

Om Formiddagen kom Viceconsulen, en Hr. Wolffsen, om
bord for at hilse paa os. Jeg tog ret koldt imod denne meget 
tienstagtige Mand, næsten uhøfligt, og det varede til mod Slut
ningen af vort Ophold i Livorno, inden jeg erkiendte, hvad 
Manden virkelig var, en simpel og fattig men yderst godmodig 
og tienstagtig Mand, hvem de Coninck havde indtaget mig imod 
og advaret mig udtrykkeligen for som en farlig, paatrængende 
Bedrager. Jeg gik iland medtagende Viceconsulen for at led
sage mig til Consul Dalgas. Hans fulgte med under Opsigt af 
min første Kahytsvægter.

I Dalgas fandt jeg en meget dannet og behagelig Mand, født 
i Fredericia men nedstammende fra en fransk Familie; to jyd- 
ske Brodersønner havde han for faa Maaneder siden taget til 
sig for at anbringe dem paa sit Contoir, de vare allerede i de
res Udvortes italianiserede og talede Sproget med Færdighed.

Consulen ledsagede mig til Gouverneuren, Grev Piccolomini, 
hvor jeg aflagde min Visit, medens Hans var i Boutikerne for 
at kiøbe sig en Straahat. Gouverneuren var en smuk, fiin Mand, 
der talede Engelsk som en Indfødt.

Efter at have seet mig lidt om i denne smukke og livlige 
Bye gik jeg ombord. Fregatten laae næsten en Miilsvei ude, 
hvilket generede Samfærdselen med Byen meget. Officiererne 
toge strax i Forening et Værelse i et Hotel for den hele Tid, 
Fregatten forblev her, for at de kunde have et Samlingssted; 
det samme borde jeg vel have giort, men paa et saa kort Togt 
er en Skibschef altid nødt til at være saa oeconomisk som 
muligt, om han vil tænke paa at lægge lidt op efter Reisen 
eller endog blot komme ud af det med det, han har.

Fregatten havde jeg strax ladet gaae iværk med at stryge 
Stænger og Ræer for at eftersee Takkelagen til Hiemreisen,
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ligeledes skulde den males complet udvendig og indvendig samt 
oppudses til Modtagelsen af vor Giæst.

Medens vi laae i denne Uorden, passerede Storhertugen af 
Toscana os forbi i sin Stadschalup paa Veien til den østerrigske 
Fregat, ved hvilken Leilighed vi saluterede med Skud og øv
rige Æresbeviisninger, saa godt som det lod sig giøre i vor af
taklede Tilstand. En Dag var Storhertuginden og en talrig 
Suite med. Chaluproerne vare fantastisk klædte som Line- 
dandsere med Fier i en Slags Hat eller Hue. Efter Saluten fra 
Rota, paa Tilbageveien, standsede Chalupen, Aarerne reistes, 
og der blev raabt tre Gange: Evviva il Re di Danimarca! som 
Storhertugen, staaende op, selv deeltog i. Jeg stillede mig i 
Falderebstrappen med blottet Hoved og bukkede dybt flere 
Gange.

Aftenen før dette passerede, havde jeg seet en fransk Orlogs- 
brig gaae til Ankers, som vi troede, strax udenfor Malora- 
Grunden eller rettere Taarnet, og jeg giorde den Bemærkning, 
at det var en underlig Ankerplads at vælge, men da jeg stod 
op om Morgenen og saae, at en anden fransk Orlogsbrig, som 
havde ligget inde i Havnen eller Darsena, var kommen ud til 
den tilligemed et Dampskib, sluttede jeg, at den maatte være 
kommen paa Grund, hvorfor jeg sendte et Fartøi ud til den 
med Tilbud om Assistance af Baade og Mandskab. Officieren 
kom tilbage med den Besked, at man takkede for Tilbudet, 
men troede ikke at behøve Hiælp. Jeg saae alligevel, at den 
vilde være uden Redning forloren, dersom det sprang om med 
at blæse, eller der kom den ringeste Bevægelse i Vandet, hvil
ket Livorno-Lotsen, jeg havde ombord, ogsaa bekræftede.

Jeg gik derfor i min Chalup og roede ud til Briggen, efter
fulgt af en Officier med Barcassen, Travaillechaluppen og et 
tredie Fartøi, forsynede med Varpankere, Kabeltouge og videre 
Fornødent. Chefen, en Lieutenant de Vaisseau ved Navn Roi
land, var en forunderlig sløv Patron. Dampskibet havde for- 
giæves hele Morgenstunden prøvet paa at trække Briggen af 
Grunden, men maatte nu forlade den, da det var et Paketskib,
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som skulde fortsætte sin Reise. Den anden Brig havde ogsaa 
assisteret, men laae nu rolig og saae paa ham. Jeg maatte endog 
bruge alvorlige Forestillinger, før jeg kunde bevæge den søv
nige Capitain til at modtage min Hiælp. Det var allerede nær 
Middag, og jeg sagde ham:

— Kommer der mindste Brise, medens De ligger her, bliver 
Briggen slaaet itu. Nu lod han mig da raade og gav sit Sam
tykke til, at alle Kanonerne, Skarpet og andet svært Gods blev 
taget i mine Fartøier, og Varpankere førtes ud, og med mine 
Folks Hiælp blev den atter hævet, hvorved det omsider lykke
des at faa den af Grunden hen ad Aftenen, saa at den i Mørk
ningen kom ind paa en sikker Ankerplads. Hvorledes han ved 
høilys Dag var kommen til at løbe paa Grund der, var vanske
ligt at begribe.

To Dage efter vor Ankomst reiste Lieutenanterne Flensborg, 
Wulff og Wilde, sammen med Kapelmester Frølich og Jerichau, 
til Rom med et Dampskib, de havde ti Dages Permission. Til 
Florents gik Lieutenant Buchwald og Hedemann. Med Flens
borg skrev jeg til Thorvaldsen og underrettede ham om Fre
gattens Ankomst samt om den Tid, den omtrent vilde behøve 
for at giøre sig klar til Hiemreisen. De Sager, der skulde ind
skibes, indtraf et Par Dage efter Fregattens Ankomst, sex og 
tredsindstyve Kasser i Alt, hvoriblandt nogle meget store og 
svære. De to Smaafartøier, der bragte dem, bleve lagte ind i 
Havnen, indtil vi kunde modtage dem.

Om Thorvaldsens egen Hiemreise herskede der endnu Uvis
hed; Mange tvivlede om, at han vilde kunne beslutte sig der
til, naar det kom til Stykket. Saaledes var det gaaet ham en
gang før: Alle hans Sager vare bragte i Orden, hans Reisetøi 
indpakket og Vognen bestilt, da han pludselig skiftede Sind. 
Den 18de fik jeg Brev fra Rom, skrevet i Thorvaldsens Navn 
af en dansk Kunstner ved Navn Bravo, hvori jeg underrettedes 
om, at Thorvaldsen var færdig til Reisen og vilde indtræffe i 
Livorno paa den Dag, jeg nærmere vilde bestemme ham. Men 
paa samme Tid modtog jeg Brev fra Lieutenant Flensborg,
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hvori han siger mig, at Thorvaldsen var meget vankelmodig, 
yttrede undertiden stor Frygt for Reisen og giorde det meget 
tvivlsomt for alle hans Omgivelser, om han, naar det kom der
til, vilde kunne beslutte sig til at reise.

Jeg raadførte mig med Dalgas herom og besluttede at tage 
til Rom for selv at afhente ham, hvori der altid laae en større 
Æresbeviisning, der maatte have nogen Virkning paa ham, og 
det vilde da ikke falde ham saa let at trække sig tilbage. Imid
lertid lod jeg Alt sætte i Stand til hans Modtagelse, giøre Ind- 
kiøb o. s. v. I den agterste Kahyt, som ganske skulde indrøm
mes ham, blev paa den ene Side, ligeoverfor Fortepianoet, opsat 
en bequem Seng med et smukt drapperet Omhæng; for mig 
og Hans var der Køier til at hænge op i forreste Kahyt, og 
udenfor denne, paa Batteriet, skulde opreises et Kammer til 
de Herrer, han bragte med sig.

Ombord paa de engelske Skibe havde jeg seet en Indretning 
optagen paany, som i min tidlige Ungdom fandtes paa alle 
Linieskibe, men siden var gaaet af Mode, Reposer ved Falde- 
rebene nemlig, et Slags Altan eller Udbygning med Bænke, 
som danner et behageligt Sæde ud over Vandet at sidde i 
smukt Veir og røge en Sigar; denne Indretning lod jeg giøre 
paa Fregatten, og den er siden indført i Marinen paa de store 
Skibe. For at mit Bordservice kunde svare i Elegance til det 
Hele, kiøbte jeg i Livorno et Stel fransk Porcellain, hvidt 
med forgyldt Kant, og completterede mit Sølvservice, hvilket 
jeg vidste, vilde være min kiære Kone en velkommen Forøgelse 
af vort Huusgeraad.

Jeg gik i Land hver Dag med Hans, spadserede om i den 
smukke, livlige Bye, drev om i de mange interessante Bou- 
tiker, den ene mere lokkende end den anden; de, der havde 
det meest Tiltrækkende for os, vare Boutikerne med Sculptur- 
arbeider: Alabasters Figurer og Vaser i alle Størrelser, Mi- 
niaturefterlignelser af bekiendte Mesterværker af Statuer og 
Grupper; noget ganske Nyt for mig var en nylig gienoplivet 
Kunst, Scagliola kaldet, som bestod i at anbringe Malerier paa



182

blankpolerede Marmorplader, hvor Farvernes Giands og Blød
heden i deres Sammensmeltning overgik alt andet Malerie. 
Efter mange Dages Beskuen og Betænkning, dernæst Bereg
ning og Raadspørgning med min Pung, kiøbte jeg omsider et 
Par store meget smukke Vaser, en Gruppe, kaldet Sabiner- 
inderovet, Copie af Gian Bolognas Statue i Florents, Figurerne 
saa store, at dens Høide, uden Foden, var henved en Alen, begge 
disse Dele til mig selv, dernæst to, ogsaa henved en Alen 
høie Figurer: En Dandserinde efter Canova, og en Flora eller 
Pomona, hvilke jeg bestemte til Foræringer, endelig endeel 
Smaating, som det skiæve Pisa-Taarn, to Hunde, Frugter o. s. v. 
Videre strakte min Kasse ikke til, da jeg ogsaa maatte være 
beredt paa lignende Udgivter i Rom.

Paa disse mine stadige Aftentoure ledsagede Hans mig 
stedse, og foruden den Fornøielse, som Besøgene i Boutikerne 
forskaffede ham, havde han endnu en anden, som han selv 
havde valgt sig, det var at holde en Fortegnelse over, hvor 
mange virkelige, levende Tyrker han mødte. Jeg veed ikke, 
hvilken særdeles Interesse han havde deri, eller hvor stort 
Tallet blev, men han var altid saare glad, naar vi mødte nogen 
Tyrk, og han kunde sige:

— Fader! der er en til, nu har jeg saa og saa mange.
Byen selv fandt jeg meget interessant; i den sydlige Deel 

vare mange nye og prægtige Huse. Dalgas beboede et, han 
selv havde ladet bygge, ikke langt fra den engelske Kirkegaard, 
det var indrettet for een Familie, smagfuldt og storartet, med 
Søilerader i Salene, Mosaikgulve, Smaagaarde med Springvand 
og riigt besatte med blomstrende og vellugtende Planter i store 
Steenvaser, Atlasses Divaner langs alle Vægge, tyrkiske Tæp
per og det hele Meublement riigt og smagfuldt over al Beskri
velse. Jeg var inde paa den engelske Kirkegaard og saae 
Smollets og Fieldings Gravsteder.

En engelsk Kirke var under Bygning og tegnede til at blive 
meget smuk. Den var halvt færdig, og Bygmesteren viiste os 
Tegningen.
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Consul Dalgas førte mig ind i Clubben, det gamle Casino, 
hvis Pragt og Smag i Værelser og Meublement fordunklede 
Alt, hvad jeg havde seet, og dog vil det blive overgaaet af det 
nye Casino, som jeg ogsaa besaae, hvis Mosaikgulve, hvorpaa 
jeg saae Kunstnerne arbeide, og Vægge med Frescomalerier, 
ville overtræffe Alt, hvad den nyere Kunst heri har frembragt.

Dalgas gav en elegant Diner for mig Søndagen efter min 
Ankomst, og efter Bordet kiørte Familien med Hans og mig 
ud af Byen til Arenaen; dette var den eeneste Udflugt, jeg kom 
til at giøre under mit Ophold i Livorno. Til Florents kom jeg 
heller ikke, hvormeget jeg end havde ønsket det, blev det mig 
ikke muligt; de af Officiererne, der ikke havde Raad til at 
giøre Reisen til Rom, fik tourviis Permission paa nogle Dage 
at besøge Pisa og Florents.

Faa Dage efter min Ankomst indtraf Storhertugen med sit 
Hof i Livorno, for der at tilbringe en Maanedstid og bruge 
Søbadene. Den 17de, da det omsider var lykkedes Dalgas at 
faa Alt, hvad der hørte til hans Uniform færdig, han var nem- 
ligen nylig bleven udnævnt til Consul, var jeg, ledsaget af vor 
Consul, til Audients hos Storhertugen og blev ogsaa straks 
efter stædet til Audients hos Storhertuginden. Den Første min
dede mig meget om vor Konge, han havde i Person og Væsen 
meget tilfælleds; Storhertuginden var smuk og yndig i Manerer 
og Conversation; hun saae ud til at være fire og tyve Aar 
gammel. Begge vare særdeles naadige og tilsagde et Besøg i 
Fregatten en Dag i den følgende Uge. Dette blev en af Aar- 
sagerne til, at jeg ikke kom til Florents.

Ombord laae vi den hele Tid i et utaaleligt Søle af Maling, 
Kalkning, Arbeide med Takkelagen og Blankbeidsning og Po
lering af Kanonerne, Lugekarmene o. s. v., efter Methode vi 
havde lært af Englænderne i Toulon. Stanken heraf og at 
maatte sove i denne Dunst angreb min Sundhed.



Tiden var nu saa langt fremrykket, at jeg maatte tænke al
vorligt paa at komme til Rom, jeg besluttede derfor at 

gaae med det første Dampskib, der kom, og lade Fisker i mit 
Navn modtage Storhertugen ved Besøget og giøre min Und
skyldning, hvilket jeg ogsaa selv giorde før min Afreise igien- 
nem Gouverneuren. Med det sidst passerede Dampskib var 
Professor Eschricht og Frue, som jeg traf i Land paa Dalgas’ 
Contoir, de kom fra Marseille og agtede at opholde sig nogen 
Tid i Rom. Det glædede mig meget at træffe disse Bekiendtere 
her. Fra min kiære Kone modtog jeg i disse Dage Brev; hun 
havde været alvorlig syg i længere Tid strax efter vor Afreise; 
men glædede mig med Efterretningen om, at hun nu var fuld
kommen rask igien.

Endelig kom et Dampskib den 28de. Det var Francesco Imo, 
et kongeligt neapolitansk Paketskib, commanderet af en Offi- 
cier. Jeg forsynede mig med Pas for mig, Lieutenant Kinch og 
Hans, og Kl. 7 om Aftenen kom Skibet paa Siden af Fregatten, 
hvorfra vi indskibede os og tiltraadte Reisen. Den næste For
middag landede vi i Civita Vecchia, bestilte Vogn, og efter et 
Par Timers Ophold rullede vi rask afsted, med tre Heste for, 
ad Veien til Rom. Paa Veien var der ikke Noget, der tiltrak 
sig vor Opmærksomhed, før vi mod Mørkningen, paa Toppen 
af et Bierg, blev tilraabte af Vetturinen eller Kudsken:

— Ecco la cupola! Det var Peterskirkens Kuppel, vi saae, 
skiøndt endnu langt fra Staden.
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Det var mørkt, da vi kom ind i den evige Stad. Af Beskri
velsen, vi havde faaet af Flensborg og de andre Officierer, gien- 
kiendte vi Colonnaden ved Peterskirken, Castellet San Angelo 
og andre Steder, vi passerede. Paa Englebroen styrtede en af 
vore usle Heste, hvilket trak endeel Mennesker omkring os 
og forøgede min Utaalmodighed efter at komme i Huus, da vi 
alle vansmægtede af Sult og Tørst, og Aftenen ovenpaa den 
hede Dag var meget kiølig.

Efter nogen Snakken og Skienden var omsider Hesten bragt 
paa Benene igien, og nu gik det rask afsted igiennem Gaderne, 
indtil vi kom til et Sted, hvor der var ligesom en lille aaben 
Plads, der begyndte atter lidt Uro mellem Hestene, og den 
ene, Sideløberen, rev sig pludselig løs og galoperede ind ad 
en Port, Stedet hvor den hørte hiemme. Vetturinen lod sig nøie 
med at bande og skoggerlee imellem hinanden og kiørte videre, 
indtil vi naaede det os anbefalede Hotel Frantz, i Via condotti. 
Det var da seent paa Aftnen, sultne, trætte og søvnige vare vi 
Alle, vi fik et herligt Aftensmaaltid og gik til Sengs, første 
Gang sovende paa, hvad jeg dengang troede var Høvlspaaner, 
men senere har faaet Grund til at antage var tørrede Mais- 
blade.

Næste Alorgen, efter 2t have besørget mit eget og min Søns 
Toilette, thi han var endnu for ung til at kunne undvære nogen 
Hiælp og Tilsyn herved, gik vi ned i en tilstødende Café for 
at nyde vor Morgendrik, et Glas Melkekaffe med Brød til. Her 
varede det ikke længe, før vi fandt os omringede af Lands
mænd, da dette var det Kaffehuus, de fleste danske Kunst
nere søgte. Her var Kiichler, Sonne, Blunck, Bravo og Flere, 
Navne jeg nu ei erindrer. Alle yttrede megen Glæde over at 
see mig og meente, at det var det rette Middel til at overvinde 
enhver Betænkelighed hos Thorvaldsen.

Det var for tidligt om Morgenen til at besøge Thorvaldsen, 
for imidlertid at benytte Tiden førte man os hen til det berømte 
Pantheon eiler nu Maria della rotonda, viiste os paa Veien Tra- 
jans-Søilen, nogle kæmpemæssige Mure, der vare Levninger
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af et Keiserpallads, og omsider gik vi til Thorvaldsen, eller ret
tere kiørte d'erhen, da man underveis havde engageret en Equi
page til mig for den Tid, jeg forblev i Rom, jeg troer til en 
Priis af fem Seudi om Dagen.

Jeg havde taget min Uniform paa for at viise mit officielle 
Ærinde og giøre tilbørlig Honneurs for den Mand, Kongen lod 
afhente med et Krigsskib. Thorvaldsen traf jeg i Skiorteærmer, 
som han sedvanligt gik om Sommeren hiemme i sin Stue. Der 
var Nogen hos ham, og han blev ligesom lidt forlegen ved at 
modtage mig en déshabillé; han vilde snappe en Kiole i en 
Hast, men blev paa min Bøn, som han var, og vi vare snart 
enige om Alt.

Jeg skulde nu først see mig om i Rom i nogle Dage, imid
lertid endte han de Smaaforretninger, der endnu vare tilbage 
at ordne, og saa kunde Dagen jo bestemmes. Han viiste mig om 
i sit Atelier, hvor jeg fandt min Passageer Jerichau i fuldt Ar- 
beide med at modellere, dengang anede jeg kun lidet, at denne 
underlige unge Mand skulde vinde den Rang blandt Kunstnerne, 
han senere har svunget sig op til. Siden besøgte vi et andet, og 
jeg troer et tredie Atelier, Thorvaldsen havde paa forskiellige 
Steder i Staden, og endte med at aflægge Besøg hos Kammer
herre Paulsen, hans Svigersøn, hvorefter vi kiørte til via con- 
dotti og spiiste til Middag i en Restauration, Lepre, ligeoverfor 
vort Hôtel. Om Eftermiddagen — vi spiiste stedse tidligt til 
Middag, jeg troer Kl. 12, og toge derefter en lille Luur paa Sen
gen, siesta — kiørte vi ud, besøgte Cloaca maxima, som skal 
være fra Ancus Martius’ Tider, en Levning af de uhyre under
jordiske Afløbscanaler, denne Konge byggede, saae Guldsme
denes Æresport og flere andre Levninger fra Oldtiden.

Nær ved Cloaken viiste man os en Vandpyt, som var mærk
værdig ved1 Vandets overordentlige Klarhed. Jeg saae et Fruen
timmer staae med bare Fødder paa en Bund af tørre Kiesel- 
stene, hun var neppe tre Skridt fra mig, og dog var det først, 
da hun med Fødderne bevægede Vandet, at jeg kunde over- 
beviise mig om, at hun stod i Vand til over Anklerne.
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Om Aftenen gik vi til et lille Værtshuus, Falconiere kald'et, 
hvor vi spiste til Aften i Selskab med danske Kunstnere, Thor- 
valdsen deriblandt, æret som en Fader, ugeneret selv, og gene
rende Ingen. Aftensmaaltidet var som om Middagen, varm Spi
se, portionsviis efter Spiseseddel eller rettere mundtlig Op
regning af, hvad Huset formaaede, dertil en Foglietta Viin, lidt 
Frugt og ovenpaa en Sigar. Var Hedén trykkende, kastede man 
Kiolen og. sad i Skiorteærmer. Kl. henved ti vandrede vi 
hiem i Selskab og skiltes ad efterhaanden, som Enhver kom 
til sin Dør. Paa denne Maade tilbragte vi i Almindelighed Af
tenerne.

Samtalen var altid underholdende og livlig, Politik blev der 
ikke talt om, og dog standsede Samtalen aldrig af Mangel paa 
Stof. Hans, der strax følte sig hiemme blandt Kunstnerne og 
i dette Liv, endte gierne Maaltidet med at glide ned af Stolen 
og under Bordet, naar ikke en af hans Naboer tog Armen om 
ham og lod ham sove ind, med Hovedet lænet op til sig, og 
det kostede mig undertiden Møie at faa ham hiem, søvndrukken 
som han var efter Dagens Anstrengelser. Næste Morgen vare 
vi atter paa Benene imellem Kl. 5 og 6.

Jeg kan nu ikke nøiagtig opregne Dag for Dag de Mærk
værdigheder, vi saae, den Orden hvori dette skeete, og overhove
det hvorledes hver Dag især blev tilbragt, da jeg ikke har nogen 
Dagbog for den Tid. Saaledes forekommer det mig nu, at vi 
den første Dag allerede, og før jeg gik til Thorvaldsen, besøgte 
Peterskirken, at jeg Dagen efter, om Tirsdagen, spiste hos 
Paulsen, efter at have giort Prindsessen af Danmark, Prinds 
Christians fraskilte Gemalinde, min Opvartning, og derefter 
efter Bordet kiørte en Tour med Thorvaldsen, Paulsen og Hans 
i Villa Borgheses Hauge, og at det var om Onsdagen, at jeg i 
Selskab med Eschricht og hans Kone samt Sonne og Blunck 
besaae Vaticanet; om Torsdagen vare vi den hele Dag i Tivoli, 
Fredag besaae vi Galleriet Borghese, Løverdag Eftermiddag 
Capitoliet, Søndagen var vi i Mausoleo Augusto, hvorfra vi 
kiørte hiem til Paulsens, hvor vi havde spiist til Middag, toge
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Afsked og begave os hiem for at samles med vore Medreisende 
hos Lepre, hvorfra Afreisen skete henved Midnat. Imellem 
disse Hovedmomenter ligger imidlertid mange andre ei mindre 
interessante, som jeg troer bedst fremhæves ved at give en al
mindelig Skildring af mit otte Dages Ophold i Rom.

Den første Dags Orden var Forbilledet for alle de andre. 
Vi stode meget tidligt op, drak vor Kaffe i Café greco neden
under, hvor der var en Opvarter ved Navn Pietro, hvis Ansigt 
havde den største Liighed med en Kameels, jeg nogensinde har 
fundet imellem et Menneske og et Dyr, og som havde stor Lyst 
til at indlade sig med Hans, men kom aldrig videre end til at 
stikke med Fingeren hen imod ham, ligesom naar man tirrer 
en Hund. Her traf vi om Morgenen, om Middagen efter Bordet, 
og om Eftermiddagen eller Aftnenen, før vi gik til Falconiere, 
sammen med vore Landsmænd. Om Morgenen aftaltes da vore 
Toure for den Dag, og en eller flere af vore Landsmænd tilbøde 
sig da som Veivisere og Ledsagere. Frølich, der var forbleven 
i Rom, var ogsaa af vort daglige Selskab.

Peterskirken besaae vi en Formiddag, jeg troer ganske vist, 
det var den første Dag, om Mandagen, før jeg første Gang be
søgte Thorvaldsen. Det var i Selskab med de fleste af vore 
Landsmænd: Kiichler, Blunck og Sonne.

Aldrig har noget Naturens eller Kunstens Mesterværk, jeg 
har seet før eller siden, giort det Indtryk paa mig som denne 
Kirke. For mig er den det skiønneste, det største og meest gri
bende Kunstunderværk paa Jorden. I dens umaadelige Forhold, 
dens Storhed, dens Mangfoldighed af Dele, der hver for sig 
henriver til Beundring, samler Alt sig til et eeneste harmonisk 
Hele, der fylder Siælen med en ubeskrivelig Følelse.

Idet man langsomt vandrer op igennem den brede Kors
gang, skuende rundt om sig til alle Sider og op mod de høie 
Hvælvinger, forbavset, overvældet af Storheden, Skiønheden, 
Pragten og Mangfoldigheden, klarer dette Indtryk sig meer og 
meer, og man føler sig giennemtrængt af en salig Opløftelse, 
en stille Andagt, en blid Høitidelighed i Stemningen, som nu
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efterhaanden tillader En at undersøge nøiere og nyde Skiøn- 
hederne i de Tusinde Gienstande rundt om, der tiltrække sig 
Opmærksomhed; og denne Stemning vedbliver som en fiin Duft 
af Vellugt at hvile over Eens Væsen den hele Dag, ja flere Dage 
efter Besøget. Saaledes gik det mig. Vi vandrede længe om i 
dette herlige Tempel, og det var med Møie, at jeg kunde rive 
mig løs derfra. Erindringen om dette Besøg har aldrig forladt 
mig, den vil staae frisk og levende for min Siæl til mit sidste 
Aandedræt.

Vaticanets og Capitoliets umaadelige Samlinger af de herlig
ste Kunstskatte fra Oldtiden toge os, den første næsten en heel 
Formiddag, den anden hele Eftermiddagen at besee, og dog 
ilede vi igiennem Salene, Trappe op og Trappe ned, kun dvæ
lende ved de enkelte og meest berømte og mærkelige Stykker.

Hvilken Rigdom maae der ikke have været sammendynget i 
den Stad, af hvis Ruiner man har kunnet fremdrage, heelt og 
ubeskadiget, en saa uhyre Mængde af de kostbareste Kunst
værker i Statuer, Grupper, Basrelieffer, Buster, Sarcophager, 
Badekar med Zirater, som om de vare af Vox, saa friske og blan
ke som de udgik fra Kunstnerens Haand! Hvilken Høide havde 
ikke Kunsten naaet! Hvor levende staar ikke for min Erindring 
for Exempel, Aprippina, Neros Moder, hvilende skiødesløst 
henslængt paa en Stoel, med det fine listige Ansigt, den Fri
hed og Naturlighed i Holdningen, som om Marmoret var le
vende !

I Quirinalet, hvor egentlig kun Castor og Pollux Gruppen 
paa Pladsen udenfor lokkede os en Aften, saae vi blot indenfor 
Porten, hvor Schweitzergardens barokke Dragter morede os. 
Paa Campo vaccino eller Forum romanum, som vi besøgte, ef
ter paa en Morgentour at have beseet Capitoliet udvendigt og 
været inde i Kirken Aracaeli, hvorfra vi gik ned over Bierget 
bag Capitoliet, til Vognen, der i Mellemtiden var kiørt fra den 
capitolinske Trappe rundt og ventede paa os — saae vi alle 
de derliggende bekiendte Oldtidslevninger: Septimus Severus’ 
Triumphport, Titus’ Triumphbue o. s. v., kiørte derfra ud til
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Egeria-Lunden med det i Nærheden af den liggende Hercules- 
tempel, Circus maximus, Cæcilia Metellas Grav m. m.

En Eftermiddag besøgte vi Colosseum og Constantin den Sto
res Triumphbue; en Morgenstund besaae vi det berømte Vand- 
forsyningsanlæg, Åcquelinæ, hvorfra vi havde en smuk Udsigt 
over Staden. Fontana di Trevi midt i Staden forbausede os ved 
dens uhyre Vandriigdom, der strømmede ud igiennem mange 
Straaler saa tykke som en Mand om Livet. Vi vare i den af
brændte, men nu under Gienopførelse værende Paulskirke 
udenfor Byen, den største Kirke i Rom efter Peterskirken, 
ligesom den rimeligviis ogsaa i Riigdom, Skiønhed og Pragt 
kun vil komme til at staae tilbage for denne. Vi saae et Antal 
prægtige, meget lange og tykke Granitsøiler, som Keiseren af 
Østerrig havde skiænket Kirken. Alle catholske Lande, ja selv 
Storsultanen, havde kappedes om at bidrage til Kirkens Gien- 
opbyggelse ved rige Gaver, hvoriblandt mange Materialier af de 
sieldneste og kostbareste Steenarter.

Af andre Kirker, vi besøgte, erindrer jeg kun Lateran-Kirken 
San Giovanni in laterano — Maria Maggiore eller Della Neve, 
hvor netop Kirkesælgernes Fest den 5te August blev holdt med 
en stor Instrumental- og Vocalconcert samt Sneefaldsmiraklet, 
hvoraf Kirken har sit Navn. Dette Mirakel saae vi, og det var 
visselig skuffende nok; Hans sankede noget af den nedfaldende 
Snee op og giemte den for at tage den hiem til Danmark. Den 
bestod af fiinthakkede Blade af hvide Roser, udkastede igiennem 
smaa Luger øverst oppe i Hvælvingen. Foruden disse var den 
allerede nævnte Aracaeli og en anden, jeg troer Degli santi Apo- 
stoli, de eeneste Kirker i Rom, vi besøgte.

Enhver af dem havde, som næsten alle have, deres særegne 
Mærkværdigheder at fremviise: Een et berømt Sculpturstykke 
fra Oldtiden, andre nogle hellige Reliquier, Snurrepiberier, som 
Lateran-Kirken, hvor man viiste os den Høidemaaler, under 
hvilken Christus var bleven maalt, den Stoel, hvori Pontius 
Pilatus havde siddet, da han dømte Christus; et Marmorbord 
med et rundt Hul tværsigiennem Pladen, som en Hostie havde
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slaaet, idet den forsvandt, da en vanhellig Haand vilde gribe 
den; men som Kirker havde de ingen Interesse for os, efter 
at vi havde seet Pantheon og Peterskirken.

Af Malerisamlinger saae vi, foruden de berømte Mester
værker i Vaticanet og Raphaels Malerier i det Sixtinske Kapel, 
den store uforlignelige Samling i Palazzo Borghese og en an
den meget mindre i Palazzo Colonna. Flere Billedgallerier erin
drer jeg ikke med Sikkerhed, at vi saae, et Forsøg, vi giorde 
paa at komme ind i Palazzo Doria, troer jeg mislykkedes; men 
det var ikke Aarstiden at besøge Rom paa; de fleste Fremmede 
saavel som Kunstnerne forlade Rom i Juli, August og Septem
ber Maaned, da Opholdet i denne Tid i Rom ansees for usundt 
og farligt, især for Udlændinge.

Udflugten til Tivoli, det gamle Tibur, begyndte vi tidligt om 
Morgenen: jeg, Maleren Sonne, Lieutenant Kinch og Hans 
kiørte derud i den smukke, bequemmelige Vogn, jeg havde 
leiet, med et Par herlige Graaskimler for og en lystig Polak til 
Kudsk.

Egnen vi kom igiennem, den bekiendte Campagna romana, 
var øde og uinteressant: hist og her nogle antike Gravminder: 
den stinkende Solfatara-Flod, eller Rende, for den var meget 
smal, som udbredte en saadan Stank, at vi maatte holde os for 
Næsen og vare nær ved at quæles; en Olivenskov af høi Ælde; 
dette var alt det Mærkværdige, vi passerede, før vi rullede ind 
i den lille malerisk beliggende nette Bye, hvor vi stege af i et 
Værtshuus, tæt ved det store Fald, og i hvis Hauge det berømte 
lille Tempel ligger.

Efter at vi havde udhvilet lidt og nydt en let Forfriskning, vare 
imidlertid Dyrene, der skulde befordre os, komne, og jeg be
steg den eeneste Hest, der var at faae, en ægte Tvillingbroder 
af Rosinante, de andre to Herrer og Hans maatte tage til Takke 
med Æsler. Hans var usigelig lykkelig ved første Gang i sit 
Liv at skulle giøre en Ridetour, og han var saa heldig at have 
faaet det livligste og tillige føieligste Dyr af dem alle.

Touren gik over Broen og rundt om Dalen for at see Casca-



192

tellerne og besøge Mæcens bekiendte Villa. Det var en deilig 
klar Dag efter en graa Morgen med Smaaregn af og til. Vi be
tragtede det mægtige Vandfald oppe fra Broen, under hvilken 
Floden Anio har brudt sig Vei igiennem Klippen og styrter bru
sende ned over uhyre Klippeblokke, dybt i Dalen nedenfor. 
Veien, ad hvilken vi rede, skraanede sig langsomt ned indtil 
Enden af Dalen, hvor Biergene atter begyndte at hæve sig; her 
slyngede den sig til venstre og førte os paa en temmelig jevn 
Strækning, til vi kom lige overfor Cascatellerne, de bekiendte 
smaa Vandfald, eller rettere en Række af mange smaa Gien- 
nembrud af Floden, der toge sig meget malerisk ud.

Om Foraaret, naar Biergene rundt om og Dalene ere grøn
ne, maae det hele Landskab være fortryllende smukt; nu 
giorde det et ringere Indtryk paa mig, end jeg fra Skildringerne 
af Tivolis Skiønhed havde ventet. Men Alt omkring os var guult, 
bruunt, fortørret og vissent af Sommerens Hede. De mange Vil
laer, der ligger rundt om, traadte ikke frem af den øde Bag
grund.

Inderst i Dalen stødte vi paa Professor Eschricht og hans 
Kone til Fods, de vare komne hertil Dagen før og agtede at for
blive her i flere Dage.

Mæcens Villa hører ogsaa til Seeværdighederne her. Huset 
er saavidt velconserveret; vi spadserede om paa det flade Tag, 
men Spor af fordiims Storhed søger man iøvrigt forgiæves, og 
Phantasien maae erstatte alt Andet ved Beliggenheden, der, 
selv den, ikke engang kan giengive, hvad den var i Mæcens 
Dage med Omgivelserne i den høieste Culturs og Riigdoms 
Giands og Ynde. Herfra rede vi igiennem Byen op til et Pal
lads tilhørende Familien Barberini, troer jeg, hvorfra man har 
en meget skiøn Udsigt.

Vi vendte tilbage til vort Værtshuus, hvilte paa Sengen en 
Stund og gik saa til Middagsbordet. Efter Maaltidet gik vi 
igiennem Haugen, forbi det lille smukke Tempel — jeg troer, 
man er uenig, om det er et Æolus- eller et Venus-Tempel, det 
er ikke større end, at det kunde passere for et moderne Lyst-
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huus, men af udmærket architectonisk Skiønhed — ned ad en 
smal Vei, som en fransk General, Minutoli, har ladet udhugge 
i Fieldet, til Foden af det store Vandfald. Her stode vi midt i 
det imposante Skumspil af den uhyre Vandmasses Fald og Bry
den mod de store Klippeblokke i Flodleiet; paa disse kunde 
man med et let Spring komme ud midt i de sydende, hvirv
lende Vandmasser, der overstænkede os med deres Skum. 
Larmen overdøvede vore Stemmer, og Klipperne syntes at ryste 
under vore Fødder.

Jeg havde ladet Hans blive tilbage paa den faste Bred1, men 
lidt efter lidt drev Efterabelseslysten ham til at vove sig ud, 
nærmere og nærmere til os, paa de slibrige Fieldstykker, og 
jeg maatte ind til ham for at jage ham tilbage. Han viiste her 
og paa Nedveien af den paa sine Steder temmelig farlige Sti 
en Forvovenhed og Trods imod min Advarsel, som jeg maatte 
bruge Magt imod1. Mærkeligt var det med Drengen, at han, 
som før havde viist en ualmindelig Frygt for at komme Steder 
nær, hvor han kunde blive svimmel, saa at man neppe med 
Magt kunde tvinge ham til at gaae nær ved Randen af Volden, 
selv naar man holdt ham i Haanden, lige fra det første Øieblik, 
han inde paa Holmen betraadte den smalle Planke, der var lagt 
fra Bulværket til Fregatten, gik rask over, uden ringeste Æng
stelighed, og siden aldrig viiste mindste Frygt; medens jeg ofte 
i Sorgenfrihauge ikke for al Verden havde kunnet formaae ham 
til at gaae over en smal Plankebro, der er lagt et Sted der over 
Aaen. Ridetouren denne Dag havde exalteret ham, det var, 
troer jeg, den, der af alle Reisens Begivenheder meest havde 
fornøiet ham.

Da vi kom op til Værtshuset igien, satte vi os i Vognen og 
kiørte til Hadrians Villa. Her vandrede vi om, besaae disse 
mærkværdigt velconserverede, nu over halvandet Tusind Aar 
gamle Levninger af romansk Storhed, Smag og Pragt: de flere 
Stokværk høie Caserner for Prætoriangarden, Pladsen hvor en 
Efterligning af Søslag blev given, Levninger af Sale og Ge-
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makker, hvor endog Sporene af Forgyldning og Farver ikke 
vare forsvundne. Vi kiørte hiem ved Solens Nedgang og mødte 
underveis Skarer af Høstfolk, der vendte hiem til Tivoli fra 
deres langt fraliggende Marker.

I Italien gives der ikke en Bondestand' som hos os, hvor 
Bonden har sit Huus midt paa sine Jorder eller i Nærheden af 
dem, men Jorden eies her af de store Herrer, den høie Adel, 
som forpagter den ud til Beboerne af Stæderne, og disse have 
ofte milevidt at gaae ud ved Daggry og vende tilbage ved Soel- 
nedgang. Skarer af unge Piger omgave vor Vogn, syngende og 
dandsende hen ad Veien, og endte med at udstrække Hænderne 
og raabe:

— Date mi qualche cosa! Vi kunde ikke blive dem quit, 
de vedbleve at løbe ved Siden af Vognen, at dandse foran for 
Hestene og at gientage deres: — Date mi qualche cosa!

Et Indfald, jeg fik, forjog dem øieblikkelig, istedetfor nemlig 
at skiende eller vedblive med at sige Nei, et Va via! eller vel 
endog en Ed, hvormed man bortviiser en gemeen Tigger, kunde 
man dog ikke byde disse nette, overgivne Skabninger, greb 
jeg til at kysse gientagne Gange paa Fingren ad dem, og nu 
greb Undseelse og Skamfuldhed dem saa pludseligt, at de i et 
Øieblik vare forsvundne. Sædeligheden iblandt Kiønnet er over
hovedet, efter Alles Udsigende, i Roms Omegn, og jeg har 
Grund1 til at troe over hele Italien, hvad Landbefolkningen an- 
gaaer, langt større end i de fleste andre Lande.

Vi passerede atter den quælende Stank af Solfatara-Floden 
og ankom til vort Hotel temmelig silde om Aftenen.

En anden Aften vare vi i en Villa Doria Pamfili udenfor Sta
den, paa hvilken Vei vi passerede nogle Aquæducter. Disse 
vare alle de Excursioner, vi giorde; der var desværre ikke Tid 
for os at tage til Albano eller Frascati, som man viiste os i 
Biergene paa den anden Side af Campagnen.

En Aften spiiste vi Alle, Professor Eschricht og Kone vare 
med, i et simpelt men blandt Kunstnerne meget bekiendt og
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yndet Værtshuus i Trastevere ved Navn Centola, og Kiichler, 
troer jeg, har malet en Aftenscene derfra, som findes blandt 
Thorvaldsens Malerier. Paa Hiemveien deelte Selskabet sig, 
Eschrichts, Kinch og nogle Andre gik til Colosseum for at see 
det i Maanebelysning; det var en deilig Fuldmaaneaften. Jeg 
og Hans vare for trætte og søvnige til at ledsage dem.

Hvor vare Aftenerne skiønne i Rom. Ikke et Vindpust rørte 
sig, Lysene brændte frit under aaben Himmel; Gaderne vare 
da fulde af Liv; i Fiæleboderne paa de aabne Pladser og paa 
udsatte Borde, udzirede med Blomster og Løvværk, imellem 
hvilket kunstige Fontainer af Flasker spillede, laae alle Slags 
Spisevarer: slagtede Duer, Kyllinger og Høns, Hanekamme, 
Coteletter, Alt færdigt, beredt til at lægges paa Stegepanden; 
Frugter og Drikkevarer af alle Slags. Den milde stille Luft, 
den smukke høitidelige Sang af en Gruppe Folk, der knælede 
foran et Madonnabillede, og det lystige, vrimlende Liv rundt 
om giorde vore Vandringer hen og tilbage fra vore Aftens- 
maaltider yderst behagelige.

De Mellemtider, der bleve mig tilovers fra de ovennævnte 
Excursioner og Besøg, benyttede jeg til at see mig lidt om 
paa egen Haand i Selskab med Hans.

Vi spadserede i Villa Borghese, paa Monte Pincio, op og ned 
af Corsoen, hvor en Eftermiddag Hans blev meget forskrækket 
over et Optog af hvidklædte Mennesker med Hætter af samme 
Tøi og Farve over Hovedet, giennem hvilke kun Øinene og de 
røde Læber kigede frem. Jeg troer, de hørte til en Liigproces- 
sion; foran dem gik en Mand med et tændt Lys eller Fakkel. 
Hans greb mig paa eengang heftigt i Frakken og sagde ganske 
forskrækket:

— Fader, Fader! See! Hvad er det?
Vi stode paa disse vore Vandringer ofte udenfor Boutikerne 

med Kunstsager, Mosaiker, Udskiæringer og Metalafstøbninger 
af Statuetter, beundrede og ønskede; undertiden vovede jeg 
mig ind1 for at erkyndige mig om Priserne. Omsider besluttede
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jeg mig til hos en Mand, der blev mig anbefalet som den bedste 
Udskiærer, at kiøbe tre meget smukke Entaglioser eller Ud- 
skiæringer i Conchylie, det ene et fortræffeligt Perseus-Hoved, 
som jeg siden lod indfatte i Guld til en Brystnaal, det andet et 
neppe ringere Bacchantinde-Hoved og en Proserpina, som jeg 
lod meget smukt indfatte. Foruden disse kiøbte jeg to Bracelet- 
plader med Mosaik, forestillende en Hund, hvilende mellem 
grønt Løvværk, meget fortrinligt Arbeide. Det Hele samt nogle 
Rader romerske Perler beløb sig uden Indfatning til omtrent 
tredive—fyrre Seudi, hvilket var Alt, hvad min Pung for- 
maaede.

Da jeg første Gang aflagde Besøg hos Prindsessen af Dan
mark, havde hun bedt mig tage min Søn, som hun fra Vinduet 
havde seet komme med mig ind i Palladset og blive efterladt 
hos Paulsens, med mig, næste Gang jeg kom. Da Dagen for 
Afreisen var bestemt, gik jeg altsaa atter til Prindsessen for at 
tage Afsked og spørge hende, om hun havde Noget at befale 
mig o. s. v., og jeg præsenterede nu Hans for hende. Hun var 
meget venlig imod ham paa sin Viis, lod bringe Kage til ham, 
og da vi skulde til at gaae, sagde hun:

— Du maae dog have noget til en Erindring om mig! og 
forærede ham to Billedbøger, indeholdende smukke illumine
rede Afbildninger af de fleste, saavel geistlige som militaire og 
nationale Dragter i de pavelige Stater. Prindsessen var bleven 
uformelig feed, hvilket alligevel kunde have været mindre 
iøjnefaldende, naar hun havde viist lidt mere Omhu for sin 
Person og sit Toilette; de smukke Ansigtstræk og de fine Arme 
og Hænder havde hun conserveret.

Hun talte Dansk med den fuldkomneste danske Udtale, maa- 
skee en Toneart lavere kun, end det tales i de høiere Classer. 
Hendes Conversation var i samme Smag, enkelte Udtryk end
og meget drøie; hun skaanede Ingen.

— Gaaer Thorvaldsen da virkelig med Dem? spurgte hun. 
Han er en gammel Nar! Hvad vil han derhiemme? Hun og
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Thorvaldsen levede i en evig Feide med hinanden, og dog 
kunde hun ikke undvære hans Selskab. Han talte altid reent 
ud og sagde hende mange drøie Sandheder, men det giorde 
hende ikke vred, hun svarte igien i samme Tone, og saaledes 
mundhuggedes de bestandig for dog immer at søge hinandens 
Selskab igien.



Søndagen den 5te August var Afreisen bestemt at skulle finde 
Sted ved Midnatstid. Thorvaldsens Homme d’affaires eller 

Agent, en Skotlænder ved Navn Grant, havde lagt Planen, be
sørget Passer, bestilt Vogne og skulde følge med til Livorno 
for yderligere at være behjælpelig.

Om Middagen spiiste jeg, Lieutenant Kinch og Hans hos
Paulsens. Efter Bordet blev Thorvaldsen kaldt bort for at bi- 
vaane endnu et Comitémøde over en eller anden Kunstgien- 
stand. Medens han var fraværende, kom Flere i Besøg for at 
sige ham Farvel, blandt Andre erindrer jeg en preussisk Diplo
mat, og Nogle af Disse lagde ikke Skiul paa deres Tvivl om, 
at han virkelig giorde Alvor af Reisen.

