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Buste af fabrikmester Henrik Gerner,
DEN GODE HENSIGTS konstruktør. (Han
dels- og Søfartsmuseet).
Bust of Henrik
Gerner, the designe)- of DEN GODE HENSIGT.
(Danish Mantime Museum).

Benny Christensen: DEN GODE HENSIGT

Ostindiefareren DEN GODE HENSIGT er på
mange måder et usædvanligt skib.
Materialet om den er meget omfattende og
varieret, og dens historie har mange facetter.
Historikeren Benny Christensen gennemgår den
internationale baggrund, den besværlige bygge
fase, udrustningen og klargørelsen. Skibets
dramatiske endeligt skildres, ligesom dets gen
opdukken 200 år senere. De enestående detaljer
giver mulighed for at komme tæt ind på livet af
beslutningstagere og dagligdags problemer, hvor
også komiske og tragiske elementer har deres
plads.

Indledning
For 200 år siden var Danmark en koloni
magt. I perioden 1620-1740 havde den
danske stat erhvervet sig områder i Indien,
på Guldkysten og i Vestindien. Bag dette lå
dels et ønske om at hævde Danmarks status
som europæisk stormagt, dels et håb om at
øge landets rigdom gennem import og vi
deresalg af eksotiske varer. I Indien - eller
Ostindien, som området gerne kaldtes - var
Danmarks hovedbesiddelse Trankebar på
den indiske østkyst, og derudover besad
man mindre områder og handelsstationer loger - andre steder i Ostindien. Fra statens
side havde man i en lang årrække overladt
udnyttelsen af de Ostindiske besiddelser til
et privat selskab, Asiatisk Kompagni, som

havde haft eneret på den Ostindiske han
del. I 1772 blev denne eneretsbevilling dog
frataget kompagniet, hvorefter handelen
blev givet fri for alle undersåtter under den
danske krone.

Kontrakten
En sen efterårsdag i 1776 stod Asiatisk
Kompagnis ostindiefarer TRANQUEBAR
ind til København. Skibet var blevet char
tret af engelske købmænd, bosiddende i
Indien, og ombord var en ladning ostindi
ske varer til en salgsværdi af knap 300.000
rigsdaler. Med ladningen fulgte en engelsk
købmand, Robert Holford, som i længere
tid havde opholdt sig i Indien.
Han og andre engelske købmænd havde
gode grunde til at vælge et dansk skib og
en dansk havn til deres handel. De engel
ske besiddelser i Indien var på denne tid
underlagt “East India Company”, som hav
de monopol på eksporten af indiske varer.
På trods heraf tjente både kompagniets an
satte og private engelske købmænd i årenes
løb meget store beløb i den indiske handel.
Og mange ønskede at overføre dele af de
res formue til England, for senere at kunne
vende hjem og leve af pengene. Men “East
India Company” havde forbudt private at
overføre deres kapital til moderlandet.
Derfor fandt de rige englændere i disse år
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på den udvej at overføre kapital ved at inve
stere i andre europæiske landes handel på
Indien.
Men Holford kom ikke til Danmark bare
for at overvåge transport og salg af denne
ene kostbare ladning. En anden engelsk
købmand var kommet til København et
halvt år tidligere, og ligesom han ønskede
Holford at sætte denne skjulte engelske
handel i system. Han kontaktede danske
storkøbmænd for at få dem til at skyde pen
ge i et sådant projekt, og den 7. juli 1777 fik
han dannet et konsortium, som foruden
ham selv bestod af købmandsfirmaerne
von Hemmert, J. Brown, Borre og Abra
ham Schneider, samt kaptajn Berg fra
TRANQUEBAR. Konsortiet sluttede den 12.
august 1777 kontrakt med skibsbygmester
Erich Eskildsen, der byggede på Grønland
ske Handels plads i København, om byg
ning af en ostindiefarer.
Byggekontrakten afslører, hvorledes man
også dengang gik grundigt og detaljeret til
værks, når man bestilte så stort et skib.
Eskildsen skulle bygge skibet efter tegnin
ger, udarbejdet af chefen for flådens skibs
byggeri, fabrikmester Henrik Gerner. Ho
vedmålene var: 135 fod lang, 35 fod bred,
og med et dybtgående på 19 fod for og 17
fod, 9 tommer agter. Skibets tonnage var
beregnet til at blive 370 kommercelæster *.
I den omfattende kontrakt blev tømmeret
til skibet opregnet med de krævede dimen
sioner. Eskildsen skulle levere ræer, stæn
ger, bomme, rorpind, vandtanke, pumper,
hønsehuse, kompashus, kabys - ja endog
engelsk glas til vinduerne i kahytten. Også
8 stk. 3-pundige kanoner hørte med i kon
trakten, ligesom der skulle leveres 1 stor
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båd, 2 chalupper og en god norsk jolle. For
byggeriet skulle Eskildsen have 152 rigsda
ler pr. læst, og betalingen ville falde i 4 ter
miner. Skibet skulle være færdigt til at ind
tage ladning senest juli 1778, og hvis tids
punktet blev overskredet, ville man fradra
ge 10.000 rigsdaler i 4. termins betaling.
Undervejs i byggeperioden ville der være
løbende tilsyn med materialernes kvalitet
og med selve skibsbygningen.
Holford var den dominerende person
blandt interessenterne. Han indskød alene
50% af kapitalen, de øvrige 10% hver. Og i
selve skibsbyggeriet skulle han også være
den ledende. Han skulle bestemme farver
ne på chalupper og både, og han havde en
specialviden fra sit ophold i Indien, som
kunne udnyttes ved forhudningen af ski
bet. Derved kunne man forhindre de an
greb af orme, som nedsatte levetiden bety
deligt for de skibe, der sejlede i troperne2.

Sammenbrud og statslig støtte
Nu blev kølen strakt til det nye skib, og Hol
ford rejste til England. På 2 ekspeditioner
fra Indien, hvor han altså selv deltog i den
sidste, havde han hævet 170.000 rigsdaler.
Nu overførte han noget af sin fortjeneste til
fast ejendom - han købte et gods i Irland,
forlød det - men han ønskede også at skaffe
varer, som kunne sælges i Indien på det
første togt med det nye skib. I København
gik tingene dog ikke som beregnet. Uvist af
hvilke grunde trak først agent Borre, sene
re også Schneider og von Hemmert sig ud
af projektet, og Eskildsen standsede straks
arbejdet på nybygningen og forlangte 1.
termin udbetalt. Sådan stod sagerne, da
Holford kom tilbage til København, og han

Gennemsnitstegning til DEN GODE HENSIGT efter
de reviderede tegninger, som var en følge af statens
overtagelse af byggesagen. (Rigsarkivet). Profile
plan for DEN GODE HENSIGT with alterations resulting
from the state engagement in the building contract. (The
Danish National Archives).

tog straks nye initiativer. Den 1. juni 1778
sendte alle interessenter en fælles skrivelse
til tidens handelsgigant, Asiatisk Kompag
ni, som man tilbød at overtage kontrakten.
I de følgende forhandlinger stod Holford
frem alene. Han foreslog kompagniet at
benytte det nye skib til en ekspedition til
Indien med 1/2 part. Selve skibets færdig
gørelse forestillede Holford sig, at den dan
ske stat skulle bekoste. Når det var færdigt i
marts 1779, skulle han og kompagniet låne
det af staten mod at forsikre det og betale

for slitage. Asiatisk Kompagnis direktør gav
et foreløbigt, positivt svar den 24. juli.
Samme dag skrev Holford til “Stats Ba
lance og Over-Skatte Direktionen”, som
netop i disse år ledede en række statslige
projekter, herunder bygning af et større
antal handelsskibe. Han forelagde det om
talte projekt for direktionen, men føjede
yderligere til, at den danske stat skulle yde
ham et lån på 30.000 rigsdaler til indkøb af
varer til turen. I overskattedirektionen
handlede man hurtigt. Allerede den 30. ju
li gik man til kongen, Christian d. 7. og fik
hans godkendelse af, at man accepterede
Holfords forslag på de opstillede vilkår.
Umiddelbart kan det jo undre, at staten
var så hurtig til at engagere sig i et sådant
foretagende. Men i ugerne forud for den
30. juli var der gået undersøgelser og for
9

handlinger, hvor positive og negative sider
ved projektet var blevet nøje overvejet.
Holford havde haft uformelle drøftelser
med en af de ledende skikkelser inden for
statens finansvæsen, grev Schimmelmann,
som i lighed med andre embedsmænd var
betænkelig ved de store økonomiske tab,
som staten kunne få, hvis skibet forliste på
den første rejse. Og man var også nervøs
ved at give Holford en positiv særbehand
ling, som nok kunne få lokale stor
købmænd til at knurre. Men der var tungt
vejende grunde til at gå ind på ideen. Som
nævnt havde staten i 1772 givet handelen
på Ostindien fri, men de private købmænd
havde indtil nu været noget tilbageholden
de med at engagere sig. Hvis Holfords initi
ativ nu viste, at der var mange penge at tje
ne i Indien, kunne det nok anspore flere.
Holfords kreditværdighed blev også under
søgt sammen med hans handelsforbindel
ser i Indien, og man vurderede, at det ville
være et stort aktiv for Danmark, hvis han
kunne bringes til at operere med basis i
København. Og endelig forudså man en
snarlig krig mellem England og Frankrig. I
denne situation ville den danske stat også
stå sig godt ved at støtte initiativer, som ville
forøge det neutrale Danmarks handel.
Holford vidste allerede, da han ansøgte
den 24. juli, i hvilken retning afgørelsen vil
le falde. Samme dag skrev han til Asiatisk
Kompagni, at grev Schimmelmann havde
givet ham forhåbning om, at staten ville
overtage byggeriet og udleje skibet til ham.
Og sådan kom det også til at gå: kongen
godkendte ansøgningen.
Den 6. august meddelte overskattedirek
tionen Holford indholdet af den kongelige
10

resolution. Man stillede dog også krav til
ham. Asiatisk Kompagni skulle formelt
godkende at indtræde i kontrakten om eks
peditionen til Indien. Dette skete da også
på en generalforsamling den 19. august.
Holford blev desuden bedt om at udlevere
Eskildsens tegninger til skibet, og han
skulle fremvise sine tidligere medinteres
senters underskrift på, at de frafaldt deres
del af kontrakten. Dette krav blev også op
fyldt af Holford, som allerede den 28. juli
havde fået underskrifterne - fra kaptajn
Berg dog kun modstræbende. Til gengæld
anmodede Holford om at blive naturalise
ret som dansk samt at få borgerbrev fra ma
gistraten i København. Han begrundede
sin ansøgning med, at han gerne ville inve
stere en del af sin ostindiske fortjeneste i
dansk interesse. Det bagvedliggende motiv
- at kunne udnytte det danske statsborger
skab over for “East India Company” og den
danske neutralitet i en eventuel stormagts
krig - blev ikke nævnt. Men der var heller
ingen problemer: Holford fik udstedt et
naturalisationspatent, gældende fra 1. au
gust 1777, samt et borgerbrev, gældende
fra 29. januar 17773. Hermed var han så at
sige blevet dansk, da han gik i land fra
TRANQUEBAR. Holford tog nu atter til
England.

Tegning til 3. dæk. Bemærk det indtegnede, sam
menklappelige spisebord med faste bænke.
Plan
for third deck. You may notice the collapsible dining table.
Tegning til 2. dæk samt underste dæk.
second and lower decks.

Plan for
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Byggeriet fortsættes
I overskattedirektionen skulle man nu se at
få byggeriet af skibet genoptaget. Den
første betingelse var at få finansieringen
bragt i orden. Man foreslog at låne 126.000
rigsdaler i Kurantbanken4 mod sikkerhed i
forsikringspolicer på skibet. Og efter at der
var udstedt yderligere sikkerhed gennem
kongelige erklæringer, kunne man i begyn
delsen af september hæve pengene. Til at
overvåge den praktiske del af sit skibsbyg
geriprogram havde overskattedirektionen
tidligere antaget Henrik Gerner. Han fik
den 6. august 1778 besked om at fortsætte
byggeriet af ostindiefareren, men efter re
viderede tegninger. Nu skulle skibet kunne
udrustes som krigsskib, idet staten ydede
en byggepræmie til den type handelsskibe
(“defensionsskibe”). Den 18. august levere
de Gerner de nye tegninger, hvorefter ski
bet ville kunne føre 48 kanoner5.
På samme måde blev Eskildsen anmodet
om at fortsætte byggeriet efter Gerners re
viderede tegninger, og overskattedirektio
nen indtrådte i kontrakten i stedet for Hol
fords konsortium. Skibet skulle nu stå fær
digt i juli 1779. Men som nævnt havde
Eskildsen indstillet byggeriet, da interes
senterne bakkede ud, og skibsbyggerne var
blevet overført til andre af hans nybygnin
ger. De øvrige københavnske værfter havde
også meget travlt, så det eneste sted, Eskild
sen mente at kunne finde arbejdskraft, var
ved Flådens skibsbyggeri på Holmen. Han
bad overskattedirektionen skaffe ham 7080 af Holmens tømmermænd og 3 formænd indtil maj 1779.
Fra Holmens side var man afvisende over
for anmodningen, og selv om overskattedi12

Sidegallerier.

Side galleries.

rektionen forsøgte at overbevise Holmens
chef om, at byggeriet af orlogsfartøjer vel
ikke hastede så meget, at man ikke kunne
række Eskildsen en hjælpende hånd, nytte
de det ikke. Så da Eskildsen i oktober gen
tog sin klage og fremførte, at han ifølge
kontrakten ville få en bøde på 10.000 rigs
daler, hvis han ikke blev færdig til tiden,
kunne han ikke få andet end en verbal op
muntring. Senere forsøgte han sig igen. I
december ønskede han tilladelse til at hyre
nogle af Holmens folk i juleferien for at de
kunne tildanne masterne, og dette blev be
vilget. Selvom Eskildsen også senere forsøg
te sig med søndagsarbejde, var det ikke
nok. I marts 1779 måtte overskattedirektio
nen atter gå tiggergang til Holmen for at få
skibsbyggere, og igen stillede Holmen sig
på bagbenene. Nu gik sagen helt op til kon
gen, som beordrede Holmen til at udlåne
35 tømmermænd indtil skibet stod færdigt.
Eskildsen bad også om Holmens medvir
ken til løsning af et andet problem. Det
havde vist sig, at der ud for beddingen ikke
var vanddybde nok til, at skibet ville kunne
flyde efter stabelafløbningen. Der måtte en
opmudring til, og kun Holmens mudder
maskiner ville kunne klare opgaven. Ger
ner blev straks bedt om at udarbejde et op
målingskort, og det viste 10-11 fod vand,
hvor der skulle 18-20 fod til. Nu henvendte
overskattedirektionen sig til Admiralitetet
og bad om lån af maskiner og mandskab,
og den 28. august 1778 startede opmudringen.
Man indsatte 2 muddermaskiner, og på
trods af visse praktiske vanskeligheder gik
arbejdet sin gang indtil midten af oktober,
hvor Holmens chef sagde stop. Det var nu
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så koldt for folkene at stå i bare fødder og
losse mudderpramme, at de enten blev sy
ge eller blev væk fra arbejdet. Dette stop
var man ikke begejstret for i overskattedi
rektionen, så efter en række forhandlinger
gik mandskabet ind på at fortsætte på disse
vilkår:
1) der skulle ydes et dobbelt løntillæg,
2) alle losserne skulle have vandstøvler,
3) de, der arbejdede på muddermaskinen,
skulle yderligere tildeles 1/12 pot brænde
vin og 1 kavring om dagen.
Arbejdet fortsatte så, men den 15. de
cember blev man fra Holmen gjort op
mærksom på, at de 8 underofficerer og 171
matroser ville holde juleferie 20. december
- 25. januar. I ferien tog de ofte løst arbejde
for god betaling, så hvis overskattedirektio
nen ønskede deres arbejdskraft i denne pe
riode, kunne det blive dyrt. Men det af
skrækkede ikke. Gerner fik indgået en ny
lønaftale, og arbejdet fortsatte, indtil opmudringen var færdig den 1. februar 1779.
Under opmudringen var man - bogstave
ligt talt - stødt på et nyt problem. I mudde
ret havde der vist sig at ligge en del store
sten, som meget vanskeligt kunne fjernes,
og det ville i sig selv hindre en stabelaf
løbning. Gerner foreslog derfor, at man
anlagde en bedding fra land ud over stene
ne. Projektet blev godkendt, Gerner udar
bejdede tegninger til beddingen, han an
tog tømmermænd og ufaglærte, og i løbet
af et par måneder blev beddingen bygget
færdig.
Mens han således fik løst de problemer,
der ville hindre nybygningen i at glide ud i
sit rette element, fortsatte byggeriet på
land. I januar 1779 fik Eskildsen udbetalt 2.
14

termin af byggesummen samt et forskud på
restbetalingen, men der var nu igen van
skeligheder. Denne gang manglede Eskild
sen pludselig jern til forarbejdning af bol
te, og atter måtte Holmen holde for. I
første omgang fik Eskildsen afslag, men se
nere overlod Holmen ham et parti gamle
bolte. Som det er fremgået, kneb det for
Eskildsen at styre sit nybygningsprogram,
hvoraf ostindiefareren kun var et af flere
skibe. I marts 1779 måtte han give op, tyn
get af en voldsom gæld, og overskattedirek
tionen bad nu Gerner om at overtage den
daglige ledelse af byggeriet, og han fik
overladt et kontor i Grønlandske Handels
hus.

Stabelafløbning ogfærdiggørelse
Den 12. maj 1779 løb ostindiefareren omsi
der af stablen. Allerede den 10. november
1778 havde Gerner udbedt sig et navn til
skibet af hensyn til udformningen af ski
bets ornamenter, og for at der kunne sæt
tes navn på det udstyr, der skulle ombord.
Men først den 3. maj 1779 besluttede man
sig i overskattedirektionen. Holfords for
slag lød på THE GOOD INTENT, som efter
nogen overvejelse blandt direktionens
medlemmer blev til DEN GODE HENSIGT.
Stabelafløbningen betød dog ikke, at Fiol
men slap for yderligere besvær med skibet.
Nu var skibstømmeret sluppet op. Normalt
fik overskattedirektionen leveret tømmer
fra Barritskov ved Vejle fjord og fra Fiol
sten, men leverancerne havde svigtet. Igen
strittede Holmen imod det bedste man
kunne, og igen måtte der en kongelig reso

lution til, før Gerner fik bare en del af det
ønskede.
I august 1779 var man kommet så vidt
med færdiggørelsen, at skibet kunne forhu
des og masternes sættes i - et arbejde, som
ville tage 5-6 dage. Planen var, at dette skul
le ske på Asiatisk Kompagnis værft, som
havde det fornødne udstyr, men nu kunne
det alligevel ikke lade sig gøre. Altså en ny
henvendelse til Holmen, og som i tidligere
tilfælde understregede man, hvor meget
det hastede med at få ostindiefareren gjort
sejlklar. Denne gang stillede Holmen sig
imødekommende. DEN GODE HENSIGT
blev forhalet til Holmen, og arbejdet blev
udført i midten af september.
Mens selve byggeriet stod på, arbejdede
en lang række underleverandører med le
verancer til skibet. Den 1. oktober 1778
indgik Gerner kontrakt med ankersmed
P.O. Lund om levering af ankre og jernknæer efter Gerners tegninger, og samme
dag tegnede han en kontrakt med P.C.
Marriager om bødkerarbejde. Begge skulle
levere i maj 1779. Den næste store kontrakt
blev indgået den 2. december 1778, hvor
rebslager Appelbye fik leverancen på al
løbende gods og ankertove. Kvaliteter og
vægt blev nøje fastsat, og Holmens takkel
mester, kaptajn Pontoppidan, skulle føre
tilsyn med fabrikationen. Senere afgav Ger
ner bestilling hos smed, klokkestøber, kob
bersmed, blytækker, blokkedrejer, guld
smed, blikkenslager, kandestøber og sejl
mager. Alle leverancer skulle ske senest
midt i september måned 1779. Heller ikke
her undgik man helt det nu snart klassiske
problem: materialemangel. Da smedeme
ster Gamst skulle fremstille skibets kabys ef

ter Gerners tegning, manglede han de
nødvendige jernplader. Ikke overraskende
lånte man af Holmens lager.
Nogle af disse bestillinger drejede sig ik
ke om dele til det egentlige skibsbyggeri,
men om udstyr til skibet - eller inventari
um, som man kaldte det. Da Gerner i au
gust 1778 var blevet bedt om at lave nye teg
ninger til skibet, havde han også fået ordre
til at udarbejde et overslag over udgifterne
til takkelage, inventarium m.m. Hans over
slag blev godkendt af overskattedirektio
nen og det blev overladt ham at indkøbe alt
af bedste kvalitet. Derfor afgik der i løbet af
1779 en række bestillinger i form af nøje
specificerede lister over f.eks. medicinske
instrumenter, isenkramvarer, duge og gar
diner. Der var her tale om færdigvarer, men
Gerner udarbejdede også selv tegninger til
en del inventariesager, såsom borde, stole,
kommoder, vægte og fjerkræbure. En an
den del af indkøbene gjaldt kanoner, kug
ler, krudt og håndvåben. Heraf skulle Kommercekollegiet levere 22 stk. 8-pundige og
6 stk. 3-pundige kanoner, samt 8-pundige
kugler.
Byggeriet og indretningen af DEN GODE
HENSIGT nærmede sig nu sin afslutning.
Henrik Gerner fik derfor besked på at ud
arbejde en samlet oversigt over omkostnin
gerne så snart som muligt. Opgørelsen fo
relå dog først den 6. maj 1780, hvor den
samlede pris blev angivet til 90.680 rigsda
ler. I den detaljerede beregning indgik og
så en komplet liste over alle de inventarie
sager, der var indkøbt til skibet. Listen er
på adskillige sider, og den giver et levende
indtryk af de materielle forhold ombord på
en ostindiefarer - første klasses, ganske
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vist6. Efter yderligere beregninger kunne
overskattedirektionen angive, at “dette skib
virkelig har kostet 99.455 rigsdaler, 8IX skilling”.
Det havde været en usædvanlig lang og
besværlig byggesag, så derfor er det be
mærkelsesværdigt, at Gerner allerede i juli
1778 havde anslået de samlede omkostnin
ger til at ville blive 96.000 rigsdaler! Men
havde budgettet holdt rimeligt, kunne
man ikke sige det samme om datoen for
skibets levering. I august 1778 havde Hol
ford regnet med, at skibet kunne være fær
digt i marts 1779. Eskildsen havde dog
straks sat spørgsmålstegn ved dette, og se
nere regnede man med juli 1779. Men man
16
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skulle altså helt hen til december 1779, før
DEN GODE HENSIGT var helt sejlklar. Hol
ford mente selv, at forsinkelsen skyldtes
Eskildsen, som hverken havde rådet over
de fornødne materialer eller havde haft de
fornødne kvalifikationer. Til gengæld hav
de Henrik Gerner ydet en stor indsats, an
førte han.
For Eskildsens vedkommende havde byg
geriet af DEN GODE HENSIGT været noget
af en katastrofe. Men overskattedirektio
nen, som ofte havde betjent sig af ham, var

ikke uden medfølelse. Eskildsen fik i flere
omgange eftergivet en betydelig gæld til
statskassen, og man bevilgede ham endog
et lån på 3.000 rigsdaler til etablering af et
bådebyggeri ved Kildevæld nord for dati
dens København. Og da det ØstersøiskGuineiske Handelsselskab blev dannet i ju
li 1781, blev Eskildsen antaget som mester
ved selskabets værft, hvor han fungerede
indtil selskabets opløsning i 1787. Henrik
Gerner oppebar en ekstra betaling for sit
arbejde for overskattedirektionen, og ved
DEN GODE HENSIGT fik han yderligere ud
betalt 370 rigsdaler for at have udarbejdet
nye tegninger m.v. til skibet.

Ladning og mandskab
Da DEN GODE HENSIGT i efteråret 1779
var ved at være sejlklar, kunne man gå vide
re med de andre dele af projektet. Bygher
ren, som jo nu var staten i skikkelse af over
skattedirektionen, overlod i slutningen af
november 1779 formelt nybygningen til et
af de statsstøttede, kommercielle foreta
gender, Den Kongelige Grønlandske Han
del, på hvis plads byggeriet havde fundet
sted. Grønlandske Handel og Gerner fik
ordre til at slutte den formelle kontrakt
med Asiatisk Kompagni og Robert Holford
om udleje af skibet efter de betingelser, der
var opstillet i den kongelige resolution af
30. juli 1778.
Hos den anden part i kontrakten var
man også i fuld gang med forberedelserne
til togtet, og de fulgte den aftale, der var
indgået mellem Holford og Asiatisk Kom
pagni den 19. august 1778. Da Holford i
sommeren 1778 havde henvendt sig til
kompagniet med sit forslag om samarbej

de, fik han som tidligere nævnt et fore
løbigt, positivt svar fra direktionen. Den 31.
juli samledes så kompagniets kommission
(bestyrelse) og direktion for at drøfte Holfords forslag og krav til en kontrakt. De væ
sentligste aftalepunkter, som Holford hav
de opstillet, var:
1) at ladningen til Indien skulle have en
værdi af 150.000 rigsdaler, hvoraf hver part
betalte halvdelen. De fleste varer skulle Asi
atisk Kompagni indkøbe, mens Holford
selv ville indkøbe for 40.000 rigsdaler, hvor
af størstedelen ville være varer, som han
selv ville indkøbe i England,
2) Holford skulle udnævne kaptajnen og
den ene af de to handelskyndige, samt have
indflydelse på forhyringen af resten af
mandskabet,
3) selve ledelsen af ekspeditionen og vare
salg og -køb i Indien skulle Holford have,
da han sad inde med ekspertisen.
I kommissionen var der en del diskus
sion, ikke så meget om Holfords betingel
ser, som man ville overlade til direktionen
at forhandle, men om selve det principielle
i at indgå et handelssamarbejde med en
privat købmand, samt om udsigterne til ge
vinst ved samarbejdet. Kommissærerne
Lykke, Ernst og Brock var imod, mens de
Coninck var for ideen. Direktionen var
enig med sidstnævnte om at anbefale sagen
til vedtagelse på generalforsamlingen, især
for at få lejlighed til at sammenligne
effektiviteten hos private købmænd med
kompagniets egne handelsbetjente. Nogle
af Holfords betingelser blev derefter ænd
ret under forhandlinger, og den 19. august
blev samarbejdet bekræftet af generalfor
samlingen med 54 stemmer mod 10.
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Direktionen vendte tilbage til projektet i
september 1779, hvor man overfor kom
missionen redegjorde for situationen. Den
første plan om en rejse af 30 måneders va
righed var nu ændret til 19 måneder på
grund af byggeriets forsinkelse, og man
regnede nu med afsejling inden oktober
måneds udgang. Skibet ville næppe kunne
rumme en ladning af en værdi over ca.
100.000 rigsdaler, og det meste var indkøbt
og lå klar til indladning, når skibet var køl
halet. Af en senere specifikation fremgår
det, at hovedposterne i ladningen var:
stangjern, kobber, ankre, vin, geværer,
ravndug, sejldug, blokke, jomfruer, tov og
trosser, kanoner, samt “en del engelsk
gods”. Ladningen havde en værdi af
112.300 rigsdaler.
Om mandskabet nævnede direktionen,
at Holford havde frafaldet sit krav om at
udnævne kaptajnen, og nu var tidligere
overstyrmand Fuglede, som i en årrække
havde sejlet for kompagniet, udnævnt til
kaptajn. Som handelsassistenter var ansat
Hans Christian Lynge, som længe havde ar
bejdet for kompagniet og havde et godt
kendskab til den indiske handel, samt Joa
chim Æmilius Bang, som var en lovende
ung mand. De øvrige officerer var også ud
søgt med omhu, og fra rullen over det øvri
ge mandskab (i alt 91 personer) kan næv
nes, at som “I. reserve IV. vagt” var antaget
en hr. Georg Stage7. Som “simple passage
rer” ønskede Holford også at medtage 2
europæiske og 3 indiske tjenere, samt 4 fa
miliemedlemmer, alle herrer. Det drejede
sig om “Hr. Gay, Hr. Verwyok, Hr. Glass og
Hr. Brown”. Man kan ikke slippe den tan
ke, at nu da krigen mellem England og
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Frankrig var i fuld gang, har den bekvem
me danske neutralitet nok udvidet “fami
liekredsen” betydeligt.
Direktionen kunne altså konkludere, at
betingelserne for rejsen var opfyldt, og
Holford var da også tilfreds. Man var nu
indstillet på at lade ham være eneansvarlig
for salg og køb i Indien, og i denne forbin
delse havde Holford stillet nogle forslag.
Til trods for sit nyerhvervede danske stats
borgerskab var han alligevel bange for at
blive opbragt af et engelskfjendtligt skib.
Derfor ønskede han ikke sit navn nævnt i
skibets ladningspapirer, og han foreslog
endog, at han selv sejlede til Trankebar om
bord i en af Asiatisk Kompagnis kinafarere
for at undgå problemer. Dette sidste for
slag kunne kommissionen ikke gå med til,
men ellers blev alt godkendt, og man kun
ne træffe de sidste forberedelser.

Katastrofen
Forventningen om afsejling inden 1. no
vember blev ikke opfyldt. Varer og proviant
kom ombord, men først i december blev
kanoner og kugler leveret, og nu lagde na
turen sig hindrende i vejen. Der var krafti
ge isdannelser i Øresund, så endnu engang
måtte man væbne sig med tålmodighed.
Midt i februar 1780 var isen lettet så meget,
at mange ventende skibe, heriblandt DEN
GODE HENSIGT, blev lagt ud på Reden og
fik krudt ombord. Men så satte det ind med
nordenvind og kulde. Isen blev presset
kompakt om skibene, og al færdsel til og
fra dem foregik over isen. Der lå vestindiefarere, islandsfarere og mange mindre far
tøjer. Og af de store skibe lå DEN GODE
HENSIGT, nær Kastelpynten. Indenfor lå

Tegninger til kabyssen.
Drawings for the galley.
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kinafareren PRINCESSE SOPHIA FREDERIK
KE og tæt derved orlogsfregatten BORN
HOLM og koffardifregatten ST. JAN. Sidst
nævnte var fragtet af staten til at føre “Pre
senter” eller bestikkelsesgaver til sultanen
af Algier. I disse dage må isen have været et
muntert liv af besætningsmedlemmer, på
rørende, handlende og nysgerrige. Men
munterheden fik en brat ende. Om afte
nen den 27. februar 1780 mærkede man
om bord på DEN GODE HENSIGT røglugt
ud gennem åbningen ved spillet. Kaptajn
Fuglede blev tilkaldt, mandskabet blev pe
bet op, og sprøjter og slanger gjort klar.
Men da man åbnede agterlugen, vældede
røgen op og man kunne skimte flammer.
Slukningsarbejdet gik straks igang, men
selvom der blev arbejdet intenst, måtte
man snart indse, at skibet ikke stod til at
redde, da der var ild overalt. Da vinden bar
ind over inderreden og byen, kunne man
frygte, at branden ville brede sig, så klok
ken elleve lod kaptajn Fuglede affyre
alarmskud med kanonerne, og mandska
bet forlod derefter skibet.
På samme tid slog flammerne op, og der
udbrød nu hektisk aktivitet på de nærlig
gende skibe. Alle låjo fastnaglede i isen, og
alle større skibe havde krudtmagasinerne
fyldte, ST. JAN endda en del aflasten. Først
forsøgte et hold tømmermænd under le
delse af chefen for BORNHOLM, kaptajn
Schiønning, og en af Holmens skippere,
Lars Svendsen, at hugge hul i vandlinien på
DEN GODE HENSIGT for at få den til at syn
ke. Men det måtte opgives, dels af frygt for
at ostindiefareren skulle eksplodere, dels
fordi man mente, at isen ville låse skibet
fast. Derefter begyndte chefen på kinafare
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ren, kaptajn With, at skyde i håb om at kun
ne sænke DEN GODE HENSIGT, og hele
natten lød kanontorden over byen. Da det
samtidig føg med gnister over skibene, gik
man i gang med at kaste alle krudtladnin
ger over bord for at formindske eksplo
sionsfaren. Øvrigheden bad om, at Kastel
lets svære batterier ville åbne ild, men ge
neral Huth turde ikke åbne for krudtmaga
sinerne af frygt for antænding.
Flammeskæret og den vedvarende ka
nonade tiltrak store mængder af nysgerri
ge, og om morgenen den 28. mente man
ge, at kinafarerens kugler havde fået DEN
GODE HENSIGT til at tage så meget vand
ind, at krudtet var blevet vådt. Der var jo ta
le om et træskib, og da ilden nu havde haft
fat i 10-11 timer, ville den forlængst have
nået krudtmagasinerne, lød tankegangen.
Så derfor strømmede mange ud på isen for
på ganske nært hold at beskue det usæd
vanlige syn. Men snart blev man klogere:
klokken halv ti sprang DEN GODE HENSIGT
i luften med et forfærdeligt brag. Tømmer
og splinter faldt rundt omkring, hvorved
mange blev dræbt eller kvæstet. Isen rev sig
løs omkring skibet, og en del folk drukne
de, mens andre blev taget op af både. Efter
sigende blev to bjærget ved Dragør, efter at
være drevet omkring på en isflage i to dage.
Dramaet optog sindene stærkt. Den engel
ske gesandt i København beskrev begiven
heden i sin næste indberetning til Foreign
Office, og i den følgende tid udkom der
adskillige skillingsviser, som i patetiske ven
dinger skildrede de ulykkelige hændelser8.

Tegninger til en sammenklappelig spisestuestol.
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Del økonomiske efterspil
Allerede den 3. marts blev der indkaldt til
søforhør i Københavns Søret, og i den føl
gende tid blev der afholdt mere end en
halv snes retsmøder, hvor man gennem en
række afhøringer søgte at få årsagen til
branden samt tildragelsernes forløb klar
gjort. Den 1. maj 1780 opsummerede Hol
ford i et brev til overskattedirektionen,
hvad han havde fået ud af at overvære rets
møderne. Meget lidt var blevet opklaret
om årsagen til branden, men han var selv

ikke i tvivl om, at der havde været tale om
sabotage gennem anbringelse af en
sprængladning. Og nærmere kom man ik
ke fra officiel side. Til gengæld fik branden
den virkning, at der herefter blev indført
stærkt skærpede regler for krudtindlad
ning på Reden.
Når man allerede den 1. marts udtog
stævning til retsmøderne, var det ikke bare
for opklaringens skyld i sig selv. Der var og
så mange penge i klemme. Det er tidligere
nævnt, at Holford i juli 1778 stillede staten
det krav, at man skulle låne ham 30.000
rigsdaler, som han ville indkøbe varer for
til det første togt med DEN GODE HEN
SIGT. Lånet skulle forrentes med 1% må21

Titelblad til skillingsvise om DEN GODE HENSIGTs
dramatiske endeligt. (Det kongelige Bibliotek).
Title page of broadsheet ballad relating the tragic end of
DEN GODE HENSIGT. (The Royal Library).

nedligt med tilbagebetaling 6 uger efter
hjemkomsten. Til gengæld skulle Holford
udstede et såkaldt “bodmeribrev”, som gav
sikkerhed i selve ladningens værdi. Staten
havde accepteret forslaget, og Holford hav
de fået lånet udbetalt i slutningen af 1779.
Efter branden var gode råd nu dyre. Straks
den 29. februar iværksatte overskattedirek22

tionen en undersøgelse af, om lånet til Hol
ford kunne reddes hjem. Og den 1. marts
spurgte man ham håbefuldt, om ikke en
del af de indkøbte varer stadig var på land
jorden? Men den 6. meddelte Holford, at
de 30.000 rigsdaler var blevet udbetalt til
Asiatisk Kompagni til dækning af den ind
købte ladning. Så efter yderligere under
søgelser måtte man bide i det sure æble:
pengene måtte anses for tabt. Overskattedi
rektionen havde imidlertid også en anden,
akut økonomisk hovedpine efter den 28.
februar: selve værdien af DEN GODE HEN
SIGT. Ifølge den indgåede kontrakt fra au
gust 1778 skulle Holford og Asiatisk Kom
pagni forsikre skibets værdi og indlevere
forsikringspolicerne, inden rejsen påbe
gyndtes. Da sagen blev aktuel i december
1779 blev ekspeditionens parter enige om,
at Asiatisk Kompagni selvforsikrede skibet
gennem udstedelse af en police på 100.000
rigsdaler, som man derefter lod genforsik
re for 30.000 rigsdaler til 15% præmie hos
Assurancekompagniet9 og private assuran
dører. Den 23. december blev policen på
de 100.000 rigsdaler overgivet til overskat
tedirektionen. Straks den 1. marts 1780
blev forsikringen krævet udbetalt til den
fastsatte tid, men så let kom det ikke til at
gå. For at følge denne sags videre forløb,
må vi tilbage til DEN GODE HENSIGT.
På katastrofedagen henvendte Asiatisk
Kompagni sig til Holmen og bad om hjælp

til at få bjærget, hvad der var muligt fra vra
get, idet forsikringen krævede det. Hol
mens chef lod indhente oplysninger fra
skipper Lars Svendsen, som meldte, at vra
get ikke var til gene for trafikken, og at der
skulle bruges 120 mand og flere donkrafte
til at hæve vraget. Herefter fik Asiatisk
Kompagni den besked, at Holmen gerne
ville stille materiel og officerer til rådighed,
men de 120 mand måtte man selv skaffe.
Det kunne åbenbart ikke lade sig gøre, for
i den følgende tid lod kompagniet optage
en del afladningen, som blev solgt på auk
tion for godt 48.000 rigsdaler. Og man an
noncerede i avisen, at der ventede findeløn
til folk, der måtte have bjærget noget af
ladningen og udstyret, hvis de henvendte
sig til kompagniet, men fængselsstraf, hvis
man gemte varer.
Vraget lå der stadigvæk, og efterhånden
steg irritationen på Holmen. Det lå i vejen,
mente man nu, og havde bl.a. skamfilet an
kertove på orlogsfartøjer. I juli blev Asiatisk
Kompagni anmodet om at fjerne vraget, og
herfra sagde man, at dækket først skulle afsaves og underladningen bjærges. Men da
kompagniet kun havde indsat en enkelt
båd, forudså Holmen, at vraget kunne lig
ge der længe endnu, og det ville give store
problemer, når de større skibe skulle
lægges op for vinteren.
Der måtte gøres noget effektivt! Kom
pagniet forsvarede sig med dårligt vejr,
men mente dog, at underlasten (jern, ka
noner og kugler) snart ville være optaget.
Til gengæld måtte Holmen træde til med
redskaber og mandskab, hvis vraget skulle
fjernes. Optimismen slog dog ikke til. Først
i september kunne kanonerne bjærges - og

det kun efter hjælp fra Lars Svendsen og
hans folk.
Så da overskattedirektionen igen i okto
ber 1780 rykkede for udbetaling af forsik
ringssummen, henviste Asiatisk Kompagni
til, at bjærgningssagen endnu ikke var af
sluttet, og man benyttede lejligheden til at
klage over, at Holmen ikke var tilstrække
lig samarbejdsvillig. Overskattedirektionen
indhentede en udtalelse fra sin juridiske
rådgiver, statsråd Bang, der slog fast, at
kompagniet var forpligtet til straks at beta
le. Man gik også den anden vej og bad Hol
men være kompagniet behjælpelig ved
bjærgningen. Hermed var tonen slået an,
og sorteper vandrede rundt mellem Hol
men, kompagniet og overskattedirektio
nen, mens sproget i de mange skrivelser
blev stadig skarpere, iblandt direkte be
skyldninger og trusler. Endelig gav Asiatisk
Kompagni sig i forsikringssagen. I april
1781 tilbød man at udstede en obligation
på 100.000 rigsdaler til 4% rente og med 2
års løbetid. Som forklaring på den lange
ventetid blev det nævnt, at de assuran
dører, der var genforsikret hos, krævede en
fuld opgørelse, inden man ville overveje
udbetalinger. Overskattedirektionen ac
cepterede tilbuddet og reddede sig der
med ud af sagen om DEN GODE HENSIGT
med skindet på næsen.

To skæbner:
DEN GODE HENSIGT og Robert Holford
Men problemet med vraget var der ikke
fundet en løsning på. I begyndelsen af de
cember 1780 manglede man at bjærge 125
skippund jern, 180 kanoner og 130 ankre,
og årstiden var ikke den bedste til den slags
23

arbejde. Altså udsatte man sagen, og i maj
1781 var Asiatisk Kompagni kommet på
den ide at sælge vraget ved en auktion og
overlade det til køberen at få det bjærget.
Men ingen lod sig friste, og så skete der ik
ke mere det år. Da man nåede ind i 1782,
tog Admiralitetet affære. Vraget generede
stadig skibsfarten, og der skete en ophob
ning af mudder omkring det. Asiatisk Kom
pagni blev igen anmodet om snarest at få
vraget fjernet, ligesom Københavns Havne
kommission fik besked om at sørge herfor,
hvis kompagniet ikke gik i gang straks. Det
gjorde man ikke, idet der henvistes til, at
vraget tilhørte Kongelig Grønlandske Han24

Nysgerrige københavnere vover sig ud på isen for at
betragte nogle store skibe, der ligger indefrosset ud
for Langelinie. Her foreviget i en farvelagt tegning
af H.F.G. Holm omkring 1830, 50 år efter at DEN GO
DE HENSIGT omtrent på samme sted og under lig
nende omstændigheder gik sin undergang i møde.
(Københavns Bymuseum).
Drawing approx. 1830
showingfrigates locked in the ice of the Copenhagen roads,
inspected by curious Copenhageners. It was here - under
similar circumstances - that DEN GODE HENSIGT was
wrecked. (Copenhagen City Museum).

del. Og Havnekommissionen meldte også
hus forbi: vraget lå udenfor Bommen og
var dermed ikke et problem for Køben
havns havn.
Admiralitetet gik så til kongen og fore
slog, at Holmen straks skulle optage vraget,
hvorefter der burde rejses erstatningssag
mod Asiatisk Kompagni for at få omkost
ningerne dækket. Kongen godkendte op
tagningen, og Holmens chef gik i gang
med de praktiske forberedelser. I slutnin
gen af maj 1782 var alt klart til bjærgnin
gen, men der skulle bruges 300-600 mand,
og dem kunne man ikke finde blandt Hol
mens faste stok. Imidlertid skulle årets
eskadre af orlogsfartøjer til søs i begyndel
sen afjuni, og i en kabinetsordre blev eska
drens chef, viceadmiral Fontenay, beordret
til at lade mandskabet på skibene arbejde
med ved bjærgningen. Og endelig, i dage
ne 10.-14. juni, blev DEN GODE HENSIGT
bjærget, og vraget blev bragt ud i Kalk
brænderibugten og henlagt på 15 fods
vand. Senere, i oktober 1782, arbejdede
Lars Svendsen og hans folk på vraget, hvor
de optog en del jern, beslag m.v. og ophuggede så meget af vraget, at det ikke ville fly
de ud ved højvande.
Hermed var Holmens - dybt ironiske andel i DEN GODE HENSIGT’s skæbne slut.
I byggefasen havde ostindiefareren givet
Holmen mange problemer og udgifter, og
nu havde man også måttet ofre mange res
sourcer på skibets endeligt! Som et lille pla
ster på såret skænkede Asiatisk Kompagni
2.000 rigsdaler til uddeling blandt bjærg
ningsmandskabet. Men kun efter Holmens
krav og kongelig ordre, og kun med under
stregning af, at vraget slet ikke var kompag

niets ansvar. - Jo, hensigten havde været
god nok, som skillingsviserne ikke blev
trætte af at fremhæve, men besværligt og
dyrt havde det været, og trist og sørgeligt
endte det.
Sådan gik det da det stolte skib og de sto
re planer. Men hvad med projektets op
havsmand. Robert Holford? Som nævnt
overværede han søforhørene over forliset,
som i følge en detaljeret opgørelse havde
givet ham et personligt tab på 20.000 rigs
daler. Den 7. maj 1782 tog han afsked med
København for at rejse til Indien via Vene
dig og Alexandria. Men skuffelsen var ikke
større, end at han omtalte sin tid i Dan
mark positivt og lovede at støtte de danske
interesser i Indien. På samme måde gav
overskattedirektionen udtryk for, at det
havde været en fornøjelse af samarbejde
med Holford. Man håbede på et fremtidigt
samarbejde og ønskede ham lykke på rej
sen. Holford kom velbeholdent til Indien,
hvor han opholdt sig et par år, og Køben
havn genså han også. Den 22. februar 1785
ankom ostindiefareren HERCULES fra Ben
galen og Trankebar, og som handelschef
“fulgte den gamle Holford, som nu agtede
at forlade Indien”.

Efterskrift
I 1978 skulle der anlægges en kloakledning
langs kysten nord for København og ned til
det nye rensningsanlæg ved Lynetten.
Under gravearbejdet stødte man i Svanemøllebugten på noget svært egetømmer,
hvoraf dele blev bragt i land. Svanemøllebugten hed tidligere Kalkbrænderibugten,
og derfor kom DEN GODE HENSIGT ind i
billedet. Blandt konstruktionstegningerne
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findes det såkaldte “Middelspant”, som vi
ser profilen af skibets største spant. Og ved
tegningen er angivet en lang liste over de
vigtigste tømmerkonstruktioner i skibet:
køl, spanter, bord o.s.v. En skibstømrer blev
bedt om at identificere de opgravede tøm
merstykker - hvor havde de siddet i skibet?
Det viste sig let at bestemme nogle bord
planker samt nogle indre forstærkninger
nederst i lasten. De samme stykker blev
fundet i listen over tømmerdimensionerne
og ganske rigtigt: alle målene passede. Vra
get var resterne af DEN GODE HENSIGT.
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Optagne vragdele fra DEN GODE HENSIGT 1978.
(Foto: Jens Schou-Hansen).
Salvaged parts of the
wreck of DEN GODE HENSIGT 1978. (Photo: Jens SchouHansen).
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THE EAST INDIAMAN

DEN GODE HENSIGT
SUMMARY
In the 1770's fortunes were made by Englishmen in
the Indian trade. But the English East India Compa
ny prohibited the remittance to England of these
fortunes, and therefore the capital found other ways
to Europe, e.g. through the Danish East Indian
trade.
Robert Holford, an Anglo-Indian merchant,
arrived in Copenhagen in 1776 in possession of a
cargo to the value of 300.000 Rigsdaler. But instead
of continuing to England Holford stayed in order to
establish a continuous remittance to Denmark of
Anglo-Indian capital. His own profits from this and
an earlier expedition, led by another Englishman,
amounted to 170.000 Rigsdaler.
He formed a company together with Danish mer
chants and they ordered the building in Copenha
gen of a large East Indiaman, rigged as a frigate.
However, the Danish merchants backed out and in
stead Holford made the Danish state take over the
contract for the ship. He also made an agreement
with the Danish Asian Company to charter the ship
on a 50-50 basis.
The building of the ship was complicated by a lack
of labour as well as materials, forcing the Danish
state to intervene. But eventually - in February 1780 the ship, called DEN GODE HENSIGT (THE GOOD IN
TENT - Holford’s suggestion) was ready for departu
re. The war between England and France was now
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raging, and Holford had therefore applied for - and
got - Danish citizenship to prevent the ship and its
partly British cargo from French capture.
Locked in the ice of the Copenhagen roads DEN
GODE HENSIGT caught fire on the evening of Febru
ary 28 1780. A strong northeasterly wind made the
lire a threat to the buildings of the capital, so
attempts were made to sink the ship by gunfire. They
were not successful and the next morning the fire
reached the powder magazines causing a violent ex
plosion which made DEN GODE HENSIGT sink.
Some of the cargo was salvaged and after much de
bate the wreck was raised, moved out and dumped in
a nearby bay. (June 1782).
Robert Holford went to India overland and in
1785 he returned to Copenhagen bound for Eng
land.
While constructing a new sewerage system in 1978
machines brought to the surface heavy oak timbers
which were identified as parts of the hull of DEN GO
DE HENSIGT.
The story of DEN GODE HENSIGT is based on a
number of records unique for a merchantman of the
18th century. More than 300 documents - among
them complete lists of inventory, cargo, and crew and about 80 plans of the ship and drawings of in
ventory have been used in writing this article.

Henning Henningsen:
Christopher Columbus - drøm og virkelighed

I anledning af500-året for Columbus ’ op
dagelse af Amerika forberedes der storslåede
jubilæumsfestligheder, ikke mindst i Spanien
men også i USA og det karibiske område, samt
Sydamerika. Det kan dog ikke nægtes, at der
samtidig fra de “undertryktes ” side har rejst sig
en overvældende hård kritik, dels p.gr. af de
tragiske følger af selve “opdagelsen ”, dels af
Columbus personligt. Forfatteren forsøger her
at vurdere den verdenshistoriske begivenhed og
at tegne et billede af Columbus som navigatør
og som menneske, set på baggrund af datidens
kulturverden. Vi må indrømme, at der er
mange gåder at løse endnu - om de nogensinde
bliver det.

Hvem opdagede Amerika ?
Det er naturligt for os europæere at se hi
storien og verdensgeografien ud fra et eu
ropæisk synspunkt. Derfor er det ikke helt
forkert at fastslå, at Columbus “opdagede”
Amerika - eller en del deraf - for 500 år si
den. Men for de ca. 60 millioner menne
sker, som man antager der har levet i
Nord-, Mellem- og Sydamerika på det tids
punkt, er det en højst tvivlsom påstand. De
kunne næppe have nogen følelse af, at de
blev opdaget. De var der jo allerede.
At noget opdages forudsætter, at ingen
andre har været der før. Men at det var
sådan er som alle ved helt forkert. Ikke

mindst vi her i Norden, der kender de nor
røne sagaer, er klar over, at vore fjerne forfædre forlængst havde været i Amerika, blot ikke i Columbus’ Amerika. Grønlænder
sagaen og Erik den Rødes saga fortæller om
den mer eller mindre frivillige førstekon
takt med Helluland (Baffmsland), Mark
land (Labrador) og Vinland (Newfound
land) omkr. år 1000. I de følgende århun
dreder må der givetvis være foretaget
togter dertil fra nordbobygderne, da man
øjensynlig hentede f.eks. det uundværlige
tømmer fra Markland. Nogle foreslår også,
at den gådefulde forsvinden af nordboerne
i 1400-årenes slutning, da forbindelsen pr.
skib med Europa (Norge) var ophørt og le
vevilkårene blev for hårde på Grønland,
kan forklares med, at de overlevende alle
drog vestpå, hvor der var bedre mulighe
der. Her fortaber deres spor sig ganske vist.
At nordboerne har opsøgt kysterne er nu
sikkert fastslået ved fundet og udgravnin
gen af den nordiske boplads ved LAnseaux-Meadows på nordspidsen af New
foundland, foretaget af den fremragende
norske arkæolog Helge Ingstad og hans
hustru 1960-68.
Forskellige islandske kortskitser fra
1500-årene aftegner tydeligt den kanadiske
kyst med angivelse af de gamle navne. De
må gå tilbage til sagaernes beretninger og
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hvad man ellers har vidst. For nogle år si
den blev opdagelsen af det omtalte “Vinlandkort”! et tysk håndskrift fra ca. 1440-50
en verdenssensation. Det er et forbløffen
de nøjagtigt kort over Europa, Asien og de
dengang kendte dele af Nordafrika, med
Atlanterhavet, Grønland og den del af
Nordamerikas kyst, som nordboerne kend
te.1 Navnet Vinland må ikke forlede os til at
tro, at det lå i varme sydlige egne; ordet vin
betyder på oldnordisk græsgang, eng, men
blev senere, også af sagaskriverne, forvek
slet med vinstokken. Så forfærdelig højt
mod nord lå det dog ikke. L’Anse-aux-Meadows ligger på 51° nordi. bredde, altså på
højde med London og sydligere end Dan
mark. Klimaet om vinteren er dog hårdt i
disse egne.
I 1470’erne sendte Christian I som be
kendt en ekspedition under sine “skibher
rer” (admiraler) Didrik Pining og Hans Pot
horst mod vest i samarbejde med portugi
serne for at finde den vestlige vej til Østasi
en, som Columbus senere fulgte ad en me
get sydligere rute. Desværre er der aldrig
fundet originale rapporter fra ekspeditio
nen, men det er givet, at den ikke blot hav
de kontakt med Grønland, men også med
Newfoundlands kyst. Om lederne var klar
over, at de her genopdagede Vinland, ved
vi ikke, ej heller hvilke kort og oplysninger
de havde at sejle efter. Der må have eksiste
ret håndgribelige hjælpemidler, som nu er
gået tabt.2
Hvor velkendte beretningerne fra de
nordiske sagaer var, tør vi heller ikke udtale
os om, men i visse geografiske kredse har
man utvivlsomt haft nogen kendskab der
til. Helt glemt var nordbobygderne ikke,
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idet pavestolen havde forbindelse med kir
ken i Grønland langt op igennem 1400-årene, hvorfra vi ikke har nordiske kilder. Man
har i hvert fald anet, at der lå noget derovre
mod vest.3 Det er i den forbindelse af
største interesse at læse den spændende
Eyrbyggjasagas skildring af, hvordan islænd
ingen Gudleiv på sin rejse fra Dublin til Is
land blev hawild, dvs. drevet ud af kurs, og
til slut landede ved en fremmed kyst, hvor
en gammel gråhåret høvding, som viste sig
at være født på Island, reddede besætnin
gen fra de truende indbyggeres overlast og
hjalp dem med at slippe derfra i god be
hold.1 En sådan historie kan ikke være det
rene digt, men må have en reel baggrund.
Gudleiv må være landet på Nordamerikas
kyst, men hvor og hvornår får vi desværre
ikke at vide. Sagaen er nedskrevet omkr. år
1200, men begivenheden må ligge en del
år forud.
Besøger man i dag det fantastiske Antro
pologiske museum i Mexico City, som siges at
skulle have udstillet omkr. 40.000 fremstil
linger af mennesker i figurer, relieffer
o.lign., ser man straks, at der her mellem
azteker, tolteker osv. findes utallige ansig
ter med tydelige negroide, semitiske, euro
pæiske, deriblandt også nordiske træk.5
Disse kunstnerisk set fortrinlige menneske
billeder kan ikke være fri fantasi. Kunstner
ne har set mange fremmede folk, der i
århundredernes løb er blæst ind på Meksikos kyst af passatvinden uden at have en le
vende chance for nogensinde at vende
hjem. Utallige andre er formodentlig om
kommet undervejs på søen. Den indfødte
befolkning har, formoder vi, anset de frem
mede som sendt fra himlen og har behand-

let dem godt, ligesom Columbus blev mod
taget.
Hvor meget søens folk i Europa har anet
om dette, får stå hen. At der levede folk i
landene vest for Atlanterhavet, har ingen
vel været i tvivl om. Allerede ægyptiske og
græske sagn beretter om fantasilandet At
lantis, beliggende vest for Herakles’ søjler
(Gibraltarstrædet). Platon fortæller der
om, og senere tider fabulerede om den
ukendte ø Antilia, som skulle give navn til
Antillerne, den vestindiske ørække. Co
lumbus troede også, at der levede menne
sker der, og han vidste hvem det var, - nem
lig folk fra asiatiske højkulturer.

Da tidens fylde kom
Til slut var det også ham, der fandt Ameri
ka. Dette fik katastrofale følger for de ind
fødte, han mødte, - og det var ikke Østens
højtkultiverede folk, men primitive og for
svarsløse mennesker. Columbus har aldrig
været populær blandt de folkeslag, hans
opdagelse direkte eller indirekte berørte,
hverken før eller nu. Vi ved, hvordan de
værgeløse “indianere” blev behandlet af
den stadige strøm af guldhungrende og
hensynsløse spanske conquistadorer, som
fulgte i Columbus’ fodspor, hvordan de i
Vorherres navn blev tvangsomvendt og
hvordan hele folkeslag blev mishandlet,
voldtaget, udplyndret, sat til tvangsarbejde,
ja udryddet i hobetal. Det er simpelthen
hjerteskærende at læse om, og selv om Co
lumbus’ ven, munken Bartoloméde las Casas
( 1474-1566), der fulgte ham på hans anden
og de senere ekspeditioner og til sidst blev
biskop i Meksiko, skrev flere bøger om spa
niernes grusomheder i den nye verden

(bl.a. “Historia de las Indias” 1541), hjalp
det ikke noget. Bøgerne af denne “india
nernes apostel” blev forbudt i Spanien, og
han selv faldt i unåde.
Af ødelæggende virkning var de euro
pæiske sygdomme, som spanierne slæbte
med sig. Selv uskyldige børnesygdomme
som mæslinger, kighoste, forkølelse osv.
bortrev uhyggelig mange af de indfødte,
der ikke som europæerne var immune over
for dem. Hele befolkninger blev på den
måde svækket og udryddet. Det samme er
overalt sket, hvor “den hvide mand” er
kommet i kontakt med isolerede folkeslag.
Vi behøver blot at tænke på danskernes
møde med eskimoerne på Hans Egedes
tid, da den store børnekoppeepidemi 1734
kostede næsten hele befolkningen i Godt
håb livet. Som en slags hævn fra skæbnens
side for disse sygdomme kan man næsten
anse syfilis’en eller “pokkeren”, som euro
pæerne bragte med hjem fra Amerika med
katastrofal virkning. Denne frygtelige køns
sygdom havde ganske vist ikke været
ukendt i Europa i middelalderen, hvad ske
letfund bevidner, men muligvis i en milde
re form. Nu skulle den komme til at hærge
voldsomt i de følgende århundreder, indtil
den blev overvundet af penicillinen i vor
tidsalder.
Vi har ikke mulighed for at bedømme,
hvor grusomme spanierne i realiteten var. I
vore dage mener man, at beretningerne
derom er meget overdrevne, og det er mu
ligt, at deres konkurrenter har set deres in
teresse i at gøre dem værre end de var. Helt
til nutiden har spanierne (og for den sags
skyld portugiserne) nok været mere diskri
minerede end de fortjente. At mange af
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dem ikke var Guds bedste børn er dog sik
kert nok. De spanske myndigheder påbød,
at de indfødte skulle behandles humant,
men der var langt til Spanien set fra et ame
rikansk perspektiv. Og tørsten efter ædle
metaller, perler osv. lå alle i blodet. For
øvrigt var de andre europæiske folk, som
senere kom til, ikke stort mildere end spa
nierne. En kendsgerning, der maner til ef
tertanke, er den, at indianerbefolkningen i
det engelske USA og det franske Kanada
blev så godt som udryddet, mens den blev
bevaret i det spanske og portugisiske Mel
lem- og Sydamerika. I hælene på kolonise
ringen fulgte så slavehandelen, som førte
millioner af røvede afrikanere over Atlan
ten og bragte elendighed og gru med sig.
Ironisk nok var det den omtalte fromme
Bartolomé de las Casas, der uforvarende
blev skyld heri. 11517 foreslog han, at man,
da indianerne ikke var egnede til hårdt ar
bejde, i stedet for importerede de mere ro
buste negere fra Afrika, - et synspunkt han
senere bitterligt fortrød. Forøvrigt indførte
portugiserne sorte slaver til Europa så tid
ligt som i 1441.6
Alt dette og mere til bliver ikke mindst
nu i anledning af jubilæet fremdraget af
modstanderne mod at fejre Columbus, og
kraftige diskussioner frem og tilbage har
rystet det amerikanske samfund i de sidste
par år. Indianere, eskimoer og den sorte
befolkningsdel har truet med at boykotte
festlighederne. Mange af angrebene har
rettet sig mod Columbus personligt. Han
er på den ene side blevet kaldt alt lige fra
en løgner til en slubbert, mens hans til
hængere på den anden side har fremhævet
hans genialitet. Trods al mere eller mindre
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berettiget harme kan vi dog ikke give Co
lumbus skylden for al den elendighed. Vi
må sige, at han var et redskab i udviklin
gens gang. Det er ikke forkert at påstå, at
hvis han ikke havde opdaget Amerika, ville
en anden have gjort det cirka på samme
tid. Sagen var nemlig den, at historiens
ubønhørlige fremadskriden havde lagt op
til, at det skulle ske. Tidens fylde var kom
met, for at bruge et bibelsk udtryk. Vi må
derfor køligt betragte forholdene på hans
tid og bedømme ham og hans gerning ud
fra de givne forudsætninger. Vi kan og skal
ikke slæbe ham for nogen folkedomstol, li
ge så lidt som vi i retfærdig harme vil døm
me atombombens fædre for folkemord.
Den historiske baggrund for det vi kal
der opdagelsesrejsernes tidehverv kan hur
tigt ridses op. I oldtiden havde middelhavs
området en efter datidens forhold ret im
ponerende handelskontakt med Asiens
højtstående kulturriger, både Indien og Ki
na, hvis produkter var meget begærede al
lerede i romertiden. Efter opkomsten af
muhamedanismens militante religion og
livsanskuelse i 600-årene afbrød araberne
og andre folkeslag, der antog islam, den di
rekte kontakt og overtog efterhånden selv
formidlingen af de begærede luksusvarer:
silke, parfumer, juveler, perler og fremfor
alt krydderier, hvis priser de skruede væl
digt op. De koncentrerede deres handel til
de mægtige italienske bystater Venezia og
Genova, der blev rige derved. Alle køb
mandskredse i andre lande fandt dette utå
leligt og ønskede selv at genoptage den di
rekte forbindelse med Asiens folk, hvis her
ligheder og høje kultur især Marco Polos
farverige beretninger vidnede om.

Den uafhængige og rige sø- og handelsstad Genovas
travle havn i 1400-årenes slutning. Her fødtes byens
berømte søn Cristoforo Colombo i 1451. - Primitivt
træsnit i Ntirnberg-krøniken (Liber Chronicorum,
1493).
Thefree sea port of Genoa, where Cristoforo Col
ombo was born in 1451. (Woodcut from 1493).