Paulsens Vogn holdt forspændt for at kiøre ud med os, saa- 
snart Thorvaldsen kom tilbage, Fru Paulsen sad paaklædt til 
Kiøretouren, da Prindsessen blev meldt. Man kunde see paa 
hende, at hun var i sit onde Lune, og da Thorvaldsen kort efter 
kom, sagde hun ham Farvel med nogle pikante Bemærkninger, 
hvortil han svarede i samme Tone. Samtalen gik i Staae, Alle 
vare forlegne og ønskede hende bort, men hun vedblev at pine 
os endnu en Times Tid, af Malice sagde de, det var hendes 
Vane. Omsider gik hun med den Bemærkning:

— Jeg seer, at De skal ud!
Vi satte os i Vognen og kiørte hen til Piazza Navone, som 

paa en vis Dag om Aaret, der netop indtraf den Dag, bliver sat 
under Vand, hvorved der dannes et Slags Folkeskuespil. Det
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er en meget stor regelmæssig Plads, der benyttes til Frugt- og 
Grønttorv; paa denne Oversvømmelsesdag aabnes nogle Vand
rør, saa at Vandet kommer til at staae et Par Fod høit over 
Pladsen. Morskaben bestaar i, at Herskabsvogne med pyntede 
Damer kiøre Pladsen rundt med Hiulene i Vand op til Akslerne, 
og Folkestimmelen, der er retireret op paa de høit liggende 
Trottoirer ved Husene, støder hinanden under Skrigen og Jubel 
ud i Vandet.

Da vi havde seet nogen Tid herpaa, kiørte vi en lille Tour 
omkring, forfriskede os med lis fra en Conditorboutik og kiørte 
saa, da det nu var blevet mørkt, ud1 til Mausoleo Augusto, 
hvor der hver Søndag var stort Fyrværkerie. Dette Mausoleum 
er indvendig indrettet til et bequemt Theater med lukkede 
Gange og Loger. Fyrværkeriet var det skiønneste, jeg har seet; 
Logerne stærkt besatte med det eleganteste Selskab; Skue
pladsen saavelsom den forreste Deel af Logerækkerne vare 
aabne med den stierneklare Himmel til Tag, det var en meget 
behagelig Aften. Her kom mange af Thorvald'sens Bekendtere 
ind i Logen til os for at sige ham Farvel.

Efter endt Fyrværkerie kiørte vi til Via condotti, hvor jeg og 
mit Følge stege ud og sagde Farvel til Paulsens, Thorvaldsen 
fulgte med dem for senere at komme til os hos Lepre. Det 
var nu allerede temmelig silde paa Aftenen, vor Indpakning 
var besørget før Middagen; jeg gik altsaa op i Restaurationen, 
hvor der var en talrig Forsamling af Kunstnere, meest Tydskere; 
som vare komne for at følge den store Mester til Vogns. 
Iblandt dem var en meget høi og stærktbygget Mand paa om
trent Thorvaldsens Alder, med en stærk Stemme og et rask, 
livligt Væsen, det var en Maler, Reinhart, troer jeg, han heed, 
Nestoren af de i Rom levende tydske Kunstnere.

Thorvaldsen kom, da Klokken var lidt over elleve. Man sad 
ved Bordene, sladrede, d'rak og røg Sigarer. Klokken henved 
tolv vare Vognene bepakkede, og vor Fører, Mr. Grant, kaldte 
os til Vogns.

Nu kom Afskeden. Alle flokkedes om Thorvaldsen, de Yngre
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ligesom Børnene om en elsket Fader, den lystige Reinhart om
favnede og kyssede den gamle Ven og Dusbroder og sagde 
ham et mandigt, hierteligt Farvel. Vi stege i Vognene: Thor- 
valdsen, jeg, Grant og Hans i den ene, Kinch, Frølich, Blunck 
og Matthia, Thorvaldsens Medhiælper, i den anden, og under 
de Omkringstaaendes gientagne Farvel og Ønsker for en lykke
lig Reise rullede vi afsted igiennem de øde Gader, over Engle- 
broen, forbi Castellet San Angelo, over Peterspladsen med dens 
to mageløse Springvande, hvis mægtige Straalebouquetter glim
rede i Maaneskinnet, igiennem de prægtige Søilerækker, der 
cirkelformig indeslutter Pladsen, og hen til den nu tillukkede 
Stadport, som dog efter et lille Ophold aabnedes for os ved 
Fremviisningen af et „lasciapassare“, der af særdeles Gunst 
var meddeelt Thorvaldsen og hans Følge. Ude af Staden vare 
vi, og lystigt fore vi afsted i den kiølige Nat, jeg med Følelser, 
der ikke var uliig dem, Jason maae have havt, da det var lykke
des ham at komme i Besiddelse af det gyldne Skind.

Een Uge netop havde jeg været i Rom — jeg kom dertil den 
ene Søndag Aften og reiste den anden — jeg havde været paa 
Benene fra den tidlige Morgenstund til seent paa Aftenen, 
havde benyttet Tiden saa godt som muligt til at see Alt, hvad 
mit korte Ophold der tillod, overfladisk kun, men maaskee der
for saa meget mere trættende. Mine Kræfter vare medtagne. 
Jeg længtes efter Hvile for Siæl og Legeme. En behagelig For
smag derpaa havde jeg i Vognen, som rullede rask afsted i den 
deilige, stierneklare Nat. Hans slumrede trygt ligeoverfor mig 
paa Forsædet, overladende det til mig at holde ham fra at 
styrte paa Hovedet ud ad det aabne Vindue.

Tidligt om Morgenen skiftede vi Heste ved et Værtshuus om
trent halvveis, der prangede med det pralende Skilt „Grand 
Hotel“, hvor vi med Nød og neppe fik en Kop Kaffe, medens 
Hønsene meget fortroligt spadserede paa Bordet, vi sadde ved.

Opad Formiddagen vare vi i Civita vecchia og toge ind i det 
samme Værtshuus, jeg var aftraadt i ved Ankomsten. Veien 
havde været overmaade støvet, vi trængte derfor høiligen til at
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giøre vort Toilette. Da dette var giort, satte vi os ned til en 
fortræffelig varm Frokost, der blandt Andet bestod af Villinger, 
stegte i Olie, en ganske ypperlig Spise, som vi ogsaa i Rom 
oftere havde faaet, de kaldte denne Fisk merluche. En Viin 
fik vi her, som jeg ikke før havde smagt, Orvietoviin, den er 
hvid og skummende, i Smag og Udseende meget liig Cham
pagne. Efter Maaltidet lagde jeg mig paa Sengen, de andre 
Herrer besaae Byen og fordreve Tiden, som de bedst kunde 
indtil Indskibningen, der omsider, henved Kl. 5, fandt Sted.

Det var det samme Skib, som jeg havde giort Henreisen 
med, Francesco Imo. Capitainen modtog os med Spillekaartene 
i Haanden og satte sig strax hen igien at spille med en af Pas
sagererne. Paa dette Italienernes Spilleraserie saae jeg paa 
Gaden i Rom et Exempel: En Skoeflikker sad og arbeidede 
ved et lille Bord paa Fortouget, og en Mand stod ved Siden og 
talte med ham. Pludselig lægger Skoeflikkeren sit Arbeide, 
tager et Spil Kaart ud af en lille Skuffe, rødder Bordet, og 
nu begynder de at spille, den Ene staaende, den Anden sid
dende.

Det blæste frisk, og vi havde Vinden imod os. Et langt 
Middagsbord stod dækket under Soelteltet, men da vi vare kom
ne ud af Havnen og satte os ned til Maaltidet, der var elegant, 
med mange Retter, var der af alle Passagererne ingen Andre 
end Thorvaldsen, Kinch, Hans og jeg, der lode sig see paa 
Dækket.

Næste Formiddag, Tirsdagen den 7de August, løb vi ind i 
Havnen ved Livorno. Thorvaldsen vilde gaae ombord i Fre
gatten med mig strax; med Møie fik jeg ham overtalt til at 
gaae i Land og forblive der Natten over. Selv gik jeg ombord 
for at erfare, hvad der i min Fraværelse havde tildraget sig. 
Et Par af Fregattens Fartøier laae ventende paa os i Havnen 
og kom paa Siden af os for at modtage min og Passagerernes 
Bagage.

Da mine Sluproere kom over paa Dampskibets Dæk for at
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bære Tøiet ned i Baadene, udbrød en af Passagererne høit til 
de Omstaaende:

— Das sind nordische Leute! Das sind recht nordische 
Leute! med en Begeistring, som smigrede min National
følelse. Manden var en Schweitzerofficier, der med flere andre 
Officierer og en Snees Invalider vendte tilbage fra Neapel, 
hvor de havde staaet i Tieneste. Vist var det imidlertid, at 
mine Sluproere især vare udmærket store og smukke Karle og 
stak fordeelagtigt af imod de smaa og spinkle italienske Søfolk.

Da jeg kom ombord1, fandt jeg Fregatten seilklar, der stod 
kun tilbage at afgiøre Regningerne i Land. Alt var istand til 
Passagerernes Modtagelse. Under min Fraværelse havde Stor
hertugen med hele sit Hof været ombord og beseet Skibet. Jeg 
havde givet Fisker de fornødne Ordrer i saa Henseende. Dal
gas havde en Timestid i Forveien indfundet sig, for i fuld 
Stadsuniform, som diplomatisk Person, at assistere ved Mod
tagelsen og var ved denne Leilighed bleven saluteret med syv 
Skud, en Ære han satte megen Priis paa, og som han havde 
ladet mig forstaae, han havde ventet sig ved sit første Besøg, 
hvortil jeg da bemærkede, at han dengang var kommen i civil 
Dragt, naar han kom i Uniform, skulde han faae den ham til
kommende Salut. Nu var han altsaa tilfredsstillet; det er ikke 
saa meget at undres over, at en Consul i disse sydlige Lande, 
hvor Ceremoniellet spiller en saa stor Rolle, sætter Priis paa 
disse højrøstede Æresbevisninger, de hæve ham i Indbyggernes 
Øine.

Til Giengiæld havde Storhertugen indbudt Fregattens Officie
rer til et stort Bal paa Slottet, hvor de havde moret sig meget 
godt. Hele Hoffet var, et Par Dage før min Tilbagekomst, 
pludselig reist til Florents paa Grund af et indtruffet Dødsfald 
imellem de smaa Prindser eller Prindsesser. Herved var Thor- 
valdsen befriet fra en Frygt, han havde, at Storhertugen skulde 
beholde ham et Par Dage hos sig, hvortil jeg allerede havde 
medbragt en Indbydelse.

Jeg gik snart efter i Land for at opgiøre mine Sager, sup-
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plere vore Forraad og giøre Resten af de Smaaindkøb til mig 
selv, som jeg hidtil havde maattet opsætte, indtil jeg var vis 
paa Thorvaldsen.

Jeg havde i Commission at kiøbe en rund Marmorplade med 
Scagliola-Malerie til et Bord for Baronesse Pechlin, Hofdame 
hos Prindsesse Juliane af Philipsthal; dette skeete nu, og ved 
samme Leilighed besøgte jeg i Selskab med Thorvaldsen og 
Dalgas den meest berømte Arbeider i denne Genre og saae 
der to Stykker, begge runde Bordplader, det Skiønneste man 
kan forestille sig. Det ene var et Malerie forestillende Milton, 
der besøger Galileo i Fængslet, det andet var et Blomster- 
stykke med en bred Bort af Arabesker i Guld. Tegningen var 
mesterlig, og Farverne havde en Friskhed, en Giands, Skygger 
og Omrids saa smeltende bløde, som intet Malerie paa Lærred 
kan opnaae.

Jeg erindrer nu ikke meer, hvori det er, denne Kunst bestaaer, 
om det er Mosaikindlægning eller Maling med egne Farver paa 
Stenen eller i den; kun erindrer jeg, at vi saae en Deel af 
Omgangen derved, som bestod i at give den hele Plade en Af
slibning med Vand og en Slags Pimpsteen eller Noget, der saae 
ud som det, man kalder Meerskum. Farverne, der indtil da vare 
matte og ukiendelige, fremtraadte først under Slibningen og 
erholdt den samme Giands som Marmoret.

Herfra gik vi til et Kunstværk af en anden Art, det var en 
Miniaturafbildning af Peterskirken i Rom, udarbeidet, troer jeg, 
i Træ. Det hele Tempel bedækkede et Bord nogle Alen langt; 
Taget kunde aftages, og man saae da Kirkens Indre, Alt gien
givet i de nøiagtigste Forhold, og saa fuldstændigt og Farverne 
saa nøie efterlignede, at vi, der lige kom fra at have seet 
Originalen, i den høieste Grad forbausedes over dette Kunst
værk. Det er siden bleven foreviist i Paris, Wien, London og 
maaskee flere af Europas Stæder.

Med Fru Dalgas var jeg i en Boutik og kiøbte noget kostbart 
Silketøj til en Kiole til min kiære Kone.

Vi vare endnu i en Boutik, Magasin Ture kaldet, hvor jeg
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saae de kostbareste og prægtigste orientalske Pyntsager, jeg 
har seet: Shawler og smaa broderede Tørklæder af den fineste 
og blødeste Thibet-Uld til uhyre Priser, tyve Tusinde Seudi 
var Prisen paa eet. Der var de meest forskiellige Sager, saavel 
for Herrer som for Damer. Eieren af Boutiken viiste os om, 
igiennem flere Etager, med største Artighed, uden at vi kiøbte 
for en Skilling.

Henimod Kl. 12 var jeg færdig, og da Thorvaldsen yttrede 
stor Utaalmodighed efter at komme ombord, ilede jeg i For- 
veien for at berede ham en festlig Modtagelse. Jeg havde ikke 
tænkt at modtage ham før den næste Dag og var end ikke be
redt paa Middagsmaaltidet til det forøgede Selskab. Til Lykke 
mødte jeg underveis min Underhovmester Toile, der var en 
flink Person til i en Hast at finde Udvei, og jeg gav ham de 
nødvendige Instructioner til at have en Diner færdig til pas
sende Tid, hvortil han maatte giøre Indkiøb i Land.

Da jeg kom ombord, lod jeg en Salut og Festflagning giøre 
klar. Stadsfartøierne bleve indsendte for at afhente vor hæd
rede Giæst og Følge, hvortil Hr. Grant, Consul Dalgas med sin 
Viceconsul og en Italiener havde sluttet sig. Da Fartøierne nær
mede sig Skibet, bleve Flagene heiste, og da Alle vare traadte 
over paa Dækket, hvor jeg og Officierer modtoge dem ved 
Falderebet, medens hele Mandskabet i festlig Dragt var op
stillet foranfor, omfavnede jeg Thorvaldsen og bød ham Vel
kommen paa dansk Grund, hvorpaa jeg vendte mig til Mand
skabet og sagde:

— Lad os ønske vor høitberømte Landsmand Velkommen 
iblandt os’ hvilket blev besvaret med et tre Gange gientaget 
Hurraraab, medens en Salut af ni Skud blev affyret. Denne 
Modtagelse glædede øiensynligt den herlige Olding. Han var 
oprømt og ualmindelig glad, paa sin stille Viis, den hele Dag. 
Til rette Tid var Middagsmaden færdig, og vi satte os ned til 
Bordet, elegant serveret med mit nye franske Spisestel, Sølv- 
tøi og Tilbehør, til et Maaltid, der, skiøndt i Hast improviseret, 
dog ikke gav noget slet Forvarsel for Reisen. Champagnen
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knaldede til langt ud paa Aftenen, en italiensk Sanger med den 
klareste Quindestemme, jeg nogensinde har hørt, sang for os 
å la Catalani; Aftenen var skiøn, og vi tilbragte den, røgende 
vore Sigarer, paa Dækket i Fryd og Gammen.

Thorvaldsens Datter, Fru Paulsen, havde været meget be
kymret for, hvad Faderen skulde faae at spise underveis paa 
den lange Reise til Danmark og vilde gierne have medgivet os 
Noget, indtil jeg beroligede hende over dette Punkt. Vi vare 
nu meget vel provisionerede: Foruden levende Faar, Sviin, 
Ænder, Høns, Kalkuner og Duer havde jeg baade i Toulon og 
her kiøbt hermetisk nedlagte Sager af mange Slags; vi havde 
engelske Biscuits, Kex og Tvebakker i Blikkasser, Confiturer 
og tørrede Frugter samt danske Syltetøier til Dessert, Vine og 
andre Drikkevarer havde vi rigelig Forraad af i mange forskiel- 
lige Slags. Jeg havde dennegang, ligesom paa mine tidligere 
Reiser, giort rigelige Indkiøb for saaledes med Overskuddet at 
forsyne min egen Kiælder og Huusholdning hiemme.

Iblandt de Ting, jeg her kiøbte, var en stor Marmorsteen, tre 
Alen lang, som jeg bestemte til en Liigsteen over min salige 
Fader.

Den næste Morgen, den 9de August, gik vi iværk med at 
lette og vare omtrent Kl. 10 under Seil med god Vind og frisk 
Kuling, men vi vare ikke komne langt udenfor Gorgona, før 
Vinden døde af, og nu laae vi og dreve i fuldkommen Havblik 
i meer end en Uge. Endelig fik vi en frisk Kuling, som feiede 
os afsted forbi Minorca og til henimod Indgangen af Strædet. 
Her fik vi et Par Dages Modvind og Storm.

Lieutenant Lund, et godmodigt ungt Menneske, døde her og 
blev sat overbord med de sedvanlige Sørgeceremonier. Han 
var syg ved Afreisen fra Livorno, hvor han ved at ligge og 
fiske i en Baad, paa Silden, hvoraf han var en stor Elsker, 
havde udsat sig for den stærkeste Middagshede og faldt i en 
hidsig Feber, som endte hans Liv. Det længe vedholdende 
stille Veirs Monotonie, Stormen og Dødsfaldet, havde i For- 
eening den Indflydelse paa Thorvaldsen, at Begravelsen, eller
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her Overbordsætteisen i Havet af den Døde, giorde et stærkt 
Indtryk paa ham, som først Synet af Spaniens majestætiske, 
uforlignelig skiønne Kyster nogle Dage efter kunde forjage.

Efterat det haarde Veir havde lagt sig, fik vi en behagelig 
Krydstour langs med Spanskekysten fra Cap de Zate og lige til 
Malaga, ofte nær under Landet, saa der dog var Noget at be
tragte og skadesløsholde os for den langsomme Fart.

Jeg troer, det var den 26de August, at vi ankrede paa Ma
laga Rhed udenfor Fyrtaarnet. Her havde jeg tænkt at recreere 
mine Passagerer et Par Dage, desværre kom der uventet en 
Streg i min Regning. Vort Sundhedspas var givet, men ved 
Anmeldelsen af Lieutenant Lunds Død paa Reisen havde jeg 
og Lægen begaaet den Uforsigtighed at nævne hans Sygdom 
med det i Danmark almindelige Navn Typhus. Dette kiendte 
nu Sundhedscommissionen i Malaga ikke, slog op i et Lexicon 
og fandt Ordet forklaret med: en smitsom og ondartet Feber, 
og derfor skulde vi holde otte Dages Quarantaine. Herpaa 
kunde jeg ikke indlade mig, og vi maatte altsaa lade os nøie 
med at see Byen i Afstand i de to Dage, vi bleve liggende her, 
d'eels for Modvind og Stille, deels for at indtage Viin til Mand
skabet og Forfriskninger til mit Bord, fornemmelig Frugt, som 
Viindruer, Valencia-Meloner, frisk nedlagte Figener, Rosiner 
etc. Det var tre og tyve Aar siden, jeg sidst var i Malaga. Paa 
min Forespørgsel til Lotsen om alle de Mennesker, jeg dengang 
havde kiendt, fik jeg hver Gang det Svar:

— Ha muerto! — Han er død!
Anden Dagen efter vor Ankomst lettede vi om Aftenen og 

fik den næste Formiddag en frisk „Levant“ eller Østenvind, 
som førte os med en strygende Fart igiennem Strædet, tæt 
forbi den malerisk beliggende Bye Tarifa og et Stykke ud i 
Atlanterhavet, hvor vi mødte Nordenvind og maatte krydse 
største Delen af vor Vei til Canalen, som vi hurtigt slap igien
nem, passerede over Nordsøen, igiennem Kattegattet og fik 
paa en meget smuk September-Eftermiddag Lots under Gille
leje, denne bragte os op under en Skov i Indgangen til Sundet,
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Ellekildehage, hvor vi gik til Ankers for Modvind og Storm 
ved Solens Nedgang.

Samme Aften i Skumringen hørte jeg, som jeg stod under 
det aabne Skylight, Officiererne paa Dækket udbryde i gien
tagne Udraab af Beundring, og Fisker kom hen til Vinduet og 
bad mig om at komme op et Øieblik. Da jeg kom op paa 
Dækket, stod Thorvaldsen heelt agter ude paa Skandsen om
ringet af Officiererne og stirrende op imod Himlen, henrykt i 
stille Beundring. Luften var overalt mørk, næsten sort, det 
sidste Skiær af Dagslyset var forsvundet; men over Agter- 
enden af Fregatten, der vendte mod Nord, straaled'e et Nord
lys saa klart, at det syntes at kaste en Giands over de agterude 
staaende Personer, udbredende sig i en Halvcirkel ned til begge 
Sider af Horizonten og rækkende op til Zenith; det var som en 
Glorie, der omgav Fregatten midt i den mørke Nat rundtom. 
Straalerne funklede og knitrede endnu i nogle Minuter og smel
tede lidt efter lidt hen. Jeg kunde ikke afholde mig fra at ud
bryde til Thorvaldsen, at det var Nordens Genius, der bød 
ham Velkommen til hans Fædreland. Han svarede, endnu hen- 
sunken i Beundring:

— Aa, det er deiligt! Hvor er det deiligt! Jeg har siden, ved 
en Udstilling paa Charlottenborg, seet et Malerie, hvor dette 
skiønne Syn er skildret.

Den næste Dag, en Søndag, maatte vi ligge stille for Mod
vind og Strøm. Om Middagen kom et Dampskib ud til os fra 
Helsingør, propfuldt med Damer og Herrer, som seilede flere 
Gange rundt om Fregatten og bød Thorvaldsen Velkommen 
med Musik og Hurraraab. Uagtet han havde beskadiget sin 
Fod et Par Dage iforveien og maatte gaae med nedtraadte Sko, 
gik han dog ombord paa Dampskibet for at takke sine Lands
mænd og Landsmandinder for den Ære, de viiste ham. Længer 
op ad Dagen kom det Kongelige Bugserdampskib under Lieute- 
nant Åschlund til os. Zahrtmann, som var Chef for Vagtskibet, 
havde sendt det for at være mig til Assistance med Bugsering, 
om det behøvedes.
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Om Mandagen — Datum kan jeg her ikke angive, men det 
maae have været i Midten af September — lod det om Morge
nen til, at Omstændighederne nogenlunde vilde føie sig for os, 
og henimod Middag lettede jeg og lod Dampskibet bugsere os, 
hiælpende til med vore Seil.

Man var i Kiøbenhavn underrettet om Fregattens Ankomst, 
ligesom det allerede fra Livorno var meldt, at Thorvaldsen hav
de indskibet sig paa den ; i et Brev fra Festcomitéens Secre- 
tair var jeg anmodet om at passe Ankomsten til Kiøbenhavn 
saaledes, at den indtraf paa en for det store Publikum bequem 
Tid paa Dagen.

Fregattens Seilads hele Sundet op var liig et Triumphtog. 
Alle Skibe paa Helsingørs Rhed flagede, Baade med pyntede 
Damer og Herrer fra begge Sider af Sundet omgave os, Blom- 
sterkrandse kastedes, Musik tonede rundt om.

Veiret havde forandret sig, det var blevet Taage med nu 
og da en fiin Regn, efter vi var passerede Kronborg, men selv 
dette gav Festligheden et interessant Anstrøg; saaledes hørte vi 
pludselig Melodien af Kong Christian spillet meget smukt af et 
stærkt besat Musikcorps ikke langt fra os, uden at vi kunde 
øine, hvorfra Musiken kom, før i det samme en Baad brød 
frem af Taagen med Indvaanere fra Helsingborg og det skaan- 
ske Husarregiments Musikbande i. Vi hørte Hurraraab fra usyn
lige Baade, ja oppe fra Luften, og først da Taagen, som idelig 
var i Bevægelse, lettede sig, saae vi Baaden eller Skibet med 
Folk paa Ræerne, hvorfra Hilsenen kom, og som havde den 
Fordeel over os, at de saae Fregattens Komme paa dens høie 
Mastetoppe, der ragede ud af Taagen.

I Førstningen, og saalænge det lod sig giøre, lod jeg Hilse
nerne giengiælde ved at lade Fregattens Mandskab raabe Hur
ra; men det var trættende og drog Opmærksomheden fra Ski
bets Manøvre, denne uophørlige Larm rundtom giorde mig det 
vanskeligt nok at passe Skibets Bevægelser. Som vi kom nær
mere op mod Trekroner, aftog Larmen dog betydelig og ind
skrænkede sig kun at komme fra et enkelt til Ankers liggende
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Skib eller en eenlig Baad fra Kysten. Jeg benyttede Øieblikket 
til at tage et hurtigt Middagsmaaltid; men før vi vare til Ende 
dermed, meldte man mig, at vi passerede Trekroner. Strax efter 
lod jeg Dampskibet kaste los, og Fregatten gled ind efter med 
den Fart, den endnu havde, og som den conserverede længere 
og stærkere, end jeg havde troet muligt. Et Varpanker var parat 
til at falde agter for at stoppe Farten, skiøndt man neppe havde 
anseet det for fornødent.

I dette Øieblik kom Fisker og Overstyrmanden til mig og 
meldte, at de troede, Lotsen var bleven gal eller havde drukket 
sig fuld. Jeg gik forud og fandt rigtignok hans Adfærd mis
tænkelig, han hviskede Commandoerne for Roret agterud; han 
sank paa Knæ, slog med Armene og gebærdede sig høist lat
terligt. Jeg spurgte de to Andre:

— Skal jeg tage Commandoen fra ham? Saa siig det strax! 
De har staaet ved ham hele Tiden og maae have givet Agt 
paa ham! Det torde de ei raade til. — Pas paa ham da, og er 
der Fare og Nødvendighed for det, saa commandeer strax An
keret at falde! sagde jeg til Fisker. Formodentlig har den be
døvende Larm fra de Tusinde Baade, der omgave Skibet, giort 
Manden confus i Hovedet.

Omsider lød Commandoen tværs af Kastelpynten til at lade 
Ankeret falde, og strax efter Agtervarpet eller Stopankeret. Paa 
engang kaldte en Larm og høie Jammerskrig agter paa Skand- 
sen mig fra Falderebet, hvor jeg stod, min første Tanke var 
Thorvaldsen, men ham saae jeg staae opreist omgivet af nogle 
Andre, derimod saae jeg nogle af Folkene ligge paa Dækket 
stønnende og jamrende sig. Det var Agtervarpet, der havde 
voldsomt løsnet en svær Klampe og knækket en Pullert, hvortil 
man havde kastet det, og i det voldsomme Ryk havde slynget 
fem Mand overende, der alle syntes stærkt beskadigede. Jeg 
lod dem strax bringe ned af Dækket, et Gardin af Seildug op- 
slaae paa Batteriet, bag hvilket Matradser udbredtes, for at 
lægge de Saarede paa, indtil de kunde blive transporterede 
iland.

Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 14
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Lieutenant E. Wulff og en Baadsmandsmat havde faaet Laar- 
benet brækket, de Andre havde Contusioner, om hvis Farlighed 
Lægerne endnu ikke kunde afgive Dom. Dette var en slem Dæm
per midt i den Jubel udenfor Skibet og den umaadelige Vrim
mel af pyntede Baade med1 Flage, Faner, Krandse og alle Slags 
Emblemer.

Et saadant Skuespil som det, der nu viiste sig udenfor og rundt 
om Fregatten, har jeg aldrig i mit Liv seet. Jeg satte Officierer 
til at forhindre Baade fra at lægge til Skibet, bad de Deputa
tioner, der nærmede sig for at komme ombord for at byde Thor- 
valdsen Velkommen, om at vente et Øjeblik, indtil Fregatten 
var kommen ret til Ankers og i nogenlunde Orden. Uheldet, 
der var indtruffet Øjeblikket før, vilde jeg holde skiult. Da Alt 
var i Orden, indbød jeg de ventende Herrer til at komme om
bord, og nu kom Deputationer fra Kunstacademiet, fra Fest- 
comitéen og Flere over paa Dækket og bøde vor Helt vel
kommen. Han havde hele Tiden staaet oppe paa en Rælings- 
trappe agter med blottet Hoved og hilst ud til den jublende 
Mængde.

Klokken var imellem fire og fem. Tiden var altsaa passende 
og heldig. Endskiøndt Indseilingen var skeet hurtigere, end det 
kunde forudsees, og det tykke Veir forhindrede i at see Fre
gatten langt ude, vare dog alle Baade komne netop til rette Tid, 
og Toldbod, Broer, Holmen og Langelinie vare propfulde af 
Mennesker, Lave saavelsom Høie, thi de simple Folk kaldte 
ham deres, da hans Fader havde været en simpel Steenhugger. 
Godt var det, at Fregatten kom tidligere, end den var ventet; 
de fornemste til Procession bestemte Baade kom netop ud igien- 
nem Bommen, idet vi ankrede, vare de komne os i Møde læn
gere ude, som Bestemmelsen var, vilde Ulykker neppe være 
undgaaet. Nu gik Alting af uden det mindste Uheld udenfor 
Skibet.

Jeg har glemt at omtale, at Thorvaldsen Dagen før, da vi laae 
ankrede i Sundet udenfor, havde modtaget Efterretning om, at 
Kongen havde udnævnt ham til Conferentsraad.
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Rundtom gientoges Hurraraabet, hvergang Thorvaldsens hvi
de Hoved med de flagrende Haar saaes over Rælingen, ogsaa 
mig erindrede Publikum med et hædrende Hurra til Velkomst
hilsen.

Baadene bleve giorte klare, og Thorvaldsen, jeg og Hans 
gik i Chaluppen. Nu indtraf der et andet Naturspil, som ogsaa 
er giort til Gienstand for et Malerie: Regnen hørte op, Taagen 
fordeelte sig; og pludselig hvælvede den skiønneste og fuld
stændigt dannede Regnbue sig ligesom over den store Kunst
ner, idet han steg ned i Baaden.

Man vil maaskee finde det overtroisk og barnagtigt af mig, at 
jeg lægger Mærke til saadanne Hændelser og tillægger dem en 
Betydning, der dog ikke lader sig forklare. Men hertil bemær
ker jeg først, at begge hernævnte Naturspil, Thorvaldsens, et 
Aar eller to før i Rom, miraculeuse Frelse fra en voldsom Død, 
idet en Dreng, hans Værts Søn, af Uforsigtighed affyrede en 
Pistol paa ham, og Skuddet traf ham lige paa Hiertet uden at 
tilføie ham anden Skade end Besvimelse, hans Dødsmaade, og 
endelig, at den ufuldendte Model til hans sidste Arbeide Natten 
efter hans Død styrtede sammen, ere alle Omstændigheder i 
denne store Kunstners, og jeg troer, man kan sige, i denne store 
Mands Liv, som dog maae slaae de Fleste og vække Tænkernes 
Opmærksomhed; dernæst er det først i min fremskredne Al
der, efter mange Aars Erfaringer af mit eget og Andres Liv, at 
jeg er bleven opmærksom paa disse os uforklarlige Hændelser 
eller Sammentræf — jeg veed ikke, hvad jeg skal kalde dem—, 
der kunde synes os ligesom Vink fra en høiere Verden. Og 
beretter Historien ikke ofte Lignende af mærkelige Mænds Liv?

Hyppige Erfaringer af mit eget Liv, hvorom jeg i det Føl
gende vil komme til at tale, have givet mig en dunkel For
modning om, at de fleste eller alle Menneskers Liv kunne op- 
viise Saadanne; man kalde dem Forvarsler, Anelser, høiere 
Vink, der som oftest oversees eller, høit, bagefter erindres 
uden at vække videre Eftertanke.

En dunkel Tro, en Anelse har jeg, at vi leve omgivne af
14*
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Aandeverdenen, hvis Indvirken paa os vi ubevidst ere under
kastede. At vi ikke kunne forklare os dette, kan jo dog ingen 
Grund være til at negte eller bestride Tilværelsen af det. Hvor 
mange Ting er der ikke i Naturen, som vi ikke kunne forklare 
os, og som vi dog maae indrømme Tilværelsen af. Det ene nye 
Phænomen efter det andet aabenbarer sig for Mennesket, Tæn- 
kernes Aand beskieftiger sig med det, stræber at udgrunde 
dets Natur, dets Ophav, dets Aarsag, dets Forbindelse og Hen
sigt, medens den store Mængde i det Højeste kun studser et 
Øieblik og derpaa forjager Tanken om det som Noget, der ikke 
lader sig forklare, som Noget, der maaskee slet ikke er til, men 
kun synes saa.

Denne Tro er hos mig bleven til Overtro, jeg seer aldrig paa 
Tegn, Dage eller Drømme eller lader mig styre i mine Hand
linger af Varsler, men jeg er opmærksom paa, hvad der fore- 
gaar eller er foregaaet omkring mig, og hvad der er af den Art, 
at det i Sammentræf og Sammenhæng synes at kunne forklares 
som Vink fra en høiere Verden, tiener til at fremkalde en nøiere 
Betragtning, nøiere Undersøgelse af mig selv og mine Hand
linger. Langt fra at svække min Tro paa et guddommeligt For
syn, styrker disse Anelser den.

Det var ingen let Sag for min store og brede Chalup med 
sine lange Aarer at bane sig Vei igiennem den myldrende 
Mængde af Baade, fuldt proppede af pyntede Herrer og Da
mer. Langsomt og med Forsigtighed, for ikke at beskadige No
gen med vore Aarer, skrede vi frem under en uophørlig, be
døvende Jubel og Hurraraab. Da vi kom til Trappen, vare alle 
Trinene tæt besatte med Mennesker, og hele Pladsen ovenfor 
mig var en bølgende Skov af Menneskehoveder, som giorde det 
umuligt for mig at see den i Beredskab holdende Vogn, hvorhen 
vi skulde rette vore Skridt.

Jeg lod en halv Snees af mine Sluproere springe iland og 
med Ryggen stemt mod de stedse indtrængende Skarer bane 
os en aaben Vei igiennem Folkemassen. Skridt for Skridt gik 
det, snart i een, snart i en anden Retning paa Maa og Faa hen-
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imod Vognen, som vi ikke kunde see. Sveden perlede ned ad 
Ansigterne paa mine stærke Sluproere, af Anstrengelse for at 
holde den bølgende Menneskemasse fra at trænge ind paa os, 
og det vilde ikke være lykkedes dem, dersom de ikke havde 
været understøttet af en Snees vældige Muur- og Tømmer- 
svende i gule Skindbuxer, der af alle Kræfter hialp med at 
stemme Ryggen imod, idet de uophørligt brølede deres Hurra- 
raab i vore Øren og fyldte Luften rundt om os med Stanken 
af Brændeviin.

Omsider havde vi naaet Karethen, hvor Conferentsraad Han
sen. — Architecten — og et Par andre Herrer modtoge Thor- 
valdsen med Omfavnelser og nogle faa Velkomstord. De stege 
strax i Vognen, og jeg benyttede Leiligheden til at bringe min 
Søn i Sikkerhed ved at bede dem forunde ham en Plads i 
den. Hestene bleve strax spændte fra, og Folket trak Vognen 
afsted igiennem Gaderne til Charlottenborg.

Længselsfuld efter at mødes med min Kone, som jeg havde 
skielnet blandt Mængden, staaende inde paa Holmen ved Bom
mensvagt, viftende med sit Tørklæde, idet vi roede forbi, ilede 
jeg op til Admiral Holsten for at melde mig. Han var ikke i 
sin Bolig i Bredgaden, men paa et Landsted ved Frederiks
berg. Jeg maatte derfor gaae den lange Vei til Skindergade, 
hvor Admiral Schønheyder boede. Fra ham sendtes jeg tilbage 
til Amalienborg for at melde mig til Kongen. Her maatte jeg 
vente i Forgemakket, som det heed, fordi der var Referat, men 
siden fik jeg at vide, at Kongen havde været hos Fru Danne
mand, hvorhen der var gaaet Bud efter ham. Hans Majestæt 
kom, og jeg blev indladt.

Jeg var bleven noget ophidset af den meer end en halv Times 
Venten, men min Utaalmodighed svandt strax ved de venlige 
Ord, hvormed Kongen modtog mig. Frederik VI var i sit Væsen 
den elskeligste af alle de Konger og Fyrster, jeg har kiendt. 
Hans Nedladenhed og Venlighed havde intet Afmaalt eller Paa
taget, den var naturlig, faderlig og kom fra Hiertet. Efter at 
have budt mig Velkommen og modtaget min Melding med me-
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gen Venlighed, skiøndt, Gud veed, den gamle Konge efter at 
være hentet saa langveis fra, kunde have lige saa megen Grund 
til at være vranten tilmode, som jeg var over at have maattet 
vente, spurgte han mig nærmere ud om Reisen, yttrede sin 
Beklagelse over det indtrufne Uheld ved Ankringen, og da han 
havde spurgt, om jeg havde seet min Kone, sagde han:

— Ja, gaae da saa! jeg vil ikke opholde Dem længer, jeg 
kan tænke, De længes efter at see hende.

Min Kone traf jeg i Admiralindens Huus rask og glad ved 
at see Mand og Son igien. Hans var imidlertid kommen fra 
Charlottenborg, efter at have taget Deel i den sieldne Ære at 
blive trukken af Folket giennem Gaderne i Triumph.

En Dag eller to efter blev jeg indbuden til Taffels tillige
med Thorvaldsen, som nu havde faaet Storkorset af Danne
brogsordenen.

Saasnart Skibet var aftaklet, reiste jeg ud til min stille, lyk
kelige Bolig i Lyngby, som jeg nu saae mig istand til at for- 
skiønne med mangt et hiembragt Stykke til Prydelse saavelsom 
til Forøgelse i Bohave og Huusforraad. En rund Sum, saavidt 
jeg erindrer tolv Hundrede Rbd., blev mig godtgiort for Ud
læg til Bespisning og Logisindretning for Thorvaldsen og hans 
Følge. Min Fordeel bestod i Overskuddet af de indkiøbte Vine 
og andre Forraadsartikler, samt hvad der af de forøgede Ind
tægter som Skibschef blev tilovers, hvilket, de anskaffede Smaa- 
sager og Serviceartikler fraregnede, kunde udgiøre en lille Sum 
af to, tre Hundrede Rbd. contant Tilvæxt af mit lille i Spare
kassen staaende Reservefond, for mig i mine tarvelige Kaar 
en ikke ubetydelig Gevinst.

Efter at vi vare komne lidt i Orden efter Reisen, havde jeg 
Thorvaldsen og et talrigt Selskab, deels fra Staden, deels Hono
ratiores fra Lyngby, til Giæst paa Rostenborg ved en brillant 
Diner. Det var en smuk Efteraarsdag i de sidste Dage af Sep
tember Maaned. Vi spadserede før Bordet i Sorgenfri Hauge, 
hvis høie Eier var fraværende. Thorvaldsen viiste os nogle klod-
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sede Steenengle over en Dør paa Slottet og fortalte os, at han 
som Dreng havde været med at udhugge dem.

Længere hen paa Efteraaret havde jeg endnu en stor og 
elegant Diner paa min Reises Levninger, et Kammeratselskab. 
Der var Liv paa Rostenborg det Aar.

I Løbet af Vinteren var jeg ofte indbuden i Selskaber i Kiø- 
benhavn, som gaves for Thorvaldsen, der naturligviis blev fe
teret af Alle, og meer maaskee end hans Helbreed taalte. Han 
begyndte at skrante og maatte paalægge sig Diæt.

Om hans Liv ombord paa Reisen maae jeg endnu tilføie et 
Par Ord. Han stod i Almindelighed op imellem 7 og 8, efter 
at have drukket sin Kaffe paa Sengen, samtalende med Blunck 
og Matthia, der regelmæssigt indfandt sig ved hans Lever. 
Hans Toilette var snart giort. Det heed sig, at han laae uden 
Skiorte, kun med en tynd ulden eller Linned Trøie, ja, at han 
end ikke om Dagen bar Skiorte men blot løs Krave, der gik 
ned over Brystet og blev bunden om Livet. Vist er det, at hans 
hele Garderobe indeholdtes i et lille Skriin, saa stort som en 
Reise-Skrivepult. En gammel bruun Frakke og et Par gule 
Nankinsbuxer var hans Daglig-, en temmelig luvslidt sort Kiole 
og Buxer hans Stadsdragt, og min Hovmester maatte saa ofte 
stoppe og lappe paa denne og hans øvrige Klæder, at han 
for mig beklagede sig over den Nød, han havde med at holde 
de forslidte og møre Klædningsstykker sammen. I Varmen bar 
han intet Halstørklæde, men blot den nedfaldne Halslinning, 
sammenbundet med et sort Baand.

Var Veiret smukt, som det den meste Tid af Overreisen var, 
spadserede han paa Dækket, sad paa Reposbænken og betrag
tede Kysterne eller Havet og dets vexlende Naturscener, hvor
ved jeg bemærkede, at kun det Store, det Ophøiede tiltalte hans 
Kunstnersands for det Skiønne. Englands og Siællands smilende 
og frugtbare Kyster havde ingen Interesse for ham: Dovers og 
Beachy Heads for os Andre maleriske Kridtklinter med den smi
lende grønne Indfatning, sammenlignede han med en Oste- 
skorpe, Norges Fielde var ham flade og uden „Linier“, hvor-
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imod de spanske Kysters storartede „Linier“ henreve ham til 
Beundring.

Kl. 10 samledes vi ved Frokostbordet til et Maaltid bestaa- 
ende af varmt og koldt Kiøkken. Efter dette Maaltid drog han 
sig tilbage til Kahytten, hvor han enten samtalede med sine 
Reisefæller eller satte sig til at læse i den eeneste Bog, han førte 
med sig eller tog i Haanden. Det var en gammel tydsk Græsk- 
romersk-Mythologie med meget slette Afbildninger i Kobber
stik eller Træsnit. Han havde da altid et meget simpelt, grovt 
Blyant og løse Blade af ligesaa slet Papir ved Haanden, hvor
med han udkastede raa Skitzer af Figurer, eftersom Læsningen 
fremkaldte nye Ideer hos ham; sandsynligviis til Benyttelse 
ved de nye Arbeider og Compositioner, hvormed hans rige, 
stedse skabende, Aand gik svanger. Ikke sielden overraskede 
jeg ham, henfalden i Slummer i et Hiørne af Sophaen, Bogen 
falden ham ud af Haanden og liggende paa Gulvet.

Ved Middagsbordet geneerte det ham i Førstningen at see 
den i Krigsskibe sedvanlige Etiquette, at Alle møde i fuld 
Toilette til Chefens Bord som til et Selskab, og han giorde 
Undskyldning for, at han ikke havde giort det Samme, indtil 
jeg sagde ham, at dette var en nødvendig Deel af Skibsdisci
plinen, som vi Andre ikke kunde undlade, men som ikke ved
kom ham det Ringeste; han maatte kun ikke lade sig genere 
deraf og ganske følge sine egne Vaner og sin Bequemmelighed.

Han spiste med god Appetit og stærkt, i Betragtning af den 
liden Bevægelse han kunde giøre sig, og den Uvirksomhed han 
levede i. Derfor begyndte han ogsaa at skrante hen paa Touren, 
han leed undertiden af Hæmorrhoidaltilfælde og klagede over, 
hvad han troede var en Hiertesygdom og deraf følgende Be- 
ængstelser.

Resten af Dagen tilbragtes paa Dækket, undertiden besøgte 
han Officiererne i deres Messelukaf. Om Aftenen spillede han 
Lotterie med Frølich, Blunck, Matthiå og Hans. Jeg var nem
lig bleven underrettet om, at dette var hans Yndlingsspil, og 
havde derfor i Livorno forsynet mig med de dertil hørende
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Requisiter. Under Spillet vedligeholdt han Samtalen om for- 
skiellige Gienstande, men passede alligevel sit Spil med stor 
Interesse, hvori han efterlignedes af min Søn, der med en 
Iver, som næsten giorde mig bange, deeltog i disse Aftenpartier, 
mindede de Andre, naar det var paa Tiden at gaae til dem, og 
var altid den Første paa Pletten.

Der var noget Morende og Rørende tillige i at see Livets 
Extremer mødes saaledes, den halvfierdsaarige Olding og den 
otteaars Dreng, smittet af Alderdommens Sathed og Stadighed. 
En Aften kom Hans alene op paa Dækket tidligere end sed- 
vanligt og gav sig til at lege Tagfat med en af Officiererne. 
Jeg spurgte ham, om Spillet nede allerede var brudt op.

— Nei! Han havde kun ikke Lyst at spille længer, vilde 
heller røre sig lidt i den friske Luft. Da de Andre kom op, fik 
jeg at vide, hvad jeg vel havde giættet, at Hans var bleven 
stødt over, at Thorvaldsen eller de Andre vandt hver Pullie, og 
at han tabte. Jeg troer, de spillede om Bønner.

Thorvaldsen lagde sig kiendeligt ud paa Reisen; hans An
sigtstræk blev noget slappe og hængende. Maleren Blunck af
tegnede os Alle, Officierer og Passagerer i een stor Gruppe 
med Blyant og Tusch; Portraiterne i Almindelighed veltrufne, 
nogle endog mesterligt lignende og deriblandt Thorvaldsen, som 
han gik iblandt os. Jeg har dette Stykke indsat i Ramme og 
Glas.