Europas fremmeste sømagt i 1400-årene
var det lille Portugal, som fostrede de bed
ste søfolk. Den navnkundige prins Henrik
Søfareren (død 1460) og de portugisiske
konger satsede på at finde en søvej til Indi
en syd om det dengang ukendte Afrika og
sendte en række skibsekspeditioner sydpå.
Den ene kom altid et stykke længere frem

end den foregående, men vejen ud i det
ukendte var lang, og det tog ca. trekvart
århundrede, inden det kom så vidt, at Bar
tolomeu Diaz i 1487/88 havde nået Kap det
Gode Håb, hvorefter den sidste del af rej
sen over det Indiske ocean til Forindien ik
ke frembød noget uovervindeligt problem.
Desværre måtte Diaz vende om, da hans
mandskab gjorde mytteri. Hans konge til
gav ham aldrig, at han ikke slog mytteriet
ned og fortsatte. Havde han gjort dette, er
det næppe sandsynligt, at Columbus havde
kunnet foretage sin ekspedition.
Der var mange, som vidste, at jorden var
en rund kugle, selv om man havde svært
ved at forstå, at folk på den anden side klo
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den så måtte gå med hovedet nedad. Først
nogle hundrede år senere påviste Newton
tyngdelovens princip. En del jævne sømænd var vel stadig af den formening, at
jorden var som en flad pandekage, så skibe
ne af strømmen ville blive ført hen over
den yderste rand og styrte ned i helvedes
dyb. At solen ved ækvator ville være så hed,
at den brændte dem og deres skibe op, var
også en nærliggende tanke. Men kloge folk
som f.eks. den italienske kosmograf Paolo
Toscanelli (1397-1482) i Firenze og givetvis
flere med ham stillede det selvfølgelige
spørgsmål, hvorfor man i stedet for at fore
tage den besværlige rejse rundt Afrika, som
portugiserne gjorde det, ikke simpelthen
sejlede stik vestpå over Atlanten, hvorved
man meget nemmere ville kunne nå Østens
strålende riger Indien, Kina og Japan. Tos
canelli forestillede sig ganske vist jordens
omkreds ca. en fjerdedel mindre end den
var og anede ikke noget om de kontinen
ter, som lå og spærrede vejen: Nord- og
Sydamerika. Hans tanker vandt udbredelse
i disse spændende år, hvor opdagelsesfebe
ren var ved at bryde ud, og hvor mange for
nemmede at det snævre og snærende ver
densbillede var ved at sprænges. Den be
kendte kosmograf Martin Behaim (14591507) fra Nürnberg fremstillede 1491-92
sin endnu bevarede pragtfulde globus med
en diameter på en halv meter. Her så man
jordkloden afbildet i forgyldning og skøn
ne farver, således som Toscanelli og andre
tænkte sig den, - altså uden Amerika -, sam
tidig med at Columbus gik i gang med at
slå dette verdensbillede i stykker.7 Denne
geografiske idé, der forekom så indlysende
rigtig, lå i luften, og selv portugiserne hav
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de den i tankerne, da de som omtalt søgte
samarbejde med Christian I.
Hertil kom forøvrigt et vældigt spring
fremad i skibsbygningsteknikken i 1400årene. Man gik over fra klinkbygning til
kravel, hvorved man kunne bygge skibs
skrogene større, og man satte flere master i
dem. Samtidig blev artilleriet udviklet, hvil
ket kom til at betyde, at skibene uden frygt
for at overmandes af mindre teknologiske
fjender kunne drage ud på fjerne togter.
Det skal dog straks siges, at Columbus’ ski
be var yderst beskedne af størrelse og uden
særlig ildkraft.
Cristoforo Colombo
Om Columbus - den latinske form for det
italienske navn - foreligger der en ret fyldig
stofmasse fra samtiden, bl.a. over 80 breve
og rapporter fra hans hånd, deraf 23 i ori
ginal; endvidere flere tusind egenhændige
noter i de bøger, han har læst, og så hans
berømte dagbog. Ikke mange personer i
datiden kan belyses ved en sådan masse
materiale. Alligevel er der utallige ubesva
rede spørgsmål, som dukker op og slører
billedet. På basis af dette stof og med tilsæt
ning af en masse fantasifulde gætterier er
der skrevet hele biblioteker af bøger om
ham. Ingen kan beherske denne enorme
bogmasse, men vi kan på forhånd sige, at
det heller ikke altsammen er lige værdi
fuldt. Og Columbus selv har gjort sit til at
sprede forvirring og udlægge røgslør. Afog
til kommer der dog helt nye og revolutio
nerende analyser frem, især af hans nauti
ske kunnen, ligesom en del fornuftige be
tragtninger omkring hans sejlads. Det er
navnlig disse nye ideer, der må interessere

Rekonstruktion af den florentinske kosmograf Paolo
Toscanellis verdenskort fra 1470-80'erne, hvormed
han søgte at påvise, hvor let det lod sig gøre at sejle
vestpå over Atlanten for at komme til Østens rige
eventyrlande Cipangu (Japan), Kathay (Kina) og
Indien. Kortet inspirerede Columbus, der dog som
praktisk nautiker hurtigt fandt ud af, at det var et
skrivebordsarbejde af en ukyndig i navigationen.
Derimod gik det aldrig op for ham, at jordens om
kreds var beregnet alt for lille.
Reconstruction of the
Florentine cosmographer Paolo Toscanelli's map of the
world from the 1470's-80'st showing how easy it would be
to sail west from Europe in order to reach Cipangu (Japan),
Cathay (China) and India. However, the Earth's circum
ference had been calculated at much too small a figure, and
Columbus, who was inspired by the map, soon realized that
it was completely unsuitable to navigate by.

os, ligesom vi efter mange års minutiøs ud
forskning af hans liv kan udtale os meget
sikrere om hans personlige forhold og da
ta, end vi kunne før. Der bliver dog nok til
bage at bryde hovedet med.
Der findes talrige Columbus^portrætter,
men desværre ikke et eneste samtidigt, så vi
ved ikke, hvordan han så ud. De er alle ma
let, stukket eller tegnet ud fra kunstnerens
egen fantasi. Vi ved blot, at han med sin
lange figur så mere nordisk ud end itali
ensk, at han havde ørnenæse, blå øjne og
gulerodsagtigt rødt hår, som i en tidlig al
der blev hvidt. Han var glatbarberet. Hans
personlige optræden var meget levende,
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og han var en mester i at tale. At han for
stod at gøre reklame for sig selv er en selv
følge. At det alligevel tog megen tid for
ham at få rejst midler til at gennemføre si
ne ideer, havde letforståelige årsager, især
portugisernes mangeårige investeringer i
ekspeditionerne syd om Afrika og spanier
nes befrielseskrig mod de sidste maurere.
I ethvert leksikon kan man læse Colum
bus’ levnedsløb, så her vil vi først og frem
mest samle os om de vigtigste fakta, såvidt
muligt belyst fra et kritisk synspunkt. Tidli
gere var man ikke helt klar over hvor og
hvornår han var født. Bl.a. fremviser den
lille charmerende fæstningsby Calvi på
Korsika, der i sin tid var genuesisk, endnu i
vore dage et ret forfaldent hus, på hvilket
en mindetavle meddeler: “Ici est né, en
1444, Christophe Colomb” (her fødtes
Christopher Columbus 1444). Tavlen med
deler også, at han døde år 1500. Der er nu
kommet så meget materiale frem, at vi kan
påvise hele tre fejl i denne påstand: han
blev født 1451; han døde 1506; han blev
født i Genova (Genua), ikke i Calvi. Hans
fødehus, nr. 37 i Vico Diritto de Ponticello,
eksisterer endnu. Hans far var en foretag
som uldvæver. At han skulle stamme fra
den norske kongeslægt, fra en græsk korsarfamilie, fra en portugisisk adelsslægt el
ler være af jødisk afstamning er det rene
vås. Christoffer skulle naturligvis uddannes
i uldvæveriet, hvad han også blev, men i
den mægtige handels- og søfartsby var det
unægtelig søen der lokkede. At han skulle
have studeret på universitetet lyder ganske
utroligt, selv om det er klart, at han må ha
ve nydt nogen skoleundervisning. Han gik
ud som skibsdreng, efter eget udsagn så
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sent som 18-årig, og tjente sig efterhånden
op i graderne. Han var med på flere rejser
i Middelhavet, til Tyrkiet, Levanten, Pa
læstina, den græske ø Chios og Nordafrika,
og derpå kom han i 1476 uden for Gibral
tar som styrmand. Uheldigvis blev den kon
voj, han sejlede i, angrebet på rejsen Genova-England af franske korsarer ud for Kap
St. Vincent, Portugals sydvestlige hjørne.
Handelsskibene værgede godt for sig, men
blev erobrede eller sænkede, og mange
blev dræbt. Columbus måtte svømme fra sit
skib, klamrende sig til en åre, og blev red
det på mirakuløs måde, idet han blev skyl
let i land ved Lagos i Algarve, den havn
hvorfra Henrik Søfareren havde sendt så
mange af sine ekspeditioner af sted. Prin
sen var som nævnt død 1460, men Colum
bus har uden tvivl hørt om hans store ind
sats og om den kreds af nautiske eksperter,
han samlede om sig på den forblæste Sagres-pynt nær forbjerget Kap St. Vincent.
Den maritime atmosfære i Portugal må ha
ve gjort et uudsletteligt indtryk på ham.
Foreløbig drog han videre med na^ste
konvoj til England. Det må også anses for
ret sandsynligt, at han i 1477 gik med et
skib fra Bristol til Island for at lære “det
yderste Thule” at kende. Han nævner selv,
at han sejlede 100 léguas (100 spanske mi
le, ca. 550 km) videre end Island, altså mod
nord, men det kan næppe udelukkes, at
han her praler. I hvert fald er kun få over
bevist om sandheden deri.
I de følgende år slog han sig ned i Lissa
bon, hvor hans 10 år yngre bror Bartolomé si
ges at have ernæret sig ved at tegne og sæl
ge søkort. Hvis det er sandt, kan Columbus
måske have tjent lidt ved at hjælpe ham og

ved tilfældige handelsjob. Vi må tro, at han
i denne levende søfartsby med udsyn og
vidsyn har lukket alle sanser op for de mu
ligheder, der lå på det åbne hav, og har
fulgt de portugisiske ekspeditioner med
spænding. Ind imellem foretog han, nu
som kaptajn, rejser vest- og sydpå, til Madei
ra, Açorerne, de Kanariske og Kapverdiske
øer, ja helt til Guldkysten - måske i 1482 el
ler 83 -, hvor portugiserne havde anlagt det
endnu stående, vigtige fort Elmina, hvilket
betyder (guld) minen. Der udvindes stadig
guld i denne egn af Ghana. Rejser og studi
er har givet ham en mængde erfaringer og
lærdom på det maritime område, og selv
om han som nævnt ikke havde haft nogen
særlig boglig uddannelse, må han teoretisk
og praktisk have udviklet et fremragende
sømandskab her. Man kan gå ud fra, at han
har været fuldt fortrolig med datidens nau
tiske kunnen, der nok kan forekomme os
primitiv, men som alligevel bragte resulta
ter. Ved hjælp af timeglasset til at måle ti
dens gang og inddele vagterne om bord, af
loddet til at måle dybden i grundede
farvande og af kompasset, der ganske vist
var meget groft inddelt, til at vise vej kom
man frem. Loggen var endnu ikke opfun
det, så man kunne ikke måle den udsejlede
distance præcist, kun gætte (gisse) sig til
den. Da man forstod at fastslå et steds bred
de ved måling af solens højde med kva
dranten om dagen og af polarstjernen med
astrolaben om natten, benyttede man langt
op i tiden den såkaldte “breddesejlads”,
dvs. når man skulle krydse et farvand for at
gå til et bestemt sted, hvis position man
kendte, opsøgte man denne bredde og sej
lede tværs over så vidt muligt i lige linie,

hvis vind og strøm tillod det. Allerede på
dette tidspunkt forelå der trykte almanak
ker, som angav solhøjden og dermed bred
den på de vekslende årstider. På denne
gamle, veltjente måde havde vikingerne
navigeret, ganske vist uden almanakker.
Først efter konstruktionen af kronometret
i 1700-årene blev det muligt at finde et
steds længde. - Kikkerten var ikke opfundet
endnu.
Vi kan ikke følge Columbus’ liv i detaljer
i disse år. Vi ved dog, at han i 1479 giftede
sig med Dona Felipa Moniz de Perestrello, hvis
far havde været guvernør på øen Porto San
to nordøst for Madeira. Selv om hun var
fattig, betød dette en markant opstigning i
samfundet for ham som uldvæverens søn,
idet han derved kom op i de adeliges
kreds. De fik en søn Diego, som senere skul
le ledsage sin far på hans opdagerfærd. Æg
teparret boede på Porto Santo og måske
også på Madeira, hvor hans formodede hus
i Rua Esmeralda i Funchal stadig forevises
for interesserede turister.

Jagt efter sponsorer
Der er ingen tvivl om, at Columbus på sine
mange sørejser og med sit kendskab til na
vigationens kunst efterhånden lod ideen
om at drage mod vest vokse i tanken. Han
korresponderede omkr. 1481-82 med den
lærde Toscanelli og fik fra ham en afskrift
af det brev, som denne i 1474 havde sendt
til den portugisiske konge Alfonso V (død
1481). Kongen havde dog såvidt vides ikke
reageret derpå. Han fik også en kopi af det
nu tabte, men rekonstruerede kort Tosca
nelli havde tegnet for at vise, hvor ringe af
stand der ville være over Atlanten til Asiens
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eventyrlande,8 og det må have inspireret
ham som en åbenbaring, selv om han på
grund af sin praktiske viden om sejladsfor
holdene, især vindene, var klar over, at det
ikke lod sig gøre at stikke direkte vest over
verdenshavet fra Lissabon, som den stue
lærde Toscanelli foreslog. Columbus’ stor
hed viste sig i, at han kunne forholde sig
skeptisk over for ham i det praktiske. Hav
de han fulgt ham, var han aldrig kommet
over Atlanten. I hvert fald modnedes Co
lumbus’ planer så vidt, at han omkring nyt
år 1484 dristigt henvendte sig til kongjbßo
II af Portugal og forelagde ham dem, idet
han håbede, at kongen ville støtte foreta
gendet. Kongen lod sine videnskabelige
eksperter i Junta dos Matematicos (naviga
tørernes råd) se på forslaget, men de afvi
ste det, da de var klar over, at afstanden var
meget længere, end Toscanelli og Colum
bus troede, så at et skib efter deres mening
ikke ville kunne klare rejsen. Man sagde se
nere, at kongen personligt dog var så beta
get af Columbus’ idé, at han et par år efter
i al hemmelighed sendte en lille ekspedi
tion stik vestpå. Den blev dog en fiasko, for-

Der findes hundreder af portrætter af Columbus,
men ingen, der stammer fra hans levetid (han døde
1506). Dette billede, malet 1519 af den italienske
kunstner Sebastian del Piombo (i Metropolitan Mus
eum, New York), er altså et idealportræt af ham og
kan kun tjene til at vise, hvordan kunstneren forestil
lede sig ham.
We do not know what Columbus looked
like, since every one of the innumerable portraits of him
were painted after his death in 1506. This portrait from
1519 by the Italian artist Sebastian del Piombo can there
fore only show us how the artist thought that Columbus
should look.

di portugiserne ikke var klar over, at hvis de
sejlede mod vest fra Lissabon, kom de til at
kæmpe mod vestenvinden, hvorfor de måt
te vende om. Columbus vidste, at kun på
sydlig bredde med passatvinden i ryggen
lod det sig gøre. At han blev sur over kon
gens forræderi, siger sig selv, - hvis histori
en da er sand.
Han drog nu dybt skuffet med sin lille
søn, - hans kone var død, vist i 1485 - til Spa
nien, hvor han af praktiske grunde ændre
de sit navn til det spanskklingende Cristobal
Colon. Her fik han flere formående venner,
som han overbeviste ved sine veltalende ar
gumenter, og fik i 1486 foretræde for
kongeparret, de to “meget katolske” maje
stæter Isabella af Castilien og Ferdinand af
Aragon og Leon. De modtog hans ansøg
ning om understøttelse og lod en kommis
sion nedsætte til at bedømme hans planer.
Den må have haft mistillid til projektet, for
efter længere overvejelser meddelte kon
geparret, at de ikke kunne støtte ham, i
hvert fald foreløbig. Forøvrigt var der in
gen penge i kassen, da Spanien var fuldt
optaget af at erobre det sidste mauriske ri
ge i landet, Granada, hvilket var en langva
rig og kostbar affære.
Columbus måtte trøste sig med venska
bet med den skønne 20-årige Beatrix de Ara
na i Cordoba. De blev aldrig gift, men fik i
1488 sønnen Hernando (Fernando), som
forøvrigt senere skrev en meget forskønnet
biografi af sin far: “Historie dell’Ammiraglio D. Cristoforo Colombo, suo padre”.
Den udkom i Venezia 1571. Columbus for
lod Beatriz, uvist hvorfor, efter hjemkom
sten fra sin første rejse.
Det fører for vidt at give en detaljeret og
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bedrøvelig beskrivelse af hvordan tiden
sneglede sig hen for Columbus, med skuf
felser og håb gennem flere år. Henvendel
ser gennem den omtalte broder Bartolomé
til Frankrig og England om støtte gav ikke
noget resultat, og Columbus ville til sidst i
sin fortvivlelse forlade Spanien, da Grana
da endelig faldt i 1492, og den sidste mau
riske konge Boabdil måtte overgive konge
parret nøglerne til sit skønne slot Alham
bra. Endelig sagde majestæterne ja til Co
lumbus, som de ikke helt havde slået hån
den af, men støttet med en slags ventepen
ge, småsummer ind imellem. Det var vist
især Isabella, som ikke ville give slip på
ham. Hun, der selv siges at have været
yderst ucharmerende, var tilsyneladende
lidt skudt i den præsentable og selvsikre
udlænding, der førte så mange kristelige
ord i munden. Hendes skriftefar, broder
Juan Peréz i klostret La Råbida ved Palos,
havde været ham en uegennyttig støtte og
fortaler gennem den lange ventetid. Et par
rige folk ved hoffet spyttede i bøssen, deri
blandt dronningens kassemester. Colum
bus skød selv nogle skillinger i foretagen
det, og man sagde, at Isabella pantsatte sin
dronningekrone for at få penge til ham.
Men det sidste er nok en skrøne. Om Fer
dinands eventuelle bidrag forlyder der in
tet.
Under de lange forhandlinger opstillede
Columbus sine krav, og de var temmelig
pebrede. Han forlangte straks at blive ud
nævnt til arvelig admiral over oceanet samt
vicekonge og guvernør i alle de opdagede
lande. Endvidere ville han have 10 procent
af værdien af alt guld og sølv, alle ædelstene
og perler og alt andet, der blev udbyttet af
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togtet. Han var ikke bange af sig, og han fik
mærkeligt nok lovning på disse uhørte
kravs opfyldelse. Majestæterne må alligevel
have haft en vældig tillid til ham, og han
vidste nok hvad han var værd. Selv om kro
nen senere skar ned på betalingen, blev
han dog en særdeles velbeslået mand. Det
hjalp nok noget, at han bemærkede, at han
tænkte på at bruge pengene til et korstog
for at generobre Jerusalem. Det har Isabel
la gerne hørt. Senere blev løftet ganske
glemt.

Skibene og søfolkene
Togtet skulle udgå fra den lille søfartsby
Palos, der lå gunstigt ud mod Atlanterhavet
få kilometer fra den portugisiske grænse
og Algar ve-kys ten, hvorfra Henrik Søfare
rens ekspeditioner havde startet. Befolk
ningen var kendt som dristige søfolk, men
også noget berygtet på grund af smugleri
og lidt sørøveri. Byen blev tvunget til at stil
le to fuldt udrustede skibe til rådighed, for
di den havde fået en bøde for tidligere lys
sky forseelser. Det blev de to karaveller PIN
TA og NINA. Selvom der ingen nøjagtige
oplysninger haves om dem, kan vi slutte os
til, at de velsejlende små skibe var på ca. 50
tons, omtrent 20 m lange, med en besæt
ning på hver 25 mand. Trods deres ringe
størrelse førte de hver tre master med lati
nersejl, hvilket var gunstigt for sejlads i
Middelhavet med de skiftende vinde. NINA
var bestykket med ti små skibskanoner,
bombardas, og havde i alt 80 blykugler til
dem.
Som admiralskib chartrede Columbus
det noget større nao SANTA MARIA, et ret
klodset og langsomtsejlende, knap 100-

tons fragtskib, ca. 25 m lang, med for- og
agterkastel og med en besætning på omkr.
40 mand. Det havde ligeledes tre master og
førte råsejl samt på mesanmasten agter et
latinersejl. Under bovsprydet førte det et
blindesejl, og i stormastens top sad den
gængse store mastekurv til udkig og even
tuelt forsvar.
Desværre har man ikke afbildninger af
disse skibe, som forøvrigt ikke var bygget ef
ter konstruktionstegninger men pr. erfa
ringer, håndelag og øjemål, samt ved hjælp
af traditionelle spantemaller, således som
man vedblev at bygge skibe langt op i 1800årene. De utallige modeller og kopier, der
foregives at være nøjagtige replikker af Columbus-skibene, er derfor ikke konstrueret
på andet end gætterier, baseret på den no
get mangelfulde viden man har om dati
dens almindelige skibstyper og de få påli
delige billeder der findes.
Forøvrigt får man et indtryk af de gode
Palos-søfolks humor og respektløshed ved
at betragte skibsnavnene, som alle viser sig
at være underfundige. PINTA betyder den
malede (dame), dvs. det sminkede pige
barn; NINA betyder den lille pige, dvs. tø
sen, og det store skib hed faktisk Marigalante, dvs. den galante eller frække Maria.
Columbus fik det i en fart omdøbt til SAN
TA MARIA med henblik på havets ophøjede
helgeninde, jomfru Marie, Stella Maris
(havets stjerne), under hvis kærlige beskyt
telse farten skulle foregå. Dronning Isabel
la havde sikkert fået et chok, hvis han ikke
havde gjort det. Det må dog bemærkes, at
hans admiralskib på 2. rejse hed SANTA
MARIA LA GALANTE, en morsom forbin
delse mellem det jordiske og det hellige.

Ejeren af SANTA MARIA var piloten Juan de
la Cosa. Han fulgte med som styrmand og
næstkommanderende på første ekspedi
tion. Han kan næppe, skønt man påstår
det, være identisk med den styrmandselev
af samme navn, som var med på anden eks
pedition og senere deltog som styrmand og
derpå kaptajn i andre ekspeditioner. Han
blev berømt som kartograf ved det smukke
og bemærkelsesværdige verdenskort, “Mapa mundi”, han tegnede 1500, formodent
lig som en gave til dronning Isabella. Han
omkom ca. 1509 i kamp med indfødte.9
Ekspeditionens flag var tegnet med et
grønt kors på hvid bund, omgivet af et kro
net F og Y (Ferdinand og Isabella), også i
grønt. Hvert skib havde et sådant banner.
Det tilkendegav forøvrigt, at ekspeditionen
ikke var sendt ud af Spanien, men af de
spanske majestæter personligt. Først man
ge år senere gik de erobrede og i konger
nes navn besatte lande og øer over i den
spanske stats eje. En lidt spidsfindig ord
ning.
Alt i alt må man sige, at det var en mere
end beskeden, ja næsten proletaragtig flå
de at udruste til at møde Østens potenta
ter på.
Det kan ikke undre, at søfolkene i Palos
ikke frivillig ville gå med på en så vovelig
færd under kommando af en udlænding
og under statens tvang. Først da skibsreder
brødrene Martin og Vicente Pinzôn, som eje
de og førte de to karaveller, og som var ble
vet overbevist af Columbus om togtets se
riøse karakter og betydning, talte dunder
til dem, faldt de nogenlunde tilføje og love
de under mer eller mindre tydelig mukken
at gå med. I alt var de ca. 90, og halvdelen
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Af Columbus' skibe har vi ingen nøjagtige tegninger,
endsige planer, selv om der ofte tales om “tro” frem
stillinger af dem. Derfor kan denne skitse fra 1953 i
Ebbe Sadolins elegante streg være lige så god som
enhver anden illustration. Den viser den kopi af Co
lumbus' admiralskib SANTA MARIA, der blev bygget
1892 i Spanien ved 400-års jubilæet, og som talrige
turister i årenes løb har besøgt i Barcelonas havn.
(Knud Poulsen: Rejse i Spanien, København 1953).
In 1892, on the occasion of the 400th anniversary of Co
lumbus' voyage, the Spaniards built this “genuine” copy of
his flagship the SANTA MARIA, which lies in Barcelona
harbour. Unfortunately, we have neither pictures nor plans
of his ships, so it can only represent an attempt at a recon
struction.

foretaget hærværk mod PINTA’S ror. Det
kunne nemt have haft alvorlige følger, og
det forsinkede dem en lille måned, inden
de 6. sept, kunne starte den egentlige eks
peditionsrejse. Man havde også brugt no
gen tid på at omrigge NINA og erstatte dens
latinersejl med firkantede råsejl, som bedre
kunne fange den konstante passatvind.

af dem skal have været under 18 år. Deri
mod var der ikke tale om en flok forbryde
re hentet ud fra kachotten. Kun fire døds
dømte, der reddede livet ved at lade sig for
hyre. Søgutterne var både uregerlige og
egensindige, og lidt sabotage gik de ikke af
vejen for. Kalfatringen af skibene var for ek
sempel med vilje gjort så sjusket, at de ikke
kunne holde tæt, og på rejsen, der begynd
te 3. aug. 1492 med kurs mod de spanske
Kanarieøer, viste det sig, at der havde været
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1. ekspedition: Dagbogen og det
hemmelige søkort
Det er et stort held for os, at Columbus’ diario (skibsdagbog) er bevaret, selv om det
desværre ikke er den originale men kun et
referat af den med enkelte direkte citater.
Den omtalte munk Bartolomé de las Casas
har foretaget denne bearbejdelse efter en
formodentlig censureret afskrift ved Co
lumbus’ søn Diego, så den tør siges at være
behæftet med nogen usikkerhed og vel og
så forskønnelser. Den beretter om, hvor
dan den lille flåde stak mod vest med nordøstpassaten, der skulle føre dem blidt og

problemløst som i “damesejlads” over til de
forventede asiatiske lande. Columbus’
største trumfkort var, at han kendte denne
vind, der konstant blæser med vekslende
styrke mod vest dag ud og dag ind, hvad
portugiserne som tidligere antydet ikke
vidste.
Styrmændene og kaptajnerne på hvert
skib førte selvfølgelig deres skibsjournal,
hvori de ved hver vagts afslutning optegnede kurser, vind, vejr og strøm, samt de for
modede (gissede) tilbagelagte distancer i
étmålet (døgnet) og alt af betydning, der
observeredes under vagterne. Disse doku
menter er beklageligt nok ikke bevaret.
Columbus’ dagbog beretter også en del
om det nautiske, men mere om hvad der
foregik om bord, om oplevelserne, da de
nåede øerne og ikke mindst om hans egne
tanker og overvejelser i en forunderlig
blanding. Dagbogen var rent privat og var
beregnet til at forevises majestæterne efter
hjemkomsten. Efterhånden som de sejlede
frem for den stadige medvind, begyndte
folkene som det malerisk hedder at
knurre, fordi de var bange for, at de ikke
skulle kunne kæmpe sig hjem i al den mod
vind, de frygtede for at få på tilbagerejsen.
Columbus fortæller, at han hver dag stod
frem og lod dem vide hvormange léguas
(spanske mil à ca. 5/4 km) de havde tilbage
lagt. For ikke at forurolige dem greb han til
en nødløgn, idet han angav en kortere di
stance end den han selv havde udregnet.
Pudsigt nok viser det sig ved en senere tids
kontrol, at hans falske opgivelser var mere
korrekte end dem han selv havde gisset sig
til. Man havde som omtalt ingen log til at
måle fart og distance.

Imidlertid er der så mange åbenbare fejl
og urimeligheder i denne dagbog, at man
senere har spekuleret over, hvorfor der
blev angivet mange gale tal og forkerte kur
ser, og hvorfor der er byttet om på datoer
ne af en del af de daglige indførelser, så det
er blevet ganske uoverskueligt. Heller ikke
Ferdinand og Isabella kunne finde ud af
det, da de senere studerede den, men måt
te bede ham om en nærmere forklaring
om de nøjagtige positioner for de fundne
lande. Først i vore dage har den fremragen
de navigatør Luis Coin, professor i marinehistorie i Cadiz, kunnet løfte sløret så vidt
muligt. Han gennemsejlede selv hele
strækningen i 1990 i en replik af NINA og
studerede vind- og vejrforholdene.10 Han
kom til det resultat, at Columbus slet ikke
har sejlet den rute, han vil få os til at tro,
men er taget langt sydligere. Efter dagbo
gens tekst ville man tro, at han under iagt
tagelsen af den omtalte breddesejlads har
sejlet stik vest fra Kanarieøerne og holdt sig
ca. til den 28. nordi. breddegrad, således
som det også ses angivet på de senere kon
struerede oversigtskort over hans rejser.
Holdt han denne kurs, ville han på den
amerikanske side ramme de nordlige Bahamas-øer og Florida. Men en sådan rejse
ville være vanskelig, fordi han så ikke kun
ne drage fuld nytte af nordøst-passatvinden, der ikke blæste så konstant som læn
gere sydpå. Disse vanskeligheder ville være
overvundne, hvis han sejlede ruten ned til
de Kapverdiske øer og derfra slog ind på
en vestlig kurs langs en sydligere bredde,
f.eks. på den 19.-20. breddegrad, hvorved
han optimalt kunne udnytte passaten. Og
det er øjensynlig netop det han gjorde.
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Grunden til at han med vilje forfalskede
sin dagbog må simpelthen være den, at han
var på forbudne veje, idet farvandet syd for
de spanske Kanarieøer efter den spansk
portugisiske Alceçovas-overenskomst af
1479, stadfæstet 1481 af paven, var portugi
sisk højhedsområde. De portugisiske eks
peditioner gik nemlig mod syd langs Afri
kas kyst uden forøvrigt at vove sig ud i alt
for åben sø. Efter hvad Columbus erfarede
lå der tre portugisiske orlogsskibe på højde
med øen Ferro og lurede på ham. Var hans
lille flotille blevet taget af dem, og havde de
fået fat i dagbogen, ville de, har han tænkt,
ikke have kunnet få noget kriminelt ud af
den på grund af den uklare tekst, og han
havde altid kunnet undskylde sig med at
være drevet ud af kurs. Portugiserne ville
med rette have kunnet sætte en stopper for
hele ekspeditionen ved at arrestere eller
dræbe folkene, hænge Columbus i rånok
ken og beslaglægge eller tilintetgøre skibe
ne. Han spillede unægtelig højt spil. Hel
digvis for ham slap han godt fra det, og rej
sen skred frem på en forbavsende problem
løs måde. Hans officerer er efterhånden
blevet klar over disse forhold og må stiltien
de i sagens interesse have godkendt det
fromme bedrag. De menige sømænd foran
masten har selvfølgelig ikke fået noget at vi
de.
Hvordan kunne Columbus nu med
næsten søvngængeragtig sikkerhed angive
distancerne til øerne og præcis vide, hvor
disse var lokaliserede? At han hemmeligt
skulle være sejlet ad denne rute tidligere,
hvad fantasirige folk har villet påstå, kan af
vises. Noget sådant ville bestemt ikke kun
ne holdes hemmeligt. Den moderne forsk
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ning har ment at kunne give en forklaring
på dette ellers uforståelige forhold, idet
den er kommet til klarhed over, at han fak
tisk må have haft et forbavsende godt
søkort. Det er det, man har kaldt hans
hemmelighed og har gjort megen mystik
ud af. Søkortet har dog ikke været mere
hemmeligt, end at det er omtalt flere gan
ge i dagbogen, hvoraf det også fremgår, at
hans officerer havde kendskab til det.
Måske er det endda på basis af dette kort,
at Isabella og Ferdinand overhovedet tog
den dristige beslutning at sende ekspediti
onen af sted.
Det kan ikke dreje sig om Toscanellis
omtalte kort, som har været en nok så ab
strakt skitse, helt bortset fra at Columbus
forlængst havde frigjort sig for hans teoreti
ske skrivebordsideer, som ikke lod sig gen
nemføre rent navigatorisk i den form han
havde foreslået. I princippet troede han
stadig på Toscanelli. Det må sandsynligvis
have været et pålideligt udseende søkort af
fremragende kvalitet, som han har haft til
lid til, og det har været tegnet af en søkyn
dig, som selv havde sejlet denne kurs. Hvor
dan Columbus har fået fat på det, kan ikke
siges med sikkerhed, men der fortælles om
en karavel - om spansk eller portugisisk si
ges ikke -, der nogle år forinden var drevet
over mod Karibien af den stærke vind. Her
sejlede den rundt ufrivilligt, og folkene op
dagede øjensynlig flere øer, end Columbus
nogen sinde kom til at gøre, indtil det lyk
kedes dem at slippe ud af området og på en
eller anden måde få vestenvinden hjem.
Skibet, der var meget medtaget, skulle være
nået ind til Madeira, hvor Columbus boe
de, altså omkr. 1480. Mandskabet var un-

De tyske kobberstikkere Theodore de Bry (1528-98)
og sønnen Johann Theodore (1561-1623) illustrere
de en række bind om opdagelsernes historie med
deres fremragende men ganske uhistoriske stik. Bil
ledet viser Columbus' afrejse fra havnebyen Palos 3.
aug. 1492. Han tager afsked med dronning Isabella

og kong Ferdinand. På reden ligger SANTA MARIA og
karavellerne NINA og PINTA. Besætningerne er ved at
indskibe sig.
One of the German engraver Theodore de
Bry's wonderful, but historically unfounded, copperplates
depicting Columbus' farewell to Queen Isabella and King
Ferdinand and his embarkation in Palos harbour in 1492.
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dervejs bukket under på styrmanden nær,
og Columbus gav denne ophold og pleje i
sit hjem, indtil han til sidst også døde. Af
taknemmelighed skal han have givet Co
lumbus det eller de af ham selv med største
nøjagtighed tegnede kort, som altså i bog
staveligste forstand har været Columbus’
andet trumfkort. Denne “ukendte” pilots
navn skal have været Alonso Sanchez de
Huelva.
Hele denne historie lyder for de fleste
unægtelig som en typisk sømandsskrøne.
Men i virkeligheden behøver den i princip
pet ikke at være det. Der må som nævnt op
igennem tiden have været ikke så få søfolk
og skibe i det amerikanske område, - på Co
lumbus’ anden rejse 1493 fandt han f.eks. i
en hytte på Guadaloupe en europæisk jern
gryde og nogle udskårne skibsornamenter
fra et ukendt skib, som må være forlist der.
De fleste af de havarerede måtte blive på
stedet, formodentlig som oftest behandlet
godt af de fredelige indfødte. Kun uhyre
sjældent kom nogle tilbage derfra, men det
skete dog. Et vidnesbyrd herom giver nogle
endnu bevarede søkort over det karibiske
område fra samtiden, der tydeligt viser de
taljer, som Columbus aldrig var i nærheden
af, f.eks. den Meksikanske golf eller Flori
da, der officielt først blev fundet 1514.
Mest forbavsende er det måske at erfare, at
en del af Brasiliens kyst er aftegnet på An
drea Biancos kort 1448, altså et halvt
århundrede før Cabral i 1500 blev drevet
ind mod kysten og tog den i besiddelse for
Portugal. Der er mange mærkelige hæn
delser i opdagelsesrejsernes historie, som
vi ikke kender og aldrig vil få klarhed over.
Ret uforklarligt er det selvfølgelig, at de,
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der var kommet tilbage, ikke havde beret
tet om det. Men det har de måske, uden at
man troede på det eller uden at vi ved det.
Alle disse spændende momenter, som ik
ke helt kan afvises og som i virkeligheden
opklarer så mange dunkle problemer, er
dukket op i de senere år og må i høj grad
tages med i billedet.11 Selvfølgelig bærer de
hypotesens præg, og det sidste ord i sagen
er næppe sagt endnu, men spørgsmålet er,
om vi ved hjælp af det dokumentariske ma
teriale, vi har, kan komme sagen meget
nærmere efter nøgterne overvejelser og
uden at lade fantasien løbe løbsk.

1. ekspedition: Tierra! Tierra!
Om selve farten kan vi ikke gå for meget i
detaljer. Sargassohavet, som de i dagevis
gennemsejlede, vakte nogen uro, men det
hæmmede ikke farten. Værre var det, at de
en nat opdagede, at kompasnålen viste helt
forkert. Columbus forklarede det med, at
polarstjernen i nord, som alle vidste var - el
ler burde være - det eneste faststående him
mellegeme, trods alt alligevel bevægede sig
en smule. Selv var han ikke helt sikker på,
at det var rigtigt, - det kan have været en
magnetisk afvigelse -, og folkene vedblev at
være urolige. De påstod også, at den distan
ce, de havde udsejlet, var meget længere,
end den han havde foregøglet dem, og til
sidst måtte han love dem, at hvis de ikke så
land i løbet af tre dage ville han vende om.
Han havde selv på fornemmelsen, at nogle
af de mest rabiate en mørk nat ville kaste
ham i søen. De havde da i flere dage set ty
delige tegn på land, især fugle og flydende
plantedele samt et bambusrør bearbejdet
af en kniv. I virkeligheden var de efter al

Rekonstruktion of Columbus' første rejse 1492-93.
Den stiplede linie viser ruten til Vestindien efter de
utvivlsomt fejlagtige angivelser i hans dagbog, den
fuldt optrukne linie den formodede, men hemme
ligholdte rute: Fra Palos (1) via Kanarieøerne (3)
ind på forbudt portugisisk område - dobbeltstregen
viser grænsen mellem spansk og portugisisk søterri
torium - i sydvestlig retning mod de Kapverdiske øer
(4) ; over Atlanten med passatvinden mod vest til de
små Antiller (5), som anedes men ikke sigtedes p.gr.
af tågen; langs ørækken med strømmen til Bahamas
gruppen mod Guanahani, den først betrådte ø (6).
De store Antiller Cuba (7) og Haïti eller Hispaniola
(8) besøgtes. Hjemrejsen - den prikkede linie - gik
fra Haïti ad den nordlige vestenvindsrute over Açorerne (9) og Lissabon (10) tilbage til Palos. - Madeira
og Porto Santo, hvor Columbus tidligere havde boet,
er angivet som nr. 2. Krebsens vendekreds (ca. 23^°
nor.bredde) er indtegnet som nr. 11. (Henrejsen er
skitseret efter Luis Coins i teksten omtalte teorier).

Reconstruction of Columbus' first voyage 1492-93. The
broken line shows the “false” route which Columbus in
dicated in his diary, and the unbroken line shores what is
presumed to be the real route, on which he crossed the border
(shown with a double line) between Spanish and Portu
guese waters: From Palos (1) to the Canaty Islands (3),
south-west into forbidden Portuguese territory in the direc
tion of the Cape Verde Islands (4), across the Atlantic with
the trade wind to the Lesser Antilles (3), which, however,
were not sighted due to fog. The first landing was on the is
land of Guanahani in the Bahama group of islands (6).
Cuba (7) and Haiti (8) were also visited. The homeward
voyage (dotted line) from Haïti following the northern zone
of prevailing westerlies via the Azores ( 9) and Lisbon (10)
back to Palos. - No. 2 indicates Madeira and Porto Santo
and no. 11 the Tropic of Cancer. - (The outward voyage is
sketched on the basis of Luis Coin's theories).
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sandsynlighed allerede efter kun 20 dage
kommet nær øerne, idet de uden at vide
det - øerne var skjult i tåge - må have anduvet kæden af de små Antiller og var rimelig
vis ført af den stærke strøm vestnordvest
langs deres yderside. Herved kan det for
klares, at de fornemmede flere tegn på
land: de så noget, der lignede bjerge, men
da de næste dag håbede at finde en ø, var
den borte. En anden gang mente de at se
et lys i det fjerne, men da dagen brød frem,
var der ingen ø. Columbus havde allerede
før afsejlingen beregnet, at rejsen ville tage
21 étmål til øerne, og det kom fint til at pas
se. Det omtalte “hemmelige” kort må have
haft ualmindelig nøjagtige henvisninger.
Alle tænkte nu kun på at vinde den udsatte
præmie til den første, der så land: en silke
vams, udlovet af Columbus, og en årlig
pension på 10.000 maravedis, som konge
parret ville give. Beløbet svarede vel til en
almindelig matroshyre. Alle holdt spændt
udkig, og Columbus navigerede med
største forsigtighed for ikke at sætte skibe
ne på spil på en ukendt kyst. Kl. 2 fredag
morgen 12. oktober råbte sømanden Juan
Rodriguez på PINTA de forjættende ord:
Tierra! Tierra! (land, land!). Han havde
set brændingen slå op mod en hvid klippe
kyst forude. Nu var der ingen tvivl: de hav
de endelig nået det længe eftertragtede Ja
pan eller Kina, - eller var det Indien? Den
lykkelige Rodriguez bad om den udsatte
præmie, men Columbus sagde kort og
godt, at han personligt allerede den fore
gående aften havde set et lys, så det var
ham der skulle have præmien. Denne lille
snuskede affære har til evig tid kastet et
nedværdigende skær over Columbus, for
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det er helt umuligt, at han kan have set no
get lys, da de endnu var mange sømil fra
land. Han skriver også selv i sin dagbog, at
det var Rodriguez, der opdagede øen. Var
det den velkendte genuesiske nærighed,
der løb af med ham, eller var han inderst
inde sådan? I hvert fald tog han den lille
klatsum, der ikke betød noget for ham, og
man fortæller, at stakkels Rodriguez blev
vanvittig og kort efter hængte sig i masten.
Hele mandskabets sympati var selvfølgelig
på hans side, og affæren har sikkert givet
Columbus endnu større samarbejdsproble
mer. Stemningen om bord var ikke god, og
man siger, at Columbus ikke turde forlade
skibet og gå i land.

1. ekspedition: Guanaham og andre øer
Den ø, de havde nået, og hvor de blev mod
taget med største venlighed af de duperede
indfødte taino’er, der anså dem for ned
stegne fra himlen, hed i disses sprog Guanaham. Men hvor lå den? Columbus kaldte
den på spansk San Salvador - den hellige
Frelsers ø -, og den er senere blevet iden
tificeret med øen Watling i Bahamasgrup
pen. Men er det nu også rigtigt? Der fin
des selvfølgelig ingen spor efter besøget
mere, men man mener, at der i hvert fald
er et par andre øer i nærheden, som med
lige så stor sandsynlighed kan komme i be
tragtning. Foreløbig - og måske altid - må
spørgsmålet stå åbent. Rejsen fra Kanarierne til øen havde taget 32 étmål, men i virke
ligheden må de som antydet have sejlet
den sidste halve snes dage langs med Antil
lerne uden at have haft kontakt med dem.
Dagbogen fortæller meget levende og
spændende om hvordan spanierne på tra

ditionel opdagervis tog denne og de andre
fremmede øer i besiddelse ved at foretage
en højtidelig ceremoni i de spanske maje
stæters navn og rejse et kors på stranden.
Man må ikke glemme, at meningen med
opdagelsesrejserne ikke blot var at rane til
sig, men også at hverve sjæle for kristen
dommen.
De primitive indfødte gik helt nøgne
omkring, bemalede med forskelligt farve
de mønstre. Nogle af dem var indsmurt i
annattosalve for at beskytte sig mod moski
tostik; salven gav dem et rødligt udseende,
og dette er muligvis grunden til den senere
brugte betegnelse rødhuder.1- De var frede
lige og vennesæle taino’er af den større
arawak- eller aruak-stamme, som oprinde
lig hørte hjemme i Sydamerika. De betrag
tede europæernes sære ceremonier med
velvillig nysgerrighed og lærte hurtigt at slå
kors for sig som de fremmede gjorde, uden
at kunne ane, at den dag startede århun
dreders undertrykkelse og udryddelse af
dem. I løbet af blot 30 år ville de alle være
udryddede. De gav gerne de fremmede
mad og hvad de pegede på, i bytte for små
bjælder, glasperler, søm, røde huer osv.,
som spanierne havde forsynet sig godt med
hjemmefra. De levede lykkeligt i deres fat
tigdom, men opdagede snart spaniernes
guldbegær, som de ikke kunne mætte ved
at give dem de få øre- og næsesmykker af
guld, de bar. Stor interesse hos de hvide
vakte dels de magelige hængekøjer, dels
tobakken, som de indfødte nød stoppet i
næsepiber, som snus eller sammenrullet
som en slags cigarer.
Rejsen gik videre uden uheld, skønt det
er nogle af de farligste farvande at ma

nøvrere i på grund af koralrevene. Heldet
var med dem. De kom forbi utallige skønne
småøer og nåede Cuba og Haiti. Den sidst
nævnte kaldte Columbus Espanola (lille
Spanien), på latin Hispaniola. Hele tiden
søgte de efter guld, men med et sløjt resul
tat. Columbus holdt håbet oppe i sin dag
bog, men det kan ikke nægtes, at skuffelsen
var stor. Forøvrigt er hans dagbog særdeles
spændende at læse, da han ret fyldigt for
tæller om de mange mærkelige ting de så
og om de indfødtes væsen og skikke, om
boliger, om plantevæksten - desværre opda
gede han ikke de eftertragtede krydderier og om klimaet. Som altid, når to vidt for
skellige kulturer mødes, opstår der på beg
ge sider et kulturchok. Endnu forløb alting
fredeligt, men det skulle ikke vare ved.
Columbus blev hurtigt klar over, at han
ikke havde nået noget centrum for den ja
panske, kinesiske eller vel snarere den indi
ske kultur. Det måtte være disse strålende
landes fattige og primitive udposter, de var
kommet til. Han forsøgte at udspørge de
indfødte om hvor landene lå og hvor gul
det kom fra, men de forstod ham selvfølge
lig ikke. Han omtaler dem fra først af som
indianere.
Midt i det hele skete der det, at Martin
Pinzon, som han fra først af havde anset
som en luskebuks, men ikke kunne und
være, stak af med PINTA 21. november, na
turligvis for selv at finde guld, hvad der dog
ikke lykkedes ham, så han kom slukøret til
bage 6. jan. 1493 med tusind undskyldnin
ger, som Columbus selvfølgelig gennem
skuede, men tog imod. I mellemtiden var
der nemlig sket en uoverskuelig katastrofe:
SANTA MARIA forliste juledag på Espanolas
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nordkyst. Mandskab og officerer havde fej
ret julen bravt og havde lagt sig til at sove.
De havde været så letsindige at overlade
rorpinden til en skibsdreng. Strømmen før
te skibet ind på et koralrev, hvor det lagde
sig om på siden og sank, så det ikke kunne
reddes. En fortvivlende ulykke, for det var
klart, at nu da PINTA var borte, kunne
NINA ikke rumme dem alle på hjemturen.
De fik heldigvis bjerget det meste af provi-
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Columbus tager øen Guanaham, den først opdage
de “indiske” ø, i besiddelse på det “meget katolske”,
spanske kongepars vegne. Til tegn derpå rejses det
kristne kors på strandbredden, mens han selv holder
den kongelige partisan. De indfødte bringer ham
kostbare gaver af guld og sølv. (Stik af Theodore de
Bry).
Acting as viceroy Columbus takes possession of
Guanaham, the first “Indian ” island to be discovered, on
behalf of the Spanish regents and erects the Christian cross
on the beach. The natives bring precious gifts.

anten og udstyret. Den godlidende høv
ding Guacanagari deltog i deres sorg og
hjalp dem alt det han og hans folk kunne.
Han vogtede strengt på, at ingen stjal noget
af det bjergede gods. I hast fik de sammen
tømret et lille fort af noget af vragtømret.
De kaldte fortet Navidad (jul). Halvdelen af
folkene måtte efterlades, til de kunne kom
me tilbage og afhente dem. Columbus op
fordrede dem til i mellemtiden at samle så
meget guld som muligt. Ingen var kede af
at blive i den dejlige varme og med de
smukke piger.
Forøvrigt har dagspressen for nogen tid
siden meddelt, at den danske forfatter og
filminstruktør Jørgen Leth mener at have
lokaliseret vraget af SANTA MARIA på 3 m
vand ud for Cap Haïtien. Hvis det er rigtigt,
bliver det interessant at se, hvor meget der
er tilbage af det i et farvand, hvor teredoen, den træædende boreorm eller-musling
huserer.13
1. ekspedition: Hjemturen
Med god samvittighed tiltrådte Columbus
på NINA og Pinzonerne på PINTA hjemtu
ren 16. jan. 1493, selv om søfolkene var
skeptiske og frygtede, at de skulle krydse
hele vejen op mod passatvinden. Her spil
lede Columbus imidlertid igen et trumf
kort ud. Han havde med sin forbløffende
navigatoriske opfattelsesevne næsten en
sjette sans, en følelse af, at når han sejlede
norden for tropernes passatvind, ville han
få vestenvinden, der ville føre ham tilbage
til Europa. Formodentlig har han gjort dis
se iagttagelser under sine tidligere farter.
Som før antydet havde portugiserne endnu
ikke tilegnet sig denne viden.

Han satte altså kursen mod østnordøst,
indtil han omtrent på højden af det nu
værende New York, på ca. 38° n. br., kunne
styre østover i retning mod Açorerne. Det
slog også til, men han havde nok ikke reg
net med vinterstormene, der i høj grad be
sværliggjorde farten, som blev lang og drøj,
kold og mørk og sled meget på folkene og
på skibene, der lækkede slemt. Efter en ra
sende storm, hvorunder de på katolsk vis
inderligt bad til himlen og lovede at foreta
ge flere pilgrimsrejser, hvis de blev frelst,
nåede de da også i elendig forfatning ind
til Açorerne 17. febr. Undervejs var PINTA
forsvundet af syne, og Columbus frygtede
ud fra sine tidligere erfaringer, at Martin
Pinzon atter havde drejet ham en knap og
ville se at komme før ham til Spanien og af
lægge beretning om ekspeditionen. Det var
imidlertid stormen, der havde drevet ham
langt op i Biscayabugten. De portugisiske
myndigheder på Açorerne behandlede de
nødstedte spaniere med største mistro. Co
lumbus viste dem sit admiralsbrev, som de
dog ikke ville anerkende. De tog nogle af
mandskabet til fange, men de kom dog
hurtigt tilbage, hvorefter spanierne i en
fart drog videre. Atter mødte de hushøje
bølger og voldsomme storme, som sønder
rev sejlene og blæste skibet lige ind i Tejofloden og Lissabon, arvefjendens havn.
Her lå selve den berømte Bartolomeu Diaz,
han der som omtalt i 1487/88 havde nået
Afrikas sydspids, som chef på det kæmpe
store portugisiske vagtskib. Han kom i sin
chalup over til NINA for at få at vide, hvad
det var for et skib, og hvor de kom fra. Det
må have været et fantastisk møde mellem
to af datidens allerstørste opdagelsesrejsen
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de, som egentlig var fjender, men som re
spekterede hinanden og havde så meget
tilfælles. De kendte forøvrigt hinanden, for
da Diaz i 1488 kom hjem fra sin rejse og af
lagde beretning til kongen, var Columbus
personligt tilstede. Nu kom han hjem fra
det han troede var Indien, og Diaz må have
været meget bitter over at høre det. Det
blev aldrig betroet ham at føre en ekspedi
tion rundt om Afrika til Indien, fordi han
som fortalt lod sig tvinge til at vende om på
grund af mandskabets mytteri. I hans sted
blev Vasco da Gama den foretrukne som le
der af ekspeditionen, der nåede Indien
1498."
Da kong Joao hørte om Columbus’ an
komst, optrådte han venligt, skønt han vel
helst ville have drejet halsen om på ham.
Columbus blev afhentet til audiens med
musik og ære. Befolkningen strømmede
nysgerrigt til, og han måtte aflægge en for
modentlig grundig redigeret beretning for
kongen, der lovede ham al mulig støtte,
men dog antydede, at det land han havde
opdaget formodentlig tilhørte Portugal,
hvortil Columbus svarede, at han slet ikke
havde været på portugisisk område. Han
mælte selvfølgelig ikke ét ord om rejsens
start gennem portugisisk territorialfar
vand.
Forøvrigt forbitrede disse højhedsstridig
heder forholdet mellem de to rivaliserende
lande. I 1492 havde pave Alexander VI,
den berygtede Borgia, i sin egenskab afjor
dens mægtigste herre og Guds stedfortræ
der ved rygtet om Columbus’ planer egen
mægtigt bestemt, at alle nyopdagede lande
vest for en linie gennem Açorerne og de
Kapverdiske øer skulle tilhøre Spanien, og
52

de der lå øst derfor Portugal. Den portugi
siske konge var dog ikke tilfreds dermed,
og han og de spanske regenter enedes så
uden pavens medvirken om den bekendte
Tordesillas-overenskomst 1494, hvorefter de
markationslinien skulle rykkes ud i Atlan
terhavet til 370 léguas, altså ca. 2000 km,
vest for Kapverde-øerne. Alle opdagelser
vest for linien skulle være spanske og alle
øst derfor portugisiske. Det er en af ver
dens mærkeligste bestemmelser, idet den
gjaldt fuldstændig ubesejlede, ikke-kortlagte, ganske ukendte havområder, som ikke
kunne nærmere bestemmes med datidens
hjælpemidler. Ingen korrekte grænser
kunne afstikkes, da man som omtalt ikke
havde mulighed for at måle længdegrader
ne. Portugal var dog ikke utilfreds, idet lan
det senere fik Brasilien, fordi Sydamerikas
østlige fremspring, som portugiseren Cab
ral i året 1500 nærmest ved et uheld opda
gede, mentes at ligge inden for det portugi
siske område. Derfor er Brasilien endnu i
dag portugisisk af sprog og kultur.
Det må have været ydmygende for kon
gen at høre om Columbus’ med bravur ud
førte rejse, ikke mindst da han jo selv i 1484
havde afvist ham. Hans rådgivere, der hav
de forledt ham til afslaget, har uden tvivl
fået røde ører, selv om de sikkert ikke und
lod at fortælle kongen, at Columbus slet ik
ke havde nået Indien. Hans små fattige og
primitive øer kunne umuligt være en del af
Østens eventyrriger. Men over for Colum
bus var kongen lutter venlighed. Han send
te hilsner med til Isabella og Ferdinand, og
få dage efter var Columbus tilbage i Palos,
15. marts 1493.
Her ventede han så småt at erfare, at

Martin Pinzön allerede skulle være kom
met tilbage og havde henvendt sig til maje
stæterne. Som omtalt var han virkelig ble
vet drevet langt nordpå ud af kurs og kom
derfor stærkt forsinket hjem kun tre timer
efter Columbus. Han havde ganske rigtigt
sendt bud over land til kongeparret, men
dette havde nægtet at tale med ham uden i
Columbus’ nærværelse, så han fik ikke ta
get æren fra ham. Nedslået og syg - måske
af malaria eller syfilis - tog han hjem, og
fem dage senere døde han i sin seng.
Columbus blev nu kaldt til majestæter
ne, der opholdt sig i Barcelona. I et flot op
tog drog han i begyndelsen af april 1493 op
til slottet med de indianere, han uden vide
re havde taget med sig derovrefra, med pa
pegøjer og med talrige kister og skrin med
de herligheder, han havde medbragt som
prøver. Han fik lov til at sidde ned på en ta
buret i regenternes selskab og kunne i ti
mevis fortælle dem om sine oplevelser i In
dien - eller las Indias (flertalsform, jfr. i dag:
the West Indi&s), som området officielt blev
kaldt langt op i tiden.
Isabella og Ferdinand var selvfølgelig
henrykte, da de så indianerne og pape
gøjerne og fik hans dagbog at studere. Det
var jo opbyggeligt at læse hans ord om, at
indianerne var fredelige og lydige menne
sker, der nok ville egne sig udmærket som
tjenestefolk og syntes at kunne blive gode
kristne, men bag de mange ord var det
småt med alle de rigdomme i guld, sølv og
krydderier, han havde lovet dem. I virkelig
heden var de skønne øer ret golde, nær
mest marginaljorder, som var ubrugbare,
når regnen udeblev. Hverken de eller Co
lumbus kunne ane, at kartoflen, majsen,

I maj 1493 fik Columbus tildelt sit fyrstelige vå
benskjold af Isabella og Ferdinand. I de fire felter ses
1. et kastel (Isabellas Kastilien); 2. en løve (Ferdi
nands Leon); 3. vrimlen af de vestindiske øer; 4. fem
ankre som symbol på søfarten. Som hjelmmærke op
træder rigsæblet, der angiver hans titel som vicekon
ge, med korset for at betone det kristne islæt.
Columbus' coal-of-arms from 1493 with the citadel of
Castile, the lion of Leôn, a multitude of West Indian is
lands and five anchors. The crest in his helmet is the orb lie was after all viceroy - together with the Christian cross.

tobakken, kakaobønnen, tomaten osv. med
tiden skulle blive langt mere værdifuld for
Europas mennesker end alt guld. For ikke
at glemme hængekøjen, som efterhånden
skulle revolutionere Europas orlogsflåder
ved at løse pladsproblemet om bord på de
overbemandede skibe.
Columbus var i kridthuset og fik sit fine
adelsskjold med Castiliens kastel, Leons
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løve, Vestindiens vrimmel af øer, samt
søfartens fem ankre. Som hjelmtegn funge
rede rigsæblet i form af jordkloden med
det kristne kors. Han var jo vicekonge.
Fra 1493 stammer også hans besynderli
ge kryptiske monogram, næsten endnu vær
re end et moderne “logo”, som han satte
som underskrift på sine skrivelser:

Mange har prøvet at tyde det, men ingen
véd præcis, hvad den selvbevidste, dybt reli
giøse drømmer har ment. De tre første S’er
kan måske læses som et trefoldigt Sanctus
(hellig), og A’et som forkortelse for almirante (admiral). Andre har tydet de to
første linjer som: Servus Sum Altissimi Salvatoris (jeg er den allerhøjeste frelsers tje
ner). 3. linje kunne også tydes som en
påkaldelse af Christos (x = græsk ch), Ma
ria og Yosephos (Josefj. En nøgtern forkla
ring af de første tre linjer kunne muligvis
være: Cristobal (X) Almirante (A) Mayor
(M) de las Indias (Yog I har samme værdi)
Sub-Scripsi (S.S.S.), dvs, Jeg, Christopher,
storadmiral over de indiske lande, har un
derskrevet dette. Sidste linje hentyder
uden tvivl til hans fornavn Christoferens
(den der bærer Kristus, - græsk Xpo = Cristoforo).
Overalt i dagbogen betoner han, hvorle
des Gud har hjulpet ham under alle livets
og rejsens tilskikkelser. Han føler det virke
lig, som om han er den hellige Christo-
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pher, færgemanden som iflg. legenden bar
Kristus. Selv om han var en overlegen god
sømand, var han også et stort stykke af en
religiøs mystiker.

2. ekspedition
Columbus havde ingen ro, han måtte hur
tigt af sted igen og følge lykken op samt
prøve at nå frem til herskerne af Japan, Ki
na og Indien, og han måtte ligeledes und
sætte de efterladte i Navidad og få fat i det
guld, de i mellemtiden forhåbentlig havde
samlet. Denne gang havde han ingen van
skeligheder med udrustningen. Da han
drog af sted fra Palos 25. sept. 1493, befale
de han over tre store karakker og 14 karaveller, fyldt med udstyr, husdyr, proviant,
talrige forventningsfulde kolonister, statsembedsmænd og soldater, samt en flok af
stolte, eventyrlystne adelige hidalgos. Det
var en rigtig koloniseringsekspedition.
Rejsen fulgte nu den samme rute, som
han så forsigtigt havde taget første gang.
Nu havde han intet at frygte af portugiser
ne. Forunderligt, at han med sit sikre nau
tiske instinkt straks fra begyndelsen var
slået ind på den vej, som sejlskibene i
århundreder derefter i store træk fulgte.
Det var den korteste og hurtigste vej, lagt
tilrette fra naturens hånd. Allerede 3. no
vember anduvede han en ø i Antillerne,
som han kaldte Dominica, Søndagsøen.
Columbus’ religiøse navngivning af de
mange øer og steder var kun i de færreste
tilfælde efter helgenkalenderen, altså efter
den dag han opdagede dem, men skete
mere ud fra almindelig religiøs følelse.
Han mindedes også kongefamilien og
fædrelandet. Mange navne hentydede til

På sin anden rejse passerede Columbus 14. nov. 1493
den største af de øer, han kaldte Jomfruøerne. Han
døbte den Santa Cruz, det hellige kors, hvilket sene
re på fransk blev til St. Croix (i dansk besiddelse
1733-1917). Han ankrede op ved den nuværende
Salt River Bay på øens nordside, hvor han mødte de
krigeriske karibere. Fotoet viser mundingen af Salt
River set fra luften mod vest. Pynten i forgrunden er
Cabo de la Flecha, Pilepynten. (Foto: Henning Henningsen 1976).
On his second voyage, on November
14th 1493, Columbus passed the largest of the Virgin
Islands, which he called Santa Cruz (St. Croix in French).
He cast anchor by the mouth of Sall River on the north
coast, and it was here he met the warlike Caribs for the first
time. The place is shown here viewed from the air. The
island of St. Croix was in Da n ish possession 1733-1917.

stedernes karakteristiske udseende eller til
forekommende planter og dyr. Undertiden
bibeholdt han de indfødtes navnebetegnel
ser.
På denne rejse sigtede han i modsætning
til på første rejse de mange øer, der altså ik
ke lå i tåge, mens han styrede mod nord
vest langs de små Antiller. Hvad der især in
teresserer en dansk læser er, at han 14. no
vember passerede nordsiden af det nu
værende St. Croix, som han på spansk døbte
Santa Cruz (det hellige kors). Tainoerne
(arawakerne) kaldte øen Ay-Ay. Disse fre
delige agerdyrkere og jægere beboede den.
Talrige arkæologiske fund er gjort her, bl.a.
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af danskeren Folmer Andersen. Men det sy
nes som om de frygtede, krigeriske karibere, der også oprindelig kom fra Sydameri
ka, netop på denne tid var i færd med at an
gribe og erobre øen.15 Kariberne - jfr. den
moderne betegnelse det Karibiske hav og
Karibien for hele det vestindiske område kaldtes også caniba, meddeler Columbus.
Herfra stammer ordet kannibal, idet spani
erne troede de var menneskeædere. Om
de virkelig var det, er aldrig blevet bevist.
Den spanske regering tillod 1547, at man
gjorde de ugudelige folk, der mentes at
være kannibaler, til slaver eller dræbte
dem, og det er derfor muligt, at spanierne
ligefrem var interesserede i at stemple så
mange som muligt som sådanne modbyde
lige mennesker, selv om de ikke var det.16
Stedet hvor Columbus ankrede op var
udmundingen af den nuværende “Salt-å”,
kaldet Salt River Bay. Det må dengang have
været et handelsmæssigt og religiøst center
p.g.r. af dets beskyttede beliggenhed. Her
er fundet mange stenartifakter, og man har
påvist en boldplads til det “hellige” bold
spil, som vi kender det fra Maya-kultstederne på den vest derfor beliggende Yucatånhalvø. Columbus sendte skibsbåden med
ca. 25 mand i land for at undersøge en
landsby. De befriede dér nogle arawak-fanger, som kariberne havde taget, men så
kom de i kamp med en kano med et par karibere, som skød med bue og pile. Den ene
blev dræbt og den anden såret, ligesom en
spanier blev dødeligt truffet. Columbus
kaldte den østlige pynt af bugten for Cabo
de la Flecha (pilepynten) .l7
Flåden sejlede nu videre mod nord til
den klynge øer, som han gav navnet de
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11.000 Jomfruers øer (Once Mil Virgines)
efter legenden om den hellige Ursula af
Køln med hendes 11.000 jomfruer. Det er
derfor, de den dag i dag hedder Virgin Is
lands. De nuværende engelske Jomfruøer
gav han navne som Anegada, Virgin Gorda,
Tortola, og de amerikanske Jomfruøer - tid
ligere Dansk Vestindien - døbte han St.
Thomas og St. Juan (St. Jan, engelsk St.
John). Herpå fortsatte han via den større ø
Puerto Rico (den rige havn) - han kaldte
den forøvrigt Sanjuan Bautista (Johannes
Døberens ø) - til Haiti (Hispaniola) for at
undsætte de efterladte 39 folk i Navidadfortet.
Til Columbus’ store græmmelse viste det
sig, at de alle var blevet dræbt af de indfød
te, idet de havde provokeret dem med ran,
voldtægt, tortur, drab osv. Columbus havde
ved afskeden formanet dem til at omgås de
tillidsfulde indfødte venligt. Nu var der ik
ke andet for end at straffe dem blodigt. De
blev tvangsomvendt og gjort til slaver - 500
blev sendt til Spanien -, og mange blev
dræbt. Mødet mellem de to kulturer havde
atter vist sig katastrofalt for begge parter.
Columbus grundlagde nu et nyt støtte
punkt på Haiti. Til ære for dronningen
kaldte han det Isabella. Det viste sig dog at
ligge uheldigt i et vådområde med millio
ner af moskitoer, hvorfor det efter få år
blev afløst af Santo Domingo (nu hovedstad i
den Dominikanske republik). Denne by
skulle i fremtiden blive spaniernes faste
punkt i Vestindien. Han opsøgte igen Cu
ba, som han stadig troede var en del af Ki
na. Han fandt aldrig ud af, at det var en ø.
Det skønne Jamaica anløb han også, men
udbyttet af guld og andre rigdomme var

De første “indianere” Columbus traf, var de primiti
ve men venlige tainoer af arawak-stammen. 1493
kom han i kontakt med kariberne, en langtfra frede
lig stamme, som var i færd med at undertvinge
arawak'erne på St. Croix. Vist p.gr. af en sproglig
misforståelse troede spanierne, at kariberne var kan
nibaler, men det er aldrig bevist, at de var det.
Træsnittet her - fra 1505 - viser nok, at disse karibere
så “vilde” ud, men ikke at de var menneskeædere.
The first “Indians ” whom the Spaniards met were the pri
mitive and peaceful Tainos of the Arawak tribe, but in
1493 they met the Caribs who were engaged in overpowe
ring the Arawaks. The Spaniards thought that the Caribs
were cannibals, but this has never been proved. Woodcut
from 1505 shoxuing a Carib couple.

stadig magert. Han pådrog sig desuden
den uundgåelige malaria, som alle før eller
senere kom til at lide af og eventuelt bukke
under for. Columbus blev dog skånet og
drog hjem.
I juni 1496 ankom han til Cadiz. Da var
det klart for alle, at han havde været en
dårlig administrator, der ikke kunne klare
at sætte sig i respekt over for de selvbevid
ste og stridslystne spaniere, høje som lave.
Selv om han var admiral, vicekonge og gu
vernør, regnede de hovne og arbejdssky
adelsmænd ham åbenbart ikke for så god
som en spanier. Han var jo udlænding og af
ringe herkomst, - hans dygtighed ufortalt.
Han beholdt dog majestæternes, ikke
mindst Isabellas velvilje, selv om de til sidst
blev nødt til at fratage ham vicekongevær
digheden af gavn, dog ikke af navn. Han
kunne ikke undgå at føle, at han var på
nedtur.