Af Væsen var Thorvaldsen mild og stille; i Samtalen om al
mindelige Gienstande, udenfor Kunsten, var hans Tankegang 
ikke riig eller omfattende, men klar og sund ; man hørte hans 
Mening gierne og med Agtelse, der var i Alt, hvad han talte, 
den samme ophøiede Simpelhed og Naturlighed, som udtaler 
sig i hans Kunstværker. Som han gik og stod, som han talede, 
kunde man tro at see en af Oldtidens Vise for sig. Hans hele 
Skikkelse, den høie, stærktbyggede og kraftige Figur, det store 
Hoved med de fulde, flagrende, hvide Lokker, det ædle, fiint- 
dannede Ansigt, et Aasyn straalende af Mildhed og Siælsro, 
mindede En uvilkaarligt om de Marmorstatuer og Buster, som
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ere os levnede fra den græske og romerske Oldtid, forestil
lende Olympens Guder eller hine Tiders store Digtere, Philo
sopher og Talere.

Senere i Kiøbenhavn giorde en Dame, der sad1 ved Siden af 
mig i et Middagsselskab, hvor Thorvaldsen var tilstede, den 
træffende Bemærkning, at dersom en Fremmed, der aldrig 
havde seet Thorvaldsen før, kom ind og blev opfordret til at 
udpege ham blandt Selskabet, vilde han ufeilbarlig og øieblik- 
kelig finde den rette Mand, saameget udmærkede han sig i 
sin ydre Personlighed fra alle Andre.



Da Foraaret kom, begyndte min kiære Kone at skrante.
Søbade bleve hende anbefalet, og i Sommerens Løb 

kiørte hun flere Gange ned til Stranden og brugte Badet. Og- 
saa styrkede de hende tilsyneladende. Hun var hele Sommeren 
over livlig og munter; vi giorde vore sedvanlige Spadseretoure 
og sankede Markblomster til vore Værelsers Prydelse. Vi havde 
ofte Besøg af Slægt og Venner fra Kiøbenhavn, ogsaa Omgang 
med flere Familier, der havde Sommerbolig i Omegnen. Det 
var denne Sommer mit huuslige Livs Culminationspunkt, dets 
nedgaaende Soel skinnede med forøget Giands, for uanet — 
ak! alt for snart — at dale og udslukkes for stedse her i Livet.

Min Louise satte ligesom jeg Priis paa Landlivets simple
Glæder: vi havde vore Frokostpartier om Søndagen, naar Bør
nene vare fri fra Skolen, hvor vi med skaarne Smørrebrød i 
Kurve spadserede til Sorgenfri eller Frederiksdals Skov og nøde 
vor Frokost i det Grønne; vi vandrede til Frederiksdals Mølle 
og kiøbte der de fortræffeligste Aal, som vi bare levende hiem, 
indbundet i et Tørklæde; snart drak vi The om Aftenen med 
vore Naboer i deres Bosquet, snart de med os udenfor vore 
Haugevinduer.

Og selv om Vinteren, hvor hyggeligt var ikke vort Hiem, 
naar vi om Søndagen kom fra en Formiddagstour i den styr
kende Vinterluft og saae det pyntelige Middagsbord staae dæk
ket, ventende paa os i den venlige lune Stue. Altid var det dag-
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lige Bord velbesat: faa, men smagfuldt tillavede Retter, Des
serter af Frugt og tørrede Sydfrugter manglede aldrig; som 
oftest, naar jeg kom fra Byen, overraskede jeg med hiembragte 
Kager og Confect fra Conditoren; fine og gode Vine havde 
jeg daglig af min egen velforsynede Kiælder. Vand vedblev dog 
at være Hoveddrikken, Viin nødes kun i smaa Doses til Des
serten. Jeg indprentede altid mine Børn, baade med Ord og 
eget Eksempel, forædlet Smag i Nydelsen og stedse det stren
geste Maadehold. Syltetøier, Kager, Confect, Frugter vare til
stede hver Dag, men de bleve kun nydte i meget smaa, af- 
maalte Portioner, skiøndt der var Overflødighed af dem.

Om Foraaret gravede og bearbeidede jeg det Stykke Jord i 
Haugen, der tilhørte mig, ved Saaening og Plantning hialp min 
Kone og Børnene mig. Jeg dannede smaa Lysthuse, med Bord 
og Bænke i, for Børnene, i Bosquetterne.

Naar Frugthøsten kom, var det en Fest for os, Alle hialp til 
med Afplukningen af de faa Æbletræer, vi havde paa vort 
Stykke Jord. Naar jeg havde skrevet eller læst mig træt, gik 
jeg ud i Haugen, skuffede og rev Gangene, naar intet Andet 
var at giøre. Løvet fik aldrig Lov at ligge i Gange og Veie; 
lige til Sneen faldt, saae derfor den store Hauge ud som om 
Sommeren, og var os behagelig at spadsere i.

Naar de lange Aftener kom, fortalte jeg Børnene Historier, 
og naar det lakkede mod Julen, hialpes min Kone og jeg med 
at giøre Dukkestuer, med Vinduesruder og tapetserede Vægge, 
eller Kyrads, Hielm og Skiold af Pap, overklistret med Guld- 
og Sølvpapir, til Juletræet. Saaledes hengled vort huuslige Liv 
i landlig Ro og Glæde, i stille Fred. Det var mit Livs idylliske 
Periode.

I Løbet af Vinteren døde de Coninck efter en langvarig Syg
dom, jeg kom derved i Eenebesiddelse af Archiv for Søvæsenet, 
hvorved mine Indtægter forøgedes med to Hundrede Rbd. om 
Aaret, for mig en ikke ringe Tilvæxt.

Paa Slottet Sorgenfri var jeg denne Sommer en hyppigere 
Giæst end nogen af de foregaaende. Jeg hørte nu til de stadigt
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reglementerede Indbudne ved Fester og andre Leiligheder, og 
ved Soiréerne manglede jeg sieldent at viise mig. Prinds Chri
stians fine Smag er saa bekiendt og endnu i saa friskt Minde, 
at jeg ikke behøver at skildre Behagelighederne ved denne min 
Deeltagelse i Hoflivet. Prindsens og Prindsessens milde Ned
ladenhed, den uforlignelige Fiinhed og Artighed i den sel
skabelige Tone ved dette Hof, giorde de Baand, som Høiheden 
og Etiquetten paalagde Giæsterne, lette og behagelige. Flere 
Gange, naar jeg enten eene eller kun med Faa af lavere Rang 
end jeg, var indbuden, nød jeg den Ære at have Plads ved 
Taffelet ved Siden af Landets tilkommende Dronning. Paa Ge- 
burtsdagene hørte jeg til de Faa, der bleve indbudne til Fa
miliefesten om Formiddagen, foruden det store Taffel om Mid
dagen ; et Par Gange var jeg indbuden til Kiøretoure om Af
tenen.

En Morgenstund hen paa Efteraaret fik jeg en Billet fra 
Prinds Christian, hvori han anmodede mig om at komme ind 
til Kiøbenhavn, hvorhen han stod i Begreb med at begive sig, 
for at tale med ham om en vis Sag. Da jeg kom ind til Byen 
og fik Audients hos Prindsen, viiste det sig, at han ønskede min 
Medvirkning til at udjevne en uhyggelig Strid, der var op- 
staaet imellem en forhenværende Generalconsul Falbe og en 
Artilleriecapitain Dinesen, og som truede at maatte uundgaaelig 
ende med en Duel.

Falbe var i en særdeles Yndest hos Prindsen, han besad 
endeel numismatiske og archæologiske Kundskaber og forestod 
Prindsefis Kabinet og Samlinger i disse Fag. Falbe var en for
dums Kammerat og Ungdomsven af mig, han havde vel i Grun
den Uretten paa sin Side, men den hele Sag reiste sig af 
Quindesladder og havde kun faaet Betydning ved Fremfusenhed 
og forquaklende Mellemkomst af Andre. Jeg paatog mig villig 
Mæglingen, modtog Prindsens Instructioner, der ikke vare fri 
at smage vel meget af Diplomatie, fremfor den naturlige Lige
fremhed, der bedst anstaaer Privatlivet; og efter at have er
holdt Tilladelse til at foreene sig med en af mig valgt Kamme-
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rat, gik jeg paa Hiemveien ind til min fordums Næstcommande- 
rende Paludan, og formaaede ham til at være mig behielpelig 
i denne Sag. Assessor Rothe, der siden blev Falbes Svigersøn, 
tiltraadte Mæglingscommissionen paa Falbes Vegne. Det Hele 
blev drevet med Discretion og Taushedsholdelse, deels skrift
ligt deels mundtligt; en Sammenkomst med Capitain Dinesen 
fandt Sted paa Rostenborg, og det lykkedes os at tilveiebringe 
en fuldkommen Forsoning imod en passende skriftlig Erklæ
ring fra Falbes Side. Denne Afgiørelse mødte Prindsens Bifald, 
og hermed var en agtværdig Families Fred gienoprettet.

Det var paa en af de sidste Dage i October eller de første i 
November, at jeg forlod mit Huus for at gaae ind til Kiøben- 
havn. Min Kone var beskieftiget med at lade Tæpper lægge i 
Værelserne, Vintergardiner ophænge og de sedvanlige huus- 
lige Rengiøringer før Vinteren foretage. Da jeg kom tilbage 
om Eftermiddagen, fandt jeg hende træt og upasselig; den 
næste Dag holdt hun Sengen, af, som hun troede, en let For- 
kiølelse, hun havde paadraget sig Dagen før, ved at gaae for 
aabne Vinduer og Døre. Det var Begyndelsen til den Sygdom, 
der fire Maaneder efter lagde hende i Graven.

1 de første fire, fem Uger kæmpede hun imod Sygdommen 
og var ofte oppe, undertiden hele Dagen, saae Venner og Be- 
kiendtere hos sig; men meer og meer svækkedes hendes Kræf
ter, en snigende Feber tog Overhaand, og et Par Uger før Juul 
kunde hun allerede ikke forlade Sengen mere. Juletræet brag- 
tes ind ved hendes Seng. Endnu anede Ingen den ringeste Fare, 
hun havde ikke egentlige Smerter, kun naar hun forsøgte at 
være oppe, paakom der hende Mathed, og hun længtes snart 
efter at hvile igien. Jeg selv troede, det var en Gigtfeber, som 
den jeg hvert Aar en eller to Gange hiemsøgtes af, med hvil
ken hendes Sygdom havde Liighed.

En Dag midt i December, en Søndag Aften var det, jeg 
husker det kun alt for godt, kom Bang og min Broder Edvard 
kiørende ud for at see til hende. De vare eene inde hos hende, 
udspurgte hende nøie og undersøgte hende med Stethoscopet.
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De yttrede ikke Noget, da de kom ud fra hende. Bang stillede 
sig foran Kakkelovnen og spurgte mig ud om den Scene, der 
havde fundet Sted en Dag eller to før paa Paladset, ved Mari
nens Præsentation for den nye Konge; jeg skildrede ham den, 
giengav Kongens Tale og beskrev det Indtryk, den havde giort 
paa os. Medens jeg talte, saae jeg Taarerne komme Bang i Øi- 
nene, saa at han flere Gange maatte hastigt aftørre dem med 
Bagen af Haanden. Jeg undredes over, at han kunde røres i 
den Grad af den Skildring, jeg gav, skiøndt jeg kiendte hans 
bløde og letbevægelige Gemyt. Med sin sedvanlige Gesvindig- 
hed sagde han os Farvel og ilede ud af Døren, og til mit 
Spørgsmaal om den Syge svarede han kun ved, idet han gik, 
at sige til Edvard:

— Aa, det kan saamænd ogsaa gierne være, at den Lyd i 
Hiertet blot er rheumatisk eller gigtisk! Ved disse Ord, som 
de ikke gave mig Tid til at faae nærmere Forklaring om, foer 
der mig en Skræk igiennem Siælen. — En Sygdom i Hiertet! 
Men mærkeligt nok, den forsvandt øieblikkelig, og jeg havde, 
lige til otte Dage før hendes Død, ikke den ringeste Anelse om 
Sygdommens Natur eller nogen Fare. Først da mindedes jeg 
Taarerne i Bangs Øine og forklarede dem ret. Han saae mine 
Børn sidde glade rundt om Thebordet, han saae den lykkelige 
Kreds i vort stille Huusliv, og han forudsaae den uigenkalde
lige visse Bortgang af hende, der var Siælen i den.

Uagtet det smerter mig dybt i Siælen, nu at fremdrage fra 
Erindringen disse sørgelige Dage af mit Liv, og uagtet jeg 
ofte maae lægge Pennen for at aftørre de idelig og idelig frem- 
brydende Taarer, kan jeg dog ikke løsrive mig fra Skildringen 
af min uforglemmelige Louises sidste Dage. Det var en lang 
og sørgelig Vinter for os; men et kiærligt Forsyn mildnede mig 
Prøvelsens Bitterhed ved at holde enhver Anelse om, hvad der 
forestod mig, fiern fra mit Sind og min Tanke lige til de aller
sidste Dage, og ved at lade den indtræffe paa en Tid, hvor 
vigtige og store Begivenheder udenfor mit Huusliv fængslede 
en stor Deel af min Opmærksomhed.
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Efterretningen om den gode Konges Død kom næsten uven
tet til os. Jeg havde i flere Dage ikke været inde i Byen; Dagen 
før havde vor Doctor, Miirer, der daglig kom og saae til min 
Kone, fortalt, at Kongen skulde være svag, og at der ymtedes 
om, at det ikke vilde vare længe, før Prinds Christian sad paa 
Thronen; men Sygdom havde der ikke været Tale om, kun Af
kræftelse. Rygtet kom til os tidligt om Formiddagen, og ved 
Middag var det bekræftet ved sikkre Efterretninger fra Byen. 
Da jeg bragte min Kone denne Efterretning, svarede hun:

— Ja, Herre Gud! Os har han vel ikke giort noget sær
deles Godt; men vi holdt dog af ham; han var en god Mand. 
Hans Død var jo at forudsee i den Alder, han havde. Maaskee 
Du kan vente Dig Lykke af den nye Konge! Det giorde jeg 
mig ogsaa Haab om. Ikke alene jeg selv, men alle mine Venner 
og Bekiendtere, ja, jeg troer, Pluraliteten af Marinens Officierer 
ventede, at jeg vilde blive Cadetchef ved de Forandringer, som 
nu forestode. Min Louise fordrev sig Tiden paa Sygeleiet, ved 
i Tankerne at meublere og indrette den smukke nye Bolig, vi 
vilde faae paa Søcadetacademiet. — Det var anderledes be
stemt.

Jeg maatte nu hyppigt til Byen i de første Dage; først til 
Edsaflæggelsen paa Gammelholm og siden til Marinens Præ
sentation for Kongen paa Paladset, hvorom en Beskrivelse er 
given i Archiv for Søvæsenet.

Julen kom. Sørgelig, som den nu staaer for mig i Erindrin
gen, og sørgelig, som den var os, midt i vort første Haab om 
Bedring for den Syge, blev den dog feiret i mit Hiem.

Vinteren var ualmindelig mild; jeg erindrer, at jeg en Dag 
imellem Juul og Nytaar giorde en Spadseretour til Rudersdal 
og traf en fattig Bondefamilie siddende paa Jorden, ved Kanten 
af Gelles Skov, og fortære deres Maaltid som paa en Sommer
dag. Solen skinnede klart, og jeg hiembragte en Bouquet Mark 
blomster, som jeg havde plukket til min Kone.

Da Kongens Bisættelse skulde gaae for sig, blev jeg ud
nævnt til at fungere som Liigbærer i en af de mange Comman-
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deurers og Commandeurcapitainers Sted, som havde meldt sig 
syge. Jeg tog da til Byen, hvor jeg maatte forblive i flere Dage.

Sørgeceremonien rørte mig ualmindeligt, saavel den paa Pal- 
ladset som den i Roeskilde. Jeg tænkte paa den venlige gamle 
Konge, der altid havde indgydt mig saa megen, jeg kan sige 
sønlig, Ærefrygt og Kiærlighed, ved den hiertelige og venlige 
Maade, han stedse havde tiltalt mig paa. Den sidste Gang, jeg 
talte med ham, var ved Festen om Aftenen paa hans sidste Ge- 
burtsdag. Jeg stod med mange Andre nær ved Døren ind til 
den store Sal, hvor Kongen og Dronningen gik langs de op
stillede Rækker af de fornemste Herrer og Damer og vexlede 
et Par Ord med Hver. Da Couren var forbi, kom Kongen uven
tet ud i Salen til os, og Alle trak sig tilbage for at give Plads 
for ham. Jeg havde staaet og talt med Hofdamen, Baronesse 
Pechlin. Han hilsede til begge Sider, idet han langsomt og 
ligesom træt gik giennem Rækken. Idet han kom til mig, stand
sede han og sagde:

— Hvor her er varmt i Aften! Ja, De kan vel bedre taale 
Varmen end jeg! Det gaar jo godt med Deres Helbreed nu, ikke 
sandt? Hugger De Brænde endnu? Og graver i Haugen? Ja, 
det giør De Ret i, det styrker Helbredet! Og da han havde talt 
lidt mere med mig, sagde han: — Hu! Her er saa varmt. Nu 
lister jeg mig bort! Jeg husker godt den comiske Forbauselse, 
Admiral Schønheyder viiste over denne Opmærksomhed af 
Kongen imod mig.

— Hvor kiender Kongen Dem fra? Hvor vidste han, at De 
hugger Brænde og graver i Deres Hauge? Han kunde ikke 
komme sig igien af Bestyrtelse.

Det var bleven en streng Frost i den Tid, Liget stod paa Pa
rade, og Alle, der skulde bivaane Liigbegængelsen, havde for
synet sig med passende Klædningsstykker til Beskyttelse imod 
den strenge Kulde, man var udsat for under den langsomme 
Gang i Processionen og under Gudstienesten i Roeskilde Kirke, 
ved hvilken Leilighed ingen Overkiole kunde bæres. De Fleste 
havde ladet sig giøre Skindklæder at bære under Uniformen,
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som atter maatte giøres saa meget videre og rummeligere; Støv
ler forede med Peltsværk havde ogsaa næsten Enhver. Saaledes 
udrustet maatte man nu udholde den flere Timer varende Cere- 
monie i Liigsalen, hvor Heden snart blev utaalelig og Luften 
saa fordærvet, at Aandedrættet i høi Grad var besværet.

Jeg følte, hvorledes Blodet gradeviis steg mig til Hovedet, 
saa at jeg begyndte at vakle paa mine Fødder. Hvad der maa- 
skee ligesaa meget afficerede mig, var Synet af den nye Over- 
hofmarschal Levetzau, der stod ubevægelig som en Støtte foran 
Kisten lige tæt ved mig, jeg saae, hvorledes denne ellers blege 
Mand lidt efter lidt blev rød i Ansigtet, indtil hans Ansigts
farve næsten stak af som violetblaa imod det kridhvide Haar. 
En af de omkring Kisten staaende Drabanter, Lieutenant Holst 
af Søetaten, tabte Hellebarden af Haanden og foer paa Hovedet 
ud af Døren, idet Blodet pludselig styrtede ham fra Næsen. 
Admiral, eller den Gang endnu kun Commandeur, Antonius 
Krieger, trængte sig efter endt Ceremonie voldsomt igiennem 
Mængden og ud af Salen med det Raab:

— Lad mig komme ud ’ Lad mig komme ud!
Da vi kom ned paa Pladsen, traf jeg Kammerherre Hartvig 

Benzon, der gav mig en Haandfuld Pebermyntekager, hvor
med han viiselig havde forsynet sig; de forfriskede mig igien.

Processionen igiennem Gaderne gik — ved en Misforstaaelse 
sagde man — i en saadan Fart, at man havde ondt ved at følge 
tilfods. Der blev giort Holdt ved Vesterport, medens det be- 
kiendte Afskedsquad af Holst blev afsunget. Ved Liigvognens 
Passeren igiennem Porten og over Broerne var jeg kommen 
bort fra den, og da jeg iilede for at indtage min Plads igien ved 
Siden af Vognen, stødte jeg paa Commandeur Suenson, som 
med en tumlende og vaklende Gang ogsaa stræbte at naae sin 
Plads. Han kunde neppe stønne nogle Ord frem:

— Det er Diævlen gale mig en Skam, som de kiøre ’ De jage 
jo Livet af Folk! Jeg bød ham nogle Pebermyntekager, som 
han famlende puttede i Munden, derpaa tog jeg ham under 
Armen og slæbte ham afsted, indtil vi naaede Vognen ude ved
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Frihedsstøtten. Her kunde han ikke aarke mere og satte sig 
paa Randen af Liigvognen for at hvile. Artilleriegeneral Liizow, 
en gammel Kammerat og Ven af ham, raabte til ham:

— Gaae hiem, Suenson! Hvad Fanden vil Du sætte Livet 
til for! Du er en Nar, at Du ikke gaaer hiem, naar Du ikke 
er vel!

Hans Svoger, Magnus Lutken, kom til ham og gientog den 
samme Opfordring, idet han greb hans Arm for at føre ham 
over til et Huus, men Suenson svarede kun:

— Gaae Fan’en i Vold! Nei, saa min Salighed om jeg gaaer 
hiem!

Toget gik videre, og jeg tænkte ei mere paa ham, før vi 
kom ned ved Skydebanen, hvor der atter giordes Holdt. Her 
saae jeg ham atter sidde paa Liigvognen, sammensunken, med 
Hovedet paa Brystet og hvilende sig op mod Kisten. Min Op
mærksomhed blev hendragen paa andre Ting, saa at jeg ikke 
saae mere til Commandeur Suenson; men erfoer først i Roes
kilde, ved Middagstaffelet, at der var kommen Efterretning om, 
at han var maalløs og døende bleven indbragt til en Barber 
ligeoverfor Stedet, hvor Liigvognen holdt, og havde kort efter 
opgivet Aanden.

Det, der drog min Opmærksomhed bort fra Suenson, var 
den meget betænkelige Stemning, der yttrede sig blandt Folke
mængden, lige fra det Øieblik Processionen havde sat sig i 
Bevægelse fra Frihedsstøtten. Her, udenfor Staden, syntes det, 
som om den egentlige Pøbel havde samlet sig. Folkestimmelen 
blev paa Veien ud efter større og større; den trængte meer 
og meer ind paa Følget, blev høirøstet, larmende, skogger
leende og huiende. Den hurtige Gang, hvormed Toget be
vægede sig, fremkaldte for en Deel Uorden, den store Masse 
fulgte med i en løbende Gang langs Fortougene, Vinduesskodder 
bleve løsrevne og smækkede til med Voldsomhed. Spalieret, 
som det Militaire dannede, var for tyndt, og Tropperne, der 
herude deels vare af Borgervæbningen og deels Jægere, stode 
for langt fra hinanden til at kunne afholde Pøbelen fra at
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trænge igiennem de ofte en halv Snees Alen vide Aabninger. 
Nogle af Pøbelen havde brændende Fakler i Hænderne, som 
de formodentlig havde snappet fra de paa Glaciet opstillede 
Amagere.

Da Toget nærmede sig Jernporten, var Tumulten steget til 
den Grad, at vi, der gik omkring Liigvognen, talede om at 
drage vore Kaarder for i værste Tilfælde at beskytte den imod 
Plyndring, et saadant Udseende havde Tummelen taget. Da 
sprang en lille, behiertet Jægerofficier ud fra Spalieret, foer 
ind paa en lang Karl, der inde paa Fortouget, med en bræn
dende Fakkel i Haanden, ligesom anførte den bagefter ham 
trængende Mængde, rev ham Fakkelen af Haanden og gav 
ham nogle eftertrykkelige Slag i Hovedet med Skiæftet af sin 
Sabel.

Dette standsede, idetmindste for Øieblikket, Tumulten her; 
men siden i Alleen, hvor Vognene holdt for at transportere 
Følget til Roeskilde, bleve de Indstigende bombarderede med 
Sneebolde, og oppe paa Slottet, hvor Kongen med Prindserne 
og Adjutanterne indtoge en Forfriskning, før de stege til Vogns, 
samlede Pøbelhoben sig og huiede og larmede i en saadan 
Grad, at man begyndte at frygte for en Insult mod Kongens 
Person, og Generaladjutant Ewald maatte gaae udenfor og 
ved en energisk, men sindig Tiltale formane den til Rolighed, 
idet han opfordrede de Velsindede til at holde Orden her, hvor 
Kongen i Betragtning af Tid og Omstændigheder havde stolet 
paa Folkets gode Aand og Sands for det Sømmelige, og derfor 
undladt at omgive sig med Vagt eller Politie.

Tiltalen virkede, og de værste Excesser ophørte. Men det 
forblev Alle uforklarligt, hvorledes denne Stemning blandt den 
lavere Classe var opstaaet, og hvorfor Politiechefen, Kierulff, 
saa ganske havde forsømt at tage passende Forholdsregler til 
Ordenens Overholdelse netop der, hvor den meest giordes for
nøden. Ikke een Politiebetient viiste sig.

Jeg satte mig, efter at Processionen var opløst ved Indgangen 
til Alleen, i en Kareth med fire Heste for, som skulde befordre
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Christopher Lutken, Holst, mig og en Fierde, der udeblev, 
til Roeskilde. Min Cousine, Lotte Erichsen, havde, med sed- 
vanlig Godhed og Opmærksomhed, givet min Tiener en Flaske 
Portviin og nogle Skiver kold Skinke og Brød at stikke i Vog
nen, til Forfriskning for mig paa den kolde Nattetour. Klok
ken var over Eet, da vi kom til Roeskilde. Jeg blev anviist et 
meget godt Quarteer hos en riig Kiøbmands Enke.

Jeg ventede flere Timer paa min Tiener, der skulde bringe 
mine Natklæder og hiælpe mig med den besværlige Afklæd
ning, men han kom ikke tilsyne før langt ud paa Formiddagen, 
da jeg ikke behøvede ham mere. Nu turde jeg ikke afklæde 
mig af Frygt for at forsove mig og komme for silde den næste 
Morgen, da vi skulde være tidlig paa Benene for at samles en 
halv Miils Vei udenfor Byen i en Kro, hvor Liigvognen over
nattede, og hvorfra Processionen atter skulde begynde. Jeg 
fordrev Tiden en Deel af Natten med at røge Tobak og gaae 
op og ned ad Gulvet; undertiden lagde jeg mig, paaklædt som 
jeg var, paa en Sopha, og saaledes hengik Natten.

Da Dagen gryede, fik jeg en Kop Kaffe og vandrede nu 
afsted. Det var en skingrende Frost, vel ti å tolv Grader, med 
en skarp Blæst. Da vi kom ud til Huset — Mange vare under- 
veis stødte til —, maatte vi endnu vente udenfor meer end en 
Time, før Alt blev ordnet, og nu følte jeg Følgerne af, at jeg 
ikke havde været af Klæderne den foregaaende Nat. Aldrig i 
mit Liv har jeg frosset som den Dag, baade paa Gangen ind 
til Kirken og i Kirken selv.

Processionen gik meget langsomt, da Kisten, som bekiendt, 
blev baaren af Bønder, der hvert Øieblik maatte standse for at 
vexles. Jeg troer, det varede et Par Timer, før vi naaede Kir
ken. Ceremonien varede ogsaa længe, deels ved den umaade- 
lig lange Sørgecantate og deels ved den ligesaa lange, men 
meget smukke og gribende, Tale af Biskop Mynster. Trods alle 
Beskyttelsesmidler mod Kulden frøs Herrerne af Følget umaa- 
deligt, flere af dem saae ud som Døden selv, og jeg troede 
virkelig, denne Dag vilde have kostet Mange Livet; men til
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min Forundring hørte jeg ikke om et eeneste Sygdomstilfælde 
efter denne Dag. Et tidligt Taffel i Stændersalen endte Dagen, 
vi kiørte ind i Regnveir, og jeg stod af i Admiralindens Huus, 
hvorfra jeg den næste Dag ilede ud til Rostenborg.

Den 7de Februar avancerede jeg til Commandeurcapitain. 
Dette Avancement glædede min Louise meget; det var det 
sidste Soelglimt i hendes Liv, og hun spurgte mig med barnlig 
Naivitet, om jeg ikke syntes, at hun skulde forlange af Pigen, 
at hun skulde kalde hende Commandeurinde.

Skildringen af den Bortgangnes sidste Dage forestaaer mig 
nu. I hvor kort jeg end vilde fatte mig, fremmaner jeg dog der
ved saa smertelige Erindringer, at jeg i min nærværende, efter 
en lang Sygdom svækkede Helbreedstilstand, maae nedlægge 
Pennen i nogen Tid og ikke optage den, før jeg føler Kraft til at 
udholde den Smerte, som det vækker, paany at giennemleve i 
Erindringen alle de sørgelige Timer og Dage, at opfriske igien 
alle de Følelser, der sønderslide Hiertet. Tiden har kiærligt 
draget et Slør over disse Scener, lidt efter lidt overtrukket 
Saaret med en Hinde: Let farer Tanken i Tidens Løb hen 
over dem, dvæler med stille Veemod et Øieblik ved dem, vil 
man Meer, bryder Saaret kun altfor let op igien og smerter i 
sin fulde Friskhed. Jeg kan alligevel ikke unddrage mig der
fra. I mit Livs Begivenheder indtager denne, mit hele Inderste 
rystende og giennemgribende Sorgens Periode, en saa betyd
ningsfuld Plads, at jeg ikke altfor let tør fare hen over den.

Jeg tager derfor atter Pennen fat, et Par Dage efter, at jeg 
skrev de foranstaaende Linier.

Efter Nytaar forværredes den Syges Tilstand gradeviis meer 
og meer, skiøndt ikke i nogen for hende eller mig foruro
ligende Grad, jeg nærede endnu i Februar ikke den ringeste 
Frygt; jeg følte hver Dag hendes Puls, kiendte vel, at den vid
nede om en sagte snigende Feber, men saa var der igien 
Tider, hvor den var aldeles feberfri og naturlig, og jeg frydede 
mig til, at hun om en Dag eller to vilde kunne begynde at for
lade Sengen.
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Efter Kongens Begravelse kom min Kones Tante, Magge, 
for at pleie den Syge og holde hende med Selskab. Jeg pas
sede mine Forretninger, sad og arbeidede i Værelset ved 
Siden af Sovekammeret den hele Dag til langt ud paa Aftnen. 
Af og til kom jeg ind til Sengen, hvis Side Tante Magge aldrig 
forlod, sladrede med dem, bragte Nyheder fra Staden og frem
kaldte ofte Spøg og Munterhed iblandt dem. Min Kone var den 
hele Tid uforandret vel tilmode, mild, taalmodig, af ret godt Hu- 
meur, undertiden munter endog. Hun fordrev sig Tiden med 
Haandarbeide næsten til det Sidste, i Begyndelsen af Sygdom
men ogsaa med Læsning, senerehen læste Tante Magge for hen
de. Husets Sager bestyrede hun lige til den sidste Dag. Hendes 
Ansigtstræk eller Udseende tydede ikke paa nogen særdeles 
Afkræftelse eller undergik nogen Forandring før en halv Snees 
Dage før hendes Død. Hvad Under dog, at jeg ikke havde 
Anelse om nogen Fare!

At det lange Sygeleie ogsaa blev mig piinligt, er begribeligt; 
jeg savnede hendes Selskab ved Maaltiderne, paa Spadsere
turene, i Huset, med Børnene, mine Forretninger kunde ikke 
hvile, jeg arbeidede for Brødet; undertiden kunde jeg derfor 
ikke være saa meget om hende, som min Kiærlighed vilde have 
drevet mig til, havde jeg havt Anelse om hendes Sygdoms 
Natur. Saa skuffet var jeg, at da jeg ni Dage før hendes Død 
tog ind til Kiøbenhavn, var Talen om, at hun den Dag vilde 
prøve paa at være lidt oppe, og jeg kom den næste Dag, en 
Løverdag om Middagen, tilbage i det sikkre Haab at finde hende 
oven Senge, siddende paaklædt i en Stoel i Sovekammeret, 
efter Aftale. Præsten Raffard var fulgt med mig for at hilse 
paa hende. Da jeg kom, laae hun i Sengen, hendes Ansigt 
havde mærkeligt forandret sig, og hun ønskede ikke at see 
Raffard. Den indtraadte Forandring var pludselig og iøinefal- 
dende. Først nu begyndte en Anelse om Fare, skiøndt dun
kelt og undertrykt, at røre sig hos mig.

Af og til under den lange Sygdom kunde jeg ikke under-
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trykke en Utaalmodighedsyttring, hun tog det mildt paa sin 
Viis, medens Tante Magge moraliserede og sagde:

— Saadan ere Mandfolkene!
Der ligger meget i denne Slags Yttringer, med hvilke Fruen

timmerne saa ofte paa en mild Maade møde det andet Kiøns 
Uret og Haardhed, dem de undskyldende mere tillægge hans 
Natur end hans Hierte og Charakteer. Quinden overhovedet 
studerer langt mere Mandkiønnet end omvendt vi Quinde- 
kiønnet. Vi fælde en flygtig almindelig Dom over Quinden, 
der sieldent falder ud til hendes Fordeel; vi lade os nøie med, 
at vi harmonere med den, Skiæbnen har givet os til Ledsager
inde i Livet; vi tænke ikke videre over, hvorledes denne Siæ- 
lens Sammensmeltning er foregaaet. Manden er Egoist, han 
vil, at Quinden skal føie sig efter ham, hendes Væsen gaae op 
i hans — og saaledes er det maaskee ogsaa tildeels bestemt af 
Naturen, skiøndt en Vexelvirkning ogsaa finder Sted herved -—, 
men han tænker sieldent videre derover; han seer ikke, hvor
ledes denne Opgiven af sit eget Væsen gaaer for sig, hvilket 
Studium det koster hende, hvorledes hendes Tanker stedse 
beskieftige sig med ham, hendes Blikke hvile paa ham, iagt
tage hver en Mine af ham; hver Sindsbevægelse hos ham 
undgaaer hende ikke, hun giætter hans Tanke, hvert et Ønske. 
Er der noget i hans Tænkemaade, hans Temperament, som 
støder hendes finere Følelse, eller volder hende Bekymring, 
saa henter hun ved Sammenligning med Andre af hans Kiøn 
den Trøst, at der er Feil, ligesom der er Dyder, der ere Kiøn- 
net egne, der klæbe ved dets Natur.

Hvor megen Viisdom er der ikke i mange af disse Tale- 
maader, der ere gaaede i Arv til os fra vore simplere For- 
fædre og nu ansees for gammeldags, saa at de høist kun høres 
af og til af Almuens Mund, og hvor Faa opdage og skatte 
denne Viisdom. Saaledes er der et gammelt Kiærlighedsudtryk, 
som nu kun kiendes i Holbergs Comoedier og der klinger os 
comisk og affecteret, det: „Min halve Siæla. Den Sandhed, 
den dybe Betydning, der ligger heri, den fattes sieldent, før
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Døden har berøvet os den, med hvem vi i en Række af Aar 
have deelt Tanker og Følelser, hentet Raad og Trøst fra i alle 
Livets Tilskikkelser, med hvis aandige Væsen vort eget er sam
mensmeltet.

Den næste Dag efter hiin pludselige Forandring i den Syges 
Befindende og Udseende, Søndagen den 7de Marts, var det Idas 
Geburtsdag. Den Syge sad pyntet overende i Sengen, ordnede 
og uddelte Presenter: Idas Lærerinde, ja endog Pigen havde 
hun betænkt. Men der var i dette og hendes hele Væsen en 
ivrig Travlhed, en vis Heftighed, som var hendes Natur frem
med.

Der kom Besøg om Formiddagen, ogsaa af Familien inde 
fra Kiøbenhavn. Hun var glad ved at see dem og ualmindelig 
snaksom. De Fleste toge i Tankerne Afsked med hende som 
en Døende; thi hendes Sygdoms Natur og den nærforestaaende 
Ende var allerede bekiendt for Alle undtagen hendes Nær
meste. Hvor sørgelig var denne Festdag, da de Fremmede vare 
reiste! Smerter og Beængstelser indfandt sig, en Følge, troede 
jeg, af for megen Anstrengelse.

Den næste Aften, om Mandagen, kom Bang alene ud at see 
til den Syge. Dr. Murer var ei nærværende, han skrev derfor 
nogle latinske Linier paa en Seddel til denne og bad mig over
levere ham den, naar han kom. De Ord: nescio quid faciemus, 
slog mig, og jeg bragte den Mening ud af det Hele, at alt Haab 
var opgivet. Nu oprandt der et sørgeligt Lys for mig: Hendes 
Sygdom var en ulægelig Hjertesygdom! Hendes Endeligt sik
kert og nær! Mine Qualer den Nat vil jeg ikke skildre.

Jeg kunde ikke bekiæmpe mine Følelser i hendes Nærvæ
relse; men beroligede hende med, at det var hendes Lidelser, 
som nu bleve voldsommere og voldsommere, der afpressede 
mig Taarer.

De følgende Dage vare qualfulde over al Beskrivelse. For 
den Syge, som jeg nu sieldent forlod, maatte jeg hykle en 
Overbevisning, jeg ikke havde, at den Vending, Sygdommen 
havde taget, netop var en Crisis, der spaaede en snar og lykke-
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lig Ende paa den. Scenerne ved den Elskedes Dødsleie ligne 
jo overalt hinanden. Jeg søgte Trøst og Styrke i Læsning af 
religieuse Skrifter, men ingensteds fandt jeg den. Tro paa 
Udødeligheden, Overbevisning om Gienforeningen var det, jeg 
søgte.

Den Syge leed overordentligt i de sidste Dage. Anfaldene 
af Beængstelse og Smerter i Hiertet bleve hyppigere, og for 
at skaffe hende Lindring bleve Trækplastre anbragte paa Bry
stet, i hvis Saar Opium blev inddrysset for at bevirke Søvn 
og Hvile. I Mellemtiden var hun til Alles Forundring livlig 
og smertefri, hun yttrede ikke den ringeste Anelse om sin sande 
Tilstand, beskieftigede sig med Alt, hendes Aand var fri og klar 
til det sidste Øieblik, kun var der en Ivrighed over hende og 
nu og da en let Opbrusen af Heftighed, som var hendes Natur 
fremmed og rimeligviis en Følge af Opiumen.

Søndagen den 14de Marts blev jeg om Morgenen Kl. 6 kaldt 
ind til hendes Seng. Hun havde faaet en heftig Kulde over sig; 
vi maatte trække afskaarne uldne Strømpeskafter over hendes 
Arme. Doctor Murer blev hentet, han anbragte atter Opium 
udvendig og sagde ved Bortgangen, at Dødens Øieblik nærmede 
sig, han vilde om en Time vende tilbage og blive hos den 
Døende, til Alt var forbi.

Solen skinnede klart. Det var en smuk Foraarsdag. Børnene 
vare netop en Dag eller to før kommen jublende ind til den 
dødsyge Moder, med den glade Efterretning, de hvert Foraar 
kappedes om at være den første til at bringe, at nu var Stæren 
og Viben kommen.

Vi gik stille om i Værelserne, medens den Døende laae i 
en smertefri Slummer. Lægen kom. Henimod Kl. 10 vaagnede 
hun op, og vi gik ind til hende. Hun satte sig overende i Sen
gen og talte med sedvanlig Livlighed. Da hun med megen Hef
tighed forlangte af Lægen, at han skulde give hende en Medi
cin, sagde han:

— Vær kun rolig, nu bliver Alting snart godt! Nu skulde



235

De ikke være heftig, men kiønt tænke med Andagt paa Gud! 
Derpaa svarede hun:

— Paa Gud? Aa! Ham har jeg saamænd tænkt tidt paa, 
maae De tro. — Hun ligesom studsede et Øieblik. Der gik et 
Lys op for hende, og hun brast pludselig i Graad med de Ord: 
— Ak Herre Gud! Saa skal jeg da døe saa ung, jeg er jo kur. 
fyrre Aar! Det var kun et Minut, saa var hun fattet og fuld
kommen rolig.

Hun tog nu Afsked med os som til en kort Reise, med en 
Siælsro og Kraft, som om hun længe havde været forberedt 
paa sin Død, og dog slog Budskabet hende øiensynlig, og un
der hele hendes Sygdom havde hun ikke yttret den ringeste 
Anelse om Fare, tvertimod nærede hun det sikkreste Haab 
om snart at komme paa Benene, nu da Foraaret nærmede sig. 
Nu greb hun sig ved en Siælsanstrengelse pludselig sammen; 
hendes Graad varede kun et Øieblik, et Par Secunder, hun 
græd overhovedet lidet eller aldrig; det laae ikke i hendes 
Natur, skiøndt hendes Sind var mildt og blødt og hun havde et 
ømtfølende Hierte.

Hun vilde ikke see Børnene, for ikke at røres. Mig bad hun 
om at beherske mig selv for ikke at giøre hende rørt. Hun tog 
sin Forlovelsesring af Fingeren for at give mig den, men da 
jeg med et bønligt Blik holdt hendes Haand tilbage, lod hun 
den sidde og takkede mig mildt og venligt. Til alle de Tilstede
værende: Tante Magge, hendes Broder Vilhelm, Jomfru Berg 
og Lægen sagde hun venlige Ord, med en Rolighed og Fasthed, 
som neppe mindede om en Afsked eller Skilsmisse fra Livet. 
Hendes Stemme og Bevægelser svarede ganske til denne vid
underlige Siælskraft: hun var som et Menneske, der sund og 
frisk, gaaer rolig sin Død paa Skafottet imøde.

Hun sendte ingen Hilsen til nogen Fraværende, havde ingen 
sidste Bøn om Noget eller Tanker for Noget, der skulde skee 
efter hendes Død. Ved en eeneste kraftig Aandsanstrengelse 
havde hun løst sin Siæl fra alt Jordisk.

Saaledes hengik en Timestid, da hun lagde sig ligesom til at
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sove, med den Bøn til Lægen, at han ikke maatte forlade hende. 
Vi Andre gik af og til; hun vedblev rolig som i en Slummer, 
slog undertiden Øinene op et Øieblik, og da Lægen bad os om 
at lade ham alene med hende, gik vi ud i Haugen, indtil han, 
henved en Timestid efter, kom ud og sagde os, at Alt nu var 
forbi. Hendes Død havde været stille og uden Kamp.

Jeg har ofte siden bebreidet mig det som en Feighed, at jeg 
forlod hendes Dødsleie. Jeg kunde ikke efterligne hende i 
Siælsstyrke; jeg kunde ikke samle Mod og Kraft til at staae 
ved Siden af hende og være Vidne til Dødskampen. Min Natur 
er blød, mine Følelser for voldsomme, og de have for megen 
Magt over mig. Godt var det for mig, at jeg saa seent fik 
Øinene op for det uerstattelige Tab, der forestod mig, jeg 
vilde umuligt have kunnet skiult mine Følelser. Uden dunkle 
Anelser et Par Gange havde jeg ikke været. Ved Kongens 
Begravelse vilde Bang have, at jeg skulde melde mig fri for 
den Tieneste, hvortil jeg var ansat ved Begravelsen, og hellere 
blive hiemme hos min syge Kone.

Dette yttrede han i Udtryk, der var noget uforsigtige, og 
da jeg kom i mit Logis om Aftenen, satte hans Ord mit Sind 
i stor Ængstelse og Uro, saa at jeg Dagen efter, da jeg kom 
op til Erichsens, og de der med Deeltagelse spurgte til min syge 
Kone, brast i en voldsom Graad, uden at vide hvorfor, og siden, 
da jeg gik paa Gaden, overfaldtes jeg atter af en saa heftig 
Graadparoxysme, at jeg med Tørklædet for Ansigtet maatte 
gaae ind i en Port. Og dog var hendes Tilstand dengang endnu 
langtfra at ængste mig.

Jeg er nu kommen til Enden af en Skildring, hvortil jeg 
har brugt mange Dage, og som jeg kun under Taarer og de 
voldsomste Sindssmerter har kunnet fuldbringe. Jeg har for 
mine Børns Skyld villet give denne Skildring omstændelig og 
fuldstændig.

Det Øvrige, der nu fulgte paa, kan jeg hurtigere iile hen 
over. Tante Magge reiste faa Dage efter hiem. Børnene kom 
ind til Bedstemoderen. Jeg blev eene.
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Liget blev ført ind til Kiøbenhavn, hvor Begravelsen fandt 
Sted fra Frederiks Hospital. Min Kone jordedes i samme Grav 
som hendes spæde Søn, ved Siden af hendes gamle Fader. 
Skal jeg sige noget Meer til Skildring af hende, end hvad der 
staaer paa hendes Liigsteen, og hvad der af disse mine Erin
dringer er at uddrage? Faa Ord kunne giøre det:

Med fine regelmæssige, sydlandske Træk havde hun et Blik, 
hvori der laae en uendelig Siælsblidhed og Kiærlighed. Med 
den Mildhed i hendes Væsen, der indtog Alles Hierter ved 
første Nærmelse, var der foreenet en ædel Ro og Værdighed 
i Anstand og Holdning, som udmærkede hende iblandt Alle 
af hendes Kiøn. Livsglad og fro var hun dog stille af Gemyt. 
Nøisom og tarvelig tog hun Skiebnen, som den kom. Hendes 
Forstand var klar, skarp og ædel, hendes Tænkemaade op- 
offrende og hendes Charakteer fast og stærk. Hendes Dan
nelse var god, uden at være fuldendt eller glimrende. Hun var 
i Sandhed en ædel Quinde, et Mynster for sit Kiøn.

Efterhaanden vandt jeg Kraft til at vende tilbage til mine 
vante Sysler og Arbeider. Vort Liv ordnede sig efter de nye 
Forhold, men Opholdet i Lyngby var mig ikke længere kiært, 
og jeg besluttede at flytte til Kiøbenhavn, før Vinteren begyndte.