3. ekspedition
På sin tredje rejse (1498-1500), der med
seks skibe gik ad en endnu sydligere rute,
kom Columbus til øen Trinidad. Syd for
den så han den mægtige Orinoco-flods
enorme delta, hvis ferskvand i en afstand af
48 léguas fyldte Paria-bugten. Her så han
også indianske fiskere drive perlefiskeri
med stort udbytte. I sin feberfantasi - han
led atter af malariaanfald - mente han, at
floden måtte være en af paradisets fire flo
der, og at paradiset altså måtte befinde sig i
nærheden. Han satte her sin fod på Sydame
rikas fastland i det nuværende Venezuela.
Han var klar over, at han her havde fundet
et stort og ukendt kontinent, og skrev til
majestæterne, at besiddelsen af dette ville
gøre dem til de største herrer på jorden.
Herfra stak han tværs over det Karibiske
hav til Santo Domingo, hvor hans bror Bar
tolomé fungerede som guvernør. Her stod
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det alt andet end godt til blandt de mange
spanske kolonister. Han havde ikke autori
tet nok til at sætte dem på plads, og maje
stæterne fik mangfoldige klager over hans
og broderens elendige administration
sendt hjem med hvert skib. Til slut måtte
de beslutte sig til at lade den effektive em
bedsmand Francisco de Bobadilla undersøge
forholdene som kongelig kommissær. Det
te ordensmenneske, der ikke var nogen
ven af Columbus, var så forfærdet over at
møde den massive front af slendrian, sny
deri, jalousi, oprør, overgreb osv., at han
straks satte Columbus fra bestillingen som
guvernør og sendte ham og hans bror
hjem med næste skib, begge med lænker
om arme og ben som storforbrydere. Det
var for Columbus en ufattelig ydmygelse i
forhold til tidligere triumfer. Han mødte
op for Isabella og Ferdinand med lænker
på og blev straks sat fri af de rystede regen
ter, der erklærede, at det absolut ikke hav
de været meningen. Men i realiteten var
Columbus nu uden magtbeføjelser. Det har
sikkert også naget hans sjæl at høre om
portugisernes vellykkede ankomst til Indi
en under Vasco da Gama 1498. Hvad var
hans egen indsats værd?
4. ekspedition
Columbus følte i sin håbløshed, at han måt
te ud igen. I 1502 fik han - egentlig mærke
lig nok - lov til med fire karaveller at tage på
den fjerde rejse, som han optimistisk håbe
de skulle give nye opdagelsesresultater. Nu
måtte han sætte alt ind på at opsøge centre
ne og herskerne i de store riger, som det
endnu ikke var lykkedes ham at finde. Især
Indien lå ham på sinde. Ad den velkendte
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rute kom han via Antillerne til Santo Do
mingo, hvor den nye guvernør Nicolas de
Ovando havde fået kongelig ordre til ikke at
lade vicekongen - for den titel havde han
endnu - anløbe havnen, så han måtte ligge
udenfor på reden. Også dette en ny ydmy
gelse! Men hævnen kom som sendt fra
himlen. En rigt ladet spansk flåde lå i hav
nen for afgang, og Columbus, der med sin
forunderlige nautiske tæft kunne fornem
me, at en orkan var undervejs, advarede
Ovando mod at lade den afsejle. Ovando
var ikke til sinds at tage mod råd fra Colum
bus, så han lod den sejle. Om bord var Bo
badilla, som ved sin hårdhændede optræ
den havde gjort sig grundigt forhadt, ikke
mindst blandt de indfødte, og ligeledes an
dre af Columbus’ erklærede fjender blandt
embedsmændene. Næppe var de kommet
ud i rum sø, før orkanen ramte dem. Tyve
af skibene gik under med besætning og
fragt, og næsten alle Columbus’ uvenner
druknede. Han tog dette som et tegn på, at
Vorherre stod på hans side og ville hævne
den uretfærdighed, han havde lidt.
Han sejlede nu via Cuba over det Karibi
ske hav til det nuværende Honduras’ kyst,
hvor han kom i kontakt med det berømte
maya-folk uden at få noget indtryk af dets
kultur, som var langt højere end hvad han
hidtil havde set. Videre langs Mellemame
rikas østkyst forbi det nuværende Nicara
gua og Costa Rica langs Panamå-tangen,
som han dog ikke overskred. Han må have
hørt, at der ikke var langt over til havet
mod vest - Stillehavet - , for han identifice
rede tangen med Malakkahalvøen. Herfra
kunne der ikke være langt til Indien, men
te han. Men han fandt selvfølgelig aldrig

Columbus var som admiral uovertruffen på naviga
tionens område, men som vicekonge og guvernør
var han helt umulig og kunne ikke holde styr på den
brogede skare eventyrere og conquistadorer, som var
hans undersåtter. Kun få år efter hans store triumf
kom den bitre nedtur: På sin tredie rejse (14981500) blev han på Haïti slået i lænker af den udsend
te kongelige kommissær Francisco de Bobadilla og
ført som storforbryder til Spanien, hvor majestæter

ne dog straks løslod ham. Men vicekonge blev han ik
ke mere. (Stik af Theodore de Bry).
Columbus
achieved many triumphs as a navigator and an admiral
but he was a wretched administrator. On his third voyage
(1498-1500) he was put in chains on the island of Haïti by
the royal commissar Francisco de Bobadilla and carried
home to Spain as a super-criminal. The King and Queen,
however, had him released immediately.
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Malakkastrædet, som skulle føre ham der
til, og p.gr. af ualmindelig dårligt vejr, syg
dom og andre uheld måtte han vende om.
Det endte med, at alle fire skibe gik tabt ud
for Jamaicas kyst, efter at der havde været
mytteri, kamp mod de indfødte, proviant
mangel, malariadød osv. Skibsskrogene var
næsten opædt af boreorme. Alle måtte red
de sig ved at svømme i land. Det var en for
tvivlende situation, som ikke blev bedre ved
at de spanske myndigheder i Santo Do
mingo, som de til slut med besvær fik sendt
et nødråb til, ikke ønskede at hjælpe Co
lumbus, som de kun kendte som en be
sværlig kværulant. Efter over et års ophold
på den øde, moskitoforpestede strand kom
endelig et lille skib for at afhente de sørge
ligt få tilbageblevne. Blandt dem var forøv
rigt Columbus’ søn Ferdinand, der havde
gjort rejsen med. Alle havde været ved at
miste håbet om at overleve.
Død og eftermæle
I november 1504 kom Columbus syg og
ødelagt tilbage til Spanien. Da lå hans be
skytterinde Isabella for døden, og ingen
havde brug for ham. Han døde selv 20. maj
1506 i Valladolid. Hans lig nedsattes 1513 i
domkirken i Sevilla - de sørgeligt berømte
lænker kom med i kisten -, men overførtes
omkring 1536 til katedralen i hans egen by
Santo Domingo på Haiti. 1796 blev det flyt
tet til Habana på Cuba, og efter den
spansk-amerikanske krig tilbage til Sevilla i
1896. I den kæmpestore katedral kan man
nu dvæle foran hans store gravmæle med
ligbåren, der bæres af de fire kronede kon
ger af Kastilien, Leon, Aragon og Navarra i
overmenneskeligt format. Der er dog op
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stået tvivl om han virkelig ligger der. En
hver guide i kirken betror turisterne, at de
derovre i Habana beholdt hans ben og
sendte de forkerte tilbage, - måske sønnen
Diegos.
Den verdensdel, som Columbus sig selv
uafvidende fandt, fik ironisk nok ikke hans
navn, da han allerede før sin død næsten
var glemt af offentligheden i mængden af
de talrige spanske ekspeditioner. En rig flo
rentinsk købmand Amerigo Vespucci, der
som amatørgeograf havde været med på et
par spanske ekspeditioner, bl.a. en, som
blev ledet afJuan de la Cosa, og havde skre
vet journalistiske beretninger derom, var
blevet så populær ved sine spændende skil
dringer, som folk over hele Europa slugte,
at man efter hans fornavn kaldte den nye
verden, “novo mundo”, for Amerika og ikke
f.eks. Colombia. Sælsomt er det unægtelig,
at en playboy og charlatan, som Vespucci er
blevet kaldt, skulle give navn til to store
kontinenter.
At Columbus var en idérig person og en
overmåde god navigatør, som trods dati
dens ganske primitive hjælpemidler allige
vel med forbavsende sikkerhed fandt vej
over verdenshavene, er klart. En betydelig
del af hans personlighed bestod som sagt af
fantasifulde drømme og megen religiøs
mystik, selv om man ikke må tro, at han
kun var en veg fantast. Var han det, var han
forblevet ukendt. Anekdoten om Colum
bus’ æg kaster et skarpt lys over hans snar
rådighed og overlegenhed over for de
dumsmarte adelige kritikere. Ganske vist er
denne historie gammel: den blev fortalt
trekvart århundrede før om den italienske
arkitekt Filippo Brunelleschi, der vovede

Columbus' apoteose som admiral over oceanet. Han
står i harnisk og hjelm, med admiralsstav og kristent
banner på dækket af et skib, på hvis bovspryds nok
den Helligånds due sidder, mens admiralsbolsanen
med hans broderede våbenskjold vajer fra storma
sten. Havets hedenske væsner og guder hylder ham:
Neptun med tritoner, til højre jagtens gudinde Dia
na, havfruer og havuhyrer, - en pudsig men tidstypisk
blanding af hedenskab og kristendom. (Stik af Th.
de Bry).
Columbus as admiral of the ocean, with a
church banner, the dove of the Holy Spirit, and the pennant
with his coat-of-arms. The heathen creatures of the sea are
paying tribute to him: Neptune, tritons, Diana, mermaids
and sea monsters.

det umulige: at sætte kuplen på domkirken
i Firenze. Men den er nok karakteristisk for
dem begge.
Ingen vil nægte, at Columbus var umulig
som administrator, - en post han selvfølge
lig aldrig skulle have forlangt at få. Hans
stædige tro på at have nået i hvert fald ud
kanten af Asiens s tor riger, er latterlig for
os, der kan slå op i atlasset og se hvordan
verdensbilledet ser ud, og der var jo da og
så mange i datiden, som følte det. Men
man må ikke glemme, at denne fikse idé
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var baggrunden for hans tanker og bedrif
ter. Uden den var han ikke draget ud.
Her kan man ikke lade være med at spe
kulere på, hvad Columbus ville have gjort,
hvis han med sin lille fattigmandsflåde vir
kelig var kommet til kejseren af Zipangu
(Japan), storkhanen af Cathay (Kina) eller
maharajaerne af Indien. Hvordan ville han
være kommet på talefod med dem? Hvad
havde han at tilbyde af handelsvarer ud
over primitive glasperler, bjælder og røde
hatte? Hvordan kunne han håbe på at give
dem et indtryk af de spanske majestæters
magt og vælde? Ville de ikke have anset
ham for en fræk og latterlig bissekræmmer
eller en galning? Ville de ikke dræbe ham
og ødelægge hans skibe? Nu blev disse
spørgsmål ikke aktuelle, og det var sikkert
et stort held for ham, at han havnede
blandt uciviliserede naturfolk, som han
kunne imponere med sine bjælder. Man sy
nes ved nærmere eftertanke, at alle hans
ekspeditioner var yderst letsindigt tilrette
lagt. Selve sejladsen var forsvarlig, om end
dristig, - men følgerne? De var dog tænkt
som handelstogter, men Columbus havde
hverken varer at handle med, penge at
købe for eller magt at tiltvinge sig fordele
med. Mon Isabella og Ferdinand virkelig
ikke har tænkt på disse særdeles vigtige
spørgsmål?
Columbus’ opdagelser betød en vældig
ekspansion for Europa på godt og ondt,
langt mere end nordboernes tilfældige lan
dinger i ugæstmilde himmelstrøg. Han kan
derfor trods alt med rette kaldes den virke
lige opdager af Amerika. Han skal have
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æren derfor, men et vældigt ansvar blev
derved lagt på hans skuldre og hans efter
mæle indtil og udover denne dag, vi fejrer
hans jubilæum.
Om han selv efterhånden muligvis fik en
lille tvivl i sit sind, hvorvidt han nu virkelig
havde nået Indien, kan vi ikke vide. Det vil
le næsten have været helt forkert, om han
havde. Og hele verden accepterede i virke
ligheden straks de misvisende indiske be
tegnelser. De vil formodentlig aldrig kunne
udryddes af sproget.
At Columbus snød, løj, bedrog, brugte
småfiduser osv. hvor han mente det var
nødvendigt, kan vi dårligt bebrejde ham,
for det er rent menneskelige træk. Den sor
teste plet på hans ære, synes vi, er de sølle
maravedis, som han tilsvindiede sig fra den
stakkels sømand Rodriguez, der først så
land forude. Ellers opførte han sig, såvidt vi
kan se, som en gentleman. Men forøvrigt
er det ikke et vigtigt spørgsmål, om vi kan
lide ham eller ej. Efter hans ganske kortva
rige tiårs optræden på verdensteatret, hvor
han ligesom sprængte alle horisonter, så
Europa unægtelig anderledes ud. Hvorvidt
det var godt eller ondt, er op til hver en
kelts afgørelse. I hvert fald: sket var sket, og
der gik ingen vej tilbage.
Uden tvivl havde Columbus et varmt
menneskehjerte, og vi må nok på hans veg
ne være glade for, at han døde så tilpas tid
ligt, at han ikke blev udsat for at opleve
conquistadorernes værste terroraktioner:
Cortéz’ i Meksiko og Pizarros i Perû - og
utallige andre forbrydelser.

Efterskrift og henvisninger
Denne artikel tilegner jeg mindet om min strenge
ven og kyndige læremester, kaptajn Carl V. Sølver
(død 1966), som ikke mindst med sit værk “Imago
mundi” fra 1951 åbnede øjnene hos mange yngre
maritimhistorikere for navigationens udvikling og
hjælpemidler i opdagelsesrejsernes tidsalder. Han
ville ganske sikkert have haft meget at indvende mod
nærværende arbejde, som dog er skrevet i ærbødig
hed for hans store lærdom og praktiske viden, men
jeg håber og tror, at han omend brummende ville
have godkendt nogle af de nye tanker i det.
I 1828 udgav i London den berømte amerikanske
forfatter Washington Irving (1783-1859) den første
populære bog om Columbus, “A History of the Life
and Voyages of Christopher Columbus”, som han

havde skrevet, da han var amerikansk ambassadør i
Spanien, samtidig med at han arbejdede på sin char
merende bog “Tales of the Alhambra”, der er blevet
en slags bibel for alle Alhambra-elskere (udg. 1832).
Columbus-bogen blev en stor succes og startede en
syndflod af bøger om hans opdagelsesrejser, og den
udkom endda som skolebog i forkortet udgave. Han
dels- og Søfartsmuseet har i sit bibliotek en udgave,
trykt i Leipzig 1840. Den har tilhørt kapt. Sølver, fra
hvem museet har arvet den. Siden da har et utal af
mennesker i alle lande følt sig kaldet til at give deres
bidrag til løsning af gåden om Columbus. Her skal
blot nævnes et lille udvalg, som jeg har haft lejlighed
til at lære afog tage stilling til.
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Christopher Columbus Dream and Reality
Summary
1992 is the year we celebrate the 500th anniversary
of the discovery of America by Columbus. In actual
fact many people visited America before him, not
only the Northmen living in Greenland around the
year 1000 A.D., but also others, including many
sailors who were carried over to the eastern coast of
America by the constantly blowing trade wind and
were stranded with no possibility of returning.
Many people in North, Central and South Ameri
ca have protested against the festivities to celebrate
the anniversary and indeed against Columbus him
self. This is because of the violence, slavery and
genocide which followed in his wake, not to mention
the terrible ravages caused by the Europeans' dis
eases. However, if Columbus had not set out on his
voyage then another person would have done so.
The time was ripe and it was necessary to find the
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New World. The ancient trade and communication
links with the wealthy Asian countries like Japan,
China and India had been cut off by the Muhamme
dans, and Portugal, Europe's leading maritime nati
on, was trying to make contact with India by sending
its ships south of the unknown part of Africa. It took
about three-quarters of a century before Bartolomeu
Diaz reached the Cape of Good Hope in 1488, and it
was not until 1498 that Vasco da Gama sailed the last
lap of the journey across the Indian Ocean.
Other people, the Italian geographer Toscanelli
for example, suggested the alternative idea of sailing
to the west from Europe, since his calculations
showed that the distance to East Asia across the At
lantic Ocean could not be very great, and people
knew quite well that the Earth was round. The idea
was seized on by an Italian called Christopher Co-

lumbus (Cristoforo Colombo), who was born in the
rich maritime trading city of Genoa in 1451. He was
a trained sailor who knew the Mediterranean Sea
and the Atlantic Ocean from Iceland to the Gold
Coast, and he had lived in Lisbon and on Madeira.
In or around the year 1484 he approached the Portu
guese king Joào II with a plea for support in sending
a ship to the west, but he was refused. The following
year he moved to Spain, where he settled down,'
changed his name to Cristobal Colon and asked King
Ferdinand and Queen Isabella for support. They too
refused his request. Spain was at war with Granada,
the last of the Moorish states, and had no money for
Columbus' project. After Granada was finally de
feated in 1492 the Spanish regents decided to sup
port him. A modest fleet consisting of two small cara
vels and the nao “Santa Maria” were equipped with
the bare necessities, and on September 6th 1492 the
voyage of discovery began from the Canary Islands.
Countless books have been written about Colum
bus, and yet there are many aspects of his life and
travels which have always been an enigma. Research
conducted in recent years has solved some, but not
all, of the riddles. The following account is based on
the theories put forward by the Spanish maritime
historian Professor Luis Coin in Cadiz. Not all the
theories are substantiated but they do explain some
of the enigmas surrounding Columbus.
A rewritten version of Columbus' diary from his
first voyage has been preserved, but it is written in
such a confusing and illogical way that it is quite
clearly a source of deliberately false information.
This can only be explained by the fact that Columbus
did not after all sail due west, which has always been
the accepted theory, but in fact chose a much more
southerly route in order to take advantage of the
north-east trade wind, whose secret Columbus had
been the first to discover. However, this entailed sail
ing through Portuguese territorial waters, a for
bidden area for a Spanish expedition, and that is why
the diary conceals the true facts.
In several places the diary mentions a sea chart
which Columbus followed. It must have been an
amazingly accurate chart drawn on board an
unknown ship, which some time earlier might have
driften into the Caribbean Sea and only got out

again with some difficulty. Columbus may have ob
tained it from the first mate who both drew it and
described the route quite accurately.
Within 20 days they reached the Antilles, which lay
hidden behind the fog, so it was not until the 32nd
day, having drifted north-west with the current, that
they made a landfall and went ashore on the little is
land of Guanahanf in the Bahamas. Columbus called
the island San Salvador, but we do not know exactly
which island it was. The natives, naked and primitive
Tainos of the Arawak tribe, gave the strangers a
friendly welcome and believed they came from
heaven. After journeying onwards they found the is
lands of Cuba and Haiti (Espanola), but they met
only poor people, not the rich, sophisticated Asians
they were seeking. Nor was there much gold, spices
or other riches. To add to their disappointment the
admiral ship ran aground on a coral reef and sank.
Columbus called the islands “las Indias” (cf. the West
Indies) and the natives “Indians”.
They had to leave half of their men in a hastily
built fort called Navidad on Haiti and then set off
home. Columbus knew that once on a level with Por
tugal the westerly winds would carry them home, but
there were fierce winter storms which instead carried
them into Lisbon, the arch-enemy's port. The Portu
guese king was very bitter when he heard that
Columbus had found the way to India, but his ex
perts realized immediately that it could not possibly
be part of the fabulous lands of Asia he had found.
Back home in Spain on March 15th 1493, the
regents were delighted to hear about the discovery
of the new world, although they were diasppointed
about the few riches which the expedition had
brought back. In actual fact the incredibly beautiful
West Indies were very poor and constantly plagued
by droughts and hurricanes.
Columbus embarked on his second voyage as early
as September 25th 1493, this time accompanied by a
whole fleet of colonists, soldiers, civil servants etc.,
and with all the necessary equipment. They shaped a
southerly course just as on the first voyage, and by
the beginning of November they had made a landfall
and had started sailing north-west alongside the
Antilles. Danish readers will be interested to know
that on November 14th they anchored off the
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northern coast of the island of St. Croix (Santa
Cruz), which at a later date was Danish and is now
one of the U.S. Virgin Islands. Here they came into
contact with the warlike Caribbean people, who were
busy oppressing the peaceful Arawaks. The Caribbeans were branded as Cannibals, although this accusa
tion was never proven.
When the fleet reached Haiti it turned out that
the natives and killed all the Spaniards who had been
left there, because the latter has proceeded to
pillage, terrorize, rape and kill the islanders. Colum
bus set up a second strongpoint on Haiti called
Isabella, which was later replaced by Santo Domingo.
The whole voyage lasted about 2% years but was
largely fruitless.
On the third voyage (1498-1500) Columbus dis
covered Trinidad and went ashore on the mainland
of South America in what is now Venezuela, by the
mouth of the great river Orinoco. In his fever-in
duced hallucinations (nobody avoided getting mala
ria) he believed that the river was one of the four
rivers of Paradise and that Paradise itself must be
nearby. His voyage continued to Santa Domingo,
which had almost disintegrated: the large number of
Spanish colonists were fighting among themselves
and they treated the natives shamefully despite the
government's decree about treating them humanely.
Columbus, who was not only admiral of the ocean
but also viceroy and vice governor, could not com
mand respect, so the regents sent Bobadilla, a stern
but efficient commissar, to restore order. He had
Columbus chained by the arms and legs and sent
him home. The King and Queen were horrified over
this and had him released, but that was the end of his
career as an administrator. He was a brilliant navi
gator but a wretched civil servant.
On his fourth voyage (1502-04) he staked every
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thing in a last bid to find the rulers and great cultural
centres of East Asia, which he had been seeking for
so long but for good reasons never found. He sailed
along the coasts of Honduras, Nicaragua and Costa
Rica and believed that the Isthmus of Panama was
the peninsular of Malacca, not far from India. Not
even this time did his dream come true, which was
probably lucky for him. His little fleet was not very
impressive and he had neither goods to sell nor
money to buy with. Exactly how he - and the Spanish
regents - had envisaged the establishment of favour
able trade relations we do not know. Instead he was
wrecked on the coast of Jamaica and had to stay on
the beach for over a year before he and the few other
survivors were saved.
When he came home in 1504 his protectress,
Queen Isabella, lay at death's door. Columbus him
self died in 1506 in Valladolid, prematurely aged,
ailing and forgotten. His appearance in the theatre
of world history lasted only 14 years, but after him
the picture of the world was completely altered. In
1536 his body was moved from the cathedral in Se
ville to Santo Domingo and from there to Havana,
where it lay until 1896 when it was returned to Sevil
le. However, some people suspect that it is not Co
lumbus' bones which lie there but perhaps those of
his son Diego.
Ironically the continent which Columbus had
found was not named after him. Instead it was quite
undeservedly named after an Italian merchant
called Amerigo Vespucci. Columbus himself believed
to his dying day that he had found Asia. Naturally
enough, he could not just give up this idea since it
formed the basis for his voyages. We can just be
thankful that this pious Christian and, by all ac
counts, gentleman did not live to experience Cortez'
reign of terror in Mexico and Pizarro's in Peru.

Inger Højbjerg: Bybefolkningen i Tranquebar
i begyndelsen af 1700-tallet

Interessen forfremmede kulturer og deres møde
med en dominerende europæisk kolonimagt har
artiklens forfatter, historikeren Inger Højbjerg,
fået fra mange års ophold i udlandet. Emnet er
her Tranquebar by i den nuværende delstat
Tamil Nadu, hvor danskerne opholdt sig i
225 år.

Rejsen til østen kaldes en afdeling på Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Der
hænger et fint farvelagt perspektiv over
Tranquebar by med Dannebrog vajende
fra kastellet og det nordre fæstningsværk.
Signaturen øverst indeholder en oversigt
over navne på fæstningsværkerne, malabarske pagoder og enkelte af byens andre byg
ninger. Hverken kunstneren eller hvilket
tidspunkt tegningen stammer fra afsløres.
Byen indenfor murene har et netværk af
lige gader, hvor små og store huse, næsten
alle med rødt tegltag, ser meget danske ud.
Kun nogle enkelte fremmedartede bygnin
ger får en til at tvivle på, om byen ligger i
Danmark. Næsten alle byens gader har
danske navne, såsom Kongensgade, Nørre
gade, Købmagergade o.lign. Men Basaren,
Nickensgade og Settigaden understreger
det fremmede, det eksotiske ved byen. Der
er ingen mennesker i byen, kun nogle ski
be på havet udenfor byen giver perspekti
vet liv. Alligevel virker byen ikke forladt,

man fornemmer den er befolket, men får
ingen antydning af med hvem og hvor
mange.
Den befæstede by ligger i det sydøstlige
Indien, på Coromandelkysten i det, der i
dag er delstaten Tamil Nadu.
Vi ved også på hvilket tidspunkt, i byens
historie, at den så sådan ud, nemlig i slut
ningen af 1690'erne.
Vi tror også, vi kender tegneren, da der
findes et tilsvarende koloreret bykort på
Det Kgl. Biblioteks Kortsamling, signeret af
Premierløjtnant Daa Trellund i 17331. Pro
spektet på Kronborg må være forlæg til det
te.
Men hvorfor der er et gab på næsten 35
år imellem den aftegnede by og det udar
bejdede perspektiv, er endnu ikke helt klarlagt2.
Hidtil har vi ikke kendt meget til Tran
quebar by i ovennævnte periode, hverken
hvor mange, der boede i byen, hvem de
var, hvilke erhverv, der fandtes i byen og
hvorledes dens erhvervs- og socialtopografi
så ud3. Det, der primært har været behand
let før, er handelen og de udsendte danske
re. Begge emner er beskrevet af Gunnar
Olsen og Kamma Struwe i Vore gamle
Tropekolonier (bd. 5 og 6) samt af Ole
Feldbæk i Politikens Danmarks Historie:
Kolonierne i Asien og Afrika.
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Kronborgs “Trelkindskort”: Tranquebar by, som den
så ud i slutningen af 1690'erne. Dette prospekt er
forlæg til “Trellundskortet” udført i Danmark 1733.
(Handels- og Søfartsmuseet).
Kronborgs “Trellund
map ” showing the town ofTrankebar as it looked at the end
of the 1690's. This prospect is the model for the “Trellund
map” which was drawn in Denmark in 1733. (Danish
Ma ritime Musen m).

Jeg skal i denne artikel forsøge at befolke
byen, og dermed finde svar på ovennævnte
spørgsmål.
Tranquebar og Danmark
Perspektivet viser Tranquebar by, som den
så ud lige før år 1700. På det tidspunkt hav
de Tranquebar med by og opland været
dansk handelsstøttepunkt i næsten 80 år.
Hele området var på størrelse med Fanø.
Det var primært et landbrugsområde med
et par mindre byer, hvor befolkningen leve
de af agerbrug, kvægdrift, fiskeri og han
del. Tranquebar by ude ved kysten var han
dels- og søfartsby, og hovedsæde for den
danske handels administration og garnison
i hele områdets 225-årige danske periode.
At Danmark havde et så fjerntliggende
handelsstøttepunkt, skyldtes Christian IV,
der i 1616 oprettede det Dansk Ostindiske
Handelskompagni efter nederlandsk møn
ster. I begyndelsen af 1600-tallet havde 2
nyetablerede handelskompagnier, det en
gelske East India Company og det neder
landske Vereenigten Oostindische Com
pagnie, sendt ekspeditioner til Ostindien,
for der at hente de i Europa så efterspurgte
varer. Det nederlandske kompagni opnåe
de hurtigt betydelig økonomisk succes,
hvilket Christian IV ønskede at kopiere i
dansk regi.

Kompagniet sendte i november 1618 en
ekspedition til Indien. 2 år efter nåede den
kongeriget Tanjore, som i begyndelsen af
1600-tallet var regeret af en Nayak, udpeget
af herskeren Vijayanar, hvis rige Nayak’en i
1620 frigjorde sig fra. Admiral Ove Gjedde,
ekspeditionens leder, erhvervede af Nay
ak’en i 1620 et mindre landområde om
kring en lille handelsby ude mod kysten,
hvor både område og by blev kaldt Tranqu
ebar. Der etablerede han handelsstøtte
punktet, som mellem 1620 og 1777 blev ad
ministreret af danske handelskompagnier
med hovedkontor i København. 1777 blev
administrationen overtaget af den danske
konge, indtil området i 1845 blev solgt til
den engelske koloniadministration. Staten
Tanjore var i 1799 blevet indlemmet i det
britiske kolonivælde, kongefamilien fra
Tanjore blev da sat på pension og uddøde i
1855, 10 år efter englændernes køb af
Tranquebar.
Det bærende grundlag for danskernes
tilstedeværelse i Indien var handel med va
rer fra Sydøstasien og fjernøsten. Peber,
som groede på Malabarkysten og Sumatra,
nelliker og muskat fra Molukkerne, kanel
fra Ceylon, porcelæn og silke fra Kina og fi
ne bomuldsstoffer fra Coromandel og
Gujarat.
Tranquebar var centrum for den såkald
te indenrigshandel. Varer, der ikke kunne
skaffes i Indien, blev indkøbt andre steder
og fragtet til Tranquebar. Der blev de op
magasineret eller direkte afskibet til Kø
benhavn, hvor de blev solgt på auktion.
Efterspørgslen varierede i de 225 år, og
dermed også de varer, der blev produceret
eller handlet i Tranquebar.
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Byen Tranquebar, hvis østlige grænse
var strandkanten ud mod det indiske hav,
var stedet, hvor den danske fæstning Dans
borg blev bygget. Herfra blev området ad
ministreret og handelen dirigeret, og her
slog danskerne sig ned, når de kom til
Tranquebar i kompagniets eller kronens
tjeneste.

Tranquebar by i begyndelsen af 17OO-tallet
Tranquebar var, da danskerne ankom, en
gammel handels- og søfartsby, hvis bygræn
se var markeret med glatslebne sten.
Byens størrelse og fysiske udstrækning
på den tid er ukendt. I løbet af århundre
det udviklede Tranquebar sig til en be
fæstet by med en indisk bydel, hvori lå et
adskilt kvarter for muhamedanerne, og en
europæisk bydel. Flertallet af byens befolk
ning var indere og hinduer, et mindre an
tal var muslimer,og desuden fandtes en lille
katolsk menighed, hvis tilhængere fortrins
vis kom fra indoeuropæerne.
Det er først i begyndelsen af 1700-tallet vi
hører om folketællinger i Tranquebar.
Den tidligste stammer fra 1702 og er kun
kendt fra et referat i en rapport fra 17271.
Den næste rapport blev udarbejdet i
1730, da den nyudnævnte guvernør Diderich Mühlenport anmodede guvernementet om at udfærdige en rapport, der skulle
indeholde en beskrivelse af stedets indbyg
gere, både europæere og indere, lutherske
og katolske, deres huse, gårde og hytter,
den tilstand, bygningerne befandt sig i,
hvilket håndværk, der fandtes og hvad folk
ernærede sig ved.
Opgaven blev udført i løbet af 10 dage
og afleveret juleaften 1730. Samtidig blev
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der udarbejdet en statistik over 3144 huse
med et ukendt antal indiske beboere i ko
lonien, delt op på byen Tranquebar og 9
andre bebyggelser i området5.
Rapporten er i 2 dele. Den ene indehol
der en liste på 178 matrikler, bebygget med
184 huse, med en beskrivelse af, hvilke ma
terialer de var bygget af, hvor mange værel
ser de rummede, og hvilken tilstand byg
ningerne var i. 10 huse var ubeboede, re
sten var beboede. Ud for hvert beboet hus
var anført eet navn, samt vedkommendes
erhverv og religiøse tilhørsforhold.
Den anden del af rapporten indeholder
en opsummering af 2416 bygninger i områ
dets 9 landsbyer samt 544 huse i Tranque
bar by. Her var 507 ren beboelse, 37 var forretninger/boliger. Husene var delt op i ka
tegorier i forhold til byggematerialerne.
Beboerne var registreret ud for husene ef
ter en blanding af etnisk - religiøst - kaste og erhvervsforhold.
Der er ingen tal på beboerne i hvert hus,
der er ingen tal på indbyggerne, hverken i
Tranquebar by eller i landsbyerne.
Husbeskrivelsen fortæller os noget om
de økonomiske skel i byen, blandt de er
hvervs- og befolkningsgrupper, der beboe
de husene, ud fra den betragtning at velha
vende folk boede i solidt byggede huse, og
fattige boede i primitive hytter. Det er en
meget forenklet konstatering, men det er
stort set, hvad rapportens husbeskrivelse
kan bruges til. Det er først når den sam
menstilles med det kendskab, vi har til by
ens topografi, at velstand og fattigdom kan
fortælle noget om byens næringsliv.

Seutterkortet: Tranquebars område ca. 1730. For
uden byen Tranquebar ude ved kysten lå landsbyer
ne Tillali og Poriar inde i landet omgivet af rismar
ker. Kortet er udarbejdet efter missionærernes teg
ning og trykt i Frederik Vs atlas, bd. 48. (Handels- og
Søfartsmuseet).

The Seutter map showing the Trankebcir region in about
1730. Äs well as the town of Trankebar itself out on the
coast there were the inland villages of Tillali and Poriar
surrounded by paddy fields. The map was draiun up on the
basis of the missionaries' drawing and printed in Frederik
V's atlas, vol. 48. (Danish Maritime Museum).
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Byens gader ifølge 1730-rapporlen
Byens topografi kan delvist udledes af dens
gadenavne.
I rapportens 1. del beskrives husene,
som de lå i gaderne, først mod nord, deref
ter mod syd. De første 11 gader har danske
navne, der alle virker bekendte. Det er
Slotsgade, Kongensgade, Prins Jørgensgade, Calneyensgade, Prins Frederiksgade,
Pilestræde, Nygade, Smutstræde, Prins
Christiansgade, Admiralsgade og Gylden
løvsgade, som var listens gade nr. 12.
Fortsættelsen af rapporten læses som cite
ret: “13 NOTA! Siden eÿ vides nogen visse
nafne paa de gader hvor efterfölgende
waaninger ligger, saa har jeg til widere ef
terretning herom bemerket stederne om
trent hvor samme er beligende, nemlig:”
Sic.
Og den beskrivelse var for lokalkendte.
Husenes beliggenhed var ikke beskrevet i
forhold til de 4 verdenshjørner. Det var be
skrevet, hvordan de lå i forhold til bygnin
ger og bymurens fæstningsværker, noget
som en lokalkendt kunne genkende, men
som det for os i dag ikke er muligt at tegne
ind på et kort. Det var huse ved Klingenborg (en af bastionerne opkaldt efter en
tidligere direktør i kompagniet), huse bag
den portugisiske kirke, som lå lige nord for
landporten, og andre huse ved Vestre Vold
og ved fæstningsværket Oldenborg, hvis
beliggenhed, der er tvivl om. Her lå hus nr.
178, rapportens sidste. Bagest i rapporten
er der en statistisk opgørelse over indhol
det, og der kommer en forklaring på de
manglende gadenavne: Efter Gyldenløvs
gade står “NB: folgende gade nafne vides
vel er ei saaledes som deres nafn gives hvor-

Seutters bykort: Tranquebars by, som missiona:rerne
tegnede den i 1730. Gadenavnene i den indiske by
del er: 7. De muslimske gader. 9. og 12. Settiergaden,
navnet på kasten, hvorfra lærredshandlerne kom.
13. Pagodegaden. 15. Sellingergaden. 16. Smedega
den. 18. Lærredsmalergaden. 22. Fiskebasaren...
Størsteparten af missionærerne var tyske, og al kom
munikation mellem dem og Halle foregik på tysk. De
sendte skitser af by og land hjem sammen med mis
sionens indberetninger. Prospektet med signaturer
er trykt i Frederik V's atlas, bd. 48. (Handels- og
Søfartsmuseet).
Sender's map of the town. The town
of Trankehar as draiun by the missionaries in 1730. The
street names in the Indian part of the toiun are as follows:
7. The Muslim streets. 9. and 12. Settiergaden, the name of
the caste xuhich the canvas dealers belonged to. 13. Pagode
gaden. 15. Sellingergaden. 16. Smedegaden (Blacksmith
St.). 18. Lærredsmalergaden (Canvas Painter St.). 22.
The Fish Bazaar... The majority of the missionaries were
German and all communication between them and Halle
was conducted in German. They sent home sketches of the
town and the surrounding country together with the mission
reports. The prospect with the signs was printed in Frederik
V's atlas, vol. 48. (Danish Mantime Museum).

for nermere oplysning der om ydmygst be
des og des formedelst kun for ad notam saa
vit antages” sic. De følgende gader er: Ved
Vestre Vold, den såkaldte Endeløs (det var
byens længste gade med 62 huse!), Pagode
gaden (på Trellelundkortet er det Settigaden), Malabarkanten (det må være byde
len mod stranden), ved Naikens huse (på
Trellundkortet: Nickensgade) og Tranqvaret (bolværket ved stranden på nordmu
ren). Disse 6 navne der var betegnelser for
kendte lokaliteter i den nordlige del af by
en, men som man - guvernementet - åben
bart ikke var tilfreds med, og nu her i rap
porten anmoder om at få nye navne til.
Rapporten, som den nye guvernør havde
bestilt, skulle videre til København, enten

til kronen, som havde overtaget kolonien
efter Ostindisk Kompagnis konkurs, eller
til hovedkontoret i det nye Asiatiske Kom
pagni, som skulle overtage Tranquebar fra
kronen, når den nye oktroj var underskre
vet. Dvs. de nye gadenavne skulle komme
fra København.
Det er muligt, at guvernementet havde
udarbejdet en skitse over byen, som kun

blev vedlagt den originale rapport, og ikke
kopien, som vi er i besiddelse af. Den origi
nale rapport kan være gået tabt under den
lange sørejse til Europa. Men der er ingen
steder referet til en skitse, og den findes ik
ke i arkivalierne. Jeg har heller ikke kunnet
spore svarbrevet til rapporten6.
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Trellundkortet
I 1733 kommer den første tegning over by
en Tranquebar, hvor alle byens gader er
navngivet, det såkaldte Trellundkort, ud
ført af premierløjtnant Daa Trellund. Løjt
nanten havde aldrig været i Tranquebar,
men har formentlig udarbejdet perspekti
vet over byen efter en blyantskalke, som i
dag findes på Frederiksborg Slot7. Kalken/Trellundkortet er blevet dateret ud
fra bygningerne, gadenavnene er der in
gen oprindelse på. Hvis man ser på kalkens
håndskrevne gadenavne, er skriften ikke
den, der blev brugt ved 1600-tallets slut
ning. Den er fra en senere periode, og kan
sagtens være tilføjet efter Trellundkortets
færdiggørelse.
På Trellunds tegning bærer størstepar
ten af byens gader gode danske navne. 45
ialt. 11 gadenavne i og omkring den euro
pæiske bydel genkendes fra 1730 rappor
ten. Af de resterende 34 gader har ca. 1/3
også navne, som er typiske for danske byer,
som f.eks. Købmagergade, Vestergade,
Nørregade, Vimmelskaftet, Lavendelstræ
de og Vandkunsten. Knapt 2/3 af navnene
ligner en beskrivelse af den funktion gaden
havde som Sluse-, Ceremoni-, Pilgrims-,
Tolder- og Hvilegade, eller af det erhverv,
der dominerede gaden med Basaren, Vek
sel- og Settigade (opkaldt efter Settikasten,
hvorfra lærredskræmmerne kom), samt en
geografisk beliggenhed, f.eks. Sardin- og
Strandstræde.
Om man fordelte den europæiske og in
diske bosættelse i Tranquebar by i forhold
til Trellundkortets gadenavne, burde 2/5
af gaderne være europæisk befolkede og
3/5 indisk befolkede. I virkeligheden boe
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de der både Europæere og Indoeuropæere
i det europæiske kvarter, som i antal
udgjorde mindre end 1/4 af byens gader.
Når byen på Trellunds kort har navngiv
ne gader, hvorfor figurerer de så ikke i rap
porten fra 1730? Og hvorfor efterlyser
stadsbudet i samme rapport gadenavne til
byens nordlige del, der fortrinsvis beboes
af indere. Det ser ikke ud til, at Trellund
har haft rapporten i hånden, f.eks mangler
hans tegning missionærernes huse i Kon
gensgade. Den danske menighedskirke,
Zionskirken, indviet 1701, samt missionens
nye kirke fra 1718, Jerusalemskirken, er
heller ikke med.
Men selv uden at have set rapporten,
kendte man i København Tranquebars by
plan i grove træk, det europæiske kvarters
gadenavne, og enkelte andre navne på ga
der i den indiske bydel. Tilsyneladende har
den for os ukendte kunde til Trellundperspektivet gerne villet have gode danske
navne på flere af byens gader. Derfor er så
hele byens gadenet blevet forsynet med
danske navne, der dels var kendte, dels var
nye.
Forklaringen på, hvorfor Trellund i 1733
skulle tegne et bykort af Tranquebar, hæn
ger formentlig sammen med stiftelsen af et
nyt kompagni, der havde brug for ny dansk
bemanding af handelskolonien. Derfor må
det fine kolorerede perspektiv anses for at
være et stykke bestilt “propaganda” til Asia
tisk Kompagni stiftet 1732.
Seulterplanen
Asiatisk Kompagni og Trellund var ikke de
eneste, der interesserede sig for byen Tran
quebars kortlægning i den periode. Missio

nærerne i kolonien udarbejdede også om
kring 1730 en plan over byen, som de send
te til Europa, hvor den blev trykt af den ty
ske kartograf Mathæus Seutter i 174O'rneK.
Missionærernes byplan har en anden til
gangsvinkel til byens topografi. Planen vi
ser byen indenfor muren, med snorlige ga
der, og de offentlige bygninger er markeret
i de farvelagte felter mellem gaderne. Men
kortets 22 gadenavne afviger en del fra
dem på Trellundkortet. Nygade, Kongens
gade, Prins Christiansgade, Prins Jørgensgade, Calneiensgade, en del af Dronningensgade, Prins Frederiksgade samt Basa
ren eller Markedet er ens på begge kort.
Det er gaderne i og omkring det euro
pæiske kvarter. Men så hører ligheden op.
Missionærerne kalder gaderne ved moske
en for “die Mohrsche Strassen”, dem, der
hos Trellund hed Hvilestræde, Købmagergade, Munkestræde, Vestergade og Nørre
gade. En del af gadenavnene i byens nordøstkvarter bærer præg af beboernes
erhverv. Det var “die Cattun-Schilder-Strasse, die Schmiede-Strasse, die SellingorStrasse” og “der Fisch Bazar”.
Missionærerne kendte byen og dens be
folkning godt. Deres første kirke lå i den
indiske bydel ved basaren. De færdedes
dagligt blandt byens indiske befolkning.
Deres byplan var i virkeligheden en udlæg
ning af byens socialtopografi i grove træk.
Den viser hvilke forskellige etniske, reli
giøse og erhvervsmæssige enheder, der bo
ede i byen og hvor. Missionærerne kendte
de danske navne på gaderne i det euro
pæiske kvarter, og de lokale navne på ga
derne i den indiske bydel. Jeg mener der
for missionærernes byplan over Tranque

bar omkring 1730, er et mere realistisk bil
lede af byens topografi end den Trellund
kortet viser, hvilket er medvirkende til at
bedømme sidstnævnte som et stykke PR an
no 1733.

Byens huse
I Tranquebar by var der 728 huse, hvoraf
94 lå i den europæiske bydel, 634 i den in
diske del. Og så ejede de malabarske ind
vånere 25 magasiner.
Husene er i 1730-rapporten registreret
efter hvilke materialer, de var bygget af.
Der var grundmurede huse, der var sten
huse, der var 1er- og halmhytter. I rappor
tens 1. del er husene beskrevet mere detal
jeret. Det var primært europæernes huse,
der blev beskrevet med antal værelser, en
eller 2 etager, med eller uden veranda.
Nogle havde gårdsplads eller ekstra småhu
se ud mod havesiden og der er også be
mærkninger om bygningernes tilstand. De
mindre huse, beboet af indoeuropæiske og
kristne indere, blev kun kort beskrevet ef
ter bygningsmaterialet og antal af rum. Hu
sene i rapportens 2. del er kun registreret
efter byggematerialet, og hvilken erhvervs
gruppe, der boede i/ejede dem. De lå alle
i den indiske bydel.
De 74 (11%) af byens huse, der var
grundmurede og forsynet med tegltag, lå i
det europæiske kvarter. Det var byens bedst
byggede boliger. Alle, på 2 nær, var beboet
af europæere.
402 (55%) af husene i byen var bygget af
sten, havde tegltag, men var ikke grundmu
rede. 90% af dem lå i den indiske bydel, og
var beboet af indere. De 47 stenhuse i det
europæiske kvarter, lå i kvarterets yderga-
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Uddrag af “rapporten” fra 1730. Husene og deres be
boere var registrerede, som de lå i gaderne, først på
den nordre side, dernæst på den søndre side. Hus
nr. 53 fandtes i Nygades søndre side. Rapportens nu
mørnede blade smuldrer ved berøring, og blæksyren
er ætset gennem papiret. Men moderne fototeknik
har gjort det muligt at læse rapporten og tyde skrif
ten på begge sider. (Foto: Rigsarkivet).
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Extract from the 1730 “report”. The houses and their
occupants were registered as they were situated in the streets,
first the north side and then the south side of the street.
House no. 53 was situated on the south side ofNygade. The
new crumbling pages of the report disintegrate on touch
and the ink acid has eaten through the paper. However,
modern photo techniques have made it possible to read the
report and to make out the ivriting on both sides. (Photo:
The Danish National Archives).

Uddrag af “rapporten” fra 1730. Denne side viser op
gørelsen over byens indbyggere og deres boliger, op
delt efter byggematerialer. Byens hinduer havde 12
pagoder at vælge imellem, mens morerne, dvs. mus
limerne måtte deles om en moske. (Foto: Rigsarki
vet) .
Extract from the 1730 “report ”. This page shows a
list of the town 's inhabitants and their dwellings, divided
up according to building materials. The toxvn's Hindus
had 12 pagodas to choose from, while the Moors, i.e. the
Muslims, had to share one mosque. (Photo: The Danish
National Archives).

der, og var for en stor dels vedkommende
beboet af indoeuropæere.
90 (12%) af byens boliger var lerklinede
huse/jordhytter med halm- eller stentag.
De fandtes, med 2 undtagelser i Admirals
gade, kun i den indiske bydel. De var be
boet af indoeuropæere, kristne indere og
hinduer.
Byens 125 primitive halmhytter, udgjor
de 17% af den samlede boligmasse. 2/3 af
dem var store, dvs. havde mere end eet
rum, resten var små og bestod kun af eet
værelse. De lå alle i den indiske bydel, be
boet af indere.
Hvad de 37 butikker i byen var bygget af,
er ikke registreret. Ej heller deres beliggen
hed. Men det udelukker ikke, at der allere
de da lå nogle få butikker i det europæiske
kvarter, udlejet til indere, som solgte varer
primært til europæerne, sådan som til
fældet var i slutningen af århundredet. Da
modtog guvernementet en afgift fra indi
ske forretningsfolk, som lejede 13 butikslo
kaler i Prins Christiansgade overfor Permual pagoden9.
Hvorvidt butikkerne også fungerede som
bolig for indehaveren, kan diskuteres. Men
det mener jeg, de må have været. Det var al
mindeligt, man boede i baglokalet. Derved
kunne man også passe på varelageret.
Vi kender ikke værdien af husene, men
der er ingen tvivl om, at de små halmhytter
var de billigste, det var her byens fattigste
folk boede. Stenhusene, der havde tegltag,
var den indiske bydels bedst byggede boli
ger. Inderne havde åbenbart ikke tradition
for at grundmure deres huse, det var en eu
ropæisk skik. Det gjorde naturligvis også
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husene mere kostbare at bygge. De grund
murede var alle beboet af europæere.
Men sammenligner vi den indiske bybe
folknings boligstandard med den, befolk
ningen havde i Tillali, områdets største be
byggelse, ser vi, at i Tranquebar var over
halvdelen af indernes huse bygget af sten,
hvorimod kun 17% af Tillalis boliger var
stenhuse. I Tranquebar var 17% af boliger
ne primitive halmhytter, i Tillali bestod
80% af boligmassen af halmhytter.
At byboernes boligstandard var meget
bedre end den i landsbyerne indikerer, at
Tranquebars indiske bybefolkning var øko
nomisk bedre stillet end dens landsmænd i
resten af kolonien.
Europæernes huse
Beskrivelsen af de europæiske huse giver os
et indblik i, hvordan boligstandarden var
for europæerne i Tranquebar. Det, der hav
de interesse i København, var bygninger
nes tilstand og størrelse. Hvorvidt de var
nye eller gamle, havde ingen betydning.
Kun eet hus, overbogholder Pancks i Kon
gensgade, får vi årstal på. Det var fra 1720
og i god stand. Det var ikke tilfældet med
alle husene. Nogle trængte til reparation,
andre var forfaldne.
Der er ingen mål på matriklernes grund
areal eller husenes. Vi må nøjes med antal
af værelser som måleangivelse for husene.
De var ikke store, 4-5 rum var den størrelse
80% af dem havde. 15% havde 6-10 værel
ser. 3 huse i Kongensgade var usædvanligt
store, 10-13 værelser. Det var missionærer
nes, og størrelsen hang sammen med, at
husene også fungerede som skoler for de
små indiske disciple ved missionen. Hvor
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mange 2-etages huse, der var i byen, ved vi
ikke, kun at der blandt europæernes huse
var 20%, der var opført med en 2. sal.
Næsten alle husene i de europæiske ga
der var bygget med en have eller gård bag
ved, med plads til kreaturer, høns og en
brønd. Sidebygningerne kunne rumme
ekstra kamre, et køkken, brændeskur eller
en eller fire “guddonger” også kaldet “godown”.
Med undtagelse af missionærernes huse
finder vi sådanne “guddonger” ved de fle
ste af europæernes boliger. Det var forråds
kamre, lagerrum ved husene, ofte bygget
som udhuse i haven, hvor der opbevares fø
devarer samt øl, vin og spiritus, sejlet dertil
fra Europa. Disse importerede drikkevarer
stod i høj kurs i Tranquebar og blev omhyg
geligt talt op og vurderet ved dødsfald. I ar
kiverne findes flere eksempler på dødsbo
er, hvor indholdet i “godowner” er registre
ret. Præsten i Tranquebar Frideric Hatten
døde 1755 og efterlod i den ene “godown”
bl.a. 34 flasker øl, 31 flasker Capt. madeira
vin, 4 flasker god madeira, og 1 bojang
med sukker10.
Inderne havde ingen “guddonger” ved
deres huse. Det, at have et forrådskammer,
var en europæisk luksus. Kun de fremmede
købte forsyninger fra Europa, og skulle ha
ve opbevaringsmuligheden for varerne, så
de kunne have tilstrækkelig med lager, ind
til næste skib ville bringe nye forsyninger.
Byens Pakhuse
De 25 magasiner på bygningslisten var
større lagerrum, hvor ris og eksportvarer
kunne opbevares, og skal ikke forveksles
med de private husholdningers forråds-

En ukendt kunstner har tegnet Tranquebar by fra re
den. Det syn mødte enhver rejsende, der ankom til
byen med skib. ca. 1750. (Handels- og Søfartsmu
seet).
An unknown artist has drawn Trankebar seen
from the roads. This was the sight luhich met every traveller
arriving at the town by ship around 1750. (Danish Man
time Museum).

kamre. Disse 25 pakhuse var ejet af indiske
købmænd. Kompagniet havde også et stort
antal magasiner rundt om i byen.
Magasiner og pakhuse var uundværlige
bygninger i Tranquebar. Det er nogle af de
bygninger, der er registrerede på Trellundkortet, de figurerer i mange af de bygnings
rapporter, guvernementet sendte hjem til
hovedkontoret og blev senere beskatnings

objekter. Uden pakhuse ingen handel,
uden magasiner til opbevaring af ris, ingen
sikkerhed for forsyning af fødevarer til by
ens indbyggere. Ris blev også brugt som be
taling af sold til garnisonens soldater, da ris
var den vigtigste næringskilde for den indi
ske befolkning.

Bybefolkningen
Hvor mange, der boede i Tranquebar by, er
der ingen tal på.
Hvis man skal dømme efter antallet af
huse, var områdets største bebyggelse Tillali med 761 huse. Tranquebar by var den
næststørste på området med 728 huse, og
Poriar den 3. største med 596 huse.
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Det tal, vi har på områdets indbyggere,
stammer fra den tidligere omtalte folketæl
ling i 1702, som er refereret i en rapport fra
1727. Da boede der 13.604 indere i koloni
en, heraf var de 6.047, dvs. 44%, at finde i
Tranquebar by og omliggende forstæder.
Nu er der 28 år imellem de to tællinger, så
det er et spørgsmål, hvorvidt resultatet fra
den ene tælling, kan overføres og afprøves
på den anden med et brugbart resultat.
Men jeg prøver alligevel. I 1730 lå der i
Tranquebar by og de samme omliggende
landsbyer 1.210 huse, altså 38% af områ
dets huse. De omliggende landsbyer i 1702
var Wadi, som i 1730 talte 62 hytter, Weleapaleiam 361 havde huse/hytter og Tranquebars fiskerby med 59 hytter - tilsam
men 482 boliger - hvilket er 40% af de
ovennævnte 1.210 huse. De resterende
60% huse lå i 1730 i byen. Antager jeg, at
befolkningstætheden i landsbyerne og i
Tranquebar var ens og den samme på de 2
forskellige tidspunkter, så ville det svare til,
ca. 60% af 6.047 indbyggere i 1702 boede i
Tranquebar by, altså 3.600 byboere, dvs. ca.
26% af koloniens samlede indbyggerantal.
I 1730 lå 23% af koloniens huse i Tranque
bar by, så konkluderet efter ovennævnte
beregningsmetode, må antallet af indbyg
gere have været ca. 3.100 det år. Jeg kan nu
fordele indbyggerantallet på de 6 nationa
le/etniske/religiøse enheder i byen, efter
det antal huse, hver enhed beboer. Om beboelsestætheden var den samme i alle by
ens 718 beboede huse, ville der i de 52 dan
ske huse bo 217 personer (7%), i de 19 an
dre europæiske huse: 93 personer (3%) og
i de 42 indoeuropæiske boliger findes 186
personer (6%). Antallet af europæere med
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selvstændig bolig, bliver efter denne meto
de lidt for højt, da de ikke boede så tæt som
inderne. Når det beregnede antal af euro
pæere i byen nok alligevel er for lavt, skyl
des det, statistikken ikke tager højde for
det ukendte antal europæiske soldater, pri
mært danskere, som boede i barakkerne på
Dansborg. Denne mangel gør sig gælden
de m.h.t. antallet af den indiske bybefolk
ning, da de indiske soldater ved garnisionen heller ikke var talt med. De var ind
kvarterede i barakker, bygget tæt ved mu
rens fæstningsværker. Nogle af dem var
kristne, hvilket har indflydelse på det be
regnede antal af 279 kristne indere i 71 hu
se (9%), da netop den gruppe leverede
forholdsmæssigt mange soldater til garni
sonen.
Byens største befolkningsgruppe var de
1.984 hinduer, der tilhørte en kaste. De ud
gjorde 64% af bybefolkningen og boede i
464 huse. I de 80 muslimske huse boede
341 muhamedanere (11% af indbygger
ne).

Bybefolkningens erhverv
Byens økonomiske grundlag var handelen,
både den oversøiske og den lokale, søtrans
porten og en del småindustri.
Vi har bedst kendskab til de af byens er
hvervsaktiviteter, der havde interesse for
kompagniet. Det drejde sig først og frem
mest om produktion af de varer, kompagni
et kunne eksportere, om tilstedeværelsen
af de håndværkere, der var nødvendige for
at kompagniets handel og transport kunne
fungere samt om de indere, der skulle sam
arbejde med europæerne.
I begyndelsen af 1700-tallet fabrikeredes

lærredsstoffer i Tranquebar, der dels eks
porteredes til Europa, dels ved salg i Syd
østasien finansierede opkøbet af krydderi
er og andre varer til det europæiske mar
ked. Forarbejdning af bomuld og vævnin
gen af stofferne foregik primært ude i
landsbyerne, dekoreringen af stofferne
derimod, fandt sted i byen. Jo flere væveri
er i kolonien jo bedre kontrol med stofpro
duktionen. Var der behov for et større an
tal stofruller end dem, der kunne væves på
området, ville der også være brug for loka
le købmænd, lærredskræmmere, til at op
købe stoffer i naboområderne.
For at få skibene repareret ved ankom
sten eller afrejsen, var det vigtigt, at der
fandtes kvalificerede tømrere, smede og
kalfatrere, samt folk, der kunne reparere
tovværk og sejl. Der skulle også være ledige
hænder, når skibene skulle losses og lastes,
samt et antal seilinger, de små lokale far
tøjer, der kunne fragte mand og gods til og
fra skibene, når de lå opankret ude på re
den.
Det var naturligt, at kompagniet også in
teresserede sig for vedligehold af dets byg
ninger. Var der håndværkere til at reparere
kastellet og fæstningsværkerne? Hvor man
ge butikker lå i byens basarer? Det er
spørgsmål som disse, rapporten svarer på.

men dens vand blev fortrinsvis benyttet til
tøjvask. Inde i byen fandtes en del brønde,
men selv om vand ikke var nogen mangel
vare, når der ses bort fra enkelte tørkeperi
oder, var det sundhedsfarligt at drikke.
Forsyningen af fødevarer, derimod, var
både god og rigelig.
Byens markedsplads lå ikke langt fra
Dansborg. Der handlede inderne hver dag
med friske produkter fra omegnen. Frug
ter, vildfugle, æg, nødder, og olie. Også for
arbejdede brugsgenstande såsom kobberog messingvarer, bomuld- og silkestoffer,
sko, guld- og kobbermønter m.m. kunne
købes der. På fisketorvet i den nordlige by
del, lige ud mod stranden, solgtes friske og
tørrede fisk. Havets produkter kom fra
nogle små fiskerlandsbyer nord for byen.
Der boede kun 2 fiskere i selve byen. At
markedet var åbent dagligt, skyldtes ikke
blot, at klimaet fordrede dagfriske varer,
men også, at byen betjente et udefra kom
mende publikum. I de omkringliggende
landsbyer var der ingen markeder, ingen
handel og kun ringe pengeøkonomi, man
producerede fødevarer og nyttegenstande
til eget forbrug. Udført arbejde blev ofte af
lønnet med naturalier, og kun overskuds
produktionen kunne afhændes på et nær
liggende marked.

Bybefolkningens levevilkår
Men vigtigst af alt var måske forsyningen af
de daglige fornødenheder. Vand, først og
fremmest. Drikkevand var et problem, hvil
ket europæerne forsøgte at løse med im
porterede alkoholiske drikke, suppleret
med den lokale risbrændevin. Ganske vist
lå byen tæt ved Upparnaflodens udløb,

Bybefolkningen
Byens indbyggere kan opdeles i enheder,
afhængig af deres nationalitet, etniske eller
religiøse forhold. Den inddeling, de dan
ske sekretærer i Kompagniet har foretaget i
rapporternes hjem, vil jeg følge i neden
nævnte afsnit, hvor hver gruppe beskrives
særskilt.
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Danskerne
I 1730 var der maksimalt 250 danske i byen.
De boede i de grundmurede huse i det eu
ropæiske kvarter, på et areal, der svarede til
ca. 1/4 af byens samlede areal. Bydelen
med de brede gader var et rent beboelses
kvarter. Alt hvad det europæiske hushold
skulle bruge af lokale produkter, skulle
hentes i den indiske bydel.
Stort set alle erhvervsaktive danskere var
ansatte ved kompagniet, hvis guvernør og
så var koloniens øverste myndighed. Det 3
mand store sekrete råd varetog både han
del og administration, opgaver, der beskæf
tigede 15 danske ansatte, plus et ukendt an
tal indere.
Al kommunikation foregik på dansk, så
kun dansksprogede personer kunne bestri
de de poster, der havde med regnskab og
korrespondance at gøre.
Guvernementet skulle administrere ko
lonien, udlicitere monopoler og sørge for
ro og orden. Guvernøren og rådet skulle
varetage kompagniets handel, sørge for op
køb af varer og forsyninger til ekspeditio
nernes returladninger, samt reparationer
af skibene og deres udstyr. Kvaliteten på va
rer og vedligehold skulle helst være i top,
og omkostningerne forbundet dermed så
lave som muligt.
På garnisonen og skibene var beskæf
tiget 26 danske mænd. Kompagniet havde
et par mindre fartøjer, der blev benyttet til
den indenrigshandel, der var nødvendig
for at bringe varer til Tranquebar, inden
næste ekspedition skulle retur til Køben
havn.
Desuden fandtes en dansk sognepræst,
en organist og en skolelærer, samt 2, der
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var ansatte ved missionen. Flertallet af disse
udstationerede havde familien med.
9 huse var beboet af danske kvinder,
hvoraf 7 var enker. Ofte foretrak en enke at
blive boende i Tranquebar, da enkepensio
nen strakte længere der end hjemme i
Danmark. Desuden skulle hun selv betale
for hjemrejsen, også for de eventuelle
børn, og det var en bekostelig affære, som
de færreste enker havde midler til. Største
parten af garnisonens knapt 100 soldater
var også danske, men vi kender ikke det
nøjagtige antal, da danskerne der ikke blev
registreret særskilt. Vi har kun kendskab til
de soldater, der havde selvstændigt hus
hold i byen.
Garnisonens mandskab kom ud ombord
på de danske handelsskibe. Soldaterne
havde bundet sig for et vist antal år, og skul
le - om de havde overlevet sejladsen ud og
opholdet i troperne - efter kontraktens ud
løb returnere med først givne skibslejlig
hed. Men dødsfald, sygdom og rømning
betød, at der ofte manglede europæiske
soldater ved garnisonen. Så selv de sol
dater, der ønskede atvende tilbage, fik ikke
altid permission til hjemrejsen. De måtte
vente til næste handelsekspedition skulle
afgå.
Andre europæere
Foruden danskerne, levede der i byen en
blanding af folk fra andre forskellige euro
pæiske nationer.
Flertallet af de andre europæere var sol
dater ved garnisonen.
Ved missionen var 5 europæere ansatte,
de 4 var tyske missionærer udsendt fra Hal
le. Den protestantiske missionsstation var i

1706, med den danske konges velsignelse,
blevet etableret af tyske missionærer. Kort
efter ankomsten havde de bygget et lille ka
pel, Old Jerusalem. Det lå nær havet i den
nordøstlige del af byen blandt de fattigste
hinduer. Nu i 1730 bestod missionsstatio
nen af Ny Jerusalemkirken, med adresse i
Kongensgade, skråt over for den danske
menighedskirke Zionskirken, samt skoler
og eget trykkeri.
Der boede også 5 enlige europæiske
kvinder i det europæiske kvarter, hvoraf de
3 levede af en enkepension.

Indoeuropæerne
En lille befolkningsgruppe blev i byen be
tegnet som “portugis”, ved danskernes an
komst. Det var efterkommerne af de blan
dede ægteskaber mellem indiske kvinder
og europæiske mænd, primært portugise
re. De dannede kernen i byens lille katol
ske menighed.
Nu i 1730 blev indoeuropæerne registre
ret under 3 forskellige kategorier: 16 “por
tugis”, 37 katolikker og 24 uden nogen be
tegnelse andet end et navn. De udgjorde
6% af byens indbyggere, og skal ikke for
veksles med de kristne indere.
1/3 af mændene var ansat ved garniso
nen, et lignende antal havde et for os
ukendt erhverv. Blandt kvinderne, som ud
gjorde næsten halvdelen af husoverhove
derne, var over 50% enker. Det har jeg in
gen forklaring på. Det er i det hele taget ik
ke meget, vi hører om indoeuropæerne i
denne periode. 4 kvinder levede af at
brænde risvin og 2 var daglejere. En var jor
demoder, en anden tjente til det daglige
brød ved at sy tøj for andre.

Den indiske bybefolkning
Inderne udgjorde 84% af byens indbygge
re. Flertallet af dem var hinduer, medlem
mer af byens 22-25 forskellige kaster. Det
satte sit præg på byen og især dens er
hvervsliv. For at kunne forstå forskellen
mellem kasterne og de andre befolknings
grupper, er det nødvendigt med en kort in
troduktion til kastevæsenet i 1700-tallet".

Kasterne
Kastevæsenet i Indien er et komplekst soci
alt fænomen, som er vanskeligt at definere.
Da flertallet af den indiske befolkning til
hører en kaste, og også gjorde det i dansk
tiden, blev kasterne, deres indbyrdes samspil, deres modsætningsforhold og til tider
voldsomme stridigheder en hverdagsbegi
venhed for danskerne i Tranquebar.
Ofte nævnes kasterne i beretningerne
hjem i forbindelse med deres erhverv eller
den uro, deres stridigheder forvoldte.
Kastesystemet er hierakisk opbygget i
samfundsklasser, hvortil indplaceringen er
medfødt. Braminerne er kasten hævet over
alle andre kaster, og Paria, de urene, er den
nederste kaste i systemet. Man indgår nor
malt ægteskab inden for samme kaste.
En af de vigtigste karakteristika ved ka
stesystemer på den tid, var, at en kaste nor
malt associeredes med eet erhverv. Forsøg
på ændringer i det mønster skabte proble
mer. Det stive kastesystem gav i sig selv ikke
mulighed for social mobilitet. Men de
fremmedes tilstedeværelse bevirkede at der
opstod en forskydning i det traditionelle
erhvervsliv. Nogle af jobbene hos euro
pæerne var økonomisk set ret givtige, og
dem ønskede byens dominerende kaste at
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besætte med sine medlemmer. Vovede no
gen fra en lavere kaste at få ansættelse i et
sådant job, ja så opstod uroen straks. Dan
skerne lærte hurtigt, at det ikke var klogt at
blande sig i de interne stridigheder i Tran
quebar eller forsøge at udøve dansk juris
diktion. Det ville have voldt endnu større
vanskeligheder end dem, vi kan læse om i
arkiverne. Kasterne udøvede stort set selv
justits, det var kun, når en person uden for
kastesystemet var involveret, sagen skulle
afgøres i Sorteretten, retten for Tranquebars indiske befolkning. Og det kunne væ
re nok så problematisk for de danske embedsmænd, der fungerede som dommere.
64% af byens indbyggere var hinduer,
der tilhørte en kaste. De boede i den indi
ske bydel i stenhuse, i jordhuse og i
halmhytter. Det var blandt dem, folkene
fandtes, der klargjorde lærredsstofferne til
eksport, det var dem, der kunne præstere
de håndværk, som kompagniet ville have
kendskab til via rapporten. I 71 huse, boe
de der “pintadorer”, stofmalere, der deko
rerede lærredsstoffer til eksport. Forment
lig var det små værksteder, hvor indtil flere
stofmalere havde beskæftigelse. I andre bo
ede et par “vadskere”, dvs. folk, der vaskede
stofferne, inden de skulle rulles, bankes og
glattes. Sidstnævnte blev udført af en en
kelt “battiqueslager”, der sikkert havde fle
re hjælpere. Men stofrullerne skulle be
skyttes mod beskadigelse under transpor
ten. De blev pakket i groft materiale, vævet
af jutefibre. Den proces foregik i 14 huse
med “gunnivævere”, som væverne af em
ballagen blev kaldt. Når tøjerne var klar til
eksport, kunne de opmagasineres i byens
pakhuse, indtil næste skibstransport afgik.
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Kristne indere
Den katolske menighed og missionen hav
de næsten lige mange tilhængere blandt
inderne. De udgjorde tilsammen 9% af by
ens indbyggere. Den katolske menighed
eksisterede i byen da danskerne ankom.
Nu var den centreret omkring den katolske
kirke ude ved landporten mod vest.
1/3 af de kristne husoverhoveder var
kvinder. Næsten halvdelen af mændene var
soldater, 5 var vagtfolk, 4 var håndværkere
og 8 lutheranere var ansatte ved missionen.
1/3 af kvinderne var enker, 1/3 tjente til li
vets ophold som risvinsbrændere, resten
var tjenestepiger og daglejere.
Det er tydeligt, at kristne indere fortrins
vis arbejdede for europæerne. I 1719 ind
gik missionen og kompagniet en overens
komst vedrørende de kristne indere. Ifølge
den skulle missionens folk foretrækkes, når
kompagniet skulle ansætte folk som dubasher (en kombineret tolk og mellemhand
ler), soldater eller vagtmænd. Missionær
Gründler, fra hvis rapporter vi kender afta
len, anså den for meget betydningsfuld.
Han mente, det ville forbedre situationen
for de omvendte kastemedlemmer, som of
te blev udstødt af deres kaste, og dermed
også fra kastens erhverv”. Vi ved ikke rig
tigt, om dette problem virkeligt var så alvor
ligt og generelt, som beskrevet af missio
nærerne selv. Vi ved, også fra senere folke
tællinger, at de kristne indere ikke boede i
særlige gader adskilt fra andre indere. De
levede i det indiske kvarter med hinduin
derne som naboer.
Indoeuropæernes og de kristne inderes
huse var registreret på 1730-rapportens 1.
del sammen med europæernes. Indoeuro-

Kongensgade, byens fornemste gade i den danske
periode. Her fotograferet ca. 1900 med den danske
menighedskirke, Zionskirken, th. Mange af dansker
nes huse står endnu i byen, men er ret så forfaldne.
Foto: Knud Heiberg. (Handels- og Søfartsmuseet).
Kongensgade, the town 's finest street in the Danish period.
It is photographed here around 1900 with the Danish pa
rish church, Zionskirken, on the right. Most of the Danes'
houses are still standing but are very dilapidated. Photo:
Knud Heiberg. (Danish Maritime Museum).

pæerne boede tættest ved de europæiske
gader, nogle i stenhuse, flest i jordhytter og
færrest i primitive halmhytter. De kristne
indere boede oppe ved den nordlige by
mur i jord- og halmhytter, blandt andre fat
tige indere.

Muhamedanerne
Muslimerne var en nyere del af den indiske
befolkning. De havde invaderet Tanjore fra
Delhi i begyndelsen af det 14. århundrede
og havde siden da været bosat i området.
Selv om de ikke var en del af det indiske ka
stesystem, var de påvirket af dette, især er
hvervsmæssigt.
Der var 80 huse beboet af muslimer. De
lå oppe omkring moskeen. 77 stenhuse og
3 jordhytter. Hvilke erhverv, de havde, er
ikke oplyst. Fra senere folketællinger i
1700-tallet ved vi, at de var byens skræd
dere, det erhverv havde de monopol på.
Alle andre indbyggere i byen, der skulle
have noget syet, fik dette udført af mu
hamedanerne. Det var stort set det eneste
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erhverv, de udøvede, resten af byens hånd
værkere kom fra kasterne. Den eneste
europæiske arbejdsplads, vi finder dem på,
er som soldater ved garnisonen. Der var
dog nogle få muslimer blandt byens
købmænd og søfolk. Dette mønster æn
drede sig ikke i resten af den danske perio
de, så det havde nok også været erhvervs
mønstret omkring 1730. Det har været
muslimerne, der reparerede sejl eller syede
nye til kompagniets skibe, når det behøve
des. Det stive kastesystem, påvirkede også
erhvervsmønstret for denne befolknings
gruppe.
Det er ikke meget vi hører til muhame
danerne.
De forblev alle tro mod deres religion,
på trods af missionærernes tilstedeværelse.
Ingen frafaldne sjæle her, ingen havde kon
verteret til kristendommen, hverken som
katolikker eller protestanter.