I Begyndelsen af Sommeren kom Hoffet ud til Sorgenfri, 
hvor Kongens og Dronningens Sølvbryllup blev feiret. Jeg var 
som sedvanlig til Gratulation om Formiddagen og blev ind- 
buden til at overvære Familiefesten, ved hvilken Biskop Myn
ster holdt en religieus Tale, der, efter mit endnu saa friske 
Tab, satte mine Følelser i den voldsomste Bevægelse. Begge 
Kongens Svogre, Hertugen og Prindsen af Augustenborg, vare 
med deres Gemalinder og Børn i Besøg paa Sorgenfri i læn
gere Tid. De viiste mig den venligste Deeltagelse, og Prindsen 
besøgte mig paa Rostenborg.

Med ham havde jeg en Dag en Samtale angaaende den For
andring, der ved Thronskiftet var indtraadt i hans hele Stilling. 
Anledningen dertil blev givet mig ved, at han sagde mig, at 
han var indbuden til en Borgerfest paa Skydebanen en af Da-
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gene; men at han ikke havde Lyst til at gaae. Jeg tog mig den 
Frihed at sige ham, at det vilde bedrøve hans Venner, om 
han ikke benyttede sit Ophold i Kiøbenhavn til at giøre sig 
bekiendt med Folket. Man var vant til at betragte ham og 
Hertugen, ligesom de andre Prindser, der ikke umiddelbart 
vare af Kongehuset, for tydske Prindser. Han behøvede blot 
at viise sig, at tale med Folk, og han vilde ved sin Danskhed 
i Sprog og Væsen vinde en Popularitet, som ingen dansk Prinds 
nogensinde havde besiddet større.

— Hvad Sproget angaar, sagde han, idet han vendte sig til 
sin Gemalinde — da kan min Kone bevidne, at vi tale ikke 
andet end Dansk imellem os og vore Børn! Hans Sprog og 
Udtale var, ligesom Hertugens, saa reent og ægte Dansk, som 
det kunde være. — Men hvad kan det alligevel nytte? Her 
er jo dog Intet for mig at giøre. Jeg vil have noget at bestille! 
Jeg svarede dertil:

— Talen er om, at Prinds Vilhelm — senere Landgreven 
af Hessen —, der ikke er populair, skal gaa af fra sin Post 
som Gouverneur i Kiøbenhavn. Dette var en Post for Deres 
Durchlaut. De levede Dem derved mere ind i vore Forhold. 
De stod Kongen nær, og kunde paa mange Maader vinde og 
øve Indflydelse. Og hvem veed, hvilke Tider der kunde kom
me, hvor det vilde være vigtigt og til Gavn for Landet, saavel 
som for Dem selv, at være kiendt og yndet af det danske Folk. 
Han modsagde mig ikke bestemt, syntes at vakle, men dog 
foretrak han, sagde han, Hertugdømmerne. Muligt at han alle
rede den Gang har havt Øie paa Statholderposten, som han 
ogsaa faa Aar efter, til Ulykke for sig selv og for Landet, 
tværtimod alle deres Formodning erholdt, som havde fulgt 
Tingenes Udvikling og kiendte Stemningen og Forholdene i 
Hertugdømmerne.

Kroningen paa Frederiksborg Slot bivaanede jeg ikke; men 
blev tilsagt at møde der Dagen før, hvor jeg modtog Ridder
korset af Kongens Haand. Jeg kiørte dertil i Selskab med 
General Guldberg og Commandeur Christian Wulff, imellem
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hvem og mig der var opstaaet et fortroligt Forhold i det sidste 
Par Aar. Dette Forhold blev desværre meget kort efter for
styrret.

Det var bekiendt, at en Fregat skulde gaae til Sydamerika 
og rundt om Kap Horn, og Zahrtmann havde betroet mig, at 
han troede, Kongen vilde give mig denne Commando, der til
lige kunde være mig en velgiørende Adspredelse i min Sorg. 
Tanken havde slaaet Rod hos mig, jeg greb den med Begier- 
lighed, fordi jeg derved saae mit Ønske realiseret at komme 
bort fra disse Steder, der nu kun vakte sørgelige Minder. Jeg 
havde lagt mine Planer. Der var saa megen Rimelighed for 
Kongens Valg af mig: jeg var Den, der først af Alle havde, 
i Archiv for Søvæsenet, hendraget Opmærksomheden paa en 
saadan Expéditions Nødvendighed. Jeg havde rigtignok nylig 
havt en Fregatcommando i min Tour, men denne var en ex- 
traordinair, hvortil Chefen i Almindelighed valgtes efter de 
særegne Fordringer, en saadan Expédition giør paa hans Dyg
tighed i visse Retninger.

Den, der stod for Tour, havde notorisk ikke denne Dygtig
hed, om Expeditionen skulde give det Udbytte for Landet, for 
Marinen og for Videnskaberne, som man kunde og borde for
dre. Jeg var berettiget til at tiltroe mig Dygtigheden i en af- 
giort i høiere Grad, end den fandtes hos Nogen af alle de Offi- 
cierer af den Classe, som efter gammel Regel tilkom Fregat
commando. Hertil kom Rimeligheden for, at Kongen dog vilde 
viise mig een Naade ved sin Tronbestigelse, efter det Forhold 
jeg i de sidste Aar havde havt den Ære at staae i til ham. Da 
kom Udcommandoen. Christian Wulff var udnævnt til Chef ; en 
af de ældste Commandeurer, en aldrende Mand, der meget lidt 
havde faret og stedse unddraget sig fra Tienesten, en Mand, der 
ikke besad Kundskaber, ingen Sands for Videnskaberne havde.

I den sygelige Sindsstemning, hvori jeg var, og skuffet i et 
Haab, jeg i længere Tid havde næret, tog jeg mig det meget 
nær og blev vred paa Christian Wulff, fordi han havde fortiet 
sine Bestræbelser, som jeg troede, for mig. Jeg skrev derfor
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en bitter Artikkel i Bladet Fædrelandet imod den Camarilla- 
Indflydelse, som her havde giort sig giældende. Det fortrød mig 
siden, fordi det Venskab, der var opstaaet imellem ham og 
mig, og som jeg satte Priis paa, da han var en retskaffen Mand, 
herved blev brudt, og fordi en indre Stemme hviskede til mig, 
at mit Motiv dog var rent egoistisk.

Nogen Distraction havde jeg ved Deeltagelsen i det nordiske 
Naturforskerselskabs Møder, som dette Aar fandt Sted i Kiø- 
benhavn. Jeg havde Besøg af Admiral Jochum Müller fra Nor
ge, en Mand, jeg altid havde havt stor Agtelse og Hengivenhed 
for. Den raske og livlige Olding, Admiral Michael Bille, be
søgte mig ogsaa jevnligt.

Sommeren var kold og ustadig, og Alt forenede sig for at 
giøre mig Afskeden fra det for mig saa kiære Rostenborg let. 
Med Glæde flyttede jeg derfor ind i den nye Bolig, jeg havde 
leiet mig i Kiøbenhavn paa Hauserplads.

Vinteren imellem 1840—41 gik hen uden videre Mærke
ligt. Jeg udnævntes til Medlem af en Commission, der skulde 
giøre Forslag til nogle Forandringer i Marinens Organisation.*) 
Foruden dette tiltraadte jeg paa Anmodning en Comité af 
Officierer af Armeens forskiellige Corps, som indgik med For
slag om Forandringer ved Militairbibliothekerne, et Militair- 
museums Oprettelse m. m., hvilket overraktes Kongen af Grev 
Baudissin og mig.

I Marts fik jeg Ordre til at gaae til Vestindien for at under
søge en Lieutenant Hedemanns Forhold ved en Negerindes 
Drab. Min Afreise blev saa pludselig bestemt, at jeg knap 
havde Tid til at ordne mit Huus.

*) Archiv for Søvæsenet XII Bind.



*)T~\ en Iste April Kl. 3 om Eftermiddagen gik jeg ombord 
paa Dampskibet Kiel. Overfarten var heldig, det var 

smukt Foraarsveir og behageligt Selskab. Af Bekiendtere traf 
jeg iblandt mine Medpassagerer, Capitainlieutenant Secher, 
som sammen med Lieutenant Bielke gik til Stationen i Altona, 
Grev Reventlow Criminil af tydsk Cancellie og Capitain Trepka 
af Staben. Om Middagen ankom vi til Kiel. Paa Skibsbroen 
talede jeg et Par Ord med Hertugen af Holsteen Gliicksborg 
og gik saa lige til Værtshuset Stadt Hamborg og bestilte Extra-
vogn.

Imedens denne giorde sig færdig, gik jeg lidt om i Byen, 
over Torvet, igiennem Slottet og ud imod Brunsvick. Mange 
veemodige Følelser bevægede mig ved Synet af det Huus, hvor 
jeg for ti Aar siden havde boet, jeg var ikke stemt til at giøre 
Besøg hos gamle Bekiendtere fra hine Dage. Mange nyopførte 
og smukke Huse vidnede, tillige med Byens hele Udseende, 
om Stadens stærke Opkomst; men Erindringerne vare for 
mange og for smertelige til, at jeg kunde føle megen Interesse 
ved at tage Alt i Øiesyn; jeg følte mig i saa mange Henseender 
eene og var glad, da jeg steg i Vognen.

Befordringen, en yderst velindrettet og elegant Chaise, var 
fortræffelig, Chausséen udmærket god, og det skiønne Foraars
veir havde allerede udslettet ethvert Spor af Vinteren. Neu-

*) Uddrag af en Dagbog fra 1841. 
Dahlerup: Levnetsbeskrivelse II 16
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miinster fandt jeg betydelig tiltaget, og overhovedet bare Byerne 
et saa kiendeligt Præg af Velstand og høi Cultur, at man kunde 
troe sig henflyttet til Englands bedst dyrkede Egne. Klokken 
var henved elleve om Aftenen, da jeg ankom til Indskibnings
stedet ; imellem en Mængde tæt paa hinanden liggende Skibe 
roede vi ud paa Floden og vare snart paa Siden af Dampskibet, 
som allerede laae med Ilden tændt og Dampen oppe, klar til 
at kaste los. En Seng blev mig anviist, og et Quarteer efter 
min Ankomst var Skibet under Seil, hvorpaa jeg gik til Køis. 
Næste Morgen vare vi ude ved Stade, Cuxhaven etc, og fort
satte nu Reisen over Nordsøen til London, hvor vi ankom om 
Mandagen den 4de April.

Jeg benyttede et Raad, man havde givet mig, og anmeldte 
mig for den ombordkomne Toldofficiant som Overbringer af 
offentlige Depecher, hvorved jeg erholdt Frihed til strax at 
tage alt mit Tøi med mig. Jeg gik da i en Færgebaad med 
min Bagage og blev sat iland ved den tætved liggende Told
bod, hvor man strax expederede mig, idet man løseligt gien- 
nemsaae min Bagage og lod mig foreviise mine saakaldte De
pecher, endeel Breve, deels til vor Minister, deels til Regie- 
ringspersonalet i Vestindien. Regierings- og Embedsseglene 
stemplede disse som public dispatches.

Nu havde jeg da atter engang Foden i London efter fem og 
tyve Aars Forløb. Hvor forandret var dog Byen, og hvor for
andret var ogsaa jeg fra hine Dage! Jeg steg ind i en Hyre- 
kareth, hvor alt mit Tøi: to Kofferter, Skrivepult, to Natsække, 
to Hattefutteraler, Kaarder etc. fik Plads, og afsted kiørte 
Vognen op ad King William Str., forbi Monumentet, og snart 
vare vi i mig velbekiendte Gader — Leadenhall Str., Lud- 
gatehill, Cheapside, etc. Men hvilke Boutiker imod hin Tids 
dengang saa prægtige! Speilglasruder — ikke Vinduer — sex 
Alen høie! Det syntes, som om hele Fronten af mange af Bou- 
tikerne var et eeneste stort Stykke Glas. Trængselen af Vogne 
og Mennesker var langt større end fordum, en Mængde Een- 
spændervogne fore os forbi, snoende sig frem mellem de større
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Kiøretøier; Nogle af dem vare af en høist paafaldende Form, 
saakaldte safetycabs, med aabne Slag og Fadingen hængende 
meget lavt. Omnibusser rullede i alle Retninger, Conducteuren 
staaende paa Indgangsbrædtet bag Vognen, raabende og vin
kende ad Fodgængerne og af og til stødende i et Horn eller 
en Basun. Endelig kom jeg ind paa Coventgarden Market, hvor 
Vognen holdt udenfor Tavistok Hotel.

Man anviiste mig et Sovekammer, hvor mine Sager bleve 
indbragte, og jeg giorde mit Toilette. Derefter gik jeg ned i 
Caféværelset, en meget stor Sal, hvor en Mængde Smaa- 
borde stode langs Væggen og imellem Vinduerne; i et Hiørne 
havde en Skriver sit Aflukke, med Postkasser til forskiellige 
Postrouter, hvor man afleverede og modtog Breve som paa et 
regelmæssigt Postcontoir. Jeg afleverede her nogle Breve, den 
engelske Minister i Kiøbenhavn, Sir William Wynn, havde an
modet mig om at besørge.

Efter at have underrettet mig om Spisetiderne ved Table 
d’hdte, stak jeg mit Sigarfutteral og Frictionssvamp til mig og 
begav mig paa Veien til Hambro i King William Str. Paa Ga
den tændte jeg mig en Sigar og vandrede trøstig til City, sto
lende paa mit fordums Bekiendtskab til Byens Gader. Deels 
havde jeg besluttet at spare Vognleie saameget som muligt, 
og deels vilde jeg ogsaa lidt nærmere beskue Boutikerne; til 
at tage Plads i en Omnibus, hvoraf jeg i Strand strax saae den 
ene efter den anden fare forbi i Uegge Retninger, manglede 
jeg Kundskab om Betalingen og stedlig Kendskab, jeg van
drede altsaa igiennem Temple Bar og videre, standsende ved 
de mange pragtfulde Boutiker og beundrende de smukke Sa
ger, der vare stillede til Skue. Paa Hiørnet af Leadenhall Str. 
vinkede jeg af en Cab, jeg kunde ikke finde King William Str. 
og troede nu dette den bedste Maade at finde den. Jeg steg ind, 
Vognen rullede afsted; men hvor forundret blev jeg ikke ved 
at see mig udenfor Huset i mindre end fem Minutter.

Jeg traf Hofraad Hambro paa sit Contoir. Han tog meget 
venlig imod mig, vi passiarede en Stund om Fædrelandet, Han-

16*
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delen, og endelig om Sønnens ulykkelige Sundhedstilstand. Taa- 
rerne randt den Gamle ned ad Kinderne under Fortællingen 
om, hvor sørgeligt Vinteren var henrunden for ham, dog trø
stede han sig med det Haab, Lægen, den berømte Sutherland, 
stedse gav ham.

Om Kiøbenhavns Handels Tilbagegang yttrede han sig be
klagende .- der var i hele Aaret ikke det at giøre i Kiøbenhavn. 
som paa een Dag i London. Han nævnte blandt Andet, at man 
en Dag havde tilbudt ham en Million Piastre, ankommen i 
cash eller bullion fra Vera Crux. Han havde kun vovet sig 
til at tage de 500,000, og tre Dage derefter vare de solgte til 
Hamborg med 3 pCt. Avance, altsaa en Gevinst paa 15,000 
Piastre i tre Dage.

Om Underhandlingerne med England angaaende Øresunds
tolden talede vi ogsaa. Af hans Yttringer maae jeg antage, at 
han ikke ugierne havde seet, at Regieringen eller Ministeren 
Blome havde benyttet ham som Consulent.

Jeg hævede foreløbig tyve Pund Sterling hos ham. I min 
Cab, som jeg havde ladet holde ved Døren, begav jeg mig der
efter til Commandeur Schifters Logis, men traf ham ei hiem- 
me, derfra kiørte jeg til Belgrave Str., hvor Grev Bille-Brahe 
boede, heller ikke ham traf jeg, hvorfor jeg afleverede Brevene 
og mit Kort med Adressen. Derfra kiørte jeg til den prægtige 
Bellgrave Sq., hvor Baron Blome efter Sigende skulde boe. 
Jeg bankede paa flere Steder; men det ene Sted havde han vel 
før boet, men var ved sin Hiemreise forrige Efteraar fraflyttet. 
Da man ingen Oplysninger kunde give mig, vendte jeg tilbage 
til Bille-Brahes Huus og fik her af et Tienstetyende at vide, 
at Blome boede i et Hotel ikke langt fra Bellgrave Sq. Da jeg 
kom der hen, var ogsaa han gaaet ud.

Da jeg hen ad Aften kom hiem, forefandt jeg Commandeur 
Schifters Visitkort. Kort efter kom Grev Bille-Brahe og be
søgte mig og indbød mig at spise til Middag hos sig om Thors
dagen. Strax derpaa fik jeg Besøg af Lieutenanterne O. Suen- 
son og Lutken, den Første opholdt sig her for Schifters Assi-
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stance; den Anden laae med Donners Dampskib i Glasgow og 
var paa et kort Besøg i London.

Da jeg havde spiist, gik jeg hen til Schifter, men han var 
da gaaet hen i et Sigardivan i Strand. Dette havde Lieutenan- 
terne sagt mig, var et Slags Kaffehuus, hvor man ved Erlæg
gelsen af en Shilling erholdt en Sigar og en Entrébillet til en 
stor Salon, hvor alle Aviser, Journaler, Skakspil o. s. v. fand
tes; ved Afleveringen af Billetten forlangte man en Kop Kaffe 
eller andre Forfriskninger liig i Værdi dermed. Paa dette Sted 
samledes almindeligviis de Danske, der opholdt sig i London. 
Jeg gik altsaa derhen, en stor Lygte udenfor, med Navnet 
„Grand Sigardivan“ i Transparent, viiste mig Stedet. Her fore- 
fandt jeg, foruden Lieutenanterne, Doctor Hornemann, som jeg 
kiendte fra Kiøbenhavn, siden kom Schifter og en Mekaniker, 
von Würden, og jeg tilbragte Aftenen meget behagelig i disse 
Landsmænds Selskab.

Den følgende Dag tog jeg en Cab og kiørte, omtrent Kl. 12, 
til Farrington Hotel, Upper Bellgrave Str., hvor Ministeren Ba
ron Blome boede.

Vi havde en Times Samtale, deels om min Mission og deels 
om de Underhandlinger, der fandt Sted om Øresundstolden. 
Jeg kiendte Blome allerede fra Slesvig, Samtalen førtes paa 
Tydsk og dreiede sig, som sagt, fornemmelig om mit Ærinde, 
i hvilken Anledning han sagde mig, at han havde skrevet til 
Lord Palmerston og underrettet ham om min Ankomst til Lon
don paa min Vei til Vestindien. Audients hos Lorden vilde han 
have begiært for mig, dersom denne havde været i Staden, 
men han var reist paa Landet under den Ferie, som finder Sted 
i Regieringscollegierne i Paasken, holy week, som de kalder 
Ugen.

Om Underhandlingerne i Anledning af Øresundstolden yttre- 
de han sig paa en Maade, som ikke gav mig store Tanker om 
hans Dygtighed som Diplomat: Det var ubehageligt at under
handle for en lille Magt, som ikke kunde træde op med nogen 
Vægt, og især i en Sag som denne, hvor vi havde saa lidt at
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støtte vor Ret til; vi kunde jo ikke pretendere nogen Ret til 
Øresundets Territorialhøihed, ikke meer end Sverig, vi havde 
jo aldrig kunnet forbyde Giennemseilingen; nuomstunder for
langte man alle slige forældede Baand paa Handelen aftagne, 
især saadanne, som skreve sig fra en Slags Voldsret. Kort, vi 
havde, meente han, aabenbar Uret, idetmindste i en successiv 
indtraadt vilkaarlig Forhøielse i Toldsatserne; disse maatte vi 
give Slip paa og en ny Tarif udarbeides o. s. v., hvilket meget 
sandsynligt vilde volde os et aarligt Tab af en 300,000 Specier. 
Dermed vilde Sagen nok ende, og vi havde da ei Grund til at 
beklage os, fordi Tiden vilde nok udjevne det ved den stedse 
tiltagende Fart.

Jeg stræbte at forsvare vor Sag saa godt som muligt: Jeg 
nævnte flere nye Tractater, hvor Sundtolden var af fremmede 
Diplomater bleven taget til Norm — Unicar, Skelets, Adria- 
nopel — ved Afsluttelsen af Tractater om lignende Rettigheder. 
Heri laae blandt andet en Erkiendelse af en meget seen Dato, 
foruden de mange andre Garantier fra ældre Tider, fornyede 
ned til vore Dage.

Jeg sagde ham, at Danmarks Territorialhøihed over Sundet, 
vel nu i vore Dage rettest maatte beviises, ikke ved Kronborgs 
Magt, men ved den factiske Omstændighed, at det eeneste brugte 
Seilløb gaar over ubestridt dansk Territorium, nemlig Drogden. 
Denne Rende er et Dyb, der skiærer et Stykke Land, Salthol
men, fra Øen Siælland, altsaa besidde vi samme Ret til at op
fylde det og atter foreene det med Fastlandet, om vi vilde, som 
Englænderne over Løbet indenom Goodwinsands. Her ligger 
vor egentlige og uomtvistelige Grund til at kalde Sundet vort, 
og forlange Sundtold.

Vilde og kunde Svenskerne giøre Flinterenden seilbar og 
sikker, saa at Skibene søgte den, saa falder imidlertid Rets- 
grundens Betydning bort, og kun Garantie, Tractater og Hiem- 
mel blive tilbage. Lad Danmark f. Ex. erklære Sundet frit 
men Drogden lukket, undtagen for dem, der betale Told, og 
lad denne Told blive hævet i Kiøbenhavn f. Ex. Mon ikke
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Kiøbmændene vilde skrige end mere? Ligeledes med Belterne, 
skiøndt Storebelt vel af Østersømagterne vil, ligesom Sundet 
selv, reclameres som en aaben Handelsvei. Jeg husker nu ei 
ret, hvad meer jeg anførte. Derpaa talede vi endeel om Hiem- 
met, om Hofnyheder m. m., og endelig anbefalede jeg mig.

Manden er vist god og skikkelig, men allerede hans paa
faldende bløde og frygtsomme ydre Holdning stempler ham 
som uskikket til Diplomat. Hvad hans Secretair eller Attaché, 
Grev Bille-Brahe, angaaer, da er han upaatvivlelig et meget 
simpelt, ja indskrænket Menneske. Saaledes er Danmark re
præsenteret ved det for os vigtigste Hof!

Fra Ministeren lod jeg Vognen kiøre lige til Zoologisk 
Hauge.

Hvilke prægtige Gader kom jeg ikke igiennem! Hvilke stolte 
Bygninger, disse Terraces, som de kalde den nye tilbygte Deel. 
Cumberland Terrace især dannede en Række af Palladser, 
ziirede med prægtige Søilerækker, Portaler med den rigeste 
Sculptur, og dog var det lutter private Huse, idet nemlig, hvad 
der saae ud som et eeneste stort Pallads, var mange smaa Pri
vatboliger byggede sammen, eller rettere, Palladset var afdeelt 
i mange Smaahuse med hvert en Dør og Trappe for sig selv 
og omgivet af Jernbalustrader nedentil ved det prægtige For- 
toug.

Jeg steg ud ved Indgangen til den Zoologiske Hauge, der 
lod til at optage et betydeligt Areal. Grunden var udlagt ganske 
som en almindelig engelsk Park, med Grupper af Trær og 
Buskværk, aabne Græspletter o. s. v., Terrainet var ujevnt, 
med Smaabakker og Fordybninger. Hist og her var Indelukker 
for de forskiellige Dyr, hvoraf Nogle, efter deres Art, gik om
kring i indelukkede Græsgange, Andre, de rivende Dyr, var 
indespærrede i Bure, eller gik i dybe murede Kiældere uden 
Tag over, saasom Biørne af mange Varieteter. Der var Hyæner, 
Jackaler, Ulve etc., Kameler og Dromedarer laae og tyggede 
Drøv i et med Stakit omgivet Rum. En Odder havde sit Op
hold i et Vandbækken omgivet med et Jerngitter og med en
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lille Øe i Midten. Et Slags meget store Vandrotter, med Svøm
mehud imellem Tæerne, sadde ved Bredden af et andet lignende 
Vandbassin og pudsede deres Skiæg. Mange Slags Fugle fand
tes i store Haugebure. Der var flere Selskaber af Besøgende, 
Voxne og Børn, der ligesom jeg gik fra det ene Indelukke til 
det andet.

Da jeg kom hiem, var det endnu for tidligt at slutte mine 
Excursioner, jeg gik derfor i City og aflagde Besøg i Lieutenan- 
ternes Liitkens og Suensons samt Doctor Hornemanns Logis, 
der vare i samme Gade, som Fleet-Fængselet ligger i. De vare 
ikke hiemme, og jeg vandrede op ad Gaderne Cheapside, Lud- 
gatehill o. s. v. til Børsen, besaae de prægtige Boutiker og 
kiøbte nogle Smaating. Paa Tilbageveien gik jeg ned i Bouverie 
Str. for at see, om det Hotel endnu existerede, hvor jeg for tre
dive Aar siden havde boet og atter i 1814 med S. Kierulf. 
Det var der endnu, og Gaden bar ganske det samme Præg af 
Stilhed og Orden som dengang.

Ved at søge efter Templegardens, hvor jeg i 1811 undertiden 
spadserede med Skibsted, stødte jeg paa en lille Square, Har- 
wich buildings, kaldet. Det var den yndigste Plads, man kunde 
tænke sig, for en Familie af den høiere Middelstand at boe 
paa: Lutter smagfulde skiøndt simple Huse omgave en meget 
rummelig Plads, i hvis Midte var en med Jerngitter aflukket 
rund Hauge, hvori alle Træer og Buske stode næsten fuldt- 
udsprungne. Græsset var yndigt grønt, og mange Blomster vare 
i Flor; i de smukke gruusbelagte Gange spadserede Damer og 
Tjenestepiger med Børn. Der herskede en Stilhed og landlig 
Ro i denne lille Afkrog, som giorde et behageligt Indtryk paa 
Sindet, efter at være kommen lige fra den bedøvende Larm og 
Trængsel.

Om Thorsdagen gik jeg først en Tour til London-Broen, der 
upaatvivlelig var den bedst udførte af Londons prægtige Broer, 
ligesom den var den nyeste og kun nogle faa Aar gammel. 
Et skiønt Syn var det at see det umaadelige Liv paa Floden 
nedenunder. Dampskibe lagde til Quaierne, andre forlode dem,



249

utallige Baade krydsede hinandens Vei i alle Retninger. Store 
Flodskibe kom nedseilende, og i det Øieblik de kom til Broen, 
sank Master og Seil med en saadan Præcision, at man vilde 
troe, at de bleve brækkede over ved Sammentørningen med 
Brobuen. Kun saa meget agterværts bleve de nedfirede, som 
var nødvendigt for at gaae under Buen, og i samme Øieblik 
de kom frem paa den anden Side, reistes de igien med Seil og 
Takkelage ved Hiælp af et Spil. Nedefter saae man en Skov af 
Master, Skibe som kom, og Skibe som gik. Buxeerbaade kom 
slæbende med store Seilskibe. Af disse Dampskibe gaves der 
nu en Mængde paa Themsen, de ere lave paa Vandet, uden Ma
ster eller nogen Ting, der kunde tage Vindfang, de havde saagodt 
som ingen Bastinggage, og omkring en umaadelig tyk Pullert 
ikke langt fra Midten af Dækket var der en Strop eller Kiæt- 
ting, hvori der var hugget en umaadelig svær Jernhage til 
Slæbetouget. En Mand til Roers var somoftest alt det Mand
skab, man saae paa Dækket. Efter at have nydt dette rige og 
og livfulde Panorama fra den høit over Vandfladen liggende 
Bro, vendte jeg tilbage for at besøge Hambro.

Paa denne Vei vovede jeg mig for første Gang i en Omnibus, 
jeg havde nemlig hidtil ikke turdet prøve dette billigere Kiøre- 
tøi, fordi jeg ikke forstod mig paa de mange Navne, der med 
store forgyldte Bogstaver vare malede udenpaa for at antyde 
de forskiellige Steder i Byen, mellem hvilke de kiørte. Idag 
tog jeg ved Templebar Mod til mig og holdt Parapluien iveiret, 
til Tegn for den paa Bagtrinet gyngende Conducteur, som med 
et Ørneblik speider til begge Sider og med Fagter indbyder 
Fodgængere til at tage Plads i den forbifarende Vogn. Neppe 
har man giort Tegn til en saadan Omnibus, før Vognen stand
ser, Conducteuren springer ned, og Døren i den bageste Ende 
af den lange Fading slaaes op. Man stiger ind, idet man næv
ner Stedet, hvor man vil sættes af, hvilket altid maae være 
paa den Route eller Linie, Vognen befarer, og som den aldrig 
viger ud af. Jeg fandt Vognen næsten propfuld og blev af de 
tætpakkede Passagerer viist den eeneste Plads forrest, hvorhen.
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jeg, snublende over de andres Been, omsider naaede, under 
den atter afstedfarende Vogns Skrumplen.

Vognen er saa lang i Fadingen som to eller tre andre Ka
rether, Døren er bagpaa, indvendig er Bænke langs med Si
derne, hvor der rummes, jeg troer næsten sexten Personer. 
Prisen er sex Pence, kort eller langt Stykke, det er altsaa en 
meget billig Maade at komme fra den ene Ende af Byen til den 
anden. Men Gud veed, hvorledes Conducteuren husker alle de 
Steder, der siges ham at standse og sætte Passagerer af; lige
som den Ene er stegen ud, kommer en Anden ind og nævner 
et nyt Sted længere henne paa Routen; undertiden betænker 
en Passageer sig og stiger ud tidligere, end han først havde be
stemt; Alt dette, maatte man troe, vilde forvilde Conducteuren, 
men han feiler aldrig.

Jeg traf Hambro paa sit Contoir, og da jeg nu havde be
stemt mig til at forlade London om Løverdagen, hævede jeg de 
fornødne Penge til Reisen, med det tidligere Oppebaarne i Alt 
Hundrede Pund Sterling. Da Børstiden var forhaanden, og 
Hambro maatte forlade mig, gik jeg efter et kort Ophold hiem. 
Jeg stoppede mine otte Tipundsnoter ned i Buxelommen af 
Frygt for Lommetyve, hvoraf der vrimlede i London i forrige 
Tider; men denne Forsigtighed var utidig nutildags: det ypper
lige Gadepolitie, der for endeel Aar siden indførtes under Wel- 
lingtons Ministerium, havde giort Londoil til den sikkreste Stad 
i Verden.

Allerede den første Dag af mit Ophold blev jeg opmærksom 
paa Folk i en Slags Uniform, der patrouillerede enkeltviis op 
og ned ad Fortouget i hver Gade. De vare velklædte, stærke 
og anstændigt udseende Mennesker. Ikke Hundrede Skridt, 
tør jeg næsten sige, kunde man gaae, uden at møde en af dem. 
De gik stille og uden at vække den ringeste Opmærksomhed 
frem og tilbage paa deres „walk“, som man kalder den dem 
anviiste Strækning; som oftest var deres Gang som en Fod
gængers, der passerer Gaden i almindeligt Ærinde, og skiøndt 
de skarpt iagttage enhver Forbigaaende, skulde man af deres
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Miner troe, at de vare ganske ligegyldige ved, hvad der foregik 
omkring dem.

Deres Klædedragt var: en graablaa Kiole med blanke hvide 
Knapper, paa den opstaaende Krave var et rødt Omslag med 
Stadens Vaaben, vide Buxer, af Farve som Kiolen, en rund 
Hat med Kokarde, Handsker paa Hænderne, en bred sort Rem 
om Livet, hvori bares, i et Læderfutteral, en kort Knippel, om
trent trequart Alen lang og halvanden til to Tommer i Gien- 
nemsnit. Deres Udseende lignede meer en Leietieners end en 
Soldats, skiøndt deres Holdning i det Hele vidnede om, at de 
Fleste vare udtiente Militaire.

Ved saaledes stadigen at have Post paa det samme Strøg 
blive de istand til at iagttage enhver mistænkelig Person, der 
hyppigen maatte viise sig der, de lære snart, saavel Gadens 
Beboere som de, Forretninger stadigen føre derigiennem, at 
kiende; med deres sunde Blik er det dem let at udfinde mis
tænkelige Charakterer, selv under de eleganteste Masker, og 
alene den Uro, som Bevidstheden om, eller Frygten for at være 
beobagtet fremkalder, vilde ikke undgaae Politiebetientens Ar- 
gusøine. Dertil kommer, at disse Politiebetiente ere berettigede 
til at gaae op til Enhver og i Stilhed erkyndige sig om hans 
Ærinde i Gaden, om hvo han er o. s. v., naar hans Udseende, 
Bevægelser eller deslige give Anledning dertil.

Dette ypperlige Politie har giort det reent umuligt for Gav
tyve at drive deres Haandtering offentlig, som i gamle Dage, 
Lommetyverier ved høilys Dag var forhen noget ganske al
mindeligt, jeg selv har flere Gange mistet Silketørklæder ud 
af Lommen. Ligeledes høre Overfald og Indbrud i eensomt lig
gende Gader til Sieldenheder; men i den fornemste Deel af 
Staden, sært nok, hører man endnu Sligt, fordi det nye Politie 
endnu ei er indført der, da man troede det unødvendigt.

Umaadeligt kostbart skulde man troe, at dette Politie maatte 
være, skiøndt Klager høres ei derom i Parliamentet eller de 
offentlige Blade; men en Stad med to Millioner Mennesker kan 
vel trænge til nogle Tusinde Vægtere, selv om de kom til at
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danne en Hær paa 10—20,000 Mand, de kunde dog aldrig 
blive farlige for Borgernes Frihed; men ere, ved den fornuf
tige, kun meget lidet militairiske Organisation, mere at ansee 
som civil Guard, en Borgergarde for Sikkerheden.

Om Løverdagen var jeg tidlig oppe for at pakke ind og be
rede mig til Afreisen. Jeg pakkede min Bagage i en Cab og 
kiørte hen til et Værtshuus i Cheapside, hvorfra Stagecoachen 
til Plymouth skulde afgaae. Mit Tøi blev veiet ved en Skive- 
bismer, hvor en Viiser angav Vægten, Fragt og Passageerpenge 
betaltes, og et Quarteerstid efter var Vognen i Bevægelse.

Der var kun een Passager foruden mig, en Dame. Vi kiørte 
ud igiennem den vestre Deel af Staden og kom endelig, efter 
flere Ophold og Indtagen af et Par Passagerer, ud til den Jern
bane, der, under Navn af Southwestern railroad, fører til 
Southhampton, og ad hvilken jeg skulde reise omtrent tred- 
sindstyve engelske Mile. I Banegaarden stege vi ud, og jeg 
modtog en Billet til en af Karetherne i Toget, hvilken stod 
mig frit at vælge. Altsaa gik jeg langs ad Rækken, og da jeg 
saae en, som var tom, tog jeg Plads i den, et Par Minutter 
efter var den imidlertid fuldt besat af tilkommende Passagerer.

Locomotivets Snorken og Pusten vidnede om, at Afgangen 
var nær. Der var endnu nogen Løben og Confusion imellem 
Passagererne, men endelig lød Signalet fra en Klokke, og nu 
skred Vogntoget langsomt og skurende et lille Stykke frem, 
der var et Øiebliks Standsning ligesom for at tage bedre fat, 
og nu giede vi atter frem, endnu for en Minut eller to temmelig 
langsomt, men meget snart med en Hastighed, der lod alle 
Gienstande ligesom flyve forbi os.

*) Det var første Gang i mit Liv, at jeg havde seet en Jern
bane, endsige kiørt paa en. Udenfor England og Amerika var 
Tingen endnu saa ny, at der i Danmark vist var meget faa Men
nesker, der kiendte noget til denne Reisemaade, der nu, da

s) Fortsat i Memoireform i 1853.
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jeg skriver dette, er saa almindelig. Rystelsen og den skurende 
Fornemmelse, ligesom naar man i Slæde farer hen over den 
nøgne Jord, var mig ubehagelig. Vi kom igiennem Tunneller, 
hvor Ilden fra Locomotivet gav de hvælvede Mure et trold- 
agtigt Skiær, og en bedøvende Larm gienlød fra Hvælvingen, 
og over Viaducter, hvorfra man saae Vogne kiøre paa Lande- 
veien dybt under os. Det var bleven ganske mørkt, da vi ved 
et Holdested bleve erindrede om at stige ud for at fortsætte 
den øvrige Vei til Plymouth med Deligence. Jeg stod da i en 
Fart af og blev viist hen til en Kareth, der holdt forspændt 
paa Landeveien, og hvor man ved Skinnet af en Lygte var be- 
skieftiget med at pakke Reisetøiet paa Vognen. Vi stege om
sider ind, og nu gik det afsted ad den almindelige Landevei. 
Der var en Herre med mig i Vognen foruden den Dame, der 
var stegen ind i London. Vi bedede om Aftenen i et lille Værts- 
huus ved Landeveien, hvor et dækket Bord ventede os med 
en simpel men velsmagende, og da jeg ikke havde nydt noget 
siden Frokost, meget kiærkommen Aftensmad. Om Formid
dagen kom vi igiennem Exeter, en stor og smuk Stad med 
prægtige Huse og Gader. Det var langt hen paa Formiddagen, 
da jeg ankom til Plymouth, hvor vi steg af i Percys Hotel, det 
bedste og prægtigste, jeg nogensinde har været i.

Aftenen faldt mig lang her, ligesom i London. Det faldt mig 
besværligt at læse ved Lys, da jeg endnu ikke havde begyndt 
at bruge Briller. Jeg gik lidt ud i Gaderne, men da det var 
Søndag, var der overalt saa øde og stille, at jeg blev mere 
melancholisk derved. Jeg gik til Sengs, og den næste Morgen 
erkyndigede jeg mig nærmere om Falmouth-Deligencens Af
gang og tog da den Beslutning at reise videre med den strax, 
istedetfor, som jeg først havde foresat mig, at forblive et Par 
Dage i Plymouth for at see mig om paa Værftet og Skibene.

Ved Solens Nedgang ankom jeg til Falmouth. Underveis 
kom vi igiennem flere Byer, hvis Navne jeg ikke havde hørt 
før, Truro, iblandt andre, en vakker Bye, efter Udseendet paa en 
femten, sexten Tusind Indvaanere. Mange Steder var Landskabet
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meget smukt, men alt som vi nærmede os Falmouth, blev det 
mere biergrigt, til Slutningen nøgent og vildt.

Fra Truro var en Quakerfamilie med i Vognen, rige og an- 
seete Folk, som det lod: en gammel Herre og hans Kone, deres 
Datter, udentvivl Enke, med to eller tre voxne Døttre, hvoraf 
den ene var en ualmindelig smuk, livlig Pige paa atten, tyve 
Aar. Hun kom hen til mig med en skielmsk Livlighed, der, 
tilligemed hendes yndige fine Figur, stak af mod den adstadige 
Quakerdragt, og takkede mig, med en Elegance som den fine
ste franske Dame, for en lille Artighed, jeg havde viist Mode
ren ved at indrømme denne min Plads inde i Vognen og selv 
tage Sæde bag paa Vogntaget hos Conducteuren.

Da Familien nemlig kom til Truro, var der kun Plads til de 
to Gamle, en engelsk Herre — Advokat som det syntes -— og 
jeg havde allerede fra Plymouth de fo andre Pladser indeni. 
Conducteuren henvendte sig til Englænderen med Bøn om at 
overlade en ældre Dame, Moderen, som ikke godt taalte at 
sidde ovenpaa, sin Plads, men han knurrede og svarte uhøfligt, 
ligesom han viiste de Gamle en paafaldende Ringeagt paa Grund 
af deres Sect. Da jeg hørte det, sprang jeg ud, og sagde til 
Conducteuren, at min Plads var til Damernes Tieneste. Con
ducteuren giorde mange Undskyldninger, han vilde ikke have 
anmodet mig derom, da jeg var en Fremmed og kiørte den hele 
Vei til Falmouth, hvorimod den anden Herre var en Indfødt og 
vilde desuden stige ud paa Halvveien. Da dette sidste indtraf, 
tog jeg atter min Plads indeni Vognen og kom snart i Samtale 
med Familien.

De to Gamle vare yderst indtagende ved den Mildhed og 
Fred, der var over deres Væsen. De vare begge over de Halv- 
fierds. Da de hørte, jeg var Dansk, talte de om Mrs. Fry, der 
netop denne Sommer, paa Dronningens Indbydelse, havde be
søgt Danmark. I Førstningen havde de tiltalt mig med „you" ; 
men snart lagde de den Tilbageholdenhed, de havde viist under 
Advokatens Nærværelse, tilside og sagde nu efter deres Skik 
„thou“ til mig.
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Paa Veien og ved Holde- og Bedestederne passerede og saae 
vi en Mængde Quakere, som alle fulgte mit Reiseselskab med 
megen Ærbødighed. De reiste alle, i forskiellige Kiøretøier, 
den samme Vei som vi, og da jeg yttrede min Forundring der
over, fik jeg at vide, at der i Falmouth fandt en aarlig Sam
menkomst Sted ved denne Tid, Paasken, hvor en extraordinair 
Gudstieneste afholdtes og Selskabets Anliggender afgiordes, 
idet Descendenterne af Sectens Stifter, Fox, levede i Falmouth. 
Det var netop den danske Consul, til hvem jeg havde Anbefa
lingsbrev. Før jeg forlod Falmouth, fik jeg et Brev fra de 
Gamle, hvis Navn jeg saae var Rundeil, tilligemed en tre, fire 
Smaabøger, religieuse Skrifter, som de sendte mig til Erin
dring. Han var da afreist, men jeg sendte ham et Compliment- 
og Taksigelsesbrev igiennem den samme Mand, der havde be
sørget mig Brevene tilbragt.

Mit Ophold i Falmouth varede sex, otte Dage, før Paketten 
skulde gaae, og godt var det, at jeg ikke forblev i Plymouth, 
thi jeg kom netop tids nok til at faa et Kammer, og det var 
endda udenfor Kahytten, de andre vare allerede optagne, saa at 
to senere ankomne Passagerer maatte lade sig nøie med at 
ligge i den aabne Forkahyt eller Stirrids, hvor Opvarterne hav
de deres Gang. Det gik iøvrigt uordentligt til med denne Paket- 
fart, hvad Passagererne angik, der var intet Indskrivnings- 
contoir i Byen. Jeg maatte to Gange gaae en halv dansk Miil 
til Capitainens Huus, da jeg første Gang ikke traf ham hiem- 
me. I Begyndelsen giorde han Vanskeligheder ved at love mig 
et eget Lukaf, men omsider lykkedes det mig at faae Løvte paa 
et, der egentlig ikke hørte til Passageerkamrene, og jeg betalte 
ham paa Stedet Prisen, som var ikke mindre end fyrretyve 
Pund Sterling, og dermed lod Alt til at være afgiort.

Da jeg kom hiem, fandt jeg det dog en egen Sag at have 
betalt en Mand saa mange Penge uden Quittering, Beviis eller 
Billet, der sikkrede mig Passage med Skibet. Jeg spurgte Con- 
sulen, om jeg skulde forlange et Beviis, men han svarede :

— Gud bevare os! Han er Officier, De har Intet at befrygte,
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og han vilde blive fornærmet, om De begiærede noget Saa- 
dant. Jeg maatte altsaa lade Tingen gaae sin Gang. Capitainen 
var iøvrigt en simpel og plump Matros, i sit Væsen og Ud
seende en raa Karl, derimod havde han, som var paa min 
Alder, en ung, meget smuk Kone, med et vist feiende Væsen, 
som gav mig Mistanke om, at han havde faaet hende tillige 
med den indbringende Post, han havde, Noget, der ikke er 
saa usedvanligt i England. Hun snakkede med i Mandens Af
fairer og gav mig Besked tilligemed ham. Børn havde de ikke. 
Det meget nydelige Huus med Hauge var hans Eiendom, og 
han sagde os siden ombord, at hans Post indbragte ham saa 
Meget, at om ogsaa Damppaketten skulde fortrænge Seil- 
paketten og Falmouth miste denne Fart, som der var Tale om 
at forlægge til Southhampton, saa vilde han dog have sine fem 
Hundrede Pund Sterling om Aaret, og Meer hverken behøvede 
han, eller vidste han at bruge.

Medens jeg var her, fik jeg Besøg af en Dansk, en Doctor 
Krabbe, der i mange Aar havde faret som Skibslæge, nogen 
Tid med Krigs- siden med Paketskibe, nu havde han i et Par 
Aar ligget hiemme. Han var givt, og Konen havde den betyde
ligste Boardingschool for unge Piger i Byen, saa han blev an- 
seet for en velhavende Mand og var efter Hotelfolkenes Si
gende meget agtet. Han talte meget godt Dansk endnu, trods 
det at det var over tredive Aar siden, han forlod Danmark, hvor 
hans Fader havde været Major og ligget i Garnison i Rends
borg. Mig forekom han at være en stille, jevn og godmodig 
Mand.

En anden dansk Mand besøgte mig ogsaa her, Capitainen 
paa et Koffardiskib, der kom fra Valparaiso med Kobbererts. 
Skibets Rheder var Godefroy i Hamborg eller Altona, men 
Capitainen var en Fynbo, saa mørk i Hud og Haar, at jeg vilde 
have taget ham for en Spanier. Han var iøvrigt et meget smukt 
Exemplar af den danske Sømand : dierv, fri, ligefrem og dog 
beskeden og artig. Han var en fornuftig Mand og ikke uden
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Dannelse og gode Kundskaber efter sin Stand, saa det var 
mig behageligt at underholde mig med ham.

Den danske Consul var, som omtalt, en Hr. Fox, af det 
meget anseete, og jeg troer, det første Handelshuus her, Huset 
eiede betydelige Besiddelser i Biergværker og Landejendom
me. Der var flere, jeg troer tre, Brodere, alle smukke, dannede 
og særdeles belevne Mænd, alle vare de Quakere og stode, som 
Descendenter af Sectens, eller som de selv benævnede det, 
„Selskabets“, Stifter i Anseelse blandt deres Troesbrødere 
som Mahomeds Slægt iblandt Musselmænd. Paa Grund af den 
i hine Dage værende store Quakerfest eller „Samling“, i hvil
ken det syntes, at Selskabets forskiellige Anliggender bleve af
handlede for det kommende Aar, kunde de Herrer Fox ikke 
selv personlig viise mig Attention, men sendte mig en Commis 
daglig til Veiledning og Assistance ved de smaa Indkiøb og 
Forberedelser til min Reise. Siden besøgte den ældste og givte 
af Brødrene mig, ham der egentlig var dansk Consul, invite
rede mig til at spise hos sig og at ansee hans Huus som mit 
eget.

Omsider var Afseilingsdagen kommen. Paa et meget ube- 
quemt Sted, fra et høit Bulværk, indskibede Passagererne sig, 
fem i Tallet foruden mig, i en stor Seilbaad, hvor vi, saa godt 
vi kunde, toge Plads paa vore Kofferter og seilede ud til den 
en Miilsvei ude liggende Paket. Det var en Skonnertbrig, af 
Størrelse omtrent som en af de mindste danske Orlogsbrigger, 
lidt mindre endog.

Før os var allerede Biskoppen af Jamaica, Doctor Lipscomb, 
med Familie ankommen. Skibet lettede kort efter og gik under 
Seil omtrent ved Middagstid. Biskoppens Familie: Fruen med 
tre eller fire Børn, hvoraf det yngste kun var nogle faa Maa- 
neder gammelt, samt to Tjenestepiger havde Agterkahytten for 
sig selv og deeltoge ikke i Maaltiderne med de andre Passa
gerer. Den forreste Kahyt, som ved Nedgangstrappen var ad
skilt fra den agterste, var lille. Paa hver Side vare to Kamre, 
optagne af Biskoppen, en Deputy Commissary General fra Ja-

Dahlerup : Levnetsbeskrivelse II 17
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maica, en ung skotsk Lord Mark Kerr, Officier i Armeen, og 
en ung Banquier-Commis fra London. Atter foranfor denne Ka
hyt var Stirridsen, hvor jeg havde et ret bequemt Kammer paa 
den ene Side, og to andre Passagerer, en ung skotsk Kiøb- 
mand etableret i Chili eller Valparaiso, og en fransk Kiøb- 
mand fra St. Thomas, en Jøde, toge deres Leie, som de bedst 
kunde, paa en Slags Sopha eller paa en Madrats paa Gulvet 
eller Dækket.

Reisen var, som almindelig slige Reiser ere : I de første Par 
Dage over Franskebugten havde vi uroligt Veir, siden godt 
Veir med contrair Vind, saa at vi ikke før den 17de Mai an
kom til Barbados, Fireugersdagen efter Afreisen fra Falmouth. 
Hvad mit Reiseselskab angaaer, da var Biskoppen ikke meget 
meddeelsom og tog ved Maaltiderne liden eller ingen Deel i 
Samtalen, og paa Dækket var han meest med Konen og Bør
nene, som han læste høit for. De Andre derimod vare mere 
selskabelige. Den unge skotske Kiøbmand var en fleersidig 
dannet Mand og havde allerede seet sig meget om i Verden. 
Krigscommissairen var en godmodig, men meget tilbagehol
dende, maaskee ogsaa ubetydelig Person. Lorden var en op
blæst og noget raa ung Herre, anmassende og hovmodig i sit 
Væsen imod sine Landsmænd, paa Biskoppen nær, det disse 
ogsaa lode sig gefalde, med den Englænderne, forunderligt 
nok, eiendommelige Ærefrygt for Adelen. Min quasi Lands
mand, den franske Jøde fra St. Thomas, en Mand paa min 
Alder eller derover, var snaksom og lystig.

Tiden gled saaledes taalelig hen for mig, da jeg tillige havde 
en stor Ressource i de Bøger, jeg den sidste Dag i London 
kiøbte, Master Humphreys clock og Poor Jack; men Aftnerne 
faldt mig lange.

Kl. 8 samledes vi ved Frokostbordet, en Luncheon af Ost 
og Brød gaves Kl. 12, Kl. 3 spistes til Middag, Kl. 5, 6 ser
veredes The og Smørrebrød, og dermed endte Dagens Maal- 
tider. Kun en døsig Lampe brændte i Kahytten Aftenen over, 
saa Læsning var ikke at tænke paa, og kun nu og da samledes
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et Par af Passagererne derinde for i dette Halvmørke at pas
siare over et Glas Genever og Vand. Maden var ikke meget 
vel tillavet og simpel nok i Betragtning af den høie Betaling.

Da vi kom i varmt Climat, tog jeg hver Morgen Kl. 6 et 
koldt Styrtebad, ved forude paa Bakken at lade kaste mig fem, 
sex Pøse Vand over Hovedet, hvilket snart fandt Efterligning 
af alle de Yngre af Passagererne. For mig er det den aller- 
behageligste Maade at tage et Bad paa. Naar Spulingen var 
til Ende, lod Baadsmanden mig melde, at han havde Badet 
parat til mig. Jeg gik da paa bare Fødder, kun iført en Flo
nels Kappe, jeg havde medbragt til dette Brug hiemme fra, 
Baadsmanden stod oppe paa den lille Stormbakke forude med 
tre fyldte Pøse og en Mand parat til at hale friskt Vand op 
igien, naar de vare tømte, jeg stillede mig nedenunder, smed 
Kappen af og raabte: -— Fire away! hvorpaa Indholdet af de 
tre Pøse heldtes mig over Hovedet saa hurtigt efter hinanden 
som muligt, og efter en lille Pause atter tre. Indhyllet i Kap
pen gik jeg ned i mit lille Lukaf, hvor jeg tørrede mig af og 
klædte mig paa for Dagen.

Ankommen til Barbados havde vi Valget imellem at gaae 
med Paketten rundt om til alle Luvartsøerne, før vi kunde 
blive landsatte i St. Thomas eller tage en ny Passage med en 
directe herfra gaaende Paket, hvilken Forøgelse i vore Rejse
omkostninger de Fleste af os med Glæde besluttede os til for 
at komme bort fra den lille Seagull, hvor Opholdet var blevet 
os ubehageligt i flere Henseender.

Vi gik imidlertid iland og besaae Byen Bridgetown, der som 
tropisk Stad var ret net og en af de bedste paa Øerne. Der 
var betydeligt Liv, Huse under Bygning, en prægtig Havne
dæmning var næsten færdig, og Boutikerne havde et europæisk 
Snit. Halvdelen af vort Reiseselskab blev enig om at spise 
sammen hos den, af Marryatts Romaner bekiendte Miss Betty 
Austin, en couleurt Dame, som holder et Hotel her. Det var 
en sybaritisk Nydelse for os, denne yppige tropiske Diner med 
de mange fine og velsmagende Retter, de mageløse Vine og
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Frugter, efter saa længe at have maattet døie den simple Kost 
og maadelige Viin paa Paketten.

Jeg troer, at det var endnu samme Aften, at vi uventet bleve 
underrettede om, at et engelsk Regierings-Dampskib laae parat 
til at afseile med Passagerer og Post til St. Croix og St. Tho
mas. Vi ilede derfor ombord om Aftenen og gik kort efter under 
Seil, eller rettere for Damp. Her samledes jeg igien med de 
andre Passagerer, Biskoppen og hans Familie iberegnet, med 
Undtagelse af den unge Banquier, der forblev paa Øen.

Skibet hed Firefly og var commanderet af en Lieutenant i 
activ Tieneste, en dannet og meget artig Mand. Alt var ind
rettet paa det Comfortableste og Prægtigste ombord. Vi havde 
en meget stor Spise- og Conversationssal og rummelige og 
luftige Kamre med fuldstændigt Tilbehør af Senge, Linned og 
Toiletanstalter, paa Seagull leveredes hverken Lagen eller 
Haandklæde, et Vadskefad med en meget knap tilmaalt Portion 
Vand var Alt, hvad der var at erholde til det daglige Toilette. 
Meublementet her var prægtigt og Høiden mellem Dækkene 
saa stor, at man troede sig i et Hotels velproportionerede Væ
relser paa Landjorden. Men endnu mere forbausede den Ele
gance og Luxus, der herskede i Bespiisningen: Sardiner og 
Caviar hver Dag til Mellemfrokosten, til Middagen en halv 
Snees af de fineste Retter, en Madeiraviin saa gammel og fiin, 
at jeg ikke hos Scholten eller Nogen paa Øerne smagte dens 
Lige, Champagner, Bordeaux, Dessertviin og Liqueurer, samt 
en Riigdom af tropiske Frugter havde vi hver Dag i de tre, fire 
Dage, vi vare ombord, og Aviser og Bøger i Mængde til Passa
gerernes Afbenyttelse. Skibet var af en betydelig Størrelse, og 
jeg har aldrig, hverken før eller siden, været paa noget Skib 
eller giort en Reise med saamegen Comfort, Elegance og Be
hagelighed som med dette Skib, hvilket endnu forhøiedes af 
det mageløs deilige Climat paa Havet mellem de vestindiske 
Øer.



Den 20de Mai ankom vi til Vestenden af St. Croix, hvor 
Skibet lagde bi for at aflevere Postsækken. Briggen Mer

curius laae paa Rheden, og et Fartøi med en Officier i kom 
ombord for at afhente mig, da man her allerede havde Efter
retning fra Kiøbenhavn om min Sendelse. Jeg tog en hurtig 
Afsked med mine Medreisende, hvem denne officielle Mod
tagelse syntes paa eengang at indgyde stor Ærbødighed for mig, 
og begav mig ombord paa Mercurius, hvor Chefen, Capitain- 
lieutenant Mourier, med ikke just nogen stor Ærbødighed mod
tog mig.

Jeg havde ikke før kiendt noget synderligt til denne Mand.
Jeg havde vel lagt Mærke til, at han som Cadet altid holdt sig 
til dem af hans Kammerater, der vare af fornem og mægtig 
Familie: Billerne, Baron Stampe o. Fl., medens han var inde
sluttet og tilbageholden imod de Andre. Siden havde han meget 
søgt Selskab i Billes, Holstens og lignende Huse, hvor der 
taltes Fransk, der jo for ham, som født af franske Forældre, 
var Modersmaal. Imod Andre bevarede han det tørre, kolde 
og stolte Væsen. I Billes Salon havde han erhvervet sig 
sin Udnævnelse til Gouverneur i Ostindien, en uhørt Begun
stigelse imod en ung Capitainlieutenant, om han da ikke den
gang endnu kun var Premierlieutenant. Fra denne Post kald
tes han tilbage for en Strid med de underordnede Øvrigheds
personer, som hans Stivnakkethed og Borneerthed førte ham
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i; men Erindringen om hans tidligere høie Værdighed fulgte 
ham.

Han tog nu meget koldt imod mig, knurrede og klagede over 
Alting, følte sig stødt over den nedsatte Commission og viiste 
mig neppe den almindeligste Høflighed. Jeg forlod denne ube
hagelige Mand efter et meget kort Ophold og gik iland, hvor 
et Par gamle Jomfruer herbergede og bespiiste de faa Rei
sende, der besøgte Stedet, meest Svindsottige fra Amerika, som 
søgte Helbredelse i Vestindiens Climat.

Jeg var snart omgiven af gamle Bekiendtere: Capitain Fre
derik v. Scholten, Søofficieren, der nu var Toldforvalter, Borne- 
mann, ogsaa i et Embed her, Doctor Worm og flere Andre. Jeg 
blev underrettet om, at Generalgouverneuren v. Scholten ven
tedes til et Middagsselskab paa Carlton Plantagen hos min 
gamle Ven Doctor Stevens, fra hvem en Indbydelse ogsaa 
kort efter indløb til mig. Jeg slog mig derfor til Ro her for det 
Første, indtil jeg havde talt med Scholten, og tilbragte Formid
dagen med at giøre Visiter omkring til de Familier, jeg kiendte.

Om Middagen, Kl. henved 4, kiørte jeg ud til det knap 
en halv dansk Miil fra Frederikssted liggende Carlton- 
Estate, hvor jeg fandt hele det indbudne Selskab forsamlet i 
den frie Luft, i den mig velkiendte Hauge, et Slags Under
værk der paa Øen, i hvilken Stevens havde ladet bygge et 
stort Huus, egentlig ene bestemt til at give Selskaber og Baller 
i, et Slags Banqueting Hall, til hvis Indvielse han netop havde 
indbudet dette Selskab. Jeg blev meget hiertelig modtagen af 
de mange gamle Bekiendtere, jeg her traf. Til Scholten havde 
jeg medbragt endeel Breve, som jeg her overleverede ham. 
Efter at have omfavnet og kysset mig paa sin sedvanlige, Grev 
Bulow efterabende, Maneer, tog han mig til Side og giorde mig 
nogle Spørgsmaal, hvoriblandt tilsidst kom det, om jeg ikke og
saa skulde holde Commission over ham, ligesom Rothe i sin 
Tid over Bentzon, hvortil jeg naturligviis svarede ham Nei. 
Han lod imidlertid ikke til at troe mig og forsikkrede mig, at 
han ventede dette og var beredt derpaa.
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Vi gik tilbage til Selskabet, som med synlig spændt Op
mærksomhed fulgte vore Bevægelser, Scholten præsenterede 
mig for Flere, som jeg ikke før havde kiendt, deriblandt den 
for ikke længe siden ankomne Første-Regieringsraad Knutzen, 
og Selskabet begav sig derpaa tilbords, hvor snart den mun- 
treste Stemning indfandt sig. Min Svoger, Carl von Dockum. 
var med iblandt Giæsterne, han var Aaret før bleven ansat 
som Adjutant hos Generalgouverneuren og tillige som funge
rende Havnemester og Overlots. Om Aftenen tog Selskabet 
ind til Frederikssted, hvor Capitain Scholten gav et Bal, som 
var meget glimrende, og til hvilket naturligviis Eliten af Byens 
Indvaanere og Eierne af Plantagerne i Omegnen vare ind- 
budne.

Den næste Dag leiede jeg en Vogn og kiørte til Christians- 
sted, hvor jeg indlogerede mig i Gouvernementshuset, i nogle 
ledigtstaaende Værelser ved Siden af van Dockum. Scholten 
boede selv udenfor Byen paa Biilorvs-Nlinde, hvor han havde 
indbudt mig til at tage Ophold, saasnart en Fremmed, der var 
i Besøg hos ham, den franske Biskop, var reist. End
nu samme Dag havde jeg en Mængde Besøg, meest af Saa- 
danne, som ved deres Yttringer tilkiendegave sig som Schol- 
tens Modstandere og ligesom tilbøde sig at optræde med deres 
Vidnesbyrd imod ham. Den, der strængest og tydeligst udtalte 
sig i denne Retning, var den forhen saa rige Planteur de Nully, 
nu Stadthauptmann med Oberstlieutenants Rang, hvilken Post, 
tilligemed det indbringende Veiermesterembed, han skyldte 
Scholtens Venskab. Denne svage, daarlige Charakteer vilde 
nu spille den samme nedrige Angiverrolle med sin anden Vel- 
giører og Ven, som han havde spillet med sin første, Bentzon.

— Ja, vistnok vil De finde megen Misfornøielse her med 
Tingenes Gang. Det er paa høie Tid, at Kongen sender os en 
Mand, der kan opklare ham om Alt o. s. v., saaledes søgte 
man at lokke ud af mig, om jeg, som de Fleste troede, var 
kommen i samme Ærinde som i sin Tid Rothe. Ja, Scholten 
selv yttrede nogle Dage senere atter sin Mistanke om, at jeg
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virkelig havde en saadan Commission foruden den angivne, 
der skulde benyttes som et Skiul for hiin, indtil jeg havde i 
Stilhed sonderet Terrainet.

— Har De Comtpissarium til at undersøge mit Embedsfor
hold, saa siig mig det nu ligesaagodt reent ud og hold mig 
ikke længer i den ubehagelige Uvished? Jeg frygter ikke for en 
Undersøgelse mindst af en Mand som Dem! Jeg beroligede 
ham snart i dette Punkt ved min aabne og bestemte Forestil
ling om det Modsatte.

Jeg skal her forsøge at give en kort Skildring af denne Mand 
og hans mærkværdige Carriére, før jeg gaar over til nærmere 
at omtale Stemningen og Forholdene paa Øen, i hvilke jeg, 
dreven af Omstændighederne, kom til at gribe ind paa en 
indirecte, men jeg har Grund til at troe, ingenlunde uvirksom 
Maade.

Jeg lærte Scholten at kiende under mit første Krigsfangen- 
skab i Reading 1808. Han var vel omtrent sex Aar ældre end 
jeg, fuld af Liv og Lystighed, tilsyneladende fri og aaben af 
Charakteer, men fiin og fiffig, Liebertiner, som den Tids Sæ
der kun altfor meget førte med sig, dog med Selvbeherskelse, 
af Klogskab og en medfødt Sands for det Skiønne i Alminde
lighed og for Sømmelighed; uden Kundskaber eller Aandsud
dannelse og uden Lyst til at erhverve sig dem selv, men ikke 
uden Agtelse for dem hos Andre, og begavet af Naturen med 
et forunderligt Skarpblik og en sielden Takt til at finde og be
nytte de rette Folk, han behøvede. Hans Talent var practisk, 
han besad en naturlig sund Forstand, stor Evne til at combinere 
og til at lede Andre. Med megen Pragt og Glimmersyge, samt 
en ubegændset Giæstfrihed, var han i sin egen Levemaade og 
i sine Nydelser maadeholden. Godhiertet og forsonlig var han, 
deels af Naturen deels af Klogskab.

Han havde i Livet, med sin naturlige skarpe Sands, samlet 
sig en Skat af Leveregler, som vilde have giort en Viismand 
Ære, og som ogsaa hialp ham til at holde sig ovenpaa et saa 
langt og stærkt bevæget Livs Bølger. Man maatte tidt beundre
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— under al den Frivolitet i hans Liv og Væsen, under det 
Usammenhængende og den Mangel paa Kundskab og Dan
nelse, han røbede i Samtale — den skarpe Tanke, de sunde 
og ædle Principer, der brød frem af dette Chaos. Selv uden 
Klarhed eller tydelig Bevidsthed om Maalet for hans Stræ
ben, benyttede han Andres Hiælp, og Ingen overgik ham i den 
Skarphed, hvormed han vidste at bedømme deres Arbeider, 
om de havde truffet hans rette Mening, den rette Vei til det 
Maal, der tydeligt havde foresvævet ham.

Med Aanden evigt urolig, evigt i Bevægelse, bragte hans 
Spændstighed og Bøielighed ham ikke sieldent til at anvende 
Midler for at styrke sin Stilling, som den ædlere og stoltere 
Charakteer vilde have forsmaaet, hertil regner jeg de mange 
Uværdiges Begunstigelser, man har bebreidet ham; men han 
har afsonet denne Brøde, thi neppe Een af de Mange, ligefra 
Oxholmerne, De Nully og Ferral ned til Jøden Heilbuth, Søn 
af Vexellereren i Kiøbenhavn, hvem han paa Bulows Anbe
faling havde skaffet en Fuldmægtigpost paa St. Croix, neppe 
Een var der, som ikke lønnede ham med Utaknemmelighed og 
traadte op imod ham som hans ivrigste Fiende. Saaledes teg
ner jeg nu Scholtens Billede efter at have kiendt og tildeels 
omgaaedes ham i mange Aar.

Det første Skridt paa Lykkens Bane giorde han kort efter 
Krigens Slutning, da han ved Bulows Protection, maaskee 
alene bevirket ved Frederik VI’s Yndest, hvem Scholten ved 
sin smukke Person og sit livlige Væsen, Noget der ofte havde 
Indflydelse paa den gode, værdige Konge, kan have vundet, og 
derved erholdt Veiermesterembedet paa St. Thomas, et Embed 
man almindelig regnede at indbringe tyve Tusind Piastre aarlig, 
en uhyre Lykke for en ung Lieutenant, ikke tredive Aar gam
mel. Med denne Stilling foreenede han snart efter Stadthaupt- 
mannsposten og kom som saadan efter Rang til at fungere som 
Gouverneur paa St. Thomas og St. Jan, ved Bentzons Hiem- 
reise og senere ved den følgende Gouverneur, Admiral /essens 
Død, da han endelig ansattes eller blev Interims-Gouverneur.
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Nu fandt en Accumulation af indbringende Embeder Sted 
i Scholtens Person, som neppe før har været kiendt i det danske 
Monarchie og vakte megen Misundelse og Forbittrelse: Han 
foreslog at forene Veiermesterembedet og Toldforvalterembe- 
det, der var bleven ledigt og ansaaes for at være ligesaa ind
bringende som hiint; det var bleven Skik, for ei at genere 
Handelen, aldrig at veie, men udstede Veiesedler, hvorefter 
Toldafgivten beregnedes paa den blotte Angivelse af Skibs
manifestet; kun i de høist sieldne Tilfælde, at der havdes no
gen Tvivl, foretoges Veining. Begge Embeder kunde derfor 
gierne være foreenede i een Person; Indtægterne naturligviis 
ogsaa. Dette skeete, og Scholten blev Toldintendant, hvilket 
Embede han lod bestyre ved en Fuldmægtig, medens han selv 
fungerede som Interimsgouverneur. De to Mæglerembeder, som 
nu vare overflødige ved Clareringen af Skibe, bleve inddragne, 
og en Deel af deres forhen oppebaarne Indtægter blev bestemt 
at skulle tilfalde Kongens Kasse, den anden Deel Gouver- 
neuren, som Vederlag for den Control, han skulde i Fremtiden 
føre med Toldintendanten. Saaledes omtrent var dette mærk
værdige Arrangement, hvorved det heed, Ingen tabte, Stats
kassen vandt, og Handelen fik Lettelser, den havde Krav paa 
i en Frihavn som St. Thomas.

Det heed sig almindeligt, at Scholtens Indtægter beløb sig 
til over fyrretyve Tusind Piastre aarligt. Han førte et prægtigt 
Huus baade i Vestindien og hiemme, hvor Familien forblev. Han 
kiøbte Bygninger, nedrev og ombygte dem og solgte dem kort 
efter til Regieringen eller Private, og stedse med Fordeel. Man 
spredte Rygter om Connivering med Slavehandelen og andre 
ulovlige Veie til Riigdom, og dog mumledes der tillige om Trans
actioner, der vidnede om Pengeforlegenheder.

I 1827 blev Scholten udnævnt til Generalgouverneur, men 
beholdt det indbringende Toldintendantembed ligesom før.

Ogsaa paa St. Croix fik han snart Fiender, det heed, at han 
solgte kongelige Plantager for Spotpriis til Begunstigede eller 
gav dem i Forpagtning langt under det, der af Andre var budet.
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Med alt dette var der Ingen, som tvivlede paa, at Scholten 
Intet eiede. Hvorledes en Mand skulde have i en Snees Aar 
siddet i Embeder, der indbragte ham aarligt over hundrede Tu
sind Rigsbankdaler, uden at have samlet sig Capitaler, det for
klarede de med den yppige Levemaade, og dog maatte den 
fornuftige Mand erkiende, at denne ikke var istand til at ab
sorbere en saa stor Indtægt, især naar man vilde troe paa Ryg
terne om de mange ulovlige andre Veie til Riigdom, man be
skyldte Scholten for at benytte.

Han maatte dele halvt med Biilow, sagde man. Men Biilow 
var ogsaa idelig i Pengeforlegenhed og døde som en ødelagt 
Mand. Hist og her yttrede man da en Formening, der syntes 
at kunne have nogen Grund for sig: Frederik VI havde Børn 
udenfor Ægteskabet at forsørge; under Landets forarmede Til
stand tænkte han for honnet til at ville trykke sit Folk med 
Udredelsen af store Summer til hans Maitresse og hans uægte 
Børn, da giorde Biilow ham det Forslag at tage dertil Indtæg
terne af hine Sinecure-Embeder i Vestindien, hvilke jo dog flød 
af Fremmedes og ikke Undersaatternes Lomme. Scholten var 
altsaa kun et Skiul for disse Transactioner og lønnedes til
strækkeligt med Gouverneurposten og Kongens øvrige Gunst. 
For at skiule det endnu mere for Verden maatte han leve 
høit indtil det Yderste af hans Evne, men for at erstatte ham, 
at han derved forhindredes fra at samle Noget til sig selv, fik 
han, ved sin Ansættelse som Generalgouverneur, Kongens 
skrevne Løvte om en Pension for Livstid af sex Tusind Rbd., 
Andre sige Piastre, naar han engang maatte fratræde.

Det heed sig ogsaa, at de hyppige Reiser, han giorde til 
Europa, stedse lagdes over England for der at anbringe de 
opsparede Capitaler eller ordne Pengeforholdene som i eget 
Navn. Fra disse Penge vilde man, at en Million Rbd. hid
rørte, som fandtes uden Regnskabshiemmel efter Kong Frede
rik og strax bleve tagne i Beslag af Christian VIII, meget imod 
flere høitstaaende Mænds Raad, der vidste, at de vare bestemte 
til Forsørgelse af Fru Dannemand og hendes Børn.
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Saaledes vare de forskiellige Rygter; hvad man af dem skal 
troe, vover jeg ikke at sige. Vist er det, at jeg har al Grund 
til at troe, at Scholten ikke eiede nogen Formue, der var værd 
at tale om for en Mand i hans Stilling, vil sige ikke fyrretyve 
Tusind Rbd. Med al hans Pragtsyge og Luxus var han 
langtfra ødsel, men altid en god Huusholder, og han spe- 
culerede paa at vinde Penge paa flere Maader, som han neppe 
med saa enorme Indtægter vilde have tænkt paa. Han førte 
nemlig en ikke ubetydelig Handel med aftappet Madeira til 
Nordamerika, hvor hans Viin, under Navnet „Governor von 
Scholtens wine“ betaltes med syv, otte, ni Piastre for Flasken. 
I hans Bohave, Sølvtøier, Vine etc. stak der vel en Capital, 
men det gialdt mere hans Huus hiemme; thi i Vestindien hav
de han solgt det hele Meublement til Regieringen, der for 
Fremtiden overtog Meubleringen og Monteringen af Gouver- 
neurens Huus og Taffel.

At imidlertid det tvetydige Lys, der omgav Scholten, meget 
skadede ham, hiemme især, hvor Misundelsen ogsaa virkede, 
er begribeligt. Da Kong Frederik VI var død, haabede hans 
Fiender at skulle fælde ham, de frisindede Blade droge nu 
aabent til Felts imod ham; Major Magens, en bekiendt galde
syg og stridig Charakteer, med langtfra uplettet Rygte selv, 
vovede endog at anklage ham. Processen faldt ud til Fordeel 
for Scholten, og under hele Christian VIII’s Regiering stod 
Scholten tilsyneladende saa fast som nogensinde. Alligevel ved- 
bleve Angrebene i de offentlige Blade; i Bladet Fædrelandet 
dannede de en staaende Artikel, hvortil især hiin jødiske Fuld
mægtig, Heilbuth, der var en talentfuld Skribent, leverede de 
fleste Bidrag, ogsaa den yngste Dirckinck-Holmfeld, Lieutenant 
i Søetaten, skrev skarpt imod ham, inspireret, sagde man, af 
den gamle Dewhurst og Kammerherre Ferrall, i hvis Huse han 
under sit Ophold i Vestindien, med Briggen under Braags Com- 
mando, havde havt sin eeneste Omgang, og begge disse gamle 
og anseete Planteurer vare Scholtens heftigste Modstandere.

Negerslaveriets Afskaffelse var det store Spørgsmaal, hvis
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Afgiørelse for hver Dag blev meer og meer trængende nød
vendig. Scholten havde stedse været en Beskytter af den cou- 
leurte Befolkning. Hans naturlige Godmodighed paa den ene 
Side, det Tiltrækkende for ham i Negerracens barnlige Væsen, 
dens Tillid og Hengivenhed for ham paa den anden, giorde, at 
han stedse havde nærmet sig de Farvede med Venlighed, talte 
deres Patois-Sprog med Flydenhed, gik ind i deres Følelser og 
Forhold, og havde derved vundet en Popularitet iblandt dem 
og en Magt over dem, som ingen anden Gouverneur eller Em
bedsmand paa Øerne nogensinde har besiddet. Lige fra hans 
første Optræden som Generalgouverneur paa St. Croix havde 
han stræbt og pønset paa at forbedre den couleurte Befolk
nings Stilling, baade i social og statsborgerlig Henseende, om 
dette skeete planmæssigt, under bevidst Stræben til et fastsat 
Maal, eller blot som momentan Indskydelse af hans naturlige 
Følelse for Ret og Billighed, kan jeg og maaskee Ingen sige. 
Men han forberedte derved paa den hensigtsmæssigste Maade 
det store nu uafviiselige Emancipationsværk.

Hvert et Skridt, han giorde i denne Retning, var et Indgreb 
i Planteurernes gamle Retttigheder, for hvem der, foruden uhel
dige Conjuncturer, slet Høst, lave Priser, trykkende Hypothe- 
ker, vare Byrder nok, der kunde disponere til Forbittrelse, og 
denne kastede de paa Generalgouverneuren. Scholten havde i 
Grunden to hinanden ganske modsatte Partier imod sig: Plan- 
teurerne paa Øerne, som hadede ham, fordi han ikke lod Alt 
blive ved det Gamle, og Frihedsapostlene der hiemme, hvem 
han var for langsom i at reformere. Scholten var desuden en 
myndig Hersker: han taalte ingen Ulydighed eller Modstand, 
skiøndt han havde en sielden Taalmodighed og Gave til at tale 
sig til Rette med Folk. Men han var virkelig skabt til at befale, 
og havde i en lang Erfaringsskole uddannet Naturens Gave. 
Mødte han gientagne Indvendinger, gienstridig Ulydighed og 
Modstand hos sine Undergivne, saa greb han raskt og abitrairt 
ind, hvorved han maaskee undertiden kan have overskredet 
Lovens Former; men haard og uforsonlig var han aldrig.
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Dette var den Dom, jeg dannede mig om Scholten og hans 
hele Stilling i Colonien, hvor jeg ikke behøvede et langt Op
hold for at faae en temmelig klar Indsigt i Forholdene. Ingen 
giorde nogen Hemmelighed deraf for mig, der kiendte saa nøie 
fra forrige Tider den største Deel af Øens Embedsmænd og de 
meest Anseete af Beboerne.

Jeg gik strax i Værk med at udføre mit Ærinde, at indlede 
Sagsanlæggelse imod Lieutenant Hedemann for Drab paa den 
flygtende Negerinde og Krænkelse af Englands Territorialhøi- 
hed. Min Medcommiterede var Assessor Rothe, der som Jurist 
ledede Forhørerne. Lieutenant Hedemann beordredes at afgaae 
fra Briggen Mercurius indtil Videre, en Sal i Gouvernements- 
huset anviistes os til Retssal, og nogle Forhør bleve optagne. 
Briggen blev stillet til min Disposition, og efter nogle Dages 
Forløb gik vi med den til St. Jan for at undersøge Stedet, hvor 
Gierningen var forøvet. Jeg havde forud skriftlig underrettet 
Gouverneuren paa Tortola om min Sendelse og min Hensigt, 
selv nøie at undersøge de locale Forhold for at kunne bedøm
me Vidnernes Udsagn med Hensyn til Stedet, hvor Drabet 
var skeet, og det engelske Territorium derved efter Sigende 
skulde være krænket. Briggen ankrede i Smiths-Bay paa Nord
siden af St. Jan, og herfra giordes vore Excursioner. Under de 
tre, fire Dages Ophold her ankom Scholten til Øen, og jeg blev 
indbudt til en Diner, der gaves ham paa en Plantage, en Ti
mes Ridt fra Smiths-Bay.

Det var en meget behagelig Tour. St. Jan er uimodsigelig 
den meest pittoreske af vore Øer, og det meest Henrivende jeg i 
mit Liv har seet af Naturskiønhed. Ridtet over Biergene paa 
den hedeste Eftermiddagstid var besværligt men interessant, 
Tilbagetouren ved Midnat ad en anden Vei, giennem tætte 
Skove, den skiønneste, jeg i mit Liv har giort. Den stierneklare 
Himmel, den klare Natteluft, den tætte Skov, hvor Veien slyn
gede sig i Krumninger, saa at man hørte Stemmerne af de An
dre af Selskabet paa den anden Side igiennem Træerne, nu og 
da en eenlig Fugls Fløitetoner i den stille Nat, den vestindiske
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Nattergal kalde de den, Alt dette var saa opløftende skiønt, at 
Indtrykket af denne Tour, som overhovedet af Naturskiønheden 
paa St. Jan, som jeg fra tidligere Ophold havde lært at kiende, 
aldrig vil udslettes af min Erindring.

Fra St. Jan seilede vi med Briggen til St. Thomas. Paa Gou- 
verneur Oxholms Indbydelse indlogerede jeg mig hos ham. Af 
hans Samtale mærkede jeg strax, at han var heftig indtaget 
imod Scholten og var overhovedet imod Negeremancipationen 
og Alt, hvad der tiente til at udrive Negerne af det gamle Slave- 
forhold. Grunde gav han ikke. Det var mig en forunderlig 
Mand, der var intet Sammenhæng i hans Tale, ingen Argumen- 
tering, kun abrupte Sætninger efterfulgt af en Fnisen og Over
gang til de frivoleste Bemærkninger.

Naar jeg, paa hans udstødte Invectioner imod Scolten og hans 
Vink om grove Peculationer og Andet i den Magenske Anklages 
Smag, søgte at faae ham til at forklare sig tydeligere, ja, selv 
medens jeg snakkede ham efter Munden, reentud opfordrede 
ham til at komme frem med rene Facta, saa — taug han, fni
sede og sprang over til noget Andet. Men ved alle Ledigheder, 
til Alle og høit, uden Sky, angreb han Scholten og persifflerede 
Alt, hvad der angik Negeremancipationen.

Jeg mærkede snart, at Fleerheden af Embedsmænd og Plan- 
teurer vare paa Oxholms Side. Berg, Politimester og Eier af 
rige Plantager paa St. Jan, samt min gamle Ven David Hos- 
kiær, der var Medlem af Regieringsraadet, vare Scholtens tro
faste gamle Venner men fredelige og passive Charakterer. 
Etatsraad Eckard, en meget klog Mand, var Toldintendant, jeg 
veed ei om fast ansat eller blot som constitueret for Scholten, 
han forholdt sig neutral.

Vore Arbeider med at optage Forhør over flere her sig op
holdende Vidner varede fem å sex Dage. Under dette Ophold 
feteredes vi med den bekiendte tropiske Giæstfrihed af Alle; 
det var en vedvarende Kiæde af Diners og Baller. Assessor 
Rothe havde taget sin unge Kone med, Falbes ældste 
Datter, en meget smuk og behagelig ung Dame, og da det var



272

første Gang, man saae hende her, kappedes Alle om at viise 
hende Ære. Foruden Diner daglig et eller andet Sted gav Ox- 
holm et stort Bal, hvor der hændte en lille Malheur under 
Dandsen, som i disse Himmelegne ikke nær giør den Opsigt, 
som hiemme vilde være Tilfældet, hvor den vel eiheller kunde 
saa let indtræffe.

En nydelig Spanierinde paa sytten, atten Aar dandsede med 
en klodset Cavalier og havde det Uheld, at Begge faldt, saa 
lange de vare, hen ad Gulvet. Den arme lille Pige blottede der
ved sine skiulte Skiønheder fuldstændigt, de florlette Klæder 
og Savnet af den, idetmindste af de Indfødte endnu ikke op
tagne Skik, at bære et vist for Mandkiønnet charakteristisk 
Klædningsstykke, giør det vanskeligt at undgaae en saadan 
Blottelse ved et uheldigt Fald. Det giorde ikke det ringeste 
synlige Indtryk paa Damerne, heller ikke paa den Lille selv, 
der muntert dandsede væk den hele Aften, som om Intet var 
hændet; Herrerne, om af Taknemmelighed eller øm Deelta- 
gelse med den Skiønne, viiste hende paa deres Side kun end 
mere Opmærksomhed og kappedes om at dandse med hende 
den øvrige Tid af Aftenen.

Etatsraad Berg gav, med sin sedvanlige Giæstfrihed og sit i 
Pariserverdenen uddannede Galanterie imod Damer, to glim
rende Diners og et Bal paa hans mageløst skiønt beliggende 
prægtige Villa paa et Bierg tæt udenfor Staden. Ogsaa min 
gamle Ven Rohde gav en Fest — at han som Svoger af Ma
gens var fiendtlig stemt mod Scholten, kunde ikke meget un
dre mig.

Vendt tilbage til St. Croix flyttede jeg ud til Biilows-Minde, 
hvor jeg forblev den hele Tid, jeg opholdt mig paa Øen. Saa 
ofte Forhør eller andre Commissionsforhandlinger skulde finde 
Sted, kiørte jeg ind med Scholten og vendte med ham tilbage 
før Middagstid.

Biilows-Minde ligger paa Toppen af et lille sukkertopsformigt 
Bierg, noget over en halv Times stærk Kiørsel udenfor Chri- 
stianssted — paa de mageløse Veie og med de prægtige Heste,
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man nar paa Øen, kiører man altid meget stærkt. Ovenpaa 
Toppen af dette, jeg troer sex, otte Hundrede Fod høie Bierg, 
findes en snurrig Samling af Bygninger, opførte efterhaanden, 
uden Sammenhæng og Plan, men bequemme og elegante i Cli- 
matets Smag. Hovedbygningen, som man vel andre Steder vilde 
kalde et Slot, dets lette Bygning uagtet, havde to Etager med 
prægtigt meublerede Selskabs-, Spise og Dandsesaloner samt 
Beboelsesværelser for Scholten alene. Til det stødende, og for- 
eenet med det ved en Gang, laae Miss Heegaards. hans Huushol- 
derskes Huus, hvortil Kiøkken og øvrige Huusholdningslocaler 
hørte, saa kom nogle spredte Negerhuse, og yderst mod Nord 
laae et langt, smalt Eetetages-Huus med Vinduer til begge Sider 
og en dyb Veranda eller tagdækket Gang langs den sydlige 
og vestlige Façade, ud til hvilken Gang der gik Døre fra alle 
Værelserne. Dette Huus var afdeelt i flere Sovekamre og et 
Par Sale til Visit- eller rettere Giæsteværelser.

Saavel omkring Scholtens egen Vaaning, som om Giæste- 
huset paa Skraaningen mod Østen, var Haugen, med en 
Mængde Oleanderbuske, Hibiscus, Negliker og andre Blom
ster; Colibrier sværmede om iblandt dem som Bierne hiemme 
hos os, og en behagelig Vanillelugt strømmede En imøde, naar 
Vinden bevægede Oleandernes Blade. Den tidlige Morgen
stund var over al Beskrivelse skiøn og forfriskende her oppe 
paa dette frit og sundt beliggende Sted. Her tilbragte jeg den 
Deel af Dagen, jeg vilde være eene.

Jeg havde taget en gammel, meget skikkelig Neger i min 
Tieneste, for den Tid jeg var paa Øen ; hver Morgen Kl. 5 kom 
han og vækkede mig med den Besked, at Styrtebadet var beredt. 
Jeg stod op, satte mig ned i det tomme Badekar og lod ham 
kaste tre, fire Spande Vand over Hovedet paa mig, giorde der
efter mit Toilette og gik saa ind i den store Sal, hvor jeg nød 
min Morgenkaffe med en Tvebak til. Jeg spadserede da om i 
Haugen, eller naar Solen blev for brændende, hvilket ofte en 
Time efter dens Opgang var Tilfældet, i den lange Veranda 
paa Vestsiden af Huset. Jeg arbeidede da, skrev eller læste,

Dahlerup : Levnetsbeskrivelse II 18
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indtil jeg Kl. 9 blev kaldt til Frokost hos Scholten, hvor jeg da 
næsten altid traf een eller flere Adjutanter, Embedsmænd eller 
Planteurer, der vare komne i Forretninger til ham. Frokosten, 
der bestod af The, flere varme og kolde Retter samt Frugt og 
Viin, var stedse serveret i Miss Heegaards Værelser, og hun 
samt en aldrende Miss Gordon præsiderede ved Bordet. Efter 
Frokosten, som varede omtrent en Timestid, gik Enhver til sine 
Forretninger, som oftest kiørte da Scholten ind til Staden, og 
jeg fulgte med ham for at holde Forhør og anden Commissions- 
samling.

Imellem Kl. 1 og 3 kiørte vi atter ud, læste Aviser, toge en 
kort Siesta paa Sengen, giorde Middagstoilette og samledes 
Kl. 4 eller 5 i Scholtens Værelser for at gaae tilbords. Der var 
altid nogle Indbudne, saa at vi som oftest vare sex Personer 
eller fleer. De to nævnte Damer savnedes aldrig, og efter Bor
det aflagde Selskabet, eller idetmindste de af det, som kiendte 
dem, et kort Besøg i Miss Heegaards Bolig. Man røgte Sigarer, 
spadserede udenfor Husene, passiarede eller spillede Billard; 
der kom Besøg, og længer hen paa Aftenen gik man til Spille
bordet, hvor et Partie L’hombre eller Whist endte Aftenen, og 
sedvanligviis skiltes man fra hinanden Kl. 10. Spillet var lavt, 
i Sammenligning især med hvad det i forrige Tider havde været 
i Colonien.

Den daglige Levemaade var elegant og passede saavel efter 
Skikken i Colonien som efter Stillingen som Generalgouver- 
neur, men Ingen levede overdaadigt. Kun naar der gaves fest
lige Diners, var det, at Pragten udfoldedes: kostbare Servicer 
af Sølv, Porcellain og Krystal, Retternes Mængde, Vinenes 
Varietet og Fiinhed, Alt svarede da til Giæsternes Antal og 
Anledningens Festlighed, og over det Hele var der udbredt 
en Smag, Tonen og Underholdningen var saa livfuld, saa fri 
og dog saa fiin og beleven, at jeg ingensinde har deeltaget i 
behageligere og vistnok kun sieldent i saa behagelige Selska
ber. Hver Mandag var der sedvanligt et større Antal indbudet, 
og da ogsaa en soirée dansante. Disse Smaaballer var særdeles
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animerede. Af Besøgende var der den franske Biskop, som rei
ste et Par Dage efter, at jeg var flyttet ud til Biilows-Minde. 
Det var en overmaade fim og smuk aldrende Mand, der syntes 
at finde Smag i Scholtens gode Kiøkken og fine Vine. Han 
sluttede sig meget til mig og syntes at finde sig ret tiltrukket 
af mit Væsen og min Underholdning. Siden kom David Hoskiær 
over og forblev nogen Tid hos os.

I Byen Christianssted var ogsaa flere Festiviteter, jeg deel- 
tog i. Jeg var saaledes Fadder til Bauditz’ Datter, et deiligt 
blaaøiet Barn, der blev døbt i den forrige hollandske Kirke, 
der nu var restaureret, efter at have staaet ubrugt i mange Aar, 
og var taget i Brug af den danske Menighed. Den havde faaet 
nye Pulpiturer, Prædikestoel, Døre, Vinduer o. s. v., alt af po
leret Mahognitræ, hvilket gav den lille Kirke et overmaade 
venligt og smagfuldt Udseende — virkelig var dette Til
fældet med Alt, kan man sige, hvad Scholten tog Haand i. Med 
de indskrænkede offentlige Midler, der stode til hans Raadig- 
hed, og trods de Hindringer, der hiemme lagdes ham i Veien 
fra alle høiere Regieringsautoriteter, som kun forlangte store 
Remisser til Statskassen uden at tænke paa, at Colonien ogsaa 
havde sine Krav, saae jeg dog mange Forbedringer og For
skønnelser siden mit sidste Ophold paa St. Croix i 1827.

For at ende min Skildring af det selskabelige Liv, jeg førte, 
nævner jeg altsaa et Bal hos Bauditz efter Barnedaaben, et 
stort eensformigt, ikke videre morende Bal, som Officiererne 
paa begge Briggerne gave i Havnemesterboligen paa den lille 
Øe, der kaldtes Kaien, et Bal paa Fortet hos Commandanten, 
Major Hingelberg, og endelig et meget stort og grandiost Bal 
i Gouvernementshuset, i Anledning af Dronningens Geburts- 
dag. Disse vare, foruden af og til Diner paa en Plantage, de 
Forlystelser, jeg nød udenfor Biilows-Minde. Undertiden giorde 
jeg en Kiøretour om Aftenen efter Bordet, eller om Søndagen 
en Formiddagstour, ligeledes naar Scholten og jeg tidligere end 
sedvanlig vare bievne færdige med vore Forretninger i Byen.

Det var naturligt, at jeg under dette mit Ophold maatte baade
18*
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have Leilighed og finde Opfordring til at erkyndige mig nøie 
om Coloniens Tilstand i det Hele, om Stemningen og Forhol
dene, især med Hensyn til Slaveemancipationen. Med Und
tagelse af nogle faa sindige, og Scholten personlig hengivne 
Mænd, iblandt Planteurerne, havde han de Fleste og Mægtigste 
af denne Classe imod sig. I Spidser, for dem stod den gamle 
Dewhurst, Nestoren blandt Planteurerne, den klogeste, rigeste 
og meest anseete iblandt dem, dernæst Knihr, Ferral, Beech og 
Flere. Til dem sluttede sig mange forarmede Godsbesiddere, 
flere Misfornøjede i Embedsstanden, hvoraf jeg har nævnet 
de Nully, og endelig de urolige Personer, som ønskede en For
andring, for selv at vinde derved.