Byens erhvervstopografi
Vi har kun et groft billede af byens er
hvervsliv og dens topografi. Tranquebar
var hovedsæde for den danske koloniadmi
nistration.
Kompagniets aktiviteter beskæftigede
samtlige erhvervsaktive europæere og en
mindre del af de erhvervsaktive indere. By
en var i 1730 områdets centrale handels- og
håndværkerby. Tillali var områdets største
bebyggelse, men med kun 12 butikker i ba
saren, kunne den ikke konkurrere med
Tranquebar, der foruden 37 forretninger i
basaren også havde et stort antal håndvær
kere i byen. De holdt til i stadens nordlige
halvdel. Mod øst fandt man f.eks. smede
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nes og pintadorernes gader. Mod vest boe
de muhamedanerne samlet i umiddelbar
nærhed af moskeen. Ikke langt derfra lå
Sellingergaden. Hvor mange af de 24 sei
linger, der havde eget fartøj, ved vi ikke.
Skal man vurdere efter boligen, var 2/3 af
søfolkene så fattige, at de nok ikke ejede et
fartøj. De boede i halmhytter. Kun den 3.
del, der havde stenhuse, kunne vel tænkes
at have en selling.
I gaderne parallelt med havet lå basaren
og fiskemarkedet.
Der var et større antal daglejere i byen.
Løs arbejdskraft er mobil arbejdskraft, og i
dette tilfælde billig arbejdskraft, at dømme
efter deres usle boliger. Byens risvinsbræn
dere hørte heller ikke til blandt velhaver
ne. De var alle kvinder, nogle hinduer, an
dre indoeuropæere eller kristne indere.
I den sydlige del af den indiske bydel bo
ede pengevekslerne og lærredskræmmer
ne. Deres velbyggede stenhuse, med tegl
tag, lå i gaderne ud mod paradepladsen.
Det tyder på, de må have hørt til blandt by
ens velhavere.

Kort sagt
I 1730 havde Tranquebar indenfor bymu
ren udviklet sig til en europæisk-indisk by,
hvoraf 1/4 af arealet dannede et europæisk
kvarter og 3/4 et indisk.
Byens topografi er ikke helt klarlagt, mis
sionærernes skitse af bybilledet fra ca. 1730
er det bedste, vi har. Tranquebar havde
omkring 3.100 indbyggere, 10% var euro
pæere, 6% indoeuropæere, 9% kristne in
dere, 64% kaste-indere samt 11% muhame
danere.

Fiskerbebyggelsen på stranden syd for Dansborg i
1968. Disse halm- eller stråhytter afviger formentlig
ikke meget fra dem, byens fattigste indere, ifølge
“rapporten”, beboede i begyndelsen af 1700-tallet.
Foto: Hans Gregersen, Sæby. (Handels- og Søfarts
museet) .
A fishing village on the beach south of Dansborg in 1986. These straw huts are probably very similar to
the ones lived in by the town 's poorest Indians al the begin
ning of the 18th century, according to the “report”. Photo:
Hans Gregersen, Sæby. (Danish Maritime Museum).

I denne europæisk-indiske by var bolig
standarden høj, sammenlignet med den in
diske befolkning i koloniens landsbyer. Me
re end halvdelen af byens boliger var byg
get af sten og havde tegltag.
I de europæiske gader var husene grund
murede. I den indiske bydel lå byens ydmygeste huse ude mod kysten og i byens
nordlige del.
Kompagniets virksomhed beskæftigede
langt de fleste af byens europæere, samt en
del indere, ved både administration og
handel. Garnisonen var en vigtig institu87

tion i Tranquebar. Kastellets funktion som
fæstning betød sikkerhed for byens indbyg
gere imod uro og nød, skabt af krig og
overgreb fra lokale fyrster. Dansborg huse
de de europæiske soldater, og de indiske
soldater boede i barakker i selve byen.
En anden institution, den lutherske mis
sion, med kirke, skoler og trykkeri, var et
nyt element i byen.
Handel og håndværk var vigtige nærings
veje for den indiske bybefolkning. Byen var
koloniens handelscenter, hvilket de 25 in
diskejede pakhuse bekræfter. Hvorvidt 24
seilinger betød et tilsvarende antal småfartøjer, fremgår ikke af hustællingen, men
byens småskibe var kommunikationsleddet
med omverdenen. Det var nemmere at sej

le langs kysten, end at vandre over land,
uanset om man skulle transportere varer
mod nord, vest eller syd.
Byens udvikling var tæt forbundet med
den europæiske handels udvikling. Han
delsaktiviteterne toppede i sidste halvdel af
århundredet, med byens indbyggertal på
3.730 i 1790 som periodens højeste. Da
kompagniet nedlagde Tranquebar som sta
belplads i 1796, ophørte den europæiske
handel helt i byen. Europæerne flyttede fra
kolonien, inderne ligeså. I 1835 havde by
en kun 1979 indbyggere. Den sidste aktive
dansker forlod i 1845 byen, da den blev en
del af Indien under britisk koloniherre
dømme.

Noter.

6 Jeg har i Rigsarkivet gennemgået arkivalierne fra
Ostindisk Kompagni B. 1398, rådets kopibøger
over breve til direktionen 1730/31 og 1412a, rå
dets kopibøger over udgåede breve 1730/31. Der
er intet om rapporten. Pakkerne med indkom
mende breve fra samme periode: nr. 1352 og 1269
med rådets rapportbøger er ikke tilgængelige.
7 Det nationalhistoriske Museum, Frederiksborg
Slot. A 3775.
s Frederik Vs Atlas, bd. 48, planche 43.
*’ Rigsarkivet. Kommercekollegiet. Efterladte em
bedspapirer. Ewald. 2137. VI.A.12.
Rigsarkivet. Kommercekollegiet. 964-1034.
11 De generelle informationer om kasterne i 1700tallets Sydindien er hentet fra Kathleen Gough:
Caste in a Tanjore Village, s. 11-60 i Aspects of
Caste in South India, Ceylon and North-West Pa
kistan. Cambridge Papers in Social Anthropology.
No. 2. Ed. by E.R. Leach. Cambridge 1960.

1 Kgl. biblioteks Kortsamling. Ingeniørkorpsets af
levering 1911, XVIII, 3 nr. 7.
2 Se Birthe Faarborgs artikel: Trellunds Trankebarkort 1733. s. 242-270 i ARKIV Særtryk, Tidsskrift
for arkivforskning. 3. bind nr. 3 1971.
3 Artiklen her er skrevet på baggrund af mit specia
le i historie fra April 1990: Tranquebars Bybefolk
ning 1620-1845. KUA, Specialebiblioteket.
1 Rigsarkivet. Danske Kancelli. D 55. Rapport af
16/5 1727.
5 “Ostindisk Kompagni. B 4, 1448 nr. 180 - en kopi
af fortegnelse over huse i Tranquebar - og nr. 181
- et udateret dokument, der indeholder en stati
stisk opstilling over erhverv, folk og huse i Tran
quebar by og landsbyer. Da de 2 kilder supplerer
hinanden, og formentlig er udarbejdet samtidigt,
vil jeg referere til dem samlet som: rapporten.
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The Urban Population of Trankebar
at the Beginning of the 18th Century
Summary
At the beginning of the 17th century Trankebar was
an open Indian trading town on the main sailing
route along the east coast of India. In 1620 the ruler
of the region presented the town and its upland to
the Danish monarch’s newly established trading
company. The Danes fortified the town with a citadel
and bastions, and they manned them with both In
dian and European soldiers who were to protect this
trading base. During the 17th century many Danes
settled with their families in the south-western cor
ner of the town, seperated from the Indian section of
the population.
At the beginning of the 18th century the part of
Trankebar which lay within the town walls had de
veloped into a European-Indian town with a Euro
pean section comprising 1/4 of the total area and an
Indian section comprising 3/4. The topography of
the town has not been completely determined. Of
two preserved contemporary maps the missionaries’
sketch of the town’s business topography is the most
reliable. Trankebar had a population of around
3,100 of whom 10% were Europeans, 6% were of
mixed race, 9% Christian Indians, 64% caste Indians
and 11% Mohammedans.
Inside this European-Indian town the standard of
housing was high compared to that of the Indian
population in the outlying villages of the colony.
Over half the dwellings in the town were built of
stone and had tiled roofs.
In the European streets the houses were brickbuilt. In the Indian areas the humblest dwellings
were situated out by the coast and in the northern
part of town. By far the majority of the Europeans in
the town, as well as a large number of the Indians,
were engaged in buying and selling or administra
tion for the trading company.

The garrison was an important institution in Tran
kebar. The castle served as a fortress offering security
to the town population in the face of unrest and de
privation caused by war or encroachments from local
princes. Dansborg housed the European soldiers
while the Indian soldiers lived in barracks in the
town itself.
Another institution, the Lutheran Mission, with its
church, schools and printing press was a new ele
ment in the town.
Commerce and craftsmanship were important
means of living for the town’s Indian population.
The town was the colony’s commercial centre, a fact
which is confirmed by the presence of 25 Indianowned warehouses. To what extent the total of 24
sellings also meant a corresponding number of small
vessels is not revealed by the house count, but the
town’s small boats were the chief means of communi
cation with the outside world.
Irrespective of which direction one needed to
transport goods - north, west or south - it was still eas
ier to sail along the coast than to make one’s way on
foot across country.
The development of the town was closely connect
ed with the development of European trade. Com
mercial activities reached their peak in the last half
of the century. The town’s population grew to 3730
in 1790, which was its greatest size during this peri
od. When the Company dispensed with Trankebar as
a trading centre in 1796, European trade in the town
ceased completely. The Europeans moved away from
the colony, and the Indians did too. In 1835 the town
had a population of only 1979. The last active Dane
left the town in 1845 when it became a part of India
under British colonial administration.
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Jørgen Jensen: Orlogsdampskibet GANGES og det sidste
danske koloniseringsforsøg af Nikobarerne

Fly navigatøren Jørgen Jensen bruger sit otium
til at dyrke sine historiske interesser. Et af
emnerne er korvetten GALATHEAs verdens
omsejling 1845 -1847. Med støtte i et
manuskript på Handels- og Søfartsmuseet
skildrer forfatteren her en af ekspeditionens
mindre kendte sider, nemlig det sidste danske
forsøg på at kolonisere Nikobarøerne samtidig
med at de indiske besiddelser blev sat til salg.
I 1839, efter Christian VIII’s tronbestigning, blev det aktuelt at forsøge at sælge de
danske fastlandsbesiddelser i Indien, Tran
quebar og Serampore, hvorfor guvernø
ren i Tranquebar, etatsråd Peder Hansen,
fik fuldmagt til at sælge kolonierne for

Etatsråd Peder Hansen, der i 1841 blev udnævnt til
guvernør for de danske etablissementer i Ostindien,
stod for de forhandlinger, der i 1845 førte til, at de
indiske besiddelser blev afstået til England. Herefter
foretog Peder Hansen sammen med GALATHEA-ekspeditionens ledere en undersøgelse af muligheder
ne for en dansk kolonisering af Nikobarøerne.
(Usign. maleri i familiens eje).
Councillor of Stale
Peder Hansen, who in 1841 was appointed governor oj the
Danish territories in East India, was in charge of the nego
tiations which in 1845 led to the sale of these territories to
England. Afterwards Peder Hansen, together with the lea
ders of the GAIATHEA expedition, carried out an investi
gation of the possibilities for a Danish colonization of the
Nicobars. (Unsigned painting owned by the family).

1.000.000 rigsdaler. Køberen var det engel
ske ostindiske kompagni, som dengang eje
de størsteparten af Indien. Selvom kom
pagniet siden 1784 havde været underlagt
“Indian Board”, overtog den engelske rege
ring først officielt dets besiddelser i 1857,
efter det store bengalske oprør, Sepoy op
standen. Den danske stat havde ca. 100 år
tidligere overtaget de indiske etablissemen
ter fra “Det Kongelige Octroyerede Danske
Asiatiske Compagnie”, og de var dermed
blevet egentlige kolonier. Samtidig med, at
man besluttede salget af Tranquebar og Se
rampore, besluttedes det at gøre endnu et
forsøg på at sætte sig fast på øgruppen Ni
kobarerne i den Bengalske Havbugt. Niko
barerne var, under navnet Frederiksøerne,
blevet erklæret for danske i 1756, men alle
rede et par år senere måtte kolonien opgi
ves på grund af det usunde klima. I 1766 fik
en gruppe Herrnhutere dansk tilladelse til
at oprette en missionsstation på øerne, og i
1831 blev der gjort et koloniseringsforsøg
under ledelse af pastor D. Rosen. Begge
gange måtte man hurtigt opgive beboelsen
af øerne efter tab af menneskeliv på grund
af tropesygdomme. Da Danmark ikke hav
de opgivet kravet på øerne, kom man un
der pres fra England, der forlangte, at vi
gjorde noget ved beboernes omsiggriben
de sørøveri.
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For at hjælpe guvernør Peder Hansen
med formaliteterne ved de to koloniers
salg, og for at sætte koloniseringen af Nikobarerne i gang, udsendtes korvetten GAIATHEA i 1845 til det fjerne Østen. GAIATHEA kom, efter at have besøgt Tranque
bar, til Calcutta i november 1845. Et par
uger før GAIATHEAs ankomst til Calcutta
havde englænderne overtaget det nærlig
gende Serampore (Frederiksnagore). Før
den engelske overtagelse havde det danske
guvernement i Serampore, efter ordre fra
København, købt det engelske ostindiske
kompagnis orlogsdampskonnert GANGES,
da man mente, at den bedste måde at hæv
de dansk overhøjhed over Nikobarerne,
var at lade et orlogsdampskib krydse mel
lem øerne. GANGES blev det femte damp
skib i den danske flåde. Hjuldamperen
GANGES, som var bygget i 1817, havde en
maskine på 80 hestekræfter, og var af en
drægtighed på 306 tons. Armeringen be
stod af en 12-pundig metalkanon på hver
side, og fire 1-punds amusetter monterede
på gafler på rælingen. GANGES var velforsy
net med håndvåben, deriblandt nogle muskedonnere som også var til at montere på
gafler på rælingen. Fra GALATHEA overfør
tes en espignol, to 4 punds metalhaubitzere til bådene, 20 geværer samt entrenet.
Galatheas næstkommanderende, kaptajn
løjtnant R. Aschlund, blev udnævnt til chef
på GANGES, med sig fik han to officerer,
løjtnanterne A.J.L. de Roepstorff og A.B.
Rothe, skibslægen dr. Didrichsen, 5 under
officerer og 7 matroser. I Calcutta forhyre
des 2 maskinmestre og 2 maskinlærlinge,
alle engelske. Resten af besætningen, ca.
30 mand, var hinduer, muslimer samt
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såkaldte “portugisere”, d.v.s. indere som
var katolikker, havde portugisiske navne og
noget portugisisk blod i årene. Der var tre
kommandosprog ombord, dansk, engelsk
og hindustansk. Det sidste sprog mestredes
af løjtnant Roepstorff som var født i Tran
quebar, og som senere havde opholdt sig i
Indien i flere år. Han begyndte at læse teo
logi i Madras, da han ville være præst og
missionær. Dårligt helbred tvang ham til at
rejse hjem til Danmark, hvor han genind
trådte i flådens tjeneste. Den babylonske
forvirring ombord i GANGES blev ret snart
til et “kosmopolitisk Sprog bestaaende afli
ge Dele af de tre”.
Blandt de danske søfolk på GANGES var
halvbefaren matros Lauridtz (Lars) Mathi
as Madsen, som førte en omhyggelig dag
bog. Dagbogen befinder sig nu på Han
dels- og Søfartsmuseet. Den er i oktav-for
mat, og når man tager de forhold, hvor
under den er skrevet i betragtning, må
man sige, at den er ret let at læse. Lars Mad
sen tegnede også i sin dagbog, skibe, an
løbssteder, et kort over Nikobarerne og en
tegning af GANGES, som han desværre selv
har været utilfreds med, da den er overstre
get med mange kruseduller. Det efterføl
gende er for en stor del baseret på Lars
Madsens dagbog, samt på de offentliggjor
te dele at løjtnant A.B. Rothes dagbog. Den
9/12 1845 forlod GANGES Calcutta med
Penang som mål, mens GALATHEA senere
skulle gå direkte til Nikobarerne. GANGES
havde to passagerer med til Penang, Mon
seigneur Bouchot, som var biskop for den
franske mission i Sydindien, samt hans
kateket. Formålet med GANGES besøg i
Penang var at hente ca. 40 kinesere, som

Kort over GAI ATI-1 EAs sejlads i den Bengalske Bugt. I
Calcutta blev et gammelt engelsk hjuldampskib (AN
GES indkøbt til brug ved koloniseringen af Nikobar
øerne. Øen Penang ved Malakkahalvøen var til
holdssted for denne del af ekspeditionen. (Steen Bil
le: Galathea’s Reise omkringJorden, 1949).
Chart
of the route sailed by the GALATHEA in the Bay of Bengal.
The GANGES, an old English paddle Steamer, was bought
in Calcutta for use in the colonization of the Nicobars. This
part of the expedition had its base on the islan d of Pen ang
near the Malacca peninsular. Steen Bille: “Galalhea's Rei
se omkring Jorden” (The Gala thea's Voyage around the
World), 1949.

skulle bruges til at rydde urskov og andet
forefaldende arbejde på Nikobarerne. Man
vidste meget vel, at tropesygdomme hærge
de på øerne, og man ønskede ikke at ud
sætte det danske mandskab for denne fare.
Galatheaekspeditionens chef, komman

dørkaptajn Steen Bille, skriver: “... mit eget
mandskab ville jeg paa ingen Maade give
hertil; det ville have været at overgive dem
frivillig til Sygdom og Død”. GANGES første
rejse under dansk orlogsflag blev drama
tisk. Selvom tyfonsæsonen næsten var over
stået, ramlede GANGES ind i vind og sø,
som den ikke var bygget til at klare. Lars
Madsen skriver i sin dagbog 15/12 1845:
“Indiske Ocean. Overhendig stærk Storm,
vi maatte berge vores Topseil kl 7 omtrent,
hun (GANGES) gaaer reent under Vandet,
vi er dreven stærk af, vi har kun 40 Mile til
de Andamanske øer, vi har kun 10 Mile til
Pecid, vores Storstag er sprungen, vi kan ik
ke pumpe. Vandet staar 1 Alen op i Lasten,
det er frygtelig Vejr og høi Søe, saa vi maat
te sætte Maskineriet i gang for at berge os i
Land, mig og min Kammerat P. Hansen har
talt sammen om den synker da vil vi see at
komme i bagbords Fartøi, dersom denne
Bog kommer nogen Steds til Land paa en
Planke, da er disse gode Folk saa god at op
lyse det skib “Ganges” stima (steamer) mit
Navn er L.M. Madsen af Danmarkk i Juttland (Jylland du er hovedlandet), min Ha
and sitrer.
Jeg hører de raaber ‘Stormasten alle
Mand op i Jesu Navn’, kl 8 om Aftenen hun
er gal kjere Foreldre, som født og opdragen
mig til Verden, I haver ikke andet end Sorg
og Bekymring for Børn som pløier Søen og
helst som er saa lang langt borte, dermed
lægger jeg Pennen, hjælpe Gud, hun blæs
er”.
16/12: “Morgen kl. 4 bergede vi vores
Storstag og siden satte Vanter og Stag, hun
vedbliver at være haard, hun kastes saa
voldsom af Bølgerne. Jeg tænker snart vi
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forgaar, kl 11 bergede vi vores Stagseil, nu
er hun reen gal”.
Her afbryder vi Lars Madsen og giver or
det til løjtnant A.B. Rothe, som skriver, at
vinden er en stiv bramsejlskuling fra ONO
med svær sø, så hjulkasserne går i vandet til
overkanten. GANGES kunne hverken styres
eller sejle fremad, når den lå i vinden. Når
maskinen stoppedes, og der sejledes for
sejl, måtte 5 skovle på hvert hjul afmonte
res, da maskineriet var så gammeldags, at
hjulene ikke kunne kobles fra. Skovlene af
og påmonteredes 3 gange under stormen
“et ikke ufarligt Arbeide”. Om aftenen
16/12 sammenkaldte kaptajn Aschlund si
ne officerer samt premierløjtnant H.P. Rot
he, som var med som passager, da han skul
le forestå opmålingsarbejdet på Nikobarer
ne. Som yngste mand skulle løjtnant A.B.
Rothe ytre sig først. Han foreslog, at man
vendte tilbage til Calcutta, som man burde
kunne nå før GALATHEA afsejlede. Man
skulle så forsøge at få et bedre skib. Løjt
nant Roepstorffs råd var, at man skulle sejle
mod Mulmain eller Rangoon. Premierløjt
nant H.P. Rothe hævdede bestemt, at man
skulle sejle mod Nikobarerne, da GANGES
var velegnet til sejlads mellem øerne, hvor
der i reglen var rolige vejrforhold. Chefen,
kaptajn Aschlund, var personligt af den
mening, at det klogeste ville være at retur
nere til Calcutta, men da premierløjtnant
H.P. Rothe så kraftigt anbefalede videre
sejlads, og da dette stemte med hans ordre,
besluttede han at fortsætte mod Penang.
17/12 skriver Lars Madsen: “Morgen kl.
6 en Skib i sigte, men det staar væk. I Dag
gik Maskineriet i staa, i Dag sprang Klap
løberen på Gaffelfokken ned, og slog
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Quartermesterens ene Arm itu, der er in
gen Redning at se, vi har sat Vanter den he
le Dag og hjelp os allesammen i Verden er”.
18/12: “Morgen kl. 5 øinede vi til vor
største Glæde Land, Cap Negras som er det
sydligste af Asien (C. Negrais, Burmas syd
vestligste punkt) her er ingen Ankerplads,
Gud ved hvor vi skal hen, vi har ingen Kul,
om Natten kl 12 blev det Stille!
Det havde været morsomt, at have en
skildring af denne sejltur fra en af de to
gejstlige passagerer. Ved ankomsten til Pen
ang, skriver A.B. Rothe: “Alle vare naturlig
vis ret vel tilmode ved at vi atter havde An
keret i Bund, men ingen mere end vor go
de Biskop, Hr. Bouchot og vor Doctor”.
Ankomsten til Penang var den 28/12
1845. Man foretog de reparationer, som var
nødvendige efter stormen. 6/1 1846 var
GANGES klar til at sejle til Nikobarerne,
hvortil man ankom tre dage senere.
Med ombord var 36 kinesere under en
overseer (formand) “portugiseren”Jambu.
Jambu spillede en væsentlig rolle ved kolo
niseringsforsøget, han ledede arbejdsstyr
ken og tolkede til både kinesisk og mala
jisk. Trods oprør blandt kineserne og an
greb af øboerne, jordskælv og sygdom,
holdt han ud til sidst i december 1847.
GA1ATHEA var ankommet til Nikobarer
ne 5/1 1846, og dens chef, Steen Bille, fo
restod planlægningen af kolonien. Efter
guvernør Peder Hansen havde overdraget
Tranquebar til englænderne, ankom også
han til Nikobarerne d. 5/2 1846 om bord i
briggen PATRIOT.
Steen Bille skriver: “Etatsraad Hansens
Ankomst var mig en saare glædelig Begi
venhed, da det var mig af høieste Vigtig-

hed, at kunne raadføre mig med en af Re
gjeringen dertil bemyndiget Mand angaaende de Planer jeg gik svanger med ... tog
jeg derfor foreløbige Forholdsregler i den
ne Retning fra det øjeblik Etatsraad Han
sen havde billiget mine Anskuelser”. 25/2
forlod GALATHEA Nikobarerne og fortsat
te sin verdensomsejling. Etatsråd Hansen
sejlede tilbage til Indien med transportski
bet CHRISTINE. Håndhævelsen af dansk
herredømme over Nikobarerne var nu
overladt til GANGES chef, kaptajnløjtnant
R. Aschlund.
GANGES krydsede ved Nikobarerne fra
9/1 til 24/5 1846. Man fik sig hurtigt en
ubehagelig overraskelse, idet det viste sig,
at skibet var angrebet af hvide myrer (ter
mitter), som ødelægger alt træværk over
vandlinien. Lars Madsen fik, i modsætning
til andre, et gunstigt førsteindtryk af Nikobarernes beboere: “Indbyggerne i sig selv
er meget smukke, de maler dem røde i An
sigtet, her er meget bedre end i Calcutta”.
Førsteindtrykket holdt sig ikke længe, 14
dage senere hedder det: “... der kom man
ge Indfødte ombord, skrækl. stinke Folk”.
En del af at hævde dansk suverænitet over

Nikobarerne bestod i, at inspicere søfarten
til og fra øerne. 7/4 1846 skriver Lars Mad
sen: “Morgen letted og seilet ud af Nancovry Havn, da vi ankom ud af det vestre Ind
løb saa vi 3 malaiske Barker, hvoraf en un
der Seil, 2 for Anker, da vi ankom længere
ud af det vestre Indløb var der en nicobar
Canoe som kom fra den, vi seilte efter dem
men kunne ikke naae, hvorpaa vi fyred et
Skud, men de ville ikke bie, vi fyred 5 Skud
med Skarpt efter dem, saa maatte vi holde
ad for Steene og Braad, Huen (Hovedet?)
gik dog af den ene og Skuden gik væk, men
5 bergede dem, 1 skød vi ihjel”. Resultatet
var, ikke overraskende, at øboerne blev
bange og et langt stykke tid holdt sig væk
fra GANGES. A.B. Rothe oplyser, at et skud
i hovedet dræbte en høvding ved navn Tavenza. Han havde været anfører for pirato
verfaldet på det engelske skib THE PILOT,
og havde skåret halsen over på dets kap
tajn. Det lykkedes styrmanden og 4 matro
ser at slippe væk, resten af THE PILOTS be
sætning blev dræbt. Øboerne troede ikke,
det var en tilfældighed, at det var lige net
op Tavenza der blev dræbt, og de var bange
for, at resten af deltagerne i overfaldet på
THE PILOT ville få samme skæbne.
Sygdomme rasede både blandt kineser
ne i land og blandt GANGES besætning.
Lars Madsen beretter: “Formanden for Co-

Der findes ingen billeder af GANGES. Lars Madsen
søgte at skitsere fartøjet i sin dagbog, men stregede
det over. Her rentegnet af redaktøren.
There are
no pictures of the GANGES. Lars Madsen tried to sketch the
vessel in his diary, but crossed it out. This is a fair copy
drawn by the editor.
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Ionien Jambu kom ombord og fortalte, at
alle Kineserne var syge, 1 død og han havde
ingen til at begrave ham med”. Ialt døde en
fjerdedel af den kinesiske arbejdsstyrke i de
4% måned GANGES var ved Nikobarerne.
Det gik også hårdt ud over GANGES besæt
ning. 6/6 hedder det: “Til anker, i Dag er
alle danske Folk syge”. Lars Madsen gik hel
ler ikke fri, flere gange skriver han, at han
er syg, blandt andet af “Nicobar Bylder”.
5/5 er det helt galt: “Kl 8 i Morges besvimed jeg og var død en halv Time, men ved
Doctorens Hjælp kom jeg til live igjen den
ne Gang”.
24/5 1846 forlod GANGES Nikobarerne,
og “efterlod Jambu som øvrighed og 28 le
vende og 8 døde Chinesere som Undersaatter”. Det var punktum for det danske
orlogsdampskibs tilstedeværelse ved øerne.
Efter tre dages sejlads kom GANGES til Pen
ang, og her blev det liggende, indtil det i fe
bruar 1848 blev solgt. Beslutningen om at
blive liggende blev taget, da GANGES offi
cerer var enige om, at det var uforsvarligt at
sejle med det. En korrekt vurdering, for da
GANGES blev solgt, og den ny ejer skulle
sætte skibet i stand, viste det sig, at for- og
agterstavnen var helt ødelagt af termitter
ne. “Skibet bogstaveligt flød paa Klædnin
gen, Kobber og Maling. Træet faldt væk af
sig selv omkring Boltene. Bundtømmeret
var solidt”.
Selv efter ankomsten til Penang vedblev
sygdommen: “3 officerer og 8 Mand af de
Danske sat i Land med vores Tøi”. De blev
kørt 4 mil og båret 4 mil “... af 6 Mand hver
op ad et meget høit Bjerg som er 3000 Fod
over Vandfladen. Paa Bjergets Top ligger
nogle luftige Huse, hvor vi boede i et af
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dem og befand os meget bedre da her er
koldt”. Opholdet på bjerget varede to uger,
så “... ankom 40 kulier til vores Tøi, nogle
af os var saa raske at vi gik ned ad Bjerget,
andre blev baaret til Foden af Bjerget, hvor
der holdt Vogne”.
Selvom der blev malet, pudset og poleret
på GANGES, faldt de godt og vel halvandet
år i Penang besætningen meget lang. Offi-

Nikobarernes sydlige øgruppe. Mellern Lille og Sto
re Nikobar kunne skibene finde læ og GANGES hav
de sin liggeplads i en lille beskyttet bugt på nordky
sten af Store Nikobar. (Steen Bille: Galathea’s Rei
se...).
The southern group oj islands in the Nicobars.
Ships could find shelter between the islands called Lille
(Little) and Store (Great) Nicobar, and the GANGES had its
berth in a small sheltered bay on the north coast of Store Ni
cobar. (Steen Bille: “Galathea’s Reise...).

ærerne var flere gange på Nikobarerne,
for at forsøge at holde kolonien i gang,
men det menige mandskab var fastboende
på Penang Red. Landlov blev ofte givet,
men selv de fremmedartede oplevelser i
land blev så ensformige, at Lars Madsen
somme tider foretrak at blive om bord. Op
levelser var der dog: “... derpaa lejede vi
hver sin Hest og red så ud til Bjergene, vi

mødte store Skarer af de Indfødte, som bar
Afguder foran dem, og var malede i Ansig
terne og havde store Masker paa, som det
var frygtelig at see, men da det var ved Da
gen blev vi ikke bange. Da vi rede tilbage
igjen blev det temmelig mørkt da kl var om
trent 6, men hvorpaa vi bleve meget bange,
endskjønt vi havde raske Heste under os, vi
mødte 4 Afguder i en meget mørk Alle el
ler Skov, de var 6 Alen høie og klædt i
Qvindklæder forneden var Skørterne 8
Alen brede og vi antog Hosernes Høide til
2X Alen, en Mase Mennesker medfulgte
dem, da vi kom ind i Byen igjen saa vi Chinesernes Afgudstempel med Voxbilleder
og Helgener og mange flere Afguder, en
hver Chineser har en Afgud i sit Hus som
han tilbeder og falder paa Knæ for”. Selv
om det er i dagbogen, som ikke var bereg
net til offentliggørelse, at han skriver det,
fremgår Lars Madsen som en modig mand,
der tør indrømme, at han er bange, hvad
enten det skyldes “overhendig stærk
Storm” eller et møde i mørket med fire
kæmpemæssige Afguder.
Ind imellem skriver Lars Madsen i sin
dagbog korte passager på en mærkelig
blanding af dansk, engelsk og tysk. For ek
sempeljuleaftensdag 1845: “Heim tu more
monne vi die Cristmis i Høihed in Heimforlong von feir Gudt Dinner in home”.
21/1 1847 skriver han: “vi gik 8 Mand i Fartøiet for at gaa ober til der ander seit of
that river, tho Provindsen Velleslei, in das
time vi kam ilongong of the river, the first
town vi vandt is S. Jonet. The plantagier
men that was gutt fur nothing is run wy, in
das sem day kam ein Rahiad onboard fra
Pologojamygong sie haben her suite with
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him”. Selvom der er ord som giver proble
mer, træder meningen dog frem. Lars
Madsen forsøgte sig også med østens sprog.
Med lydskrift opgiver han tallene op til
1000 på hindustansk. Han har også med
lydskrift nogle få kommandoer, som “heis
Flag - sin gil” og “hal ned Flag - do-gaiko-a”.
Også på malajisk giver han tallene til 1000.
På kinesisk gengiver han med lydskrift nav
ne på dagligvarer, såsom “Papir - dih”, “Lys
- lajtou” og “Skjorte - sam”, ialt 33 ord. Tal
lene på kinesisk har han med lydskrift og
med de kinesiske tegn op til 17, derfra og
opefter kun med lydskrift.
Lars Madsen fordrev også tiden på Pe-
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På Nancovry i den nordlige øgruppe blev den gode
naturhavn brugt af både de indfødte og af GALATHEA’ ekspeditionen. I baggrunden nikobarernes
pælehytter. Ubetegnet litografi. (Handels- & Søfarts
museet) .
In the northern group of islands the good na
tural harbour on Nancovry was used both by the natives
and by the GAIJWHEA expedition. In the background are
the pile-built huts of the Nicobar natives. Undesignated
lithograph. (Danish Maritime Museum).

nang Red med at optegne navnene på de
skibe som anløb eller afsejlede. Hvor mu
ligt oplyser han også kaptajnens navn, hvor
skibene kommer fra, hvor de skal hen, og
hvad deres last er. Mange af skibsnavnene
har han ikke kunnet se, men har fået dem

fortalt. Det resulterede i, at flere af skibene
langsomt skifter navn. Postdamperen, for
eksempel, hedder først LADYMERRYVOOD
men får snart sit korrekte navn LADY MERRY VOOD . Et eksempel på Lars Madsens
optegnelser: “5/10 1847. Dampskibet “La
dy Mary Wood” ankom kl. 7 fra Ceilon med
Posten, men ingen Nyt. Dpsk “Menuser”
fra Singapore kl 9 kom ind, Dpsk “Lady Ma
ry Wood” afgik kl 10 til China. 1 arabisk
Brig kom ind lastet med Pillgrimer. Det en
gelske Skib “Elisabeth Grandy” afgik til
London. Regn. Skonnerten “Ariad” ind
kom fra Nicobarøerne med Hr. Lt. Rothe,
6 kinesere og Overser Jambu forbliver der
endnu, alt vel fra Kokusøen. 1 indfødt Brig
kom ind i Nat”.
Der opstod et lille diplomatisk inter
mezzo. Den lokale avis optog nogle artikler
af løjtnant Roepstorff, hvori han kritisere
de Penangs regering. På grund af dette, of
ficielt af helbredshensyn, sendte kaptajn
Aschlund Roepstorff hjem til Danmark
1/3 1848. Lars Madsen konstaterer adskilli
ge gange, at posten ikke bringer nyt; men
endelig i februar 1848 lysner det, der kom
mer besked om, at GANGES skal sælges.
“Løverdag 12 February. Godt Veir. I Dag
den sidste Dag det danske Flag og Vimpel
vaiede om bord i Dampskibet “Ganges” kl.
9% blev det haled ned i al Stilhed og Gud
være lovet det en Ende faar engang”. Istedet for GANGES købtes skonnerten JOVEN

CORINA som omdøbtes til NANCOVRY.
NANCOVRY blev armeret med 4 etpundige
metalkanoner i gafler på rælingen.
Efter at “Kongens Vimpel” var hejst, af
sejlede orlogsskonnerten NANCOVRY 12/3
1848 til Nikobarerne. 24/3 ankom den til
Pulu Milo på Nikobarerne, hvor man tog
19 kinesere og 1 malaj ombord. 23/4 var
NANCOVRY tilbage i Penang.
Endelig: “16/6 1848. I Dag er 3 Aar om
me og til al Glæde inkom i Dag den danske
Corvett VALKYRIEN her til ankers, for at
bringe os Hjem til vort kjere Fødeland, og
Nicobarøerne er sløifed for evig af dansk”.

Kinesiske folketyper. Tegnet af GAI ATHEA- ekspedi
tionens tegner, August Plum, i Penang og Singapore.
(Handels- og Søfartsmuseet).
Chinese ethnic types.
Drawn by August Plum in Penang and Singapore.
(Danish Maritime Museum).
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Glæden deltes af officererne. A.B. Rothe
skriver: "... og saameget veed jeg, at jeg al
drig før eller senere har meent et “Gud
være lovet” ærligere, end da jeg gik om
bord i Valkyrien den 24de Juni 1848”. VAL
KYRIEN kom fra Nikobarerne, hvor den
havde evakueret de sidste deltagere i kolo
nisationsforsøget, og fjernet alle danske
højhedstegn fra øerne. Højhedstegnene
var, udover Dannebrog, nogle stokke med
Chr. VIILs monogram. Steen Bille skriver:
“Nu udnævnte jeg tvende Høvedsmænd
ved Navn Luha og Angré, Fader og Søn,
den første i Malaca, den anden i Enuang.
Jeg tog dem ombord til mig, fik dem an
stændigt påklædt, gav dem hver en Stok
med Christian 8des Chiffre og meddelte
dem hver, foruden en autoriseret Skipper
eller Havnebog, et saavel i det engelske
som malaiiske Sprog affattet Certifikat,
som bekræftede dem i deres Værdighed og
tillige indeholdt deres Forpligtelser ... De
to Embedsmænd vare meget tilfredse i de
res nye Stilling, og endnu mere med de nye
Klæder, som bestod i en hvid Skjorte, et Par
hvide Buxer, samt en Hat med Galathea’s
Navn. Men især bleve de meget lykkelige,
da jeg pyntede dem hver med et høirødt
Axelskjærf. Saaledes udstyrede, hver med
sin Stok i Haanden, drak de Kongens
Skaal, spiste med ypperlig Appetit den op
dækkede Frokost og gik saa fra Borde til
deres Undersaatter”. Man må håbe, at VAL
KYRIENS chef lod de tidligere danske em
bedsmænd Luha og Angré beholde mun
deringen, især det røde skærf, og kun fjer
nede de monogramprydede stokke.
En uge efter VALKYRIEN's ankomst til
Penang blev orlogsskonnerten NANCOVRY
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solgt, og den danske del af dens besætning
flyttede over i VALKYRIEN som via Batavia
sejlede hjem. Ankomst til København
26/11 1848.
For sin deltagelse i vort sidste forsøg på
at beholde Nikobarerne som dansk koloni,
fik Lars Madsen 4 rigsdaler om måneden,
et beløb som dog må være steget under
vejs. Hans regnskab er opført bag i dagbo
gen:
210 Rd
28
238 Rd
51 Rd optaget (udbetalt)
187 Rd Maanedspenge
bespared
60 Rd i Smør, Brød, Viin,
Cognak med de 8 som
Kongen skjenket os
Påklædning 20 Rd
Colonien
25 Rd
292 Rd
På vej hjem i VALKYRIEN gjorde Lars
Madsen status over sin tøjbeholdning:
hvi fine Skjorter 6
hvi grove dito 6
blaa ulden 2, 1 gammel det bliver 3
stribede Undertrøjer 2, flonels 2
Underbuxer 2 og bl uldne Buxer 1
Strømper 3, Sokker 2, Seler 1
hvide Buxer 6, blaa Buxer 4
Seildugs Buxer 2, skotsk Hue 1
Hatte 1, Pjækkert 1, blaa Trøjer 2
sorte Silke Hals Tørklæder 2, Silke
Lommetørklæder 10
Støvler 1, Skoe 4 Par, Kniv, Gaffel
Ske, Kam, Sy tø i
1 lille Æske med nogle Smaating
2 Veste, 1 uldent Tørklæde.

Stok med den danske konges monogram på sølv
knappen. Under mindst 3 danske konger blev sådan
ne værdighedstegn givet til indfødte ledere som tegn
på dansk overhøjhed. Stokken var trods alt et frede
ligere våben end de geværer andre kolonisatorer
påførte ellers fredelige kulturfolk. (Handels- og Sø
fartsmuseet) .
Cane with the monogram of the Danish
king on the silver knob. Insignia like these were given to na
tive leaders as a sign of Danish sovereign ty under at least
three Danish kings. After all, the cane was a more peaceful
weapon than the rifles which some other colonizers inflicted
on otherwise peaceful cultures. (Danish Maritime Mu
seum).

Høvdingen over østkysten af Store Nikobar, George
Peeken (“Jospiken”), afbildet af August Plum i sin
kano. Han bærer sin sølvknappede stok og var glad
for både europæisk tøj og spiritus, hvad der bekræf
tes i Steen Billes beretning.
Chief of the east coast of
Store Nicobar, George Peeken (“Jospiken”), portrayed by
August Plum in his canoe. He is holding his silver-knobbed cane and was apparently fond of both European clothes
and spirits, a fact lühich is confirmed in Steen Bille's
account,.

Undervejs havde Lars Madsen, udover
køb fra skibets lager, også ved auktioner
over døde besætningsmedlemmers garde
robe, fået suppleret sin tøjbeholdning.
Som overalt i datidens flådefartøjer var
disciplinen streng ombord i GAIATHEA,
GANGES og NANCOVRY. I april 1847 oply
ser Lars Madsen: ‘Jeg har været fri for

Tamp og siddet i Boien (lænke med jern
ringe til hals og håndled, ofte når han sene
re i dagbogen refererer til boien sker det
således OqO) der er kun en Mand foruden
mig der er fri for dette”. Skrive hjem var
åbenbart ikke noget man bare gjorde.
“23/2 1846. Til ankers (ved Store Nikobar)
i Dag fik jeg lov af min brave Captain at
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skrive hjem, mig og min kammerat P. Han
sen skrev til Danmark i Dag, som var en
glædes Dag at sige”.
Lars Madsen blev født 30/4 1823 i Hals,
som søn af Mads Larsen Tranholm og Bo
dil Marie Nielsdatter. Hans far døde i 1832
og ved folketællingen i Hals 1834 er hans
mor opført som gift med husmand Niels
Davidsen. De kjere Foreldre der nævnes i
dagbogen er moderen og stedfaderen. I et
brev til dem fra Calcutta skrev Lars Mad
sen, at kaptajnen havde lovet ham, “... at
hjælpe mig lidt frem ad Banen i Verden,
dersom jeg opfører mig saa ordentlig siger
han, naar jeg kommer hjem, som jeg har

gjort her ombord i “Galathea””. Kaptajn
Aschlund holdt ord, efter hjemkomsten
skrev han Lars Madsen en anbefaling som
en god fuldbefaren matros, og sluttede: “...
jeg antager han med Lethed vil lære hvad
der udfordres af en Lods, da han har gjort
sig bekendt med Indsejling og Landken
ding paa de forskellige Steder vi har været”.
Denne anbefaling skaffede Lars Madsen
en stilling som ekstra lods i hjembyen Hals.
Han tiltrådte stillingen 1/1 1850. 6 år sene
re, 23/6 1856 ændres hans stilling til reser
velods. Lars Madsen døde 29/4 1859 og ef
terlod sig enke, Mette Catrine Christiansdatter og tre børn på 7, 5 og 2 år.

The Naval Steamship GANGES and the Last Attempt at Colonizing the Nicobars
Summary
After Christian VIII’s succession to the throne in
1839 negotiations were begun with England on the
sale of the Danish continental territories in India,
Tranquebar and Serampore, to the English East
India Company. Tranquebar's governor, Peder Han
sen, was authorised to sell the colonies for 1,000,000
rixdollars. At the same time it was decided to make
yet another attempt at establishing a permanent
Danish settlement on the Nicobar Islands, which
Denmark had claimed as a Danish possession since
1756. The corvette GALATHEA was sent to East India
to assist Peder Hansen with the formal handing over
of the colonics and to commence the attempted co
lonization of the Nicobars. Acting on orders from
Copenhagen the Danish authorities in Serampore
had bought the steam-driven schooner GANGES
from the English East India Company. The GANGES,
which was built in 1817, was manned partly with men
from the GAIATHEA and partly with English and lo
cal crew. Lars Madsen, a Danish seaman on the GAN
GES, kept a meticulous diary. The diary, which is now
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at the Danish Maritime Museum, provides the basis
for the present article.
The GANGES first voyage under the Danish naval
flag was a dramatic one, since it met high winds and
seas whish it was not designed for. Thus on Decem
ber 28th the GANGES arrived at Penang rather the
worse for wear. 40 Chinese were taken on board,
workers who were to construct installations and clear
forests on the Nicobars, at the authorities did not
want to use Danish sailors for this unhealthy work.
The GANGES patrolled the islands from January
9th to May 24th 1846 partly to chart the waters and
partly to prevent piracy. An episode occurred when a
local canoe refused to allow itself to be inspected and
one of the crew of the canoe was shot. It turned out
that he was the leader of a pirate attack on the
English ship “The Pilot", of whose crew only the first
mate and four seamen had escaped death.
When it was discovered that the GANGES was
badly attacked by termites and at the same time the
standard of health on board had become critical the

ship left the Nicobars on May 24th 1846 bound for
Penang. During the period when the GANGES was
stationed in the Nicobars 25 per cent of the Chinese
workforce died of tropical diseases.
In Penang a close inspection revealed that the
termite attack was so extensive that the ship's officers
were in agreement in declaring the ship unsea
worthy. The GANGES therefore remained in the
roads of Penang until it was sold in February 1948.
The period of almost two years which the seamen
spent near Penang was spent painting and polishing
and shore leave was often granted. Lars Madsen also
passed the time by carefully recording all ship move
ments in the roads of Penang in his diary. He also
increased his knowledge of languages, his English
improved significantly, and he acquired a limited
vocabulary in Malayan and Chinese. The officers on
the GANGES took turns returning to the Nicobars to
supervise the attempt at colinization.
After the sale of the GANGES the schooner JOVEN

CORINA was bought. It was renamed the NANCOVRY
and in March 1848 under the Danish naval flag it
evacuated the majority of the survivors from the
colony. The remaining personnel from the Nicobars
were picked up by the corvette VALKYRIEN, which
sailed them to Penang. The NANCOVRY was sold and
the VALKYRIEN took the Danish members of the crew
on board to sail them back to Copenhagen. The crew
were relieved that their long stay in Penang was over.
On June 16th 1848 Lars Madsen made the following
entry in his diary: “This day the three years have
passed and to our great joy the Danish corvette VAL
KYRIEN came to anchor today in order to bring us
home to our dear Fatherland, and the Nicobar Is
lands are abandoned for ever by Danes”. One of the
ship's officers, Lieutenant A.B. Rothe, concurred:
“and this much I know, that never before in my life
nor since have I meant the words 'the Lord be
praised' more sincerely than when I went aboard the
“Valkyrien” on the 24th ofjune 1848".
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Christian Lund: Sortehavsskibene

Christian Lund er shipping-uddannet hos
Dansk-Fransk og J. Lauritzen, hvorefter han
virkede i næsten 40 år i Rederiet A. P. Møller,
indtil pensionering i 1985. I nogle år var han
leder af Mærsk-Filialen i Thailand, hvor han
samtidig var honorærfinsk generalkonsul og
formand for “The Mariners’ Club”, og var
derefter leder afJapan-organisationen, samtidig
med at han var honorær dansk konsul i
Yokohama, formand for Dansk Forening i
Japan og formand for kirkerådet for Den Dan
ske Sømandskirke i Yokohama. Efter hjemkomst
til Danmark i 1965 var han i nogle år leder
af rederiets trampskibsafdeling, hvorefter han
blev cheffor Linieafdelingen. I de sidste år af
sit virke hos A. P. Møller arbejdede han med
specielle opgaver.
Firmaet C.K. Hansens S/S AALBORG fra 1920 var det
ældste af de ni danske skibe, der efter Danmarks be
sættelse den 9. april 1940 blev overtaget af Frankrig
og ved dette lands fald overtaget af tyskerne for brug
i Sortehavet. Hertil nåede AALBORG aldrig, det blev
den 12. april 1943 sænket af de allierede i Middelha
vet. (Handels- og Søfartsmuseets billedsamling).
The S/S AALBORG from 1920 belonging lo the firm of C.K.
Hansen was the oldest of the nine Da n ish ships which after
the occupation of Denmark on April 9th 1940 were com
mandeered by France. On the fall of Fra n ce they were com
mandeered. by the Germans for use in the Black Sea. Howe
ver, the AALBORG neve)' arrived, there, as it was sunk by the
allies in the Mediterranean on April 12th 1943. (The Da
nish Maritime Museum's photographic collection).

Et sort, og måske netop derfor hidtil ikke
særligt kendt, kapitel i dansk skibsfartshi
storie under Anden Verdenskrig er den
skæbne som overgik 9 danske skibe i årene
1942-1944.
Vor handelsflåde blev som bekendt som
følge af begivenhederne 9. april 1940 delt i
3 grupper: hjemmeflåden, det vil sige de
skibe, der befandt sig i hjemlige eller
nærliggende farvande; den del af flåden,
der blev beslaglagt af de allierede og ende
lig den del af flåden, der lå i eller som løb
ind til neutrale havne.
Blandt de af de allierede beslaglagte ski
be kom i kortere eller længere tid ikke
mindre end 38 skibe under fransk kontrol.
Bortset fra nogle få fik skibene franske nav
ne, opkaldt efter en helgen, Saint, eller en
helgeninde, Sainte, og blev af Les Trans
ports Maritimes, det franske Søfartsministe
riums, Ministere de la Marine Marchande,
særlige “Fragtnævn” formelt tildelt forskel
lige franske rederier som bestyrere.
I sommeren 1942 lå 9 af disse skibe i hav
nen i Marseilles. Behovet for at forsyne de
tyske tropper på østfronten fik i september
1942 Der Reichskommissarfür die Deutsche See
schiffahrt, Karl Kaufmann i Berlin, til at
kræve de 9 skibe indsat i trafik på Sorteha
vet. Heraf opstod betegnelsen “Sortehavs
skibene”, selvom kun 2 af dem med sikker-
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De 9 skibe var, i alfabetisk rækkefølge:
Optaget i skibsregistret
Skibsnavn
Bind-Folio

TDW

40-11 & 44-141

S/S BE HA 2

2.400

Nakskov Skibsværft Nr. 46

5. maj 1924

35-39

S/S BIRGIT

3.200

Lübecker Maschinenbau
Gesellschaft MbH Nr. 7

16. maj 1924

42-149

S/S GERD

2.885

Helsingør Jernskibs- 8c
Maskinbyggeri Nr. 217

39-46 & 48-59

S/S GERDA TOFT

3.625

Antwerp Engineering Co.
Hoboken Nr. 113

10. juni 1930

35-85

S/S INGEBORG S

1.920

Kjøbenhavns Flydedok 8c
Skibsværft Nr. 162

29. august 1924

35-171 & 48-57

S/S JOHANNES MÆRSK

3.150

F. Schichau GmbH Danzig
Nr. 1154

36-86 8c 48-58

M/S NICOLINE MÆRSK

7.920

Odense Staalskibsværft Nr. 20

14. november 1925

41-111

S/S SI ELIA

2.460

Helsingør Jernskibs- 8c
Maskinbyggeri Nr. 213

15. juli 1929

21-44

S/S AALBORG

1.950

P.Ph. Stuhrs Maskin- 8c
Skibsbyggeri, Aalborg No. 18

20. november 1920

hed vides at være nået hertil som led i øst
fronten. Resten endte i Middelhavet som
led i vestfronten.
Til det formål indledtes forhandlinger 7.
september 1942 i København mellem tyske
delegerede og repræsentanter for danske
myndigheder samt for de involverede 6
danske rederier.
De danske redere vægrede sig længst
muligt mod de tyske ønsker, men stillet
overfor trusler om enten en direkte beslag
læggelse eller en frivillig ordning, valgtes
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Værft

Leveret

4. juni 1935

4. marts 1925

til sidst det mindste onde. Forhandlinger
ne1 resulterede derfor i løbet af oktober i
en principiel aftale med beskæftigelsen på
Sortehavet, efter at de 9 skibe først var ble
vet givet tilbage til Danmark af de franske
myndigheder. En opgave som tyskerne
påtog sig at løse! Det havde de faktisk også
let ved, for i realiteten var der allerede truf
fet aftale herom, dateret 27. august 1942,
mellem Kaufmann og den franske konseilpræsident og udenrigsminister, Pierre La
val1.

Søforhør

Rederi

Fransk navn

D/S Vesterhavet
(J. Lau ri tzen)

SAINT ALBERT

(oprindelig) Compagnie des
Chargeurs Réunis,
(senere) Worms & Cie, Paris

SAINT ALBERT

11/9/1944

D/S Dania
(Chr. Andresen)

SAINT ETIENNE

Compagnie Delmas Vieljeux,
La Rochelle & Paris

BIRGIT

11/6/1946

D/S Torm

SAINT RAYMOND

Compagnie de Navigation
Paquet, Marseilles

GERD

13/4/1946

D/SJutlandia
(Jens Toft)

SAINT ALAIN

Société Navale de l’Ouest, Paris

GERTRUD

12/2/1946

D/S Torm

SAINTE MARTINE

Union Industrielle et Maritime
Société Française d’Armement,
Paris

INGEBORG

13/4/1946

D/S af 1912
(A.P. Møller)

SAINTE GISELE

Société Navale Caennaise, Caen JOHANNA

20/11/1946

D/S af 1912
(A.P. Møller)

SAINT EELIX

Compagnie des Messageries
Maritimes, Paris

NICOLINE M/ERSK

27/3/1945

D/S Vesterhavet
(J. Lau ri tzen)

SAINT SAUVEUR

Compagnie Nouvelle de
Navigation Busck, Marseille

SAINT SAUVEUR

D/S Dannebrog
(C.K. Hansen)

SAINT LUCIEN

Société Maritime Nationale,
Lorient

SAINT LUCIEN

Fransk bestyrer

Efter at være ført tilbage til dansk flag
skulle skibene så sejle i Sortehavet indtil af
slutningen af fjendtlighederne mellem
Tyskland/Italien på den ene side og Sovjet
unionen på den anden. Sejladsen skulle
dog først begynde, når Sortehavet “i alt
væsentligt” var renset for russisk aktivitet tyskerne troede også stadig fuldt og fast på,
at krigen på østfronten ville ende i sejr. Ski
bene skulle tidsbefragtes til et til formålet
oprettet specielt rederi - Süd-Ost Rhederei
GmbH, som et datterselskab af Hamburg-

Tysk navn

7/5/1946

23/2/1946

Amerika Linie, Norddeutscher Lloyd, H.C.
Horn og Reichswerke Hermann Göring
Aktiengesellschaft für die Binnenseeschif
fahrt. Beskæftigelsen skulle ske på basis af
betingelserne i Deuzeit, den tysksprogede
udgave af BIMCO’s Baltime 1912 certepar
ti, for en periode på 9 måneder, derefter
forlænget med 6 måneder ad gangen. La
sten skulle bestå af “kommercielt gods”. In
gen tropper, heste eller nogen form for
krigsmateriel eller ammunition. Som hyre,
der skulle erlægges månedsvis forud, var af107

talt 20% p.a. af skibenes forsikringsværdi, i
schweizer francs, hvoraf 15% skulle betales
i fri valuta, enten schweizer francs (à kurs
111.25) eller svenske kroner, i befragternes
valg, og de resterende 5% over den dansk
tyske clearingkonto. Oprindelig var der fra
dansk side forlangt 30% og kun i fri valuta,
mens tyskerne holdt på kun 10% og kun
over clearingen. Det var befragternes pligt
at holde skibene forsikrede, i schweizer
francs, og den samlede værdi for de 9 skibe
blev opgjort til francs 29.240.000. I tilfælde
af forlis skulle hyren ophøre ved forliset.
Da der således var opnået en tilsynela
dende principiel aftale om beskæftigelsen
af skibene, rejste repræsentanter for de
danske rederier, havariekspert, kaptajn
Johs. Fabricius og maskiningeniør Vald. A.
Gerald, begge fra Besigtigelseskontoret, til
Marseilles i midten af oktober for dér at til
rettelægge tilbageleveringen af skibene til
dansk flag og også at overtage dem fra de
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S/S GERD bygget i Helsingør til D/S Torm var det
yngste af de ni skibe tyskerne beslaglagde i Frankrig.
Heller ikke GERD kom til Sortehavet, men blev den
22. februar 1943 sænket af de allierede i Middelhavet
øst for Sardinien. (Handels- og Søfartsmuseets bil
ledsamling) .
The S/S GERD built in Elsinore for D/S
Torm was the youngest of the nine ships which were seized
by the Germans in France. The GERD did not arrive in the
Black Sea either, having been sunk by the allies in the Me
diterranean east of Sardinia on February 22nd 1943.
(Danish Maritime Museum's photographic collection).

franske myndigheder. Der opstod en del
diskussion med disse, så det var først langt
hen i november, at der opnåedes enighed
med franskmændene om, at de første skibe
- BETTA, BIRGIT, INGEBORG S og STELLA blev tilbagegivet 24. november kl. 241, og at
det danske flag kunne hejses næste mor
gen kl. 08 - hvilket faktisk skete! De reste
rende skibe var forudset tilbageleveret 27.
november med undtagelse af NICOLINE

MÆRSK, hvor et engelsk flag åbenbart vold
te franskmændene visse kvaler.
Men i november var der opstået en helt
ny militær situation. Den allierede land
gang i fransk Nordafrika i begyndelsen af
november medførte, at tyskerne som mod-

M/S NICOLINE MÆRSK leveret 1925 fra Odense
Staalskibsværft til rederiet A.P. Møller var med sine
7.920 tdw langt større end de øvrige 8 danske skibe,
som tyskerne beslaglagde i Marseilles i 1943. (Han
dels- og Søfartsmuseets billedsamling).
The M/S
NICOLINE M/ERSK delivered in 1925 by Odense Steel Ship
yard to the shipping company A.P. Møller. With a dead
weight tonnage of 7,920 it was far larger than the other
eight ships seized by the Germans in Marseilles in 1943.
(Danish Maritime Museum's photographic collection).

træk besatte den hidtil fri del af Frankrig
11. november, og blandt andet rykkede ind
i Marseilles.
Her beslaglagde så Der Beauftragte für
Frankreich, Georg Zillmann, på vegne af
Der Reichskommissar alle 9 skibe 25. no
vember om formiddagen - altså kun få ti
mer efter, at Dannebrog var blevet hejst på
4 af de danske skibe1. Beslaglæggelsen af
også NICOLINE MÆRSK blev dog efterfulgt
8. februar 1943 af en officiel rekvirering, så
tyskerne havde åbenbart også gjort sig visse
tanker i forbindelse med det engelske flag
agter.
Zillmann’s beslaglæggelse skete nu på
vegne af Mittelmeer Rhederei GmbH og
med en meddelelse om, at skibene herefter
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ville føre Reichsdienstflagge som nationali
tetsflag og blive bemandet med tyske be
sætninger. Skibene ville få hjemsted i Ham
burg.
Beskæftigelsen i tysk tjeneste resulterede
i, at alle 9 skibe efterhånden rapporteredes
forlist eller forsvundet, og de blev derfor
efterhånden afmeldt i det danske skibsregi
ster efter forudgående søforhør i Sø- og
Handelsretten i København. Faktum er
dog, at 2 af skibene, STELLA og JOHANNES
MÆRSK, senere dukkede op igen under an
dre flag og havde en levetid til langt ind i
1960’erne!
Om de 9 skibes individuelle skæbne kan
følgende berettes, i kronologisk rækkeføl
ge efter forlisdato:
Det første offer blev BETTA. Ved daggry
19. februar 1943 løb skibet under en vold
som storm på østmolen ved indsejlingen til
havnen i Valencia, hvortil det var på vej for
at indtage en ladning frugt. Medvirkende
til strandingen var en maskinskade, som
bevirkede fartreduktion til en 5-6 knob og
dermed mindre manøvredygtighed. Af den
25 mand store besætning, tyske officerer
og nordafrikanske menige, omkom 3 algiere under forsøg på at svømme i land1. Da
skibet sejlede under navnet SAINT ALBERT,
varede det nogen tid, før det virkelige ejer
forhold som et Lauritzen-skib blev konsta
teret. Ingen på Lauritzen-kontoret i Valen
cia, end ikke jeg, der på det tidspunkt var
udstationeret dér, havde anelse om, at
SAINT ALBERT var identisk med BETTA-, den
ene avis omtalte skibet som værende under
tysk, den anden som værende under fransk
flag. Efter forskellige forsøg på at bjerge
skibet uden held blev videre arbejde her
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med opgivet 24. november 1943. Vraget
solgtes 22. januar 19465 til et lokalt ophug
ningsfirma, Aleix y Cia., som købte det af
Lauritzen’s udsendte repræsentant, kap
tajn E. Lerche Jørgensen, for et beløb af
130.000 Pesetas. Den del af vraget, som op
huggerne ikke kunne komme til, blev til
sidst sprængt væk af de spanske myndighe
der for ikke at virke generende på indsej
lingen til Valencia.
Ugen før var i øvrigt Lauritzen’s GRETE,
der var under dansk flag og kontrol fra re
deriet i København, blevet torpederet af en
engelsk undervandsbåd ud for Cabo Oropesa, lidt nord for Castellon de la Plana, på
rejsen fra Valencia til Marseilles med en
last appelsiner og løg, bestemt til Schweiz.
Hele besætningen blev reddet af den span
ske fiskerbåd CARMEN EREIXAS og bragt ind
til den lille by Vinaroz.
Kun 3 dage efter BETTA’s forlis sank
GERD 22. februar kl. 12.02, syd for øen Marettimo ved Sicilien - på position 37()45’N ll°12’ø i strædet mellem Tunis og Sicilien.
Skibet var på vej fra Tunis i ballast, i en kon
voj ledsaget af italienske krigsskibe, da det
kl. 11.50 blev ramt af luftbomber fra en
amerikansk eskadrille på 16 fly fra NorthWest African Air Force, som havde opdaget
og angreb konvojen6.
AALBORG blev ramt af 2 torpedoer, affy
ret fra den britiske ubåd UNRULY 12. april
1943, kl. 15.46 ud for Cap Béar nær Port
Vendres ved den fransk-spanske grænse.
Skibet var lastet med 1.230 tons frisk frugt
og 210 tons frugtmasse. En del af lasten
flød ud, da skibet sank og blev bjærget af
redningsbåde og fiskefartøjer, der var løbet
ud fra Port Vendres7.

Beslaglæggelsesdokumentet for NICOLINE MÆRSK
dateret 8. februar 1943. Som befuldmægtiget for G.
Zillmann har skibsreder Max Edye, der på det tids
punkt var 56 år og partner i rederiet Rob. M. Sloman, Jr., Hamburg, underskrevet dokumentet.
(Gennemslagsdokument i privat eje).
The docu
ment of confiscation for the NICOLINE M/ERSK dated Feb
ruary 8th 1943. The document was signed by shipowner
Max Edye, who had power of attorney for G. Tillman and
who at the time was 56 years old and a partner in the ship
ping company Rob. M. Sloman Jr., Hamburg. (Carbon
copy in private ownership).

6. maj 1943 ved middagstid blev STELIA,
der lå langs kaj i havnen i Reggio de Cala
bria, ramt af flere 500 Ibs. bomber, nedka
stet fra en højde af 23.500 fod, under et al
lieret luftangreb med 51 amerikanske Liberator-fly på byen7. Skibet var ved at trimme
bunkers og skulle have påbegyndt at indta
ge last kl. 14, men i stedet sank det og blev
anset for totalforlist. På et senere tidspunkt
blev vraget imidlertid hævet og slæbt til
Messina for reparation, hvorefter det blev
sat i fart under navnet CAPO FARO5 med
Compagnia Genovese di Navigazione a
Vapore S.p.A., et ikke længere eksisterende
datterselskab af det kendte italienske mæg
lerfirma Paolo Scerni i Genoa som korre
sponderende reder. Skibet sejlede under
italiensk flag indtil 1948, hvor det, efter en
ombygning i Genoa i februar og marts,
blev solgt 31. marts 1948 til Dampskibssel
skabet Hetland (A.H. Basse & Co.). Køben
havn, som omdøbte skibet til SUSAA.
BIRGIT var på rejse, antagelig i ballast, fra
Sebastopol til Sulina, da skibet 12. juni
1943, kl. 12.40, blev angrebet fra luften af 5
russiske bombefly ud for Yevpatoriya på

Krim-halvøen. Skibet blev ramt af 2 fuld
træffere og sank kl. 13.05. Besætningen
blev reddet af 2 rumænske kanonbåde,
som havde ledsaget skibet8.
INGEBORG S har tidligere været formodet
sænket ca. 11. oktober 1943 ved øen Amorgos i de græske Kyklader. Imidlertid er det
senere opklaret, at skibet var afsejlet 28. ok
tober, kl. 18.00, fra Naxos til øen Kos, hvor
den tyske garnison skulle forstærkes. INGE
BORG S blev nemlig benyttet som troppe
transportskib og var ledsaget af 2 tyske Eboote. Den britiske undervandsbåd UN
SPARING, der opererede ud fra en base i
Beirut, var på togt i farvandet med det for
mål, at opsøge og ødelægge fjendtlige
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skibsaktiviteter. Undervandsbåde opdage
de den tyske eskadre og affyrede 4 torpe
doer ved 02.45-tiden 29. oktober 20 sømil
vest for Stampalia. De 2 ramte INGEBORG S,
og en voldsom eksplosion indtraf. Efter at
skibet var sunket, blev en del overlevende
ved daggry samlet op af tyske Dornier-fly,
som landede på havet. Undervandsbåden
observerede meget vraggods, som drev
rundt samt flere forskelligfarvede gummi
redningsflåder, nogle med tyske soldater
om bord7. Den tyske marinekommando på
Kos meddelte kl. 15, at en redningsbåd
med 36 soldater og 4 mand af besætningen
var kommet dertil9. Det bør noteres, at ty
skerne åbenbart helt havde tilsidesat den
oprindelige aftale om, at ingen af “Sorte
havsskibene” skulle anvendes til transport
af tropper. Den aftale gjaldt altså efter be
slaglæggelsen i Marseilles 25. november
1942 kun til Wandsbeck!
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NICOLINE MÆRSK var under engelsk flag
ankommet til Marseilles 5. maj 1940 for
losning af en ladning jute fra Calcutta. En
del reparationer skulle udføres, og en dis
put om tegningen mellem det engelske disUnder tysk flag blev NICOLINE MÆRSK af en allieret
destroyer jaget ind på grundt vand ved Ebroflodens
munding, hvor skibet strandede den 24. december
1943. En kraftig storm i februar og skibets last af
jernmalm bidrog til at skrue skibet længere og læn
gere ned i sandet. Kun den øverste del af NICOLINE
M/ERSK herunder de tre kendetegnende master, sy
nes her over vandlinien. (Foto fra den spanske hava
rikommission).
Flying the German flag the NICO
LINE M/ERSK was chased into shallow