Scholtens egne Anskuelser om Maaden vare ikke klare; mig 
forekom det, at Ingen paa Øerne endnu havde vundet den 
Klarhed. Jeg har i Archiv for Søvæsenet kortelig omhandlet 
Emancipationsspørgsmaalet, dets Løsning paa de engelske Øer 
og Besiddelser, Standpunktet, hvorpaa det befandt sig paa de 
franske og danske, og givet nogle flygtige Bidrag til den for 
Danmark meest passende Løsning, grundede paa de Anskuel
ser, jeg havde vundet ved Samtale med Mænd af begge Partier 
og egen fortsat Tænkning over Sagen.*) To andre Sager var 
der, som under mit Ophold paa Øerne, i høi Grad tyngede paa 
Scholtens Sind, og i den ene af disse blev jeg paa en Maade 
indviklet; dem skal jeg endnu omtale, og især den sidste, som 
mig nærmere berørende.

Den første af disse var den imod Heilbuth anlagte Sag for 
graverende Beskyldninger imod Scholtens Embedsførelse, 
fremsatte, troer jeg, i en Række af Artikler i Bladet Fædre
landet. Jeg erindrer nu kun lidt om denne i sin Tid Opsigt 
vækkende Sag; men Udfaldet af den blev til største Satis- 
faction for Scholten, skiøndt den krænkede ham meget i sig 
selv og ved den Animositet, han under Proceduren allevegne 
troede at see yttre sig imod ham. Den anden Sag var en Strid, 
der var opstaaet imellem ham og Gouverneuren paa St. Tho
mas, Kammerherre Oxholm.

*) Nyt Archiv for Søvæsenet I Bd. Side 1—62.
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Denne unge Mand, ganske faa Aar tilbage Lieutenant i Hest- 
garden og Kammerjunker, nu med Obersts Charakteer Inte- 
rims-Gouverneur over Øerne St. Thomas og St. Jan, var den 
ældste Søn i en Familie, der var skudt op til Anseelse og Ind
flydelse i nogle faa Aar ved Hofgunst alene; et Exempel paa 
den Svaghed hos det danske Kongehuus, siden de danske 
Adelsslægters Forfald, at protegere og foretrække Udlændinge, 
som oftest Avanturiers, som Dirckinck f. Eks., ligesom den Fær
dighed at kunne tale flydende Fransk eller Tydsk udgiorde den 
høieste Fortieneste.

Jeg kaldte denne Familie Udlændinge: Faderen var imid
lertid Dansk af Fødsel, der under et Ophold paa St. Croix, 
som Officier ved Tropperne der, givtede sig med en Miss 
O’Neill, Datter af en af de ringere, uformuende Planteurer. 
Oxholm selv, Søn af en Mynsterskriver eller Søkrigscommis- 
sair i Kiøbehavn, giorde Lykke ved nogle geometriske Op- 
maalinger paa St. Croix, et Skrift han udgav om Sukker- 
culturen, og en Skildring af Tilstanden paa Øerne paa en Tid, 
da den Kunst at skrive en Bog endnu var saa sielden i Dan
mark. Han var, efter Alt hvad jeg har hørt om ham, ikke nogen 
udmærket Mand, men et Talent til at bevæge sig i den store 
Verden og til at poussere sig maae han have havt, siden han 
bragte det til at blive Generallieutenant og Generalgouver- 
neur, skiøndt dette sidste kun for en kort Tid.

Efter hans Død var det imidlertid først, at Familien blev 
fremtrukken eller hævede sig, og dette tilskrev man fornemme
lig Søsteren til Generalinde Oxholm, Enke efter en fransk 
Marquis Bonnay, der under sit Ophold i Kiøbenhavn, som 
Emigrant og halvfierdsaarig Mand, havde ægtet den atten- 
aarige Miss O’Neill og ved Restaurationen var vendt tilbage til 
Paris, hvor han faa Aar efter døde som Pair af Frankrig. Enken 
tilbragte nogle Aar efter Mandens Død i Paris og spillede en 
politisk Rolle der. Senere kom hun tilbage til Kiøbenhavn, som 
det heed, forviist paa en høflig Maade af den franske Regiering, 
og da hun selv ingen Børn havde og var af en urolig og intri-
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gant Charakteer, giorde hun sig det nu til en Opgave, at ar- 
beide af al Magt paa den Oxholmske Families Ophøielse.

Oxholm var død forarmet. De to ældste Sønner, Fritz og 
Valdemar, vare opdragne i Herlufsholm Skole og fik Ansæt
telse i Garden, Fritz skulde have taget juridisk Examen; 
men jeg troer ikke, han fik den. En tredie Søn, Harald, var 
Søcadet, og Kongen betalte for ham; to yngre var der endnu, 
den ene gik i fransk Tieneste og faldt i Carlistkrigen, og den 
anden blev Gardeofficier som Valdemar; de vare alle store 
velvoxne Mennesker, ikke egentlig gode Hoveder, men med en 
vis Verdenskløgt og især ualmindeligt Snakketøi. Begyndelsen 
giordes med, at Frederik og Valdemar forpagtede kongelige 
Plantager paa St. Croix paa yderst favorable Vilkaar. Da 
dette gik godt, kom atter en Forpagtning o. s. v., stedse Re- 
gieringsforpagtninger, og i faa Aar talte man disse Brødre 
blandt Øernes solideste Planteurer. Der taltes og skreves vel 
om utilbørlige Begunstigelser, saavel ved Salg som Forpagt
ning af kongelige Plantager, og Scholten maatte ogsaa høre 
ilde for Oxholmernes Protection; men denne laae sikkert op
rindelig høiere og grundede sig paa Marquise Bonnays Yn
dest ved Hofferne og hendes utrættelige Virksomhed for Fa
milien.

Senere kom den udbredte Slægts egen Virksomhed: En 
Søster var givt med den svenske Minister i Kiøbenhavn, Baron 
Hochschild, en anden var Hofdame, først hos Prindsesse Char
lotte, Landgrev Vilhelm af Hessens Gemalinde, og siden hos 
den unge Kronprindsesse, medens Broderen, Oscar, var Cava
lier hos Kronprindsen, Søofficieren Harald var Cavalier hos 
Prinds Friederich af Hessen, Keiseren af Ruslands Svigersøn, 
og Valdemar, der af og til havde opholdt sig i Vestindien og 
assisteret Broderen samt fungeret som en Slags Adjutant hos 
Scholten, var i stor Naade og Gunst hos Kong Christian, der 
netop paa den Tid, jeg reiste ud, havde ansat ham som Depu
teret i Generaltoldkammeret og giort ham til Kammerherre. 
Mellem Valdemar og Scholten eksisterede der, den store For-
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skiel i Alderen uagtet, efter Scholtens Sigende, det inderligste 
Venskab og Fortrolighed.

Kort før min Ankomst til Øerne var der opstaaet Tvist mel
lem Scholten og Gouverneur Oxholm, der i Forbigaaende be
mærket kun var constitueret i Søbøtkers Fraværelse og egent
lig var Regieringsraad paa St. Croix — surnumerair troer jeg 
— en Ansættelse, der i sin Tid dadiedes som uforenelig med 
hans interesserede Stilling som Eiendomsbesidder paa Øen og 
Tegn paa, at Gouverneurposten allerede var bestemt for ham. 
Hvornaar Tvisten er opstaaet, erindrer jeg nu ikke; men 
Scholten giorde mig henimod Slutningen af mit Ophold til sin 
Fortrolige og viiste mig nogle Breve, Oxholm havde skrevet til 
ham, indeholdende de drøieste Grovheder.

De vare skrevne i et halvt officielt, halvt privat Sprog, Ind
holdet dreiede sig snart om Tienestesager, snart om Byenyt, ob- 
scure Anekdoter og flove Vittigheder, Alt blandet imellem hin
anden paa den confuseste Maade, som om Manden var gal; ja, 
lige til Bogstavering og Skrift vakte disse Breve Forbauselse 
over, at en Mand, der kunde pretendere at regnes med iblandt 
dannede Mennesker, var istand til at skrive saaledes. Jeg 
troede virkelig, at Manden var gaaet fra Forstanden, men 
Scholten kiendte ham bedre og var vant til den Slags egen
hændige Breve — thi de, Oxholms Privatsecretair, en meget 
dygtig Mand, skrev, vare naturligviis ganske anderledes.

Der forekom i disse to, tre Breve, i Forbindelse med det 
Tienesteanliggende, de handlede om, saa utrolig grove Yttrin- 
ger, saa plumpe Hentydninger til de Magenske Beskyldninger 
og en saa aaben Gienstridighed imod Scholtens Befalinger, at 
denne ikke kunde eller vilde lade det gaae hen, og paa den 
anden Side, sagde han, bandt Venskabsforholdet til Broderen 
Hænderne paa ham. Scholten ønskede Sagen afgiort ved et 
Forlig, hvortil Oxholm skulde giøre det første Skridt, og han 
bad mig nu, da jeg stod i Begreb med at gaae over til St. Tho
mas, anden Gang at ville paatage mig en Mæglers Rolle.

Instructionen, han vilde give mig, var den, at jeg paa ingen
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Maade først maatte bringe Sagen paa Bane; giorde derimod 
Oxholm dette, og yttrede hans Fortrydelse eller Beklagelse over 
det opstaaede Forhold, først da vilde han takke mig, om jeg 
ved nogle mæglende Ord vilde bevæge Oxholm til at giøre det 
første Skridt til Forlig ved simpelthen at komme over til St. 
Croix og række Scholten Haanden, som om Intet var fore
faldet.

— Jeg forlanger ingen Afbigt af ham, ingen Undskyldning 
eller Beden om Forladelse som af et Barn, kun det, at han 
som sagt, af sig selv kommer herover og rækker mig Haanden; 
Alt skal da være glemt, og han skal ikke høre et Ord af mig 
om denne Sag. Men fra ham selv alene skal det komme, han 
maae ikke troe, at jeg søger dette Forlig eller har formaaet 
Dem eller Nogen til at mægle os imellem; men som den ældre 
Mand og høieststaaende Officier kan De, naar han giver An
ledning dertil, og kun da, hiælpe ham paa Gled ved nogle pas
sende Yttringer. Endskiøndt jeg tvivlede meget om, at der paa 
denne Maade vilde være noget for mig at blande mig i, da jeg 
allerede kiendte Oxholms Stemning mod Scholten og saae tyde
ligt, at han allerede regnede paa Scholtens nærforestaaende 
Fald, saa paatog jeg mig dog denne Commission.

Den førte til Intet. Da jeg et Par Dage efter giorde en kort 
Tour til St. Thomas, for at slutte de der optagne Forhør, fandt 
jeg Oxholm meget mere tilbageholden imod mig end første 
Gang, rimeligviis fordi det Haab nu var forsvundet, at jeg skulde 
undersøge Scholtens Embedsforhold, og han gav mig ikke fier- 
neste Anledning til at udføre min Rolle som Mægler. For her 
strax at slutte denne Sags Omtale, vil jeg tilføie, at Scholten, 
efter lang og gientagen Raadførsel med mig og van Dockum, 
omsider besluttede sig til et Skridt, som jeg ikke raadte ham 
til men sagde ham — kiedet af hans Vankelmodighed og paa 
en Maade tvunget ind i en Sag, jeg først vilde have holdt mig 
udenfor — var det, jeg vilde giøre, naar jeg ikke ligefrem vilde 
optræde imod ham som mod den gienstridige og pligtovertræ-
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dende Underordnede, nemlig: Sende Brevene til Kongen og 
lægge Sagen i H. M.s egne Hænder.

— Derved, sagde jeg — knækker De hans Vaaben paa een- 
gang og giør ham uskadelig for stedse, Kongen har det da i 
sin Alagt at skaane ham for hans Broders og Slægtens Skyld, 
og selve det Vidnesbyrd, Brevene bære om denne Mands totale 
Udygtighed for høiere Embedsstillinger, vil giøre Oxholm uska
delig for Dem i Fremtiden. Dette greb da Scholten til og føiede 
til sine tidligere Anmodninger endnu den, at jeg vilde paatage 
mig at overlevere det Hele i Kongens Hænder og give H. M. 
mundtlig saadanne yderligere Oplysninger, som forlangtes. 
Dette var imidlertid en Indblanding i Sagen af en ganske anden 
Natur, og jeg sagde Scholten det:

— Sagen er da ikke længer confidentiel imellem Kongen og 
Dem, H. M. er generet i dens Afgiørelse ved Trediemands 
Medvirken; jeg har desuden Grund til at troe, at Kongen har 
et Slags Antipathie imod mig, han viiser sig altid noget skye, 
tilbageholdende og ligesom geneert imod mig; nu vilde det see 
ud, som om jeg havde spillet en Sammensætters Rolle, vilde 
trænge mig ind i et vist Fortrolighedsforhold. Hvorfor ikke lige
frem lade Deres Adjutant, van Dockum, der dog gaaer hiem 
paa samme Tid i andre Tienesteanliggender, overrække Brevet 
uden videre mundtlig Oplysning eller ialtfald med saadan, som 
De jo er berettiget til at betroe Deres personlige Adjutant? 
Men Begge, Scholten saavel som van Dockum, foreenede sig i 
Bønner om, at jeg vilde paatage mig Overleveringen, og om
sider gav jeg efter, sigende:

— Min Svoger er en ung Mand, der skal bryde sig en Car
rière i Livet, jeg er maaskee snart ved Enden af min; mig er 
det ligegyldigt, om jeg paadrager mig en mægtig Families Fiend- 
skab, hvortil der er største Udsigt. Hvorledes Overbringelsen 
skeete, og hvilken Ende denne Sag fik, skal længer hen blive 
omtalt.

Jeg var nu efter min Tilbagekomst fra St. Thomas saa nær 
færdig med min Sendelses Øiemed, at jeg kunde begynde at



282

tænke paa Hiemreisen. Forhørene bleve sluttede og beskrevne, 
Acterne ordnede o. s. v., Tiden til Briggen Mercurius’ Afløs
ning fra Stationen var forhaanden, og Afseilingsdagen blev be
stemt, jeg besluttede at gaae hiem med den, og van Dockum 
gik ogsaa med, om i Tieneste eller paa Permission mindes jeg 
ikke.

Før jeg gaaer videre, vil jeg her omtale en lille Begivenhed, 
om man kan kalde den saa, der indtraf ikke længe efter, at jeg 
var kommen ud at boe paa Bulows-Minde, og som jeg troer 
havde nogen Indflydelse paa den Andeel, jeg siden tog i Schol- 
tens Affairer. Jeg havde en Nat en Drøm, der giorde et used- 
vanligt levende Indtryk paa mig: jeg drømte nemlig, at jeg og 
Scholten kiørte sammen ned ad den meget steile Vei fra Bii- 
lows-Minde; vi vare i en tosædig aaben Phaeton, og Scholten 
kiørte selv; midt paa Bakken bleve Hestene skye, steilede og 
giorde Spring; Scholten pidskede paa dem og morede sig over 
Hestenes Ustyrlighed, hvorved vor virkelig farlige Situation 
blev endnu værre. Da greb jeg ham pludselig om Livet og satte 
ham ned i Sædet, hvorfra han var staaet op, tog Tøflerne fra 
ham og sagde:

— Lad mig tage Tømmen, jeg skal nok faae Hestene til at 
gaae roligt; De er istand til at vælte os ud over Bierget, saa 
at vi brækker Halsen begge to! Jeg tænkte ikke videre paa 
Drømmen, før da vi samme Formiddag eller en af de følgende 
skulde kiøre ind til Staden, og en Vogn, som jeg aldrig før 
havde seet eller kiørt i, holdt for Døren, ganske som den i 
Drømme, og Scholten helt imod Sedvane lod Kudsken blive 
hiemme og tog selv Tøilerne. Nu randt Drømmen mig ihu, og 
endnu mere, da de vælige, og i dette hede Climat stedse lune
fulde amerikanske Heste begyndte at giøre Cabrioler. Man vil 
neppe undre sig over, at jeg sad i en vis Spænding, indtil vi vare 
nedenfor Bierget, og det varede længe, før jeg kunde lade være 
med at tænke paa den høist mærkelige Liighed, der var mel
lem Synet i Drømmen: Vogn, Heste, ja selv Scholtens noget
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rask-agerende Behandling af de vælige Heste — Alt, lige til 
min Indblanding, der udeblev.

Jeg har ofte i mit Liv havt lignende, man kalde dem For
varsler eller hvad man vil, og jeg har, fra det af at jeg blev op
mærksom paa dem, tænkt over dem og søgt at nytte dem som 
høiere Vink paa en med Fornuften overensstemmende Maade. 
Her tog jeg Vinket i en symbolsk Betydning og besluttede, 
endnu før jeg forlod Øen, at ville efter Evne forsvare Scholten 
imod de Angreb og Beskyldninger, der efter min Overbevis
ning giordes ham med Uret. At jeg, ved at tage denne Beslut
ning, handlede med noget bevidst Hensyn til Drømmen eller 
tog Bevæggrund af den, troer jeg alligevel ikke, det giorde 
jeg egentlig aldrig, disse Vink øvede maaskee en mig ubevidst 
Indflydelse paa mine Handlinger; men det var først bagefter, 
at jeg deri fandt et Beviis paa Forsynets Styrelse.

Een eller to Dage før min Afreise gav Scholten en meget bril
lant Afskedsdiner for mig og de bortreisende Søofficierer, Sel
skabet var meget talrigt og bestod af de betydeligste Embeds- 
mænd, Officierer og Planteurer. Efter at Scholten havde ud
bragt Afskedsskaalen, reiste jeg mig og takkede i mit eget og 
de Andres Navn, og greb Leiligheden til, i en lille Tale, som 
jeg havde forberedt mig paa, at fremhæve Scholtens uimod
sigelige Fortjenester af Coloniens Bestyrelse, berørende den 
Modstand og Miskiendelse, han mødte, og ønskede ham frem
deles Kraft og Lykke til at bekæmpe dem og fuldføre det 
store Værk, som han, og Ingen uden han, havde begyndt og 
fremmet lige til Fuldendelsens sidste store og forhaabentlig 
snart forestaaende Act — saa omtrent var Indholdet, saavidt 
jeg nu kan erindre. Tankerne vare klart og uden Sky udtrykte; 
det var, hvad man nu i parlamentarisk Sprog vilde kalde, det 
fuldstændigste Tillidsvotum. Den til Talen knyttede Skaal for 
Scholten blev drukken med tilhørende Applaus, af Høflighed og 
hos Nogle med Vinens Begeistring; men da man satte sig ned, 
paafulgte der en længere Pause, end almindeligt er Tilfældet, 
og det var klart, at den vakte stor Sensation. I Selskabet vare
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Mange, som langtfra deelte min Dom, hverken om Personen 
eller Sagen. Men efter Bordet kom Scholten til mig, faldt mig 
om Halsen, og med mere Følelse, end jeg havde tiltroet ham, 
takkede mig for den Venskabshandling, hvormed jeg havde 
overrasket ham.

— De har styrket mig i min Stilling, meer end Nogen kunde 
have giort under de nærværende Forhold, og mere end De 
selv kan forestille Dem. Ingen har havt Mod til saaledes aabent 
og mandigt at træde op ligeoverfor mine Fiender.

Hans Broder, hans gamle og bekiendte trofaste Venner kom 
ligeledes til mig og tolkede deres Tak, medens mange Andre 
stak Hovederne sammen i Krogene med forlegne og betænke
lige Miner.

Ved Indskibningen fulgte Scholten tilligemed flere af hans 
Venner og de høiere Embedsmænd mig til Baaden, og toge en 
hiertelig Afsked med mig. Han havde skienket mig, som Ven
skabserindring, en Sabel, der havde tilhørt Kong Frederik VI 
og været baaren af denne til Søofficersuniformen. Jeg har siden 
bevaret den som en hellig Erindring om den gode Konge og 
havt den med mig, hvor jeg færdedes paa mine senere Togter.

Det var en Dag i Juli Maaned, at vi forlode Øerne. Foruden 
van Dockum og mig var Lieutenant Lehmann Passageer med 
Briggen. Han havde i flere Aar opholdt sig paa St. Croix, hvor 
han var bleven efterladt syg fra en af Orlogsbriggerne, og var 
af Lægerne stedse fraraadt at vende tilbage, da han leed af 
Lungesvindsot, som i dette varme Climat og den omhygge
lige Pleie, han nød i den bekiendte Andrew Langs Huus, af
holdtes fra at komme til videre Udvikling. Forældrene hiemme 
havde inderlig ønsket hans Tilbagekomst, som de ikke antoge 
vilde medføre Fare for ham, efter den Beskrivelse de havde om 
hans Befindende og Udseende, og Faderen havde anmodet mig 
indstændigt om at føie mine Overtalelser til deres, det jeg og- 
saa giorde, da jeg saae, hvor vel og kraftig han saae ud. Hvor 
bedragerisk dette Udseende var og desværre altfor snart viiste 
sig at være, kunde jeg umuligt ane.
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For første Gang — desværre! — paa alle mine Reiser, fik 
jeg denne Gang den Idee at medbringe nogle Blomster og 
Planter fra Øerne. Jeg havde saaledes længe i Forveien ladet 
Kasser fylde med Jord og deri plante kraftige Eksemplarer af 
Hibiscus rosa sinensis, Lagerstrømia, Jatropha pandorifolii, en 
sydamerikansk Orchidee, Butterflyflower, kaldte de den, dens 
botaniske Navn er ellers Anudium papilio, flere sieldne Roser, 
som gik under Navnet Freycinets Roser, hiembragte fra hans 
Reiser omkring Jorden, Oleander o. s. v. De stode godt, nogle 
i fuld Flor, som Hibiscus, da jeg kom til Kiøbenhavn, hvor jeg 
skienkede dem til den botaniske Hauge, der ikke alene glæ
dede sig ved, for første Gang at erholde en blomstrende Ja
tropha pandorifolii, men ogsaa ved et riigt Udbytte af Insecter 
etc., som udviklede sig af den medbragte Jord. Til mine Børn 
medbragte jeg en smuk, meget livlig Abe og to grønne Pape- 
gøier, og jeg benyttede ogsaa Lejligheden til at forsyne mit 
Huus med adskillige Artikler, som Kaffe, Liqueurer, Syltetøier 
og nogle Vine.

Hiemreisen var ikke af de hurtigste, og den var ikke behage
lig. Capitain Mourier var i høi Grad uselskabelig og brød sig 
kun lidt om at viise sig som den artige Vært idetmindste. Det 
faldt ham slet ikke ind, at han skyldte mig, som den ældre 
Officier, en vis Opmærksomhed; han var imod mig, som om 
jeg var en civil Embedsmand fra Øerne, han havde tilladt at 
gaae med som Passageer. Fra denne Reise motiverer den Pa- 
ragraph sig i de nye Instructioner for Tienesten, som jeg ud- 
arbeidede i Aarene 1844—48, hvor det paalægges en Chef, 
der har Officierer af høiere Rang end han selv som Passageer 
ombord, at meddele dem daglig Bestikseddel og Meldinger om, 
hvad der af Vigtighed forefalder paa Reisen, samt viise dem og 
lade viise dem den deres Rang tilkommende Respect.

Vi havde Magsveir paa hele Reisen, med Undtagelse af de 
to Dage før vi kom i Lodskud, da vi havde en Lendser med 
svær Søe. Dagen efter, at vi vare komne igiennem Haafden, be
rettede min Oppasser mig Kl. 6 om Morgenen, at Fregatten
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Bellona var i Sigte og holdt ned imod os. Jeg vilde ikke troe 
det, den kunde neppe ventes saa tidlig tilbage fra dens Expedi- 
tion, men da jeg kom ud paa Dækket, forsvandt al Tvivl, Fre
gatten laae os paa Praiehold med Flaget oppe. Kort efter praie- 
des, og Forespørgsel om Befindende vexledes; Mourier lod dem 
vide, at jeg befandt mig der ombord, men spurgte mig ikke 
herom først, eller om han skulde bringe Commandeur Wulff 
min Hilsen. Jeg forholdt mig derfor taus, og den Officier, der 
praiede for Fregatten, Lieutenant E. Suenson, svarede Intet 
dertil. Skibene skiltes ad, og da Fregatten seilede bedre end 
vi, var den om Aftenen af Sigte.

Det faldt Ingen ind, at Krigsartiklerne byde, at den yngre 
Chef skal gaae ombord til den ældre, han møder i Søen og 
underlægge sig hans Commando, dersom de have samme Be
stemmelse og Vei. — Saa ganske glemt var al gammel Orlogs- 
skik i den danske Marine! Den var i Sandhed sunken ned til 
en armeret Koffardimarine, hvor Chefen giorde, hvad der con- 
venerede ham! Dette uventede Sammentræf slog mig, og jeg 
tilstaaer det, at jeg heri saae ligesom en Nemesis over mig, 
fordi jeg saa skarpt var traadt op imod Christian Wulff, der dog 
altid havde viist sig venskabeligt sindet imod mig; jeg havde 
ofte følt Anger derover, da jeg ikke kunde frikiende mig selv 
for nogen Misundelse over, at han fik den interessante Tour, 
som jeg havde saa meget ønsket mig og giort mig Haab om.

Jeg troer, det var netop Dagen efter dette Møde, at man om 
Formiddagen underrettede mig om, at Lieutenant Lehmann 
pludselig havde faaet en stærk Blodstyrtning, og Lægen, Doc- 
tor Emil Holm, en Fætter af min salig Kone, kom siden til 
mig og yttrede stor Frygt for Patientens Liv. Aftenen iforveien 
havde Lehmann længe talt med mig, staaende i Døren til den 
lille Hytte paa Dækket, hvor jeg havde mit Logis, han saae 
fuldkommen sund og stærk ud og var paa sin stille Viis op- 
rømt og i bedste Humeur, saa at jeg spøgende skammede 
ham ud for den Forsigtighed, hvormed han trippede over det 
vaade Dæk.
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Den følgende Dag opgav Lægen alt Haab, hans Puls var 
saa aldeles sunken, og om Natten døde han. Dette saa ganske 
uventede Dødsfald giorde et smerteligt Indtryk paa mig, baade 
fordi jeg holdt af det vakkre, begavede unge Menneske og for 
de Omstændigheder, der havde, paa en Maade, foraarsaget 
hans tidlige Død. Fru Lang, der elskede ham som den øm
meste Moder, havde forudsagt hans Død, saa snart han kom 
i et raat Climat, og Veiret havde virkelig i de sidste fem, sex 
Dage været raakoldt og ubehageligt. Der var noget saa vin
dende i det unge Menneskes Væsen, hans Charakteer var saa 
mild og rolig, dog fast tillige, at han maatte indtage Enhver.

Natten derpaa havde vi uroligt Veir; men det lykkedes os 
dog at krydse os forbi Skagen, og da vi om Morgenen vare 
imellem Marstrand og Vingø, fik vi et smukt Solskinsveir og 
østlig Vind og stode nu med en jevn Bramseilskuling Cours 
imod Sundet.

Henimod Middag bemærkede jeg en Traulhed i Skibet, Offi- 
ciererne kom op i Uniform, med Kaarde paa Siden, Tømmer- 
mændene vare ivrigt beskieftigede med at giøre en Liigkiste 
færdig, og omsider viiste Mourier sig paa Dækket, ogsaa i Uni
form, med Psalmebog i Haanden. Jeg saae nu, at han havde 
isinde at sætte Liget overbord. Uden at ændse det Umilitai- 
riske i, at han slet ikke havde nævnet et Ord til mig derom, 
for at jeg ogsaa kunde med Sømmelighed deeltage i Ceremo
nien, forbausedes jeg over det, for den efterlevende Slægts 
Skyld, Upassende i at kaste Liget overbord saa nær Hiemmets 
Kyst, og den Hast han viiste, allerede Dagen efter Dødsfaldet 
at skride til Begravelsen. Jeg sagde min Mening til van Do- 
ckum, der ganske deelte den og gik hen til Mourier og giorde 
ham Forestillinger imod at sætte Liget overbord, det han upaa- 
tvivlelig den næste Middag vilde kunne overgive Familien i 
Kiøbenhavn til Begravelse paa Kirkegaarden.

Det kostede mig megen Umage, som altid, at faae denne 
stive og tørre Person til at afstaae fra sit Forsæt: han meente, 
at det var ligegodt, hvor Ens Liig kom til at hvile, død var han
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jo, derom kunde ingen Tvivl være, og hvad Familiens Følelser 
angik, da var det noget Tant, der ingen Opmærksomhed for
tierne. Omsider gav han dog efter, skiøndt med megen Brum
men og mauvaise grâce. Jeg frelste ham herved fra den Indigna
tion, som denne Handling vilde have neddraget over ham, 
ikke blot af Familien, men af ethvert Menneske med alminde
lig Følelse. Broderen, Orla Lehmann, som siden fik denne Til
dragelse at vide, oprørtes i høi Grad derover. Liget blev ob
duceret, og det fandtes, at Lungerne havde været stærkt ulce- 
rerede; men vare lægte igien ved Calcinering. Moderen, hvem 
det unge Menneske skal have lignet i Alt, var død af Lunge
svindsot.

Morgenen efter kom vi Sundet ind omtrent samtidig med 
Fregatten Bellona. I Humlebæksbugten laae Linieskibet Chri
stian VIII til Ankers. Dette lettede og seilede tilligemed os to 
Andre til Kiøbenhavn, hvor vi ankom ved Middagstid.

Jeg gik fra Skibet ved Trekroner, hvor det var kommet paa 
Grund under Indseilingen, landede ved Toldboden og vandrede 
til mit Hiem paa Hauserplads. Der var Ingen at modtage mig 
uden en Pige.

Da jeg meldte mig til Kongen paa Christiansborg Slot, hvor 
han, siden Kronprindsens Formæling, havde taget Residents, 
fandt jeg H. M. siddende i en Lænestoel ved Vinduet, hvor han 
med en Kikkert betragtede Linieskibet, der just var under Ind- 
seiling tilligemed Bellona. Han fandt megen Fornøielse i at 
betragte disse to Skibe; han sværmede i Erindringen om de 
gamle danske Konger, der fra dette Slot saa ofte havde be
tragtet deres Flaade, naar den vendte seirrig tilbage fra vundne 
Slag, han vilde saa gierne troe sig en moderne Christian IV. 
Det Saar, han havde tilføiet sig i det ene Been, med Sporen 
under Nedstigning fra Hesten, var endnu ikke lægt, og han 
kunde ikke taale at gaae eller staae paa det endnu. Man sagde 
at der endog havde været Tale om at amputere det; og det 
heed sig, at en Uforsigtighed eller Ubehændighed af Zahrt-
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mann, der ledsagede ham paa Ridetouren og skulde hielpe 
ham ved Afstigningen, havde været Skyld i Uheldet.

Efter at have meldt mig og afgivet en kort Beretning om 
min Mission, overrakte jeg Scholtens Brev, og da Kongen 
spurgte mig om dets Indhold, sagde jeg ham det i faa Ord, 
hvortil han satte en fortrædelig Mine op og lagde Brevet fra 
sig. Et Par Dage efter var jeg til Taffels paa Slottet, hvortil 
de fire ankomne Skibschefer vare indbudne, og Kongen ud
bragte en Skaal for os, i Anledning af vor lykkelige Hiem- 
komst. Commandeur Christian Wulff var samme Dag bleven 
benaadet med Kammerherrenøglen.

Hvad Lieutenant Hedemanns Sag angaaer, hvoraf der var 
giort saa meget Væsen, da endte den med, at den i Kiøben- 
havn nedsatte Krigsret dømte ham til to Maaneders Arrest, 
mere for at tilfredsstille England og det dengang saa indflydel
sesrige Abolisationspartie i dette Land, end for den Brøde, man 
kunde tillægge ham.

Oahlerup : Levnetsbeskrivelse II lu



Da jeg var kommen til Ro i mit Hiem, tog jeg atter fat 
paa min gamle Beskieftigelse, Udgivelsen af Archiv for 

Søvæsenet. Jeg skrev dernæst nedenstaaende Forsvar for 
Scholten, imod de Angreb, man havde giort paa ham i de of
fentlige Blade i Anledning af Skolevæsenet paa Øerne, og lod 
dette indrykke i Berlingske Tidende den 15de September 1841 :

I en Række Artikler om Vestindien, indrykkede i Bladet
Fædrelandet, er Almueskolevæsenets Tilstand paa St. Croix 
omhandlet paa en Maade, som, idet den krænker Sandheden, 
kaster en ufortient Skygge paa Generalgouverneur von Schol- 
tens Embedsførelse. Under mit Ophold paa Øen i denne Som
mer havde jeg Leilighed til at giøre mig bekiendt med saavel 
Skolernes nuværende Tilstand som alle Omstændigheder ved 
deres Oprettelse, og jeg anseer det for en Pligt, der paahviler 
enhver retsindig Mand, ikke at tilbageholde for Publikum en 
Beretning, der kan tiene til Giendrivelse af uretfærdige Be
skyldninger, som, med den ringe Kundskab man her i Moder
landet ialmindelighed har om Forholdene i Colonierne, kunne 
volde Skaar i en fortient Embedsmands Agtelse blandt hans 
Medborgere.

Enhver, der har læst hine Artikler, vil sikkert erindre føl
gende Anklagepunkter i dem: — 1. At det først var efter 
Thronskiftet, at Generalgouverneuren begyndte at viise Iver for 
den offentlige Underviisning. Braadden heri behøver ikke at ud
peges. — 2. At Skolebygningerne have staaet tomme i mange 
Aar. — 3. At de af Ostentation ere opførte langs Landeveiene
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og paa Steder, hvor de kunne falde i Øinene. — 4. At hvad 
der nu end i alle Fald var giort, borde dette have kommet tolv 
Aar tidligere.

Et hurtigt Blik paa Tilstanden i Colonierne fra ældre Tider 
og indtil nu vil give Oplysning om, hvorfor der da, og indtil 
langt ind i nærværende Aarhundrede ikke blev tænkt paa at 
giøre noget for den offentlige Underviisning af vore Coloniers 
Slavebefolkning. Det første Skridt til at civilisere denne Classe 
Mennesker maae man ansee Forbudet imod Slaveindførselen 
at have været, hvilket, som bekiendt, allerførst udgik fra Dan
mark. Vor Regiering maatte herved tænke sig en tilkommende 
indfødt Befolkning af Negre, imod hvilken Staten erholdt Plig
ter. Ikke heller tabtes disse Pligter af Syne, og fra en Tilstand 
liig Arbeidsdyrets, det man ei alene ustraffet men med Lovens 
Medhold kunde lemlæste, ja dræbe, førtes Negerslaven i 
vore Colonier efterhaanden ved beskyttende Love mere og 
mere frem imod det Maal, der allerede maae have foresvævet 
den menneskekiærlige Regent, som paabød Slavehandelens Op
hør: den frie Statsborgers Standpunkt. Disse Fremskridt skeete 
med Betænksomhed — langsomt men stadigt, fordi Omstæn
dighederne krævede denne Varsomhed. Eierens absolute Magt 
over Slaven var allerede ved dette Aarhundredes Begyndelse 
betaget ham.

For netop fiorten Aar siden, i 1827, tiltraadte General von 
Scholten sit Embed, og Aaret efter udstedte han Circulairet af 
2den August, der paabyder, at naar en Slave henvender sig til 
Generalgouverneuren, enten med Klage eller med Begiering 
om at gaae i Forbøn for ham hos Herren — dette Sidste var 
en gammel og stedse respecteret Skik imellem Planteurerne 
indbyrdes — og vender hiem forsynet med en trykt og af 
Generalgouverneuren underskreven Friseddel, maae Slaven 
ikke straffes arbitrairt af Herren, men, om Tilgivelse negtes, 
skal Slaven henviises til vedkommende Politimester. Dette Cir
culaire, skiøndt det i Begyndelsen ikke blev tillagt synderlig 
Vigtighed, er, som jeg ved en anden Leilighed skal viise, egent-

19*
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lig Emancipationens første Act paa vore Øer: ved det ind
drages Slaven ganske under de borgerlige Loves Beskyttelse.

Efter denne fulgte flere Indskrænkninger i Planteurens ar- 
bitraire Magt over Slaven: de corporlige Straffe lede nu yder
ligere Indskrænkning, idet Straf af Pidsk eller Riis paa det 
blotte Legeme, saa oprørende for enhver Sædelighedsfølelse, 
blev aldeles forbudt, og Maximum af den Straf, der uden Øv
righedens Dom kunde tildeles, blev fastsat til tolv Slag af en 
reglementeret Tamp for Mandfolk og sex for Fruentimmer; 
Arbeidstiden blev nøie bestemt, og en billig Forøgelse givet 
Hviletiden; Eiendomsret til eget Erhvervede samt Ret til Løs- 
kiøbelse eller Overgang til en anden Eier blev tilsikkret Sla
ven, og endelig omskiftedes Benævnelsen „Slave" med den 
mindre haarde „Ufri". Kort, Negerens physiske Tilværelse for
bedredes i den Grad, at medens Livegenskabet endnu bestod 
i flere af Europas Lande, var den fordums Negerslave i Løbet 
af et halvt Aarhundrede ført, igiennem en rolig Udviklings 
jevne Trin, lige til den fuldkomne borgerlige Friheds Dør
tærskel.

Dette var ideligen Terrain vundet fra Planteurerne til Slave
befolkningens Bedste. Man maatte lidet kiende til Mennesker, 
om man vilde troe, at det blev opgivet uden ringeste Modstand 
eller Fortrydelse, skiøndt al Ære maae indrømmes Planteu
rerne paa de danske Øer, for ikke, som paa mange andre 
Steder, at have lukket Øre og Hierte for Tidsaandens Krav.

Mon ikke en saadan, ved Loven beskyttet, forbedret phy- 
sisk Tilværelse maae betragtes som en nødvendig eller idet- 
mindste fornuftig Basis for ethvert Forsøg til at oprette et 
offentligt Underviisningsvæsen i Colonierne? At giøre Slaven 
Aaget let og hans Tilværelse glædelig, før man tænder Op
lysningens Fakkel for ham, maae vel erkiendes for at være den 
rigtigere Fremgangsmaade.

Vi vender os nu til Planteurens Side. Fra ham var det, at 
Bidragene til et almindeligt Skolevæsens Oprettelse og Ved
ligeholdelse skulde komme. At formaae ham hertil udkrævede,
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først, at han erkiendte Nytten deraf og sin Forpligtelse til at 
giøre det forlangte Offer, dernæst, at Colonien besad Evne til 
at udrede Pengemidlerne dertil. Under de tidligere Forhold 
vilde ethvert Forsøg paa at overtyde Planteuren om Tilraade- 
ligheden af at udbrede Oplysning iblandt Negrene have stran
det paa gamle Fordommes Magt, og disse fik endnu Næring 
af det Skrækkebillede, som Følgerne af Methodisternes fana
tiske Bestræbelser paa de engelske Øer maatte være ham 
sildigere — aigreret med de idelige Indskrænkninger i hans 
vilkaarlige Magt over Slaven, hans Eiendom, kunde man saa- 
meget mindre vente at finde Villighed hos ham til et Skridt, 
som han, efter den endnu langtfra forsvundne Synsmaade, 
maatte betragte som voveligt for hans Interesser. Og nu Penge
midlerne — hvor vare de at tage fra under den Crisis, som fra 
1820 igiennem en Række af Aar ødelagde Velstanden paa Øen, 
og bragte den ene Eiendom efter den anden i nye Eieres Hæn
der?

I Slutningen af 1833 decreteredes Slave-Emancipationen paa 
de engelske Øer. Det var naturligt, at den maatte ogsaa paa 
vore Øer have Indflydelse paa Anskuelsen af Slaveforholdene: 
Planteurerne indsaae, at Danmark tidligt eller sildigt vilde blive 
nødt til at følge Englands Eksempel. Man foreholdt sig nu for 
Alvor Fremtidens Billede, og efterhaanden kom man til den 
Overbeviisning, at det bedste Middel til at forebygge enhver 
voldsom Rystelse ved Løsningen af Slavelænkens om end kun 
ringe Rest, vilde være, ved sædelig Uddannelse at forberede 
Negeren til at giøre et fornuftigt Brug af Friheden. Denne 
Overbeviisning udtalte sig hos Nogle ved Anlæggelsen af Smaa- 
skoler paa deres Plantager; Andre havde allerede tidligere, 
drevne af philantropiske og religieuse Bevæggrunde, i min
dre Kredse virket i samme Retning; men meer og meer syntes 
den offentlige Mening nu at blive stemt for Oprettelsen af et 
velorganiseret almindeligt Skolevæsen paa St. Croix. Og nu 
var Øjeblikket kommet for Regieringen at tage Initiativet: Vil-
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lien hos Planteurerne fandtes, og med den atter opblomstrende 
Velstand var ogsaa Evnen der.

Forslag herom udgik i 1837 fra Generalgouverneur von Schol- 
ten til Planteurerne; og den Beredvillighed, hvormed disse 
optoge det og samtykkede i de betydelige Opoffrelser, det 
krævede, geraader dem i høieste Grad til Ære: en Sum af 
ikke ringere end 80,000 Rbd. V. C. til Skolebygninger havde 
Øen at udrede, foruden en aarlig Sum af over 8,000 Rbd. V. C. 
i faste Lønninger.

En Commission bestaaende af en Embedsmand, tre Geist- 
lige og elleve Planteurer, blev udnævnt til at forestaae Ud
førelsen. Pladsen blev udseet til Opførelsen af Skolehuse, hvis 
Antal bestemtes til otte, og i Mai 1838 blev den første Haand 
lagt paa disses Bygning. Hensynet saavel til Climatet som til 
andre locale Forhold, hvoriblandt Befolkningens Fordeeling 
over Øen, styrede Commissionen i Valget af Pladserne.- høit- 
liggende kiølige Steder, saavidt muligt midt i hvert Skole- 
district, bequemme for Adgang — og herefter valgtes Pladsen 
for fire Skoler nær den Landevei, der under Navn af Center
line fører fra Christianssted, igiennem Midten af Landet, til 
Frederikssted; de andre fire bleve fordeelte paa andre passende 
Steder paa Nord- og Østsiden af Landet. Tegningen, hvorefter 
de alle ere opførte, udmærker sig i høi Grad, og ligemeget ved 
Hensigtsmæssighed, Soliditet og Smagfuldhed.

Hermed vare, imidlertid, endnu ikke alle Vanskeligheder 
overvundne. Øen er nemlig ikke, som hos os, indeelt i Kirke
sogne. Af de 19,876 Ufrie paa St. Croix, bekiende 6,433 sig 
til den romersk-catholske Kirke, Resten til den engelsk-episko- 
pale Kirke, den mæhriske Brødremenighed og endelig til den 
Lutherske, som har en dansk Præst, den eeneste af de paa Øen 
værende Præster, der er lønnet af Staten. Catholikerne ere i 
størst Antal, de Episcopale og Herrnhutterne omtrent i lige og 
Lutheranerne i mindste Antal. Disse Confessioner boe ad
spredte over hele Landet. Præsterne for de tre første lønnes 
ved Sammenskud af deres Troesbrødre og ved Betaling for Ud-
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førelsen af de kirkelige Handlinger, saasom Daab, Confirma- 
tion, o. s. v., hvilken for de Ufrie udredes af Eieren.

At der af disse Forhold maatte opstaae Conflicter ved Skole
væsenets Organisation er let at indsee: Districtsinddelingen 
kunde ikke rette sig efter Kirken, altsaa ei heller Skoleunder- 
viisningen i Religionens Lærdomme. Den personlige Interesse 
i at vinde Proselyter kunde ogsaa tænkes at ville modsætte sig 
Foreeningen af de forskiellige Confessioner i en fælleds Skole, 
ligesom man i det præstelige Tilsyn, der i hvert Tilfælde maatte 
ønskes Skolerne, neppe kunde vente den samme Iver, som naar 
Skolen tilhører Kirken eller Menigheden.

For at eene disse Interesser foreslog Generalgouverneur von 
Scholten at lade udarbeide en Cathekismus, i hvilken den chri- 
stelige Religions og Moralens Hovedlærdomme fremsattes, i 
Form af Spørgsmaal og Svar, saaledes at Religionsunderviis- 
ningen i Skolen kunde tiene til et for alle Confessioner lige 
passende Grundlag for en fuldstændigere i den modnere Alder, 
og hvorved altsaa ingen af de forskiellige Kirkers Interesser 
skeete noget Indgreb. Denne Lærebog paatog den danske Præst, 
Hr. Bagger, sig at udarbeide, og den er nu, efter at have vundet 
saavel de vedkommende Præsters som deres Biskoppers fuld
komne Bifald, udgivet i Trykken i det engelske Sprog, hvilket 
saaledes, som det over Øen meest udbredte og af Alle for- 
staaende, er det Sprog, hvori Undervisningen skeer.

I Forbindelse hermed satte Generalgouverneur von Scholten 
et andet Forslag: de paa Øen anerkiendte Præster skulde an
vises en fast aarlig Gage af Landkassen, imod at de i Frem
tiden skulde forrette enhver kirkelig Handling for de Ufrie 
gratis og føre nøiagtige Kirkebøger. Gagen foresloges til 1,200 
Rbd. V. C. for hver af de to fremmede Præster, 2,800 Rbd. for 
de mæhriske Brødre, indbefattet Lønnen til de otte Skolelærere, 
og 2,400 Rbd. til den danske Præst, hvem det skulde paaligge 
at samle de Andres Opgivelser og føre en Hoved-Kirkebog for 
hele Landet. Et ordentligt og nøiagtigt Kirkeregister var nemlig 
blevet en Nødvendighed, om Negrene, med den dem tilstaaede
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Eiendomsret, og under en fremskridende Udvikling, skulde 
kunne giøre Brug af det til Arv og testamentariske Disposi
tioner.

Dette Forslag vandt almindeligt Bifald, og enhver Hindring 
var nu røddet af Veien paa en for Alle tilfredsstillende Maade. 
Der stod nu ikkun tilbage at skaffe duelige Lærere til Sko
lerne.

Erfaringen, baade paa vore egne og paa de fremmede Øer, 
om de mæhriske Brødres ualmindelige Indflydelse hos Neg
rene, den Tiltro og Hengivenhed, de forstaae i kort Tid at 
vinde, udentvivl ved deres simple Sæder saavelsom ved den 
milde Alvor og Ro, der er udbredt over deres Væsen — Er
faringer herom fremkaldte den Beslutning at søge Lærerne til 
de nye Skoler iblandt Medlemmerne af dette Samfund.

Imod Midten af 1838 reiste General von Scholten til Europa, 
og under sit toaarige Ophold her giorde han i 1839 en Reise til 
Herrnhut, for med den derværende Direction for Brodermenig- 
heden at træffe Aftale om Læreres Valg og Ansættelse, og 
imod Slutningen af 1840 indtraf de første af disse til St. Croix. 
Kort efter ankom fra Jamaica Missionairen Hr. Roemer, en 
Mand i Besiddelse af en høi Grad af Dannelse, og som under 
et flereaarigt Ophold paa denne Øe havde havt Leilighed til at 
erhverve sig speciel Kundskab i Underviisningsfaget, til ham 
var Inspectionen over samtlige Skoler overdraget.

General von Scholten vendte i Juni 1840 tilbage til Vest
indien. De i 1838 paabegyndte Skolebygninger vare dengang 
ikke endnu færdige, i dem alle manglede de indvendige Indret
ninger. I Begyndelsen af indeværende Aar aabnedes Undervis
ningen i de første Skoler, i Mai vare de fem i Virksomhed, med 
et Antal af henved 800 Børn, den siette ventedes at blive aab- 
net om faa Uger, og de to sidste, saasnart de paa disse mere 
afsides liggende Steder nødvendige Vaaningshuse til Lærerne 
vare færdige.

Jeg har havt Leilighed til at tage disse Skoler i Øiesyn. Jeg 
besøgte en Dag ganske uventet den paa „Peters Rest". Det
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smukke, lyse, rummelige og luftige Skolelocale, den, kun i et 
tropisk Climat mulige, Reenlighed i Børnenes Paaklædning, 
som gav den hele Forsamling et Udseende af Pyntelighed, vi i 
vore Almueskoler forgiæves vilde søge efter; den Orden, der 
herskede iblandt de 196 her forsamlede Børn ved Siden af den 
for Sydboere eiendommelige Livfuldhed; det aabne, tillids
fulde Væsen hos disse Børn og endeligen den Opvakthed, der 
straalede i de fleste Ansigter — alt Dette giorde et Indtryk 
paa mig, som jeg ikke formaaer at skildre. Jeg har ofte mødt 
Smaaskarer af dem, vandrende glade fra Plantagen til Skolen 
under Opsyn af et aldrende Fruentimmer, som forbliver ved 
Skolen og atter ledsager dem hiem.

Det er ikkun Børn fra det fierde til det ottende Aar, der 
nyde daglig Underviisning i disse Skoler. Fra det ottende Aars 
Alder bruges de til allehaande Smaaarbeider i Marken og ved 
Plantagen, for tidligt at hærde dem og vænne dem til Arbeide. 
Sættes det Ønske igiennem, at Løverdagen skiænkes Negrene 
som en Fridag til Selverhverv, vil denne Dag i Forening med 
Søndagen blive benyttet til Skolegang for denne Classe af Ung
dommen, fra det ottende Aar til Confirmationen.

Ved Sygdomsanfald var Generalgouverneuren forhindret fra 
2t overvære Indvielsen af de først aabnede Skoler. Han fandt 
det passende, at en senere Høitidelighed fandt Sted, i denne 
Anledning begav han sig den 16de Mai til Skolehuset ved 
Plantagen la grande princesse, hvor Skolecommissionen og en 
stor Deel af Øens meest agtede Indvaanere havde forsamlet sig. 
En „Ældre“ af den mæhriske Brødremenighed, Hr. Bruntel, 
Medlem af Directionen i Herrnhut, som befandt sig paa Visitats- 
reise i Colonierne, var overværende ved denne Høitidelighed. 
Den engelske Biskop Coleridge. fra Barbados, havde været til 
Visitats paa Øen under Generalens Sygdom, og i en Tale, han 
ved denne Leilighed holdt, yttret sig med Lovtale over det 
paabegyndte Humanitetsværk; den samme varme Roes udtalte 
den catholske Biskop fra Trinidad ved sit Besøg paa Øen i 
Slutningen af Juni Maaned.
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Høitideligheden aabnedes med en Psalme, afsungen af Bør
nene, hvorpaa Skoleinspecteuren, Hr. Roemer, forrettede Bøn
nen og holdt en gudelig Tale, passende for Anledningen. Af 
denne Tale, som paa Skolecommissionens Anmodning og For
anstaltning kort efter udkom i Trykken, troer jeg det passende 
her at give et Par Brudstykker:

... Hvad angaaer os selv, der hellige vor Tid og vort Ar- 
beide til dette store Værks Fremme, da skulle vi ikke skye 
nogetsomhelst Offer, der staar i vor Magt, for at opfylde vor 
Pligt imod disse Børn. Vi ville holde os langtfra enhver Ind
blanding, med Hensyn til forskiellige Lærdomme eller Evange
liets ydre Iklædning — order — vi ønske ikke at giøre Pro
selyter til noget vist Partie men alene Omvendte til Frelseren, 
ifølge Christi egne Ord: „Herrens Rige er ikke i Ord men i 
Kraft“ ... Vort Øiemed er derfor, eenfoldeligen og kiærligen at 
lede Børnene til ham, som alene er „Veien og Sandheden og 
Livet“ ...

... Forberedelserne til at sætte det paatænkte Foretagende 
iværk har nu opnaaet Modenhed. Vi see et Antal af henved 
otte Hundrede Børn at nyde Underviisning i fem Skoler. Den 
siette Skole vil blive aabnet om faa Uger, og de øvrige ville 
følge, saasnart Boliger kunne blive indrettede for Lærerne. 
Værket er begyndt, muligt er Høsten endnu ikke forhaanden, 
ei heller ville Virkningerne af vort Arbeide kunne spores øie- 
blikkeligen, men de ville snart blive seete og følte i en Grad, 
der langt vil overstige, hvad vi kunne forestille os. Den høieste 
Velgierning, som kan ydes en Befolkning, er Ungdommens 
Forbedring. Som Følge af denne vil vort Land blive velsignet 
med en alt større og større Mængde af virkeligen gudfrygtige, 
gode og vindskibelige Indbyggere; Samfundet vil blive beriget 
med sædelige og lykkelige Medlemmer, og Herrens Huus vil 
omfatte et langt større Antal sande Christne ...

... Man vil her finde tydelige Spor af et naadigt Forsyns 
Styrelse. Det har behaget den Alviise, at „De forenede Brødre"' 
skulde aabne den første Skole paa netop den samme Plantage,
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paa hvilken Støvet af deres første Missionair paa denne Øe 
hviler i Fred siden Aaret 1750, og næsten umiddelbart over 
hans Grav er det, at vi hellige denne Bygning til Guds Ære. 
Naar vi see hen til de mange Vanskeligheder, denne første Mis
sionair havde at bekæmpe, til den Modstand og Forfølgelse, der 
overalt, ved hiin Tid, mødte ham fra denne Øes Indbyggere, 
og nu sammenlignende betragte denne Forsamling, der over 
hans Grav, Haand i Haand, foreener sig med hans Efterfølgere i 
Herrens Viingaard til Evangeliets Udbredelse, da finde vi 
vistnok Grund til at opsende vor rørte, vor ydmyge Tak til 
Herren. Paa hiin Tid var denne Øe endnu i en høist udyrket 
Tilstand; en stor Deel af den var bedækket med tætte Skove, 
som giorde Climatet i høi Grad usundt; man vende nu Øiet i 
hvilkensomhelst Retning, og overalt hilses det af det skiønne- 
ste Syn, og med Glæde sige vi det, den skiønne Forandring, 
der for Øiet er foregaaet paa denne yndige Øe, er kun et Bil
led af den indre Forvandling, der siden hiin Tid ligeledes har 
fundet Sted. Dengang tyngede Slaveriets Aag haardt paa den 
arbeidende Classe af Landets Indbyggere, nu see vi den, under 
Beskyttelse af Landets Love, som en fredelig og tilfreds Be
folkning. Dengang vare Moral og Religion fast ukiendte iblandt 
dem, nu forkyndes Guds Ord med Kraft og med Held over 
det hele Land; og paa denne Dag see vi fire Troesbekiendelser 
under Øvrighedens Beskyttelse at række hverandre Haanden 
til Skolens Oprettelse for samtlige Øens Børn. Sandelig maae 
dette kaldes en Glædens Dag! Og den vil staae uudslettelig i 
Erindringen hos hver den, hvem Herrens Sag oprigtigen ligger 
paa Hiertet ...

Min Beretning er endt. Efter denne simple Fremstilling over
lader jeg den velvillige Læser at dømme, med hvor megen Bil
lighed man har angrebet Generalgouverneuren von Scholten og 
bebreidet ham egennyttige Motiver eller uædel Ostentation og 
Efterladenhed i denne Sag, eller om han ikke meget mere har 
erhvervet sig Krav paa sine Medborgeres Agtelse for — med 
den nysnævnte hæderværdige Geistliges Ord — hans Menne-
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skekiærlighed, hans Iver og Virksomhed. Den samme Taler 
siger atter:

... Generalen har i Sandhed reist sig et Monument i disse 
Skolers Oprettelse, som vil være uforgængeligt, og for hvilket 
de sildigste Efterkommere skulle velsigne hans Navn.

Æren for Værket deler vistnok Generalgouverneuren med 
de mange hæderværdige Mænd, der have staaet ham bi i Raad 
og Daad; men simpel Retfærdighed byder at erkiende hans 
Fortienester af Ledelsen af et Værk, der giorde Krav paa den 
practiske Dygtighed og Kiendskab til Forholdene i Colonien, 
den utrættelige Virksomhed, det Talent til at eene stridige In
teresser, jevne Hindringer og finde Midler og Udveie, person
lige Egenskaber, som hans Modstandere ikke kunne frakiende 
ham. Simpel Retfærdighed byder her at yde ham fortient Ære, 
og -— istedetfor har man af al Magt stræbt at nedbryde hans 
Agtelse iblandt hans Medborgere.

H. B. Dahlerup.

Delte Indlæg vakte stor Opsigt, og jeg paadrog mig nogle 
skarpe, men Intet releverende, Artikler i Fædrelandet — man 
sagde, at Edwin Dirckinck var Forfatteren — som jeg ikke fandt 
at kræve noget Svar. Imidlertid bar mit Forsvar, som kun var 
Forløberen for et andet og større, der nogle Maaneder efter 
udkom i „Nyt Archiv for Søvæsenet *) saameget Præget af 
Sandhed og ærlig Overbeviisning, at alle billigtænkende Men
nesker følte sig overbeviiste om hans Brødefrihed, i dette Punkt 
idetmindste, og hans Fiender forstummede for en lang Tid.

Alt dette giorde jeg uden ringeste Bihensyn, uden egentlig 
Venskabsfølelse for Scholten, men alene dreven af en indre 
Impuls, af Harme over det blinde Had og Nid hos hans Fien
der og Modstandere, og det er sandsynligt, at min Harme for
stærkedes ved at lære Oxholms, de Nullys og Andres lumpne 
Utaknemmelighed at kiende, hvortil muligt ogsaa Erindringen

*) I Bind Side 1—62.
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om Bentzons lignende Skiebne sluttede sig. Siden havde jeg 
ingen eller liden Omgang med Familien, da min stille indge- 
togne Levemaade ikke harmonerede med Livet i den store 
Verden.

I Vinterens Løb bleve atter Organisationscommissionens Ar- 
beider optagne og fortsattes til henimod Midten af Sommeren 
1842. Jeg havde fuldt op af Arbeide. Iblandt de Opgaver, man 
havde givet os, var at giøre Forslag til Forandring i Mandska
bets Mundering. Jeg blev valgt til Medlem af den Comité, 
der skulde udarbeide dette Forslag, der egentlig kun gik ud 
paa de almindelige mindre Smagsforandringer ved Munderin
gen. I Begyndelsen vidste ingen af mine Medcommiterede, hvad 
man skulde foreslaae, eller overhovedet hvorledes man skulde 
tage fat paa Sagen; da greb jeg Leiligheden og tilbød at giøre 
Udkastet, og fremkom nu med et Forslag om en total Omdan
nelse af det hele Munderingsvæsen ved Marinen, noget ganske 
Andet end det, man egentlig havde tænkt sig med Opgaven.

Det vandt Alles Bifald, og jeg udarbeidede nu Alt i den 
mindste Detail, holdt Sammenkomster med Haandværkere fra 
Byen, med Skræddere, Skomagere, Klædehandlere, Hattema
gere og Fabrikanter, giorde vidtrækkende Beregninger og 
bragte saaledes et ganske nyt System i Forslag, hvorved Un
derslæb hævedes, Mandskabet blev godt og smagfuldt klædt, 
og Besparelser vandtes. Den siden etablerede Munderingscom- 
mission ved Søetaten var en Deel af denne Plan, og Collegiet 
paaskiønnede mit Arbeide ved at udnævne mig til at organi
sere denne Commission og forestaae den det første Aar, ved 
Udløbet af hvilket jeg atter i artige Udtryk blev anmodet om 
at vedblive endnu eet Aar som Første-Medlem for at give den 
nye Bestyrelse tilbørlig Fasthed og Øvelse i Forretningerne.

Ogsaa Planen til Caserneringen af det ugivte Mandskab ud
arbeidede jeg ganske, og der var et Forslag endnu, som gav 
mig Anledning til en Deel Tænkning, Samlen af Data og Op
stillen af Tabeller m. m., det var en Pensionsscala for Marinens 
Underofficierer, Haandværkere og Menige. Jeg kom ikke den-
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gang til noget Resultat, da andre Principer, især oeconomiske, 
bleve giort giældende, og Collegiets Bestemmelse blev tagen, 
som almindeligt var Tilfældet, efter arbitrairt Skiøn. Siden, 
da i 1851 den almindelige Pensionslov udkom, levede imid
lertid mine tidligere Ideer op igien, og jeg skal i Korthed frem
sætte dem her i Grundtrækkene:

Jeg finder Tanken om en almindelig Pensionsscala ulogisk og 
derfor uretfærdig. Allerede den norske Pensionslov fremkaldte 
denne Dom hos mig. Vil man construere en Scala, grundet 
paa Retfærdighed og Billighed, paa Noget overhovedet, der 
kan fortiene Navn af Principer, saa gives der mange Elementer 
at drage ind i Betragtningen, som variere mellem de forskiel- 
lige Classer af Embedsmænd og Statstienere og derfor umu
ligt kunne bringes ind i en almindelig Scala. Først nedlægger 
jeg som Axiom, at Pensionen ikke er en Naadegave men lige
frem en uafviiselig Pligt, af hvis Opfyldelse en Stats Liv og 
Sundhed i Længden for en stor Deel afhænger. En nærmere 
Udvikling heraf maae ansees overflødig i nærværende Tider, 
da Humanitet og Religion lige meget forbyder endog at for
lade det udslidte Trældyr i hiælpeløs Tilstand, da de indu
strielle Classer have hævet sig op til, ja endog over, Stats- 
tienernes Classer, da Gageringsscalaen paa ingen Maade har 
holdt eller kan holde Skridt med Tiden. Gaaende ud fra denne 
Grundsætning er det altsaa en Pligt for Staten at udfinde en 
Scala, efter hvilken en aflægs Statstiener sikkres en taalelig 
Existens for Resten af hans Dage, ja meer endog, en forholds- 
viis behagelig Existens, efter Naturen, Længden og andre Om
stændigheder ved hans Tienestecarriére.

En Existens, der skal være taalelig eller endog behagelig, 
er allerede et Begreb, der igiennem den store Mængde Stats- 
tienere af de forskiellige Classer og Vilkaar varierer i det 
Uendelige, og lader sig ligesaalidt som Stillingernes større og 
mindre Vigtighed, Individernes større og mindre Fortienstlig- 
hed udlede af Embedernes eller Stillingernes Gagering, den 
man saa godt som alene i de almindelige Pensionslove har giort
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til Grundlaget for Bestemmelsen af Pensionens Størrelse. De 
forskiellige Grene af Statsbestyrelsen have meget forskiellige 
Gageringsscalaer; Vilkaar og Bivilkaar for Statstienere i disse 
Grene variere saare meget, uden at regne tilfældige og forbi- 
gaaende Forhold. Heraf og af et Par Exempler, jeg siden skal 
anføre, udleder jeg, at en almindelig Pensionsscala, som den i 
den norske Pensionslov og i vor egen af Januar 1851, er ulo
gisk og uretfærdig.

Jeg vilde, at hver Administrationsgreen skal have sin Scala, 
hvorefter Størrelsen af Pensionen bestemmes, hvilken Scala 
vel skal være grundet paa visse almindelige Bestemmelser i 
Pensionsloven, saasom: Maximum af Pensionsbeløbet, Ind
tægtsberegningen som Grundlag for Pensionsberegningen 
o. s. v., men derimod have hver sine egne Regler, saavel med 
Hensyn til Tjenestetidens Indflydelse som til Bestemmelsen af, 
hvor stor en Deel af Gagen Pensionen skal være. Her er ikke 
Stedet til fuldstændigt at udvikle mine Tanker eller giøre For
søg paa endog blot for en enkelt mig bekiendt Branche af 
Statstienesten at danne en paa klart udviklede Principer og Be
regninger grundet Pensionsscala. Nok er det, troer jeg, at det 
her Anførte antyder min Tankegang, som maaskee tydeligen 
vil sees af følgende Exempel:

Pensionsloven af 5te Januar 1851 bestemmer, at den, der har 
tient i tredive Aar, derved tilkommer Totrediedeel af sin Gage 
i Pension, dette giælder for alle Classer af Embedsmænd. En 
Contreadmiral eller Commandeur skal i sit to og tredsindsty- 
vende Aar og efter to og tredive Aars Tieneste pensioneres og 
nedsættes derved fra respectiv 3000 og 2400 Rbd., Giennem- 
snitsindtægten i de sidste fem Aar, til respectiv 2000 og 1600 
Rbd. arlig. Efter samme Scala nedsættes en halvtredsaarig 
Fuldmægtig eller anden Embedsmand under Marineministeriet 
fra 900 til 600 Rbd. aarlig.

Man besvare mig nu: Hvilken af disse to Statstienere lider 
meest ved den forringede oeconomiske Stilling, han sættes i? 
Mon ikke uimodsigelig og uden Sammenligning den Første?



304

Talforholdet i Reductionen er vel det samme, men den absolute 
Størrelse har en ulige sværere Vægt i den Førstes Livsforhold, 
og hans øvrige Levemaade giøres ham langt mindre taalelig, 
end den bliver det for den Sidste. Enhver Mand, der kan tæn
ke, vil let kunne giøre en Sammenstilling af Begges forskiellige 
Livsforhold og Fordringer deres hele Carriére igiennem, og 
de relative Lykkesforhold Enhver befinder sig i ved Udsættel
sen af Statstienesten. Her er ingen Retfærdighed, og der er 
ingen Billighed i ikke at tage Livsstilling, Tienestetidens større 
Længde, de Staten viiste vigtige Tienester, den større Hielpe- 
løshed med Bierhverv og saa meget Andet i Betragtning. Gru
somt er det at udstøde den halvfierdsaarige Olding, efter halv- 
tredsaarigt tro og maaskee glimrende, men kun lidet indbrin
gende, Tieneste, med en Reduction i hans Indtægter, som giør 
Næringssorger til hans uundgaaelige Lod, lige indtil Graven 
aabner sin venlige Favn for ham. Er en Lov som denne søm
melig for en Stat, og hvilke Følger kan og maae den have for 
Statens Velvære? Hvad maae den lede til, naar et saadant 
Perspectiv opstilles for alle Statstienere? Men nok herom.

I Vinterens Løb giorde jeg Bekiendtskab med Historikeren, 
Ållen, der bad mig om at giennemlæse en Beretning om Slaget 
den 2den April, han havde skrevet og nu før Udgivelsen øn
skede bedømt fra det militairiske Standpunkt. Jeg gav ham 
nogle Bemærkninger, blandt andet i Anledning af Lindholms 
Parlamenteren directe med Nelson og Afslutningen af Vaaben- 
stilstanden, begge Dele med Forbigaaelse af den Commande- 
rende, Olfert Fischer. Hertil føiede jeg, at Lindholm, efter hvad 
jeg fra min Ungdom erindrede, ikke var anseet for nogen vi
dere Dygtighed. Han var en Hofmand, og udentvivl har han 
ved denne Leilighed blandet sig i Sagen og villet giøre sig 
vigtig hos Kronprindsen. Allen optog disse Bemærkninger, og 
dette gav Anledning til, at Zahrtmann angreb ham med megen 
Heftighed i Archivet, ikke uden at give Vink om, at han antog 
Bemærkningerne at hidrøre fra mig. Dette var første Gang,
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at jeg tydelig sporede hans Lyst til at modarbeide mig ved en
hver Leilighed.

Mit private Liv hengik i disse Aar mildt og forholdsviis lyk
keligt. Vor Nærhed ved Porten tillod os at giøre længere Spad- 
seretoure ud i den frie Natur. Mine Børn voxede op i Sundhed 
og til min Glæde, i Huuslivet kom der meer og meer Fasthed, 
Orden og Hyggelighed. Admiralinden, der ofte besøgte os og 
vi atter hende, begyndte at skrante meer og meer, og i Marts 
1844 hensov hun stille og mildt efter længere Tids Lidelse af 
Vattersot. Uagtet at jeg aldrig ret havde harmoneret med hende, 
var hendes gode Sider dog saa mange, at hendes Død føltes af 
mig som et stort Savn. Den Familie, som den Gamle dannede 
Sammenknytningsbaandet, Foreningscentret for, den splittedes 
nu ad til alle Sider, og hvert Medlem danner sig nu sin egen 
Bane, sit eget selvstændige System.

I Begyndelsen af Sommeren 1843 blev jeg befalet at sam
mentræde i Commission med Commandeurcapitainerne Seide- 
lin og Otto Liitken, Premierlieutenant N. Tuxen, Professor 
Astronomiæ Petersen, og Professor Malling, Architecten, for at 
afgive Betænkning om et af Admiral Michael Bille til Kongen 
indgivet Forslag om Oprettelse af et Tidsignal, med en Naviga
tionshalle, i Helsingør. Ideen findes fremsat i Nyt Archiv for 
Søvæsenet. Jeg havde ofte talt med Bille herom og yttret mig 
varmt for Ideen. Zahrtmann derimod, som paa denne Tid med 
en næsten sygelig Iversyge bekæmpede alle patriotiske og al- 
meennyttige Forslag af Andre, havde ogsaa været imod Billes 
Plan. Der var opstaaet en Strid imellem os herved, som kunde 
være bleven alvorlig. I Nyt Archiv for Søvæsenet skrev jeg, 
jeg troer ved Anmeldelsen af den Summerske Methode til 
Bundbestemmelse, en varm Anbefaling af Chronometeret i 
vore Farvande og bestreed, med de klareste og vægtigste viden
skabelige Grunde, den gamle Mening, at i vore Farvande Chro- 
nometer og Længdeobservation overhovedet ikke var til nogen 
Nytte. Zahrtmann satte dette i Forbindelse med Billes Plan, 
som han mig uafvidende allerede havde erklæret sig imod hos

Dah’.erup : Levnetsbeskrivelse il 20
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Kongen, og en Dag sendte han mig en Artikel til Indrykkelse 
i Archivet, deels imod Billes Forslag, deels imod mine Paa
stande om Chronometerets Nytte.

Denne Artikel var skrevet i et saa lidenskabeligt Sprog, og 
var i Realiteten saa grell paradox, at jeg ikke vilde optage 
den. I den meget venskabelige Skrivelse, som ledsagede Ar
tiklen, sagde han mig, at han havde viist Admiral Liitken, Ge- 
neraladjutanten, den og sagt Kongen, at han kom med en An
grebsartikel paa Billes Forslag og overhovedet de falske Be
greber om Chronometerets Brug i Østersøen, hvorpaa det før
ste for en Deel støttede sig. Jeg tog Sagen med Rolighed, 
afslog at indrykke Artiklen heel, men indbød ham til at eenes 
om Forandringer i den; en Polemik vilde ellers være uund- 
gaaelig, hvori jeg med Skarphed maatte optræde imod ham, 
Sligt sømmede sig ikke o. s. v. Hans Svar blev, at han begiærte 
Artiklen tilbagesendt, dette giorde jeg men fordrede, at han 
skulde sige Kongen Grunden, hvorfor den ei udkom, og fore- 
viise Liitken mit Brev. Jeg satte ham en Frist til at giøre dette, 
og ufortøvet kom Erklæringen, at det var skeet, som jeg havde 
forlangt.

Jeg erindrer nu ikke videre hiin Artikels Indhold, kun det, 
at han aldeles umotiveret anfaldt mig med meer end sedvanlig 
Bidskhed og brugte saa plumpt og anstødeligt Sprog, som ikke 
engang imellem Ligestaaende endmindre af den yngre mod 
den ældre Officier kunde taales. I Alt, hvad han tidligere havde 
skrevet i Archivet, havde jeg stedse, saa meget som det lod sig 
giøre uden at forstyrre Stilens Eiendommelighed, udskudt de 
Udtryk, der vare altfor haarde, hvoriblandt ofte forekom de 
brutaleste Grovheder, desuagtet vil den, der læser hans Polemic 
med Baggesen, hans Critic af Gardes Bog, hans Angreb paa 
Allens Slaget den 2den April, finde Steder i Mængde, der vid
ne om den Bidskhed, hvormed han stedse optraadte imod deifl, 
der vovede at have en Mening om Sager, han alene vilde være 
Oraclet i. Hans despotiske, anmassende Charakteer viiste sig 
ogsaa her som i hans mundtlige Discussioner. Imod mig blev
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det ved dette ene Forsøg, og han vedblev, som stedse, at kalde 
og underskrive sig min Ven.

Commissionens samtlige Medlemmer vare enige om det 
Gavnlige i Forslaget. Den foretog en Reise til Helsingør for 
at undersøge den bedste Plads til Opførelsen af Observatorium 
med Signalindretning og Halle eller Udsalgssted for alle kun
stige Navigationsinstrumenter o. s. v. Tegning og Overslag 
forfærdigedes, og det udførligt motiverede Forslag blev indsendt. 
Udfaldet blev, at det Hele lagdes paa Hylden, fordi Zahrt- 
mann havde overbeviist Kongen om det Unyttige i Planen, det 
var bortkastede Penge — Bygningsomkostningerne vare tolv 
Tusinde Rigsdaler og de aarlige Lønninger etc. omtrent Tu
sinde — han vilde opnaae det Samme paa en ubekostelig 
Maade.

Denne Maade, som han siden i største Hemmelighed og per
sonlig iværksatte, bestod i, at Vagtskibet forsynedes med Chro- 
nometere og gav Tidsignalet, en af dettes Officierer blev over
draget Bestyrelsen heraf, og en Fiellehytte opførtes paa Kron
borgs Vold til et Slags Observatorium. Et Surrogat, hvorved 
Hovedsagen, en større Afsætning af fortrinlige danske Fabri
kater, under Regieringsautoriteternes sikkre Garantie, ganske 
bortfaldt, og saavel Tidens nøiagtige Bestemmelse som Sig
naleringen kun paa en høist ufuldkommen Maade opnaaedes. 
Alt dette var netop meget stærkt fremhævet i Commissionens 
Betænkning, hvor alle forskiellige Maader, der tidligere havde 
været under Omtale, vare veiede. Følgen blev, at Ingen brød 
sig om Signalet, og Tingen faldt ganske hen i et Par Aar. Saa 
stor Tillid havde den svage, umandige Konge til Zahrtmanns 
bramarbasserende Væsen. Det nyttede Intet, at jeg privatim 
sagde til Zahrtmann:

— Hvad kommer Bekostningerne Dig ved? Du er dog ikke 
Finantsminister ’ Finder Du en Foranstaltning gavnlig fra det 
competente Standpunkt betragtet, og det maae Du dog indrøm
me her i dette Tilfælde, hvorfor da ikke overlade det til Finants- 
ministeren at bedømme, om Pengene dertil kunde afsees?

20*
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Den ædle Bille var saa indtagen for sin Idee, at jeg troer, 
han havde for egen Regning iværksat den, om han havde eiet 
Formue dertil. Han var en Mand, der sit hele Liv igiennem 
havde været forud for sin Tid. Lidt excentrisk af Charakteer, 
lykkedes det ham ei altid at forme sine lyse, menneskekiærlige 
Ideer til en klar og skarpt afgrændset Skikkelse. Han var et 
lyst og frugtbart Hoved lige til sin Død, som indtraf i For- 
aaret 1845, da han, truffet af et apoplectisk Tilfælde, henslum- 
rede blidt og roligt, som hans milde Væsen og Virken her i 
Livet havde været.

Jeg har ovenfor ikke omtalt Brødrene Peter og Christian 
Wulffs Død. Den første døde i Februar 1842 pludselig i en 
Drosche paa Veien fra Theatret, hvor han blev overfaldet af 
et Ildebefindende og ilede ud for at lade sig kiøre hiem. Jeg 
var i Søofficiersclubben, da /. Paludan kom og berettede os 
dette Dødsfald. Wulff havde raabt til Droschekudsken :

— Kiør alt, hvad De kan, ellers døer jeg Diævelen gale mig, 
inden jeg kommer hiem ! Da Vognen holdt for Døren, kom 
Paludan netop til for at hiælpe ham ud; men han var da død. 
Nogle Dage iforveien havde jeg paa Slottet ved en stor Cour 
talt med ham, han klagede sig da over, at han var saa medtaget 
af Overanstrengelse, at han neppe kunde holde sig paa Benene. 
Broderen, Christian Wulff, blev Generaladjutant i hans Sted; 
men ogsaa han gik pludselig bort det følgende Foraar 1843. 
Han fandtes død i sin Seng, da Tieneren om Aftenen kom med 
The til ham, som han en halv Time iforveien havde bestilt sig. 
Efter Christian Wulff blev Commandeur Christopher Lütken 
Generaladjutant.

I 1843 fik jeg Befaling at være Medlem af en Commission, 
der skulde udarbeide nye Instructioner og Reglementer for 
Tienesten tilsøes. Medlemmerne vare Capitainlieutenanterne 
Seidelin, F. A. Paludan, Aschehoug, Bille og Secher. Om denne 
Commissions Arbeider og den Deel, der heraf tilfaldt mig, skal 
jeg siden berette. For at kunne ganske hengive mig til dette 
saare omfattende Arbeide, opgav jeg Tidsskriftet Archiv for Sø-
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væsenet, som jeg afstod til en Fuldmægtig ved Admiralitetet, 
Rung ved Navn, der lod til at besidde nogle af de Egenskaber, 
en Udgiver af et Tidsskrift maae have. Jeg havde forgiæves 
søgt iblandt Officiererne, Ingen fandtes villig, saare Faa due
lige til literair Beskieftigelse. Jeg skienkede ham udenvidere 
Tidsskriftet og understøttede ham med Bidrag og Overtilsyn 
det første Aar.

Lovgivningscommissionen vedblev at samles hos mig dag- 
ligen, eller naar Hiemmearbeide krævede det med nogle Dages 
Mellemtid, uden Standsning, indtil Foraaret 1846, da jeg blev 
udcommanderet med Fregatten Gefion.

Det maae have været i 1844, at Otto Lutken førte Fregatten 
Gefion og løb paa Grund med den Dagen efter, at han havde 
forladt Kiøbenhavn i Selskab med Fregatten Thetis, Capitain 
Aschehoug. Fregatten maatte i Dokken, Lutken afgik, og Garde 
fik Commandoen over Expeditionen til eller mod Marocco, en 
af disse daarlige, pralende, slet udkastede og slet udførte Kraft- 
yttringer, hvormed Christian VIII vilde udpynte sin Historie. 
Den uheldige Lutken var, i Forbigaaende sagt, af sine Kamme
rater, lige fra Cadetdagene af, anseet for en meget maadelig 
Officier, han havde det, Familien ejendommelige, gravitetiske 
ydre Væsen og en streng Retskaffenhed i Charakteer. Den uhel
dige Mand, der for Broderens og Familienavnets Skyld skulde 
trækkes frem, kom under Krigsret og idømtes Straf, Arrest 
troer jeg, som havde hans Udtrædelse af Marinen tilfølge.

Jeg var Medlem af denne Krigsret som tidligere af den 
over Langemarck og over Ellbrecht, begge for Forliis af Skib, 
og ved disse Leiligheder var jeg meget beskieftiget med at 
hiælpe Generalauditeuren i Sagens techniske Deel. Det var 
naturligt, at hvor der var Spørgsmaal om Maneuvrer eller Be
vægelser med Skibet, Udeladelse eller Forsømmelse af dette 
eller hiint, hvorom de forældede Krigsartikler Intet indeholdt, 
der maatte Juristen tage til Sagkyndiges Hiælp. Ofte gav en 
saadan Sag mig meget at bestille med Giennemlæsning af Ac-
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ter, Udarbeidelser og siden mundtlige Conferentser med Ge- 
neralauditeuren.

Ligesom jeg ved flere Leiligheder var bleven viist den Til
lid af Medborgere at blive indbuden af dem til at foreene mig 
med dem til et eller andet patriotisk Foretagendes Fremme, 
hvorved jeg var kommen i Berøring med mange af Hoved
stadens meest fremragende Mænd og offentlige Charakterer, 
saaledes kom i Vinteren mellem 44 og 45 Etatsraad Treschow 
til mig med Anmodning om at foreene mig med ham, Professor 
Schouw, Hetsch og en Anden, jeg erindrer nu ei hvem, for at 
indgive Forslag og Plan til Gammelholms Afhændelse til Be
byggelse. Kiøberne tilbøde vi at stille; de vare nemlig Tre
schow og Agent Suhr. Forslag og Tegninger af Hetsch bleve 
forelagte Kongen ved en Deputation, og Kongen lod til at 
skienke Sagen Opmærksomhed, skiøndt Zahrtmann ogsaa her 
arbeidede imod.

Jeg blev kort efter udnævnt til Medlem af en Commission, 
der paa Søetatens Vegne skulde udkaste detailleret Plan til 
Fraflytningen. Commissionen bestod af Contreadmiral Schifter, 
mig, begge Equipagemestere, Tøimesteren og Takkelmesteren 
samt Professor Malling, Marinens Huusbygmester. Forslaget 
var udarbeidet, Beregning af Omkostninger, Tegninger til de 
fleste nye Bygninger, der skulde opføres paa Nyholm, vare fær
dige, da Schifter blev Deputeret i Admiralitetet, hvorefter 
Commissionen henslumrede, idet Samlingerne ganske ophørte.



IForaaret 1846 fik jeg Ordre til at føre Fregatten Geflon, 
som udrustedes til at giøre en Reise til Madeira og Cadix 

med H. K. H. Kronprindsen, hvem man paa denne Maade vilde 
fierne, medens Skilsmissen mellem ham og hans Gemalinde 
blev afgiort. Jeg fik Ordre til at føre Prindsens Huusholdning 
paa Reisen, hvad Bespiisningen angik. Prindsen, som reiste in- 
cognito med hans Følge, skulde nemlig spiise ved mit Bord, 
og jeg siden indgive Regning. Dette var mig meget imod; thi 
jeg kiendte altfor vel, hvormegen Anledning til Misfornøjelse 
Passagerer altid finde med Bespiisningen paa en Reise, og hvor 
let den indgivne Regning udsætter en Mand for slet Omtale. 
Jeg foreslog, at Oxholm, der var hans Marschal, eller Kammer
herre Hedemann skulde gaae med og forestaae Menagen, hvor
ved jeg jo kunde være Prindsens stadigt indbudne Giæst, men 
det hialp ei. Ingen af dem vilde gaae med. Jeg maatte altsaa 
dertil.

Store Indkiøb bleve giorte, Admiralitetet gav Forskud dertil.
Foruden mit smukke Sølvservice og Bordservice af fransk Por- 
cellain fra Livorno anskaffede jeg et engelsk dagligt Bordser
vice, Glas og Dækketøi, Alt smukt og passende. Kahytten blev 
meget smagfuldt meubleret fra Slottet, og den og Spisesalonen 
prydedes med herlige Malerier fra dettes Samling. En Hytte 
blev bygt paa Skandsen og meubleret til Prindsens Følge, der 
kun bestod af hans Adjutant, Capitainlieutenant Irminger, 
Lieutenant P. Smidth og Doctor Lund, hans Livlæge; foruden
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Kammertiener havde Prindsen Lakaier, Rideknægt, Jæger og 
Kok, i Alt elleve Personer med. Finansministeren, Grev 
Moltke-Bregentved, erholdt Kongens Tilladelse til, at hans anden 
Søn, Joachim, et ungt Menneske paa atten Aar, giorde Reisen 
med for sit Helbreed; han logerede og spiiste med Officiererne. 
En Marinemaler Sørensen, der begyndte at vække store For- 
haabninger, fik Tilladelse til, paa Regieringens Bekostning, at 
gaae med for at uddanne sig i sin Kunst. Min Function blev 
saaledes en dobbelt: Skibschef og Chef for Prindsens talrige 
Hofstat, af hvilken de søsyge og derfor stedse misfornøiede 
Tienere vare de værste at tilfredsstille. Et Musikcorps af tolv, 
sexten udmærkede Musikanter fulgte med paa Prindsens Be
kostning. Min Næstcommanderende var Capitainlieutenant P. 
Wulff, Søn af den afdøde Admiral Peter Wulff, han var et ube
hageligt, morost Menneske, som ingen venlig Forekommenhed 
fra min Side kunde vinde. Min Svoger Vilhelm van Dockum 
var Trediecommanderende.

Paa Afseilingsdagen kom Prindsen med Følge ombord tidlig 
om Morgenen. Længer op ad Formiddagen kom H. M. Kongen 
med et talrigt Følge. Fregatten gik under Seil. Jeg havde be
sørget en brillant Frokost fra Land, og havde den Ære at have 
H. M. til Giæst ved mit Bord under Nedseilingen til Vedbæk, 
hvor Kongen med sit Følge forlod os for i sit Dampskib at 
vende tilbage til Kiøbenhavn. Kongen var meget oprømt, der 
blev drukket mange Skaaler og skudt mange Saluter, og i det 
Hele poculeredes der ganske tæt af det talrige Selskab, som 
fandt Beværtning og Arrangement fortræffeligt.

Om Reisens Mærkværdigheder er ikke Meget at berette. Jeg 
var som sedvanligt uden ringeste Instruction med Hensyn til 
Prindsen, hverken mundtlig eller skriftlig. Den stokdøve Ad
miral Holsten, der allerede i flere Aar ikke kunde forlade sit 
Værelse, ja ikke sin Stoel, naar han var plantet i den, sagde 
Intet undtagen den Slags Vittigheder, man var bleven vant til 
at tillade sig om Kronprindsen, og som for den gamle Mand og 
den høieste Alarineautoritet vare lige upassende. Schønheyder
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var det ikke stort bedre med, og vilde jeg have forlangt Instruc
tion af ham, vilde han have svaret:

— Instruction? Hvad behøver De videre Instruction? Han 
var sandelig ikke Manden, der var istand til at tænke sig ind 
i en Situation og give Forholdsregler for mødende Tilfælde. 
Mon den danske Marine nogensinde før har været under en saa 
uvidende og i enhver Henseende udygtig Bestyrelse? Dog maae 
jeg undtage den oeconomiske Deel.

Imidlertid var min Stilling sandelig ikke uden Vanskelig
heder: Prindsen var incognito kun for Udlændinge, han var 
og blev Thronfølgeren, han var desuden Viceadmiral i Marinen 
og Deputeret i Admiralitetscollegiet. Skulde hans præsume- 
rede Habilitet paa Søen nu ganske oversees, eller skulde jeg 
melde og giøre Forespørgsel, som naar en høi Søofficier er 
Passageer? Intet var sagt herom, kun en spøgende Advarsel, 
ikke at give ham Idee om at agere Admiral ombord. Jeg gik 
derfor en Middelvei, ved af og til at studere Kaartet med ham 
ligesom for at overlægge, han fik daglig Bestikseddel og Mel
dinger; og naar Ting af større Vigtighed indtraf, meldte jeg 
ham det selv. Liste paa de Indbudne blev ham hver Dag fore
lagt, men snart frabad han sig dette og andet Lignende. Han 
selv, og ikke mindre hans lade og sig selv fremfor Alt elskende 
og pleiende Ledsagere, Irminger især, skiød alle disse smaa 
Ceremonier og Formiagttagelser fra sig, som ere uundgaaelig 
nødvendige for at bevare den Nimbus, der altid og allevegne 
maae omgive en Thronfølger især, og Prindser ialmindelighed.

Irminger havde, om paataget eller naturlig, en Ligefremhed, 
der vel af Mange blev antagen for Oprigtighed og Ærlighed, 
skiøndt mig forekom den at grændse til bondeagtig Plumphed; 
men ved nøiere Bekiendtskab opdagede man saa mange ego
istiske Elementer i hans Charakteer : Herskesyge, Nid, Hade
fuldhed, Skadefrohed og Forfølgelsessyge, at man vel kunde 
være berettiget til at antage hiint ligefremme ærlige Væsen for 
en blot Maske.

Smidth og Lund giorde Ingen noget Ondt: den Første var
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Prindsen en kiær Compagnon, som havde frit Sprog hos ham, 
og, saavidt jeg kunde mærke, aldrig misbrugte sin store Ind
flydelse, Lund var ofte en Skive for Prindsens Smaamalicer 
og Nykker. Megen Indflydelse havde Kammertieneren, som 
tilligemed det øvrige Tienerpersonale var vanskelig at tilfreds
stille med Hensyn til Bequemmelighed og Bespiisning; Sø
syge og Kiedsomhed giorde sit dertil, og det voldte mig Bryde
rier nok. En stor Byrde at kaste paa en Skibschef, hvis Tie- 
neste iøvrigt kan give ham nok at tage vare paa.

Ved Anduvningen af Canalen havde vi en haard Kuling af 
Østenvind. Jeg fandt ingen Lots og maatte beslutte mig til at 
løbe igiennem med den gunstige Vind uden Lots, skiøndt jeg 
var usikker i mit Bestik. Det var et Moment, der satte mig i 
stor Spænding, løbende for smaa Seil ti å tolv Miles Fart, med 
forvildende Lodskud, saa at Nogle troede os for østlig, Andre 
for vestlig i Farvandet. Omsider i et critisk Øieblik fik vi igien
nem den disede Luft et Glimt af Landet, og strax efter af Fyr
skibet paa Goodwinsand, og vi bare af ind forbi Dover med en 
umaadelig Søe og en flyvende Fart. Det var for silde paa Efter
middagen til at løbe op under Dover at sende Brev iland, og jeg 
lod derfor staae til for at være Farerne af Varne og Ridge 
forbi før Mørket. Ikke heller fandt jeg Leilighed dertil igien
nem den øvrige Deel af Canalen, og først Dagen efter, at vi 
vare komne Scilly-Øerne forbi, traf vi et norsk Skib, der mod
tog vore Breve. Over Franskebugten havde vi haardt Veir, 
indtil trerebet Merseilskuling. Vinden var S.V. omtrent. Efter 
at have ligget et Par Dage og stræbt at gnave os lidt Synder 
efter, besluttede jeg at lade staae til. Fregatten viiste sig at 
være et fortræffeligt Søskib. Jeg lod derfor, en Morgen jeg 
kom op, holde godt fuldt Seil og sætte til, Alt hvad Skibet 
kunde bære, i det Haab, at naar vi kom mere sydlig, vilde 
Vinden efterhaanden trække sig nordligere og tillade os lidt 
efter lidt at styre Cours, der vilde klare Finisterre. Min Be
slutning forbausede Officiererne men viiste sig endnu samme 
Dag at være grundet paa en rigtig Beregning.
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Vi fløi forbi det ene biliggende Skib efter det andet; Fre
gatten bar Presset af Seil godt og klarede den svære Søe yp
perlig, og hver fierde Time vare vi istand til med meer og 
meer opbraste Seil at styre en Streg eller to vestligere Cours, 
saa at vi Dagen efter havde rumskiøds Seilads med Coursen 
lige efter vort Bestemmelsessted, medens de Skibe, vi vare 
passerede forbi, endnu laae bi, kæmpende med Stormen i den 
svære Søe. Medens vi laae paa Madeira Rhed kom en engelsk 
Damper ind, som berettede, at den engelske Evolutionseskadre 
havde paa Franskebugten havt det samme Veir som vi, den 
havde lidt svære Havarier og var bleven nødt til at søge Havn 
i England.

Den gevaltige Knagen og Bragen af Fregattens svære Bat- 
terie havde sat stor Skræk i Tienerskabet, som hvert Øieblik 
ventede Skibets Undergang. Det roligere Hav og den mildere 
Luft, vi nu kom mere og mere ind i, giengav dem Modet, og i 
nogle Dage var jeg æret af dem som deres Frelser.

Vi naaede Madeira Rhed en Søndag Aften, men kom først 
den følgende Formiddag til Ankers. Prindsen gik strax iland, 
afhentet af Consul Selby og den portugisiske Havnecapitain. 
Ved Landstigningen hilsedes han med Kongesalut og alle Au
toriteter paa Strandbredden. Ledsaget af disse vandrede vi 
igiennem en uhyre Menneskemasse til Consulens Huus, der 
var indrettet til Hs. K. Høiheds Modtagelse. En Æresvagt op
stilledes for Huset, Audients blev givet og de sedvanlige For
mer iagttaget, hvorefter Æresvagten bortsendtes med Taksi
gelse, og Alt kom i gemytlig Ro og Stilhed.

Consulen viiste, under det fem, sex Dages Ophold hos ham, 
Prindsen al tænkelig Artighed, sørgede med overmaade megen 
Smag og Takt for hans Morskab; Dinerer, Dands om Aftenen, 
Ridetoure og Udflugter hver Dag, Præsentation og Etiquette 
som ved det strengeste Hof. Jeg beundrede min gamle Ven 
Selby og hans Søsters fine Takt. Det maae have kostet dem 
Meget, de vare Alle flyttede ud af Huset for ganske at stille 
det til Prindsens Raadighed, og dog havde de kun havt to Dage
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til at træffe Forberedelser til Prindsens Modtagelse, da Ingen 
i Danmark havde underrettet dem om hans Komme, undtagen 
Admiral Seidelin, hvis private Brev herom netop to Dage før 
vor Ankomst var indtruffet.

En Prinds og dertil en tilkommende Konge var for Indbyg
gerne paa denne lille og afsidesliggende Øe noget ganske Over
ordentligt. Den danske Consul og hans Damer erholdt derved 
en temporair Anseelse og Vigtighed, som ikke lidt maae have 
smigret dem. Visiter og Billetter strømmede ind paa dem, 
alle ønskede at erholde den Lykke at blive præsenteret og 
indbudt til Dinerer eller Soiréer. Det var morende i høi Grad 
at overvære Præsentationsscenen efter Taffelet, naar Prindsen 
og Selskabet fra Middagsbordet traadte ind i den store Sal ved 
Haugen, hvor de til Aften Indbudne allerede vare forsamlede. 
Enhver gebærdede sig paa bedste Maade, efter hvad han troede 
den bedste Hofskik og Tone, Damerne vare ved at falde paa 
Knæ for den kongelige Mand; og saa at høre Miss Selbyerne, 
under fortroelig Samtale med mig i et Hiørne af Dandsesalen, 
beklage sig over den besværlige Rolle, der var tilfalden dem 
med Indbydelsen og Præsentationen af Damerne.

— Det var jo umuligt, at Alle kunde komme, alle paa een- 
gang, det var jo ikke heller Enhver, der kunde giøre Fordring 
paa at præsenteres, og hvor megen Umage man end giorde 
sig, skaffede man sig dog Uvenner. Men, det maatte man finde 
sig i, man giorde sin Pligt! Vist er det, at min herlige Ven 
Consul Selby og hans to ædle fortræffelige Søstre i Sandhed 
havde Ære af den smagfulde og splendide Modtagelse, de gave 
Prindsen, den fine Takt og den Utrættelighed, de viiste. Den 
sidste Dag, en Løverdag, var en Frokost arrangeret ombord, 
da Kronprindsen efter at have taget Afsked med sine ædle 
Værtinder havde indskibet sig, var det nemlig bestemt at mod
tage et udvalgt Selskab af indbudne Damer og Herrer for at 
besee Skibet. Et improviseret Bal fulgte efter Frokosten, og 
det begyndte at lakke mod Solens Nedgang, før vi kunde blive 
af med vore Giæster. Tilbage bleve kun Consul Selby og
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Havnecapitain Custerboanco, som sadde ned til en seen Diner 
med Prindsen og først forlode os, da vi begyndte at lette An
keret.

Seiladsen op til Cadix var efter Omstændighederne heldig, 
neppe otte Dage, om jeg erindrer ret. Heller ikke her var der 
gaaet Underretning om Prindsens Komme, hverken til den dan
ske Gesandt i Madrid eller Consulen paa Stedet, en mig ube
gribelig Forsømmelighed. Vi krydsede os op mod Staden og 
gik til Ankers om Aftenen en Miilsvei eller mere udenfor. En 
Lots kom ombord samme Aften, og den næste Morgen Kl. 6 
omtrent vare vi til Ankers i Havnen efter en meget interessant 
Indkrydsning. En fransk Fregat, der kom ind fra Strædet og 
ligesom vi var ankret op om Aftenen, blev liggende udenfor.

Quarantainebaaden kom strax til os og meddelte os Prac- 
tica, og ligesaa hurtigt havde vi Besøg af den danske Consul. 
Her kom nu den første Kurre paa Traaden med min høie Pas
sageer, skiøndt der allerede paa Madeira var giort en Be
gyndelse dertil.

Consulen blev strax tagen i Beslag af Kronprindsen. eller 
rettere af Irminger, og Prindsen med sit Følge gik iland med 
ham for at besee Kirken, uagtet det endnu var tidlig Morgen 
og Mandskabet ombord var gaaet i Værk med at reengiøre Ski
bet, efter at vi vare komne til Ankers. Over Hals og Hoved 
skeete dette, uden engang at underrette mig herom, og jeg kom 
netop i rette Tid til for at standse Consulen og aftale Tiden med 
ham, da han skulde føre mig til Gouverneuren og Stedets Au
toriteter at aflægge den sedvanlige Ankomstvisit. En saa for
tvivlet Hast og Uro var der kommen over Irminger efter at 
komme iland og see sig om; at det var ham og ikke Prindsen, 
der havde denne Uro, saae jeg siden ved enhver Leilighed; 
han tænkte kun paa at skaffe sig selv Fornøielse og tilsidesatte 
alle andre Hensyn derfor. Havde Prindsen havt en anden 
Første-Cavalier med sig, vilde denne dog sikkert altid have 
viist Skibschefen den Opmærksomhed at erkyndige sig i For- 
veien hos ham og truffet Aftale med ham for ikke at collidere
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med Skibschefens Tieneste; men Lieutenant Irminger, som 
burde kiende Tienesten, forsmaaede aldeles dette.

Insubordineret i Tienesten var han altid, knurrende og dad
lende sine Foresattes Ordrer, det havde jeg i 1831 havt Exem- 
pel paa, da han med en Kanonjolle var underlagt Choleracom- 
missionen og havde Station med den paa Elben; og senere da 
han i Aaret 1843 var ude med Briggen St. Jan og fik en Læk, 
som han giorde uhyre Ophævelser over og skriftlig saavelsom 
mundtlig yttrede sig mod Admiralitetet og Holmens Overequi- 
peringsmester i saa insubordinerede Udtryk, at kun hans Stil
ling hos Kronprindsen kunde forklare, at han undgik de for- 
tiente Følger.

Kronprindsen gik som sagt iland, og da jeg efter Aftale med 
Consulen kom iland Kl. 11 for at aflægge Visiterne, var efter 
lang Løben og Søgen ingen Kronprinds at finde, og jeg maatte 
vende tilbage med uforrettet Sag. Om Middagen spiiste jeg efter 
Indbydelse hos Prindsen paa et Hotel; derfra foretoges i Aften- 
kiølingen Spadseretoure omkring i Staden, paa Murene eller 
Voldene, i Alamedaen og andre Steder. Casinoen, meubleret 
og indrettet i en Stiil og med en Pragt, som forbausede mig, 
besøgtes, og Resten af Tiden tilbragtes med at drive — bog- 
staveligen — om i Gaderne, indtil henimod Midnat, da Strand- 
porten aabnedes, og vi yderst trætte begave os ombord. Den 
anden Dag derefter gik Prindsen med sit Følge og den unge 
Grev Moltke med en Dampbaad til Sevilla, hvorfra han kom 
tilbage Aftenen før den til Afreisen bestemte Dag, hvorom 
Aftale var skeet mellem Kronprindsen og mig, da jeg havde 
bestemt Ordre at være tilbage i Kiøbenhavn til en opgiven Tid 
og at indrette mit Ophold i Cadix derefter. Jeg gik ikke med 
til Sevilla, fordi jeg fandt mig upasselig af en Mavesygdom, 
der epidemisk havde yttret sig ombord siden Afreisen fra Ma
deira.

Hiemreisen til Dow ns, hvor jeg ankrede paa Rheden, en Dag 
eller to over, for at indtage Kul og nogle andre Fornødenheder, 
gik ret heldig og uden videre Mærkeligt. Under Skagen stødte
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vi sammen med Cadetcorvetten under C. van Dockums Com- 
mando, og da Vinden var ugunstig, søgte jeg Rheden ved Fre
derikshavn, hvor begge Skibene forbleve liggende en Dag over, 
derpaa gik vi igiennem Læssø-Renden Syd efter, passerede 
Helsingør om Morgenen tidligt og kom op paa Formiddagen til 
Ankers i Renden udenfor Trekroner, ved Siden af en ligeledes 
nys ankommen svensk Eskadre bestaaende af sex Fregatter, 
et Par Corvetter og mindre Skibe, jeg erindrer nu ei Antallet, 
under Contreadmiral Nordenskiölds Commando. Kronprind- 
sens Hofchef V. Oxholm og Kammerherre Hedemann kom 
ombord kort efter vor Ankomst, og snart efter forlod H. K. 
Høihed med Rejseselskabet Fregatten. Ligesom Prindsens Væ
sen imod mig i de sidste Dage, som vi nærmede os Reisens 
Ende, havde undergaaet en kiendelig Forandring, saaledes var 
ogsaa Afskeden ikke videre naadig eller høflig.

Om Tildragelserne indenbords og Livet i det Hele med den 
høie Reisende hensætter jeg her nogle almindelige Bemærk
ninger og enkelte Træk. Kronprindsen stod ialmindelighed op 
Kl. henimod 8 og gik til Køis Kl. 9 eller 10. Tiden fordrev 
han en stor Deel af Formiddagen i Smidths Lukaf under Ka
hytten med at passiare og røge Tobak, den øvrige Tid af Dagen 
udfyldtes med Maaltiderne, Frokost, Middag og Aftensmad, med 
at spadsere om i Skibet, lade sig bringe sine Jagtgeværer, 
Klæder o. s. v. til Eftersyn, kort sagt med ingen Ting. Tobak 
røg han uafbrudt hele Dagen igiennem, kun lod han sig ge
nere heri med Hensyn til Stedet, idet han affecterede at ville 
holde sig Reglementet strengt efterretteligt.

Mod de yngre Officierer var han tilbageholden og indlod sig 
sieldent eller aldrig med dem. Ved Maaltiderne var han sna
rere maadeholden end det modsatte saavel i Spise som i Drik
ke, og det var kun ved Selbys Bord, at han forbausede sin 
Vært og os Andre ved den store Mængde Madeiraviin, han tog 
til sig, uden dog at den lod til at have nogen synderlig Virkning 
paa ham. I det Hele var han paa Madeira meget maneerlig og 
vandt Popularitet hos disse simple Folk.
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Han generede sig i min Nærværelse, og det Hang, han 
havde, til at sige Usandhed, undertrykte han, efter at han var 
kommen uheldig fra at prale med, at han vel ikke forstod 
Spansk eller Portugisisk men derimod var perfect i det Ita
lienske, og saa af Smidth blev underrettet om, at jeg forstod 
Italiensk. Hans Samtale var altid barnagtig og usammenhæn
gende. Han blev ofte modsagt af sine Cavalierer, og det ikke 
sieldent med Plumphed og uden Skaansel, saa at jeg ofte hørte 
ham udbryde:

— Ja, jeg veed det nok, jeg maae aldrig have Ret! eller 
— Nei, nu skal jeg da giøres til et reent Dummerhoved! og 
lignende Yttringer. Medens Smidth stedse brugte en kamme
ratmæssig, godmodig Tone imod ham, saasom:

— Hvor kan nu Deres kongelige Høihed komme med saadant 
Noget? Der er jo ikke et Menneske, der vil troe Dem, naar 
De taler saaledes. Irmingers Sprog var igien et andet; han 
brød ham ligefrem af med sin brede, kolde og belærende Tone. 
Begge lode til at beherske ham ganske, men hver paa sin 
Maade. Irminger lod ham iøvrigt for det meste skiøtte sig selv. 
I Smidths Lukaf tilbragte Prindsen en stor Deel af Dagen, rø
gende sin Pibe og passiarende, medens Smidth syslede med Et 
og Andet; jeg har seet ham klæde sig om i Prindsens Nær
værelse, medens denne stod ved Siden af og rakte ham Vest, 
Halstørklæde o. s. v. og hialp og rettede paa hans Toilette.

Det maatte vel være vanskeligt at omgaaes med en Prinds, 
der undertiden selv skiød alle Former fra sig, der skulde giærde 
om hans høie Stilling, medens han til andre Tider, naar Lunet 
stak ham, var umaadelig jaloux i at bevare sin Høihed. At han 
iøvrigt paalagde sig megen Tvang paa sine Reiser med Krigs
skibe, vidste jeg iforveien af Andre, og fandt dette i det Hele 
bekræftet af hans Opførsel paa Gefion, hvor han til Overdri
velse iagttog Tienestereglementerne og betragtede mig som 
Monarchens Repræsentant. Dog mærkede jeg heri en pludselig 
og meget kiendelig Forandring fra det Øieblik, vi vare komne 
tilbage til dansk Søterritorium, til Frederikshavn nemlig, hvor
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flere Glimt af hans berygtede Malice brøde frem et Par Gange 
imod mig.

Paa hele Reisen kom der i min Nærværelse aldrig nogen 
paafaldende Plumphed eller nogen af de ondskabsfulde Barne
streger frem, som han hiemme var bekiendt for; han var ge
neret i min Nærværelse, det saae jeg tidligt og vidste godt, at 
den Slags Folk aldrig ere i Gunst hos Konger og Fyrster. Selv 
tilsidesatte jeg aldrig de Prindsen tilkommende udvortes Ær- 
bødighedsbeviiser, uagtet han stedse frabad sig dem. Det gene
rede ham maaskee, thi Ingen af hans Følge iagttog dem. Hos 
dette, saavelsom Tienerskabet og især Kammertieneren, kom 
jeg meget snart i Ugunst. Hos de Sidste var Spise og Drikke 
især Anstødsstenen, de kunde ikke have det saa flot som iland, 
og de havde Intet at bestille. Følgen var, at jeg tydeligt mær
kede paa Alle, da de forlode Skibet, ligefra Kronprindsen ned 
til Rideknægten, at de vare glade over at slippe ud af det 
tvungne Liv, de havde ført.

Irminger havde megen Skyld heri. Han tog sig ikke det 
Ringeste af Prindsens talrige Tienerskab, der med Musikan
terne beløb sig til over tyve Personer; han sørgede kun for sig 
selv, var immer gnaven og vranten, leversyg, sagde Doctoren 
til hans Undskyldning. Taffelet var overmaade godt, varieret 
og overflødigt, Spiser og Vine af alle tænkelige Slags, men det 
var Prindsen ligegyldigt, hans Smag var simpel og let at til
fredsstille; Irminger derimod havde aldrig Madlyst, idetmind- 
ste ikke til det der just sattes for ham.

Den svenske Eskadres Nærværelse gav mig meget at be
stille. Jeg fik Ordre til at heise Commandeur-Stander, og Cadet- 
corvetten Flora, Briggen der var bestemt til den vestindiske 
Station, samt Dampskibet Hekla bleve underlagte min Com- 
mando, og jeg fik Ordre til at giøre daglige Smaatoure i Sundet 
og foretage Evolutionsøvelser med min lille Eskadre; en saare 
mislig Ting med saa forskelligartede Skibe. Kongen og Dron
ningen og det hele Hof kom en Dag ud paa Dampskibet Ægir 
og lod os manøvrere under Seil for dem. Siden kom Kongen
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af Sverrig med sin Dronning og den hele kongelige Familie 
over i Besøg hos vor Konge, hvilket atter giengieldtes med 
et kort Besøg til Helsingborg. Paa denne Maade hengik næ
sten tre Uger for mig med Deeltagelse i Ceremonier og Æres
bevisninger.

Kronprindsen havde tilladt mig at benytte Kahytternes Meu- 
blement, ganske som han havde forladt det, og først ved hele 
Togtets Ende aflevere det, ligeledes forblev Musikcorpset ved 
Skibet for hans Regning, indtil jeg forlod Rheden for at gaae 
til Østersøen. Jeg var derfor paa den øvrige Deel af Togtet 
bequemmere og prægtigere logeret end nogensinde i mit Liv. 
Enkelte Fremmede, som besøgte mig eller kom for at besee 
Skibet, vare forbausede og henrykte over den Pragt og Smag, 
de fandt ombord. Dertil kom, at mit Bord var daglig luxurieust 
besat med Resterne fra det prindselige Ophold: de fineste 
Vine i alle tænkelige Sorter, mange Retter, fortræffelig Op
vartning, en ypperlig Taffelmusik, Alt var næsten fyrsteligt, 
og jeg erindrer, hvor forbauset blandt Andre Conferentsraad 
Hansen, jeg en Dag havde indbudt til Middag, var over, at 
man paa et Skib kunde føre et saadant Liv.

Den svenske Admiral Nordenskiold var en gammel Bekiendt 
og Ven af mig, først fra Malaga i 1815 og siden fra Ny York 
i 1826. Det var os begge behageligt og overraskende saaledes 
at træffe sammen igien. Festiviteterne og Etiquettetienesten 
forhindrede os imidlertid fra at nyde hinandens Selskab.

Paa Sorgenfri Slot, hvor jeg var indbuden til Taffel i Sel
skab med alle Cheferne fra den svensk-norske Eskadre, havde 
jeg den Fornøielse at have en gammel Cadetkammerat til Side
mand ved Bordet, Bendz nemlig, hvem jeg i mange Aar ikke 
havde seet; han var nu Commandeurcapitain og Chef for den 
norske Fregat Freia. Den svenske Prinds Oscar var Lieutenant 
paa et af Skibene i Eskadren.

Dagen efter dette Taffel aflagde vor Kronprinds Besøg i den 
svenske Eskadre efter først at have modtaget Besøg af den 
svenske Admiral, Prinds Oscar og alle de svenske og norske
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Chefer ombord i Gefion, hvor han med Kongens Tilladelse 
lod viise Admiralflag fra Stortoppen. Disse intetsigende og 
barnagtige Visiter og Contravisiter foranledigede en saadan 
Mængde af Saluter og Contrasaluter, varierende i Skuddenes 
Antal med den omhyggeligste Nøiagtighed efter Rang og Grad. 
Salut ved Kommende og Salut ved Gaaende, Salut ved de ud
bragte Skaaler, og atter Takkesaluter for hver given Salut: 
der blev skudt saa meget Krudt bort den Dag som paa et stort 
Slag imellem to Flaader. Baade Christian VIII og hans Søn 
havde en Passion for Kanonsaluter; charakteristisk nok.

Efter nogle Dages Ophold gik den svenske Eskadre over til 
Malmø, og nu aflagde vor Kronprinds i Hekla et Besøg til den 
svenske Konge, som opholt sig der, og bragte ham vor Konges 
Indbydelse til det Besøg, jeg allerede har omtalt. Besøget fandt 
Sted, og ved Bortreisen, der skeete fra Helsingør, var jeg med 
min lille Eskadre beordret iforveien op til Helsingør, for der til
ligemed det mig for denne Anledning underlagte Vagtskib at 
salutere den svenske Kongefamilie ved Bortreisen. Vor Konge 
giorde et kort Gienbesøg nogle Dage efter i Helsingborg, og 
omsider var disse intetsigende Forlystelser og Venskabsbeviiser 
til Ende, og jeg fik Ordre til at opløse min Eskadre og der
efter gaae til Østersøen.

Vor Konge havde under alle disse Forlystelser været meget 
lidende og svag, saa at det synligen kostede ham stor Anstren
gelse at holde sig paa Benene. Ved Taffelet, jeg deeltog i paa 
Sorgenfri, var han saa afkræftet, at min Sveger, hans Livlæge, 
var i største Bekymring for ham, og havde indstændigt bedet 
ham om ikke at bivaane Taffelet, men det var forgiæves; og 
da vi efter Taffelet spadserede om i Haugen, bød han Selska
bet at følge Dronningen og blev selv alene tilbage i en Gang, 
hvor han støttet paa sin Stok vandrede op og ned, og maatte 
hvert Øieblik hvile paa en Bænk.

Min Krydstour i Østersøen var uden Interesse. Med uop
hørlig stille Veir og den stærkeste Varme, jeg har oplevet her 
i Norden, drev og krydsede jeg om Østen for Bornholm, fore-
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tagende alle Slags Skibs- og Krigsøvelser fra Morgen til Aften. 
Det var et yderst monotont Liv. Henimod Slutningen af August 
seilede jeg tilbage og løb op til Helsingør, hvor jeg blev lig
gende et Par Dage og gik saa med Fregatten til Kiøbenhavn, 
lagde indenfor Bommen og aftaklede.

Dagen før jeg seilede til Østersøen, modtog jeg en Foræring 
fra Kronprindsen, bestaaende af en Kaffekande, Thepotte, 
Spølkumme, Sukkerskaal og Flødekande, alt i Sølv og smukt 
forarbejdet. Efter endt Togt indgav jeg Regning for Udgivterne, 
for Prindsens og hans Følges Bespiisning. Den Gevinst, jeg her
ved havde, bestod af Vine og andre Forraadsartikler samt en 
ikke ubetydelig Forøgelse af Dækketøi, Bordservice og Meub- 
ler. Paa Madeira havde jeg kiøbt en Quartpibe Madeira-Viin 
og en ditto Malvasier, ligeledes i Cadix en Quartpibe Xeres og 
en ditto sød Rota, saa at jeg som Udbytte af denne min sidste 
Commando i den danske Tieneste havde en velforsynet Viin- 
kiælder. Ogsaa forøgede jeg min lille Reservecapital, jeg havde 
staaende i Sparekassen, med nogle faa Hundrede Rigsbank
daler, der kom mig veltilpas det følgende Aar ved Indretningen 
af min nye Bolig.



Efter at være kommen til Ro igien, optoges atter mine 
vante Arbeider. Commissionen til at udarbeide nye In- 

structioner og Reglementer begyndte at holde sine regelmæs
sige Sammenkomster i et dertil anviist Locale paa Holmen. 
Naar jeg er bleven udnævnt til Medlem af Constructionscom- 
missionen, kan jeg nu ikke bestemt angive. Admiral Antonius 
Krieger var dengang endnu Præses, efter hans Død blev Schif
ter det, og da denne traadte ind i Collegiet, var det, at jeg som 
ældste Medlem overtog Præsidiet. Min Tid var ganske udfyldt 
med Forretninger og Arbeider i mit Fag, og jeg førte i det 
Hele et lykkeligt og tilfreds Liv. Jeg var istand til oftere at 
see Venner hos mig ved mit stedse med Smag og Elegance 
besørgede Bord. Frøken Bergs Talent var udmærket og udvik
lede sig meer og meer, som mine Kaar bleve bedre.

Aaret 1848, det mærkeligste Aar i den nyere Tid for Dan
mark saavelsom for en stor Deel af Europa, kom. Den 20de 
Januar døde Kong Christian VIII, man sagde, at han havde for- 
kiølet sig ved at overvære Mønstringen eller Commandoens 
Heisning paa et Skib eller ved paa Langelinie at see det af- 
seile.

Betænkeligheden i Kongens Sygdom underrettedes jeg snart 
om ved Bang; jeg gik hver Dag derind for at erkyndige mig, 
og Dagen før Dødsfaldet saae jeg Pladsen for Palladset op
fyldt med Mennesker, som med øiensynlig bange Forventning
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og spændt Deeltagelse udspurgte Enhver, der kom ud fra Pal- 
ladset, om den Syges Tilstand. Jeg saae den gamle Enkedron
ning komme kiørende ud derfra, sminket og pyntet og med 
det samme forsteenede Smiil, som jeg kiendte fra mine Drenge- 
aar, hilse til alle Sider; hun kom enten fra den Døende eller 
fra den Dronning, der om faa Timer skulde føre samme Tittel 
som hun. Næste Formiddag kom Budskabet om Kongens Død 
til os, og med det Tilsigelsen ufortøvet at møde paa Holmen 
til Edsaflæggelsen.

Ledsaget af Frøken Berg og Børnene, som Nysgierrigheden 
bevægede til at følge med, begav jeg mig ind, for i Constitu- 
tionscommissionens Locale, hvor jeg havde Uniformskiole, 
Sabel, Hat o. s. v. liggende, at klæde mig om. Da vi kom til 
Barrieren, fandt vi den og Porten indenfor lukket, og vi vare 
i Begreb med at vende hiem, da en forbipasserende Person gav 
os det Raad at gaae over den tilfrosne Fæstningsgrav ved Tøm
merpladsen. Vi gik da bag om Jernbanegaarden igiennem Tøm
merpladsen og over Isen, ad Volden var det slemt nok at 
komme, dog lykkedes det, og vi stode ved Enden af Philosoph
gangen. Her mødte jeg fire, fem Herrer, jeg kiendte, som 
med mørke Blik og fordybede i en stille Samtale gik os forbi 
uden at ændse mig, det var Rathgen, Moltke, Warnstedt, og 
jeg troer ogsaa, at Franke og Dumreicher var med. Siden blev 
det mig klart, at disse Herrer af det tydske Cancellie allerede 
da maae have forudseet det Uveir, der trak op mellem Hertug
dømmerne og Kongeriget saa meget snart efter.

Edsaflæggelsen fandt Sted uden videre Høitidelighed; det 
Hele stod ikke længe paa, og vi vendte tilbage til vort Hiem.

Det kan ikke have været mange Dage efter dette, at jeg var 
indbuden til en Diner hos' Hoskiær, der syntes at være givet 
for Herrerne af det nye Regime, af hvilke jeg traf nogle, jeg 
ikke før var vant til at see hos ham; min Ven Hoskiær var 
en klog Mand, der forstod itide at sikkre sig Venner iblandt 
det herskende Partie. Neppe var jeg kommen indenfor Døren, 
før jeg blev modtaget med det Udraab:
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— Har Du hørt den store Nyhed? Revolution i Frankrig! 
Louis Philippe flygtet! Republikken proclameret! Et Øieblik 
stod jeg som forsteenet, greb mig derpaa med begge Hænder 
i Haaret og dreiede mig rundt tre, fire Gange som en Besat. 
Jeg kunde den hele Aften ikke tænke paa Andet eller komme 
mig igien efter denne Forfærdelse. Nu fulgte Begivenhederne 
raskt efter hinanden, Slag i Slag, hiemme som ude, og snart 
vare Alle revne med i Begivenhedernes Hvirvel. Ingen tænkte 
paa eller talede om Andet.

Kongens Liig stod paa Parade; Bisættelsen, som man havde 
fremskyndet saa meget som muligt, fandt Sted; den alminde
lige Deeltagelse var ulige ringere end ved Frederik VI’s, det 
Sorgens Indtryk, der viiste sig før Kongens Død, var nu for
svundet. Det var, som om Folket var sig bevidst, at nu var 
Øieblikket forhaanden, da der skulde handles. Udførelsen af 
Staden og Bisættelsen i Roeskilde var uden ringeste Præg af 
Sorgens Stemning eller en Liigbegængelses mørke Høitide- 
lighed.

Jeg var, ligesom ved Frederik VI’s Liigbegængelse, iblandt 
de Commandeurer og Oberster, der bare Kisten. Toget gik ei 
længer end til Banegaarden, hvor Liigfølget opløste sig. Den 
Deel af det, som skulde giøre Tieneste ved Bisættelsen i Roes
kilde, blev beværtet i Banegaardens Restauration med en for
træffelig kold Aftensmad, Vine og varm Punch, hvorpaa 
man fordeelte sig i Vognene og foer afsted med Banetoget til 
Roeskilde, hvor vi ankom henved Kl. 12 og bleve anviiste 
Quarteer hos Borgerne i Byen. Den næste Formiddag sam
ledes Følget paa Banegaarden, hvor en Mængde Deputationer 
fra Hovedstaden og andre Dele af Landet havde indfundet sig, 
og Processionen gik nu derfra til Domkirken, tilfods, i et ube
hageligt Føre og Regnveir, den nye Konge i Spidsen af Følget.

Det vakte en egen ubehagelig Følelse hos mig at see 
den Mand, der nu var Danmarks Konge, staae ved Faderen- 
Kiste, medens Biskoppen holdt Talen, eene, uden nogen nær 
Slægtning ved sig, med det kolde, intetsigende Ansigt, uden
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ringeste udvortes Tegn paa Sorg eller Rørelse, klædt i en smag
løs Dragonuniform, med Hielm paa Hovedet og store Rytter- 
handsker, der naaede op til Albuerne. Faa skiænkede Biskop
pens lange, kolde Tale nogen Opmærksomhed, saavidt jeg 
erindrer, indeholdt den fra Ende til anden skarpe Paamindelser 
og Formaninger til den nye Konge, og Alle ilede, glade over at 
det Hele nu var forbi, ud i det hæslige Veir, for, saa godt En
hver kunde, at fordrive Tiden, indtil de skulde samles ved Mid
dagstaffelet i Stændersalen, hvor en luxurieus Diner og livlig 
Conversation endte Dagens Høitidelighed. Hiemreisen fandt 
Sted med Banetoget, og Kl. 8 om Aftenen sad jeg i mit 
Hiem i Frederiksberg. Jeg var i en ejendommelig nedtrykt 
Stemning ved min Hiemkomst, ubevidste Anelser om en ond 
Fremtid syntes at svæve for mit Sind.

Det forekommer mig, at det var Dagen efter, at den aarlige 
højtidelige Aabning af første Høiesteret fandt Sted. Jeg var 
tilsagt at bivaane Højtideligheden og spise ved Taffelet.

Medens vi vare forsamlede i Coursalen før Taffelet, blev 
jeg giort opmærksom paa to Herrer, der vare komne som De
puterede fra Ridderskabet i Holsteen, det var den eenarmede 
Grev Hahn og Grev Reventlow-Preetz. Denne sidste havde jeg 
ikke seet før, jeg betragtede ham derfor nøie, da man allerede 
begyndte at ymte om noget Forestaaende i Hertugdømmerne 
og bragte Reventlow-Preetz i Forbindelse hermed som en af 
Førerne. Han var en undersætsig Mand paa omtrent fyrretyve 
Aar, maaskee lav af Væxt men af kraftig Bygning, Ansigts
trækkene kunde jeg ikke skielne for det svære Skiæg, som 
bedækkede hele Ansigtet, og Øinene eller Blikket var det mig 
ligesaa umuligt at fange et Glimt af, da han hele Tiden havde 
det fæstet mod Gulvet eller ligesom saae ned ad sit eget Ansigt.

Medens jeg stod tilbagetrukken i en Vinduesfordybning, be
tragtende denne Mand, kom Moltke, en af de Deputerede i det 
tydske Cancellie, hen til mig og introducerede sig som en Be- 
kiendt fra den Tid, jeg var Medlem af Cholera-Centralcommis- 
sionen. Han havde allerede i nogle Aar været i Kiøbenhavn,
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og jeg havde seet ham mange Gange ved Hoffet, staaet ham 
ganske nær og mødt ham utallige Gange paa Gaden og paa 
Spadseretoure; men da han ikke havde givet det ringeste Tegn 
til, at han kiendte mig, havde jeg slet ikke Tanke om, at det 
var den samme unge Mand, jeg havde kiendt i Pinneberg, hvor 
han tilligemed Rathgen var Fuldmægtig hos Landdrosten, Ge- 
heimeraad Doring; han havde desuden meget forandret sig i sit 
Udseende.

At han netop nu skulde falde paa at fornye Bekiendtskabet, 
ja, endog strax efter præsentere sin Collega Warnstedt for 
mig, slog mig allerede da meget; jeg satte det i Forbindelse 
med Scheels, Regieringspræsidentens, ivrige Bestræbelser paa 
Banegaarden i Roeskilde, hvor han netop var indtruffen lige fra 
Slesvig, og siden under vort Ophold udenfor Retten, medens 
Dommen voteredes, efter at fornye Bekiendtskab med mig, 
hvilket jeg paa alle Maader undgik ved at vende mig bort fra 
ham, hver Gang han nærmede sig; thi han, som jeg havde 
kiendt saa nøie og omgaaedes saa meget i Hertugdømmerne, 
havde siden, ved oftere Sammentræffen ved Hoffet, affecteret 
ikke ret at kunne huske mig og stedse at viise et uforskammet 
Væsen mod mig, og nu, nu vilde jeg ikke vide af ham at sige, 
det har altid været min Skik med den Slags Folk.

Jeg antog imidlertid, at man ventede, at jeg, som havde 
været Skibschef for Kongen, som Kronprinds, næstforgangen 
Aar, vilde blive Generaladjutant, og at man derfor i Tide vilde 
insinuere sig hos mig. Endnu mere opmærksom blev jeg efter 
Taffelet, da Alle flokkedes som sedvanlig om Kaffe-Buffeten 
for at trænge sig frem til en Kop. Lidt fra mig stod Rathgen i 
ivrig Samtale med Moltke og Warnstedt og med Øinene stivt 
heftede paa mig. Da han blev vaer, at jeg saae hen paa dem, 
giorde han en pludselig Bestræbelse for at komme hen til mig 
og trak de Andre efter sig, idet han banede sig Vei under Ar
mene paa de Omstaaende. Jeg veed ei, hvad det var, der be
vægede mig til at undgaae videre Samtale med disse Menne-
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sker, men jeg trak mig tilbage og forsvandt for dem blandt 
Mængden.

Senere har jeg ofte tænkt derover og ikke kunnet under
trykke den Tanke, at Sammensværgelsen allerede dengang har 
været moden og udstrakt sig til disse, siden saa ivrigt op
trædende Mennesker, og at det enten har været dem paalagt 
af Augustenborgerne, eller de selv, paa Grund af mit tidligere 
Venskabsforhold til Prinds Frederik, have troet at burde for
søge at vinde mig for Oprørernes Sag. Prindsen var i Kiøben- 
havn i Aarene 1843 eller 44, da jeg besøgte ham, og han gien- 
giældte Besøget ved at sende mig sit Visitkaart. En saadan 
Tanke kunde vel opstaae hos ham, især om han vidste bedre 
end jeg dengang, at for mig var der ingen Gunst at vente hos 
Frederik VII.

Før jeg ender dette Afsnit, vil jeg til Slutning hensætte 
her, hvor jeg nærmer mig Enden af min Carriére i Danmark, 
deels nogle mindre Supplementer til det Foregaaende, som er 
undsluppet min Hukommelse paa rette Sted, deels en Over
sigt af min literaire Virksomhed, især hvad Tidsskriftet „Ar- 
chiv for Søvæsenet“ angaaer, samt mine Arbeider i Lovcommis- 
sionen.

Udgivelsen og Redactionen af Tidsskriftet „Archiv for Sø- 
væsenet" overtog jeg efter Capitain Bruuns Død og fandt heri 
en Beskieftigelse for min Aand, som jeg bestemt troer frelste 
mig fra en tidlig Død af den allerværste Sygdom, der gives for 
et livligt Gemyt, Kiedsomhed. Mit Helbreed var allerede ned
brudt under det lange uvirksomme Ophold i Slesvig, jeg leed 
meget hyppigt af Hypochondrie og følte mig tidt det ulykke
ligste Menneske paa Jorden, saa nødvendigt er det for et Men
neske at have en fast Beskieftigelse, at vide, hvad man om 
Morgenen skal tage fat paa. Søofficierens Stilling, naar han er 
kommen op i de høiere Classer, hvor Udcommandoerne falde 
saa sieldent, er en af de ulykkeligste i Verden. Denne Aarsag 
til Misfornøielse i Sindet, til saa mange brave Mænds moral
ske og physiske Undergang, lod sig uden Vanskelighed hæve,
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naar engang Marinens Bestyrelse kom i en tænkende og hu
man Mands Hænder.

Ved at bryde med det gamle, raadne og alle gode Kræfter 
forraadnende System, og totalt reorganisere den hele Marine, 
vilde det være let at skaffe alle Classer og Individer passende 
og tilstrækkelig Beskieftigelse, hvorved Interessen for deres 
Stand og Kald tilligemed deres Dygtighed vedligeholdtes; men 
Egoisme og Dumhed holder den store Mængde udelukket fra 
Beskieftigelse, for at enkelte Begunstigede ene kunne regiere 
og blive de Giældende. En totalt forandret og mere militairisk 
Organisation af Landtienesten samt den hele Bestyrelse af Ma
rinen maatte finde Sted, og hertil har det hidtil manglet Ved
kommende baade paa Evne, Villie og et frit uhildet Blik.

Men for at komme tilbage til „Archiv for Søvæsenet“. Jeg 
maatte naturligviis læse meget, deels for at samle til Over
sættelser, deels for at søge Ideer og Emner til originale Af
handlinger. I Valget og Behandlingen af de oversatte Stykker 
troer jeg, man stedse vil finde Skiønsomhed og Smag lagt for 
Dagen. Intet blev indrykket, som jeg ikke selv var trængt 
fuldkomment ind i og forstod — en Regel, man i Tidsskrifter 
saa ofte finder overtraadt; Oversættelsen var fri, det over
flødige blev udeladt, og jeg vandt især en stor Øvelse i at give 
Extracter, at condensere større Arbeider, ja hele Værker, i det 
lille Rum, uden at afbryde Sammenhænget eller udelukke 
Noget, der var interessant eller af Vigtighed, og det paa en 
Maade og med et Held, saa det store Flertal af mine Læsere 
vist ikke havde Anelse om, at det ikke stod her ganske saa- 
ledes som hos Forfatteren, men var kun de enkelte sunde 
Kierner sigtede ud af hele Skiæpper af Avner.

Ved originale Afhandlinger stræbte jeg at gribe ind i den 
nærværende Tids Begivenheder, rette mange Anskuelser og 
fremme Forbedringer og nyttige Ideer. Flere af disse Afhand
linger har jeg siden, efter en halv Snees Aars Forløb, med 
Tilfredshed læst, og ingen iblandt disse har tilfredsstillet mig 
i høiere Grad end den om Anciennitetsprincipet i Avance-
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mentet og Tourprincipet for Udcommandoerne i den danske 
Marine; saavel i Argumenteringens Styrke og Klarhed som i 
Stilen forekommer den mig, maaskee den bedste af alle dem, 
jeg har skrevet, og den har nu vundet den sørgelige Interesse, 
at have, med sand prophetisk Aand, forudsagt Marinen dens 
nuværende Skiebne.

Nu og da forsøgte ogsaa Andre deres Pen, et hidtil i Ma
rinen kun saare sieldent dyrket Omraade, og herved var det en 
stiltiende Betingelse imellem Forfatteren og mig, at jeg brugte 
Kniven og Filen efter Forgodtbefindende, hvorved det er gaaet 
Mange som den engelske Parlamenttaler, der udbrød, da han 
Dagen efter læste sin holdte Tale i Avisen:

— Jeg havde ikke troet, at jeg kunde holde saa smuk en 
Tale ’

Det gik imidlertid her, som det overalt gaaer Menneskene: 
Ingen skiønnede paa det. Faa læse alvorlige Stykker, kun 
Morskabslæsning og Polemik, jo grovere, jo piquantere, desto 
bedre. Jeg erindrer, hvor undseelig jeg blev engang i Lovcom- 
missionen, da Talen var om Instruction for Jagttilfælde, og jeg 
henviiste til flere Steder i Archiv for Søvæsenet“, hvor Emnet 
videnskabeligt og paa nye og interessante Maader var behand
let : Der var ikke een af Commissionens fem Medlemmer, der 
havde læst det. Til de oversatte Afhandlinger havde jeg føiet 
mine egne, Emnet stærkere belysende Bemærkninger og se
nere en original Afhandling, hvori Theorien suppleredes med 
et ganske nyt Tilfældes Løsning ved Anvendelsen af en simpel 
geometrisk Regel, en Opdagelse, som jeg følte en Glæde og 
Stolthed over, som Pythagoras ved Opdagelsen af hans Magister 
matheseos, og jeg havde Grund dertil; thi simpel og klar som 
den geometriske Sætning og Anvendelse var, saa var det dog 
en Opdagelse, som endnu ingen Anden havde giort før mig. 
Jeg tænkte dengang, at den vilde giøre nogen Opsigt iblandt 
videnskabelige Søofficierer idetmindste, og her vare fem af 
Standens meest anseete Mænd, der ikke engang havde kastet
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Øie paa en eeneste af disse Artikler om de interessanteste Pro
blemer for en Krigsmand.

Men sand Dannelse var sielden i den danske Marine, og 
hvor kunde det være anderledes med den Aand, der gik igien- 
nem den hele Organisation og Bestyrelse? Der blev et Par 
Vintre holdt Forelæsninger paa Collegiets Bekostning over 
Physik og Chemie. Fleerheden besøgte dem for Experimen- 
ternes Skyld, dem de betragtede som underholdende Tasken- 
spillerkunster. I Anledning af en i Archiv for Søvæsenet“ op
taget Skildring af Jordklodens antediluvianske Skikkelse, 
spurgte en af Marinens meest anseete Mænd og Collegie- 
deputeret mig:

— Troer Du nu ogsaa virkelig paa alt dette?
Jeg skal nu i Korthed omtale mit Arbeide i Lovcommissionen. 

Det vil maaskee synes Mange, at jeg giør mig skyldig i util
børlig Selvroes; men jeg taler Sandhed og intet uden Sandhed.

Ved den første Sammentræden var der ingen af Commis- 
sionens Medlemmer, der i ringeste Maade havde dannet sig 
en Forestilling om, hvorledes den os stillede Opgave, der var 
affattet i aldeles ubestemte Udtryk og gik ud paa en Revision 
af de gamle Krigsartikler, skulde løses. For mig var Emnet 
ikke fremmed, jeg havde længe tænkt over det, og jeg frem
satte nu Omridset af en Plan for et nyt selvstændigt Lov
værk, der i Materiens Fordeling og Sammenhæng var gan
ske afvigende fra den ældre Lovgivning, og vilde blive fuld
kommen original, forsaavidt som den i logisk Følge og Fuld
stændighed langt overgik de nyeste engelske og franske Ar- 
beider, der tydeligen bare Spor af en uklar Stræben i samme 
Retning, uden dog at have naaet Maalet. Planen vandt strax 
Antagelse. Den er min.

Jeg inddeelte Materien i flere Afsnit og fordeelte disse til 
Medlemmerne at udarbeide det første Udkast, mere for paa 
denne Maade at beskieftige Alle end for den reelle Nytte, disse 
raa Udkast kunde blive til. Disse Udkast modtog jeg til Sam- 
len, Ordnen og Foreening, de dannede egentlig kun en ringe
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Deel af det Materiale, jeg selv havde rede i Hovedet, og siden 
supplerede af alle de Hielpekilder, egen og andre Nationers 
Lovgivning leverede. Saaledes sat i Form underkastedes Af
snit efter Afsnit skriftlig og mundtlig Critik og Diskussion, 
der lededes, besvaredes og endelig benyttedes af mig til fuld
stændigere og omhyggeligere Udarbeidelse, som atter maatte 
giennemgaae to, tre, ja flere totale Critiker og Omredactioner, 
der alle tilfaldt mig, for at bevare Sprogets Eenhed og tillige 
fastholde stadigt den, gennem hele Værket gaaende, ledende 
Tanke. Det var et ualmindeligt anstrengende Arbeide for mig, 
men jeg vandt det kiært. Da vi vare saavidt færdige, at denne 
foreløbige Indgivelse skulde finde Sted, udarbeidede jeg en 
Motivering, der for sig er et Værk af ikke saa ringe Omfang.

Hvad Belønning, hvad Roes eller Ære nød jeg for dette 
Arbeide? Ikke den ringeste! Man fik mig lokket ud af mit 
Fædrelands Tieneste ved et kongeligt Ord og Løvte, som man 
siden, uden ringeste Undseelse eller Samvittighed, brød. Man 
negtede mig selv min Pension, og jeg stod afskediget efter tre- 
ogfyrretyve Aars Tieneste, uden Pension og med en Afsked, 
hvori ikke et Ord tilkiendegiver nogen Anerkiendelse af min 
Tienestes Værd. —

Hvor ofte gientager jeg ikke for mig Christi Ord: Elsker 
eders Fiender, velsigner dem, som eder forbande, giører dem 
godt, som eder hade, og beder for dem, som giøre eder Skade 
og forfølge eder. Jeg troer, at jeg tør sige, at Had til dem 
kiender jeg ikke, det ligger ikke i min Charakteer og Hevn- 
gierrighed eiheller, troer jeg; naar Nogen, jeg troede min Ven, 
eller Nogen, jeg elskede, bedrog mig eller giorde en slet Hand
ling, da var det Sorg og Smerte, ikke Had, der opfyldte mit 
Hierte. De Mennesker, der have forstyrret mit Liv og for- 
bittret mine sidste Dage, tænker jeg ofte paa uden mindste 
Had, kun med inderlig Sorg paa dem deriblandt, som jeg 
havde kiære og troede vel om.

Kun engang imellem, naar jeg tænker paa den haanende Be
handling, der er viist mig, blusser min Vrede op og fylder mit
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Sind med Bitterhed; men det er forbi i et Øieblik, og jeg kan 
siden tænke paa disse Mennesker med Sindsro, uden Nag og 
kun med en mild Beklagelse eller med Veemod, eftersom de 
vare mig mere eller mindre kiære. At jeg værger og forfølger 
min Ret til det Yderste ligger i min Charakteer: min stærke 
Følelse for Ret og Retfærdighed og min Aands Virksomhed, 
der ikke tillader mig at lade en Sag falde eller en Pligt uop
fyldt af Ladhed eller Lede for Anstrengelse. Jeg har aldrig 
forsætlig og med bevidst Hu stræbt at skade noget Menneske, 
jeg har vel undertiden angrebet En og Anden og, som det 
synes, yppet Strid; men det var min varme Følelse for Ret 
og Sandhed, der drev mig, og ikke nogen egennyttig Tanke.

Videre om de historiske Begivenheder i Danmark skal jeg 
ikke anføre. Det er mit Livs Begivenheder, jeg vil berette, og 
kun forsaavidt disse staa i Forbindelse med hine, kunne de 
blive Gienstand for Omtale her.
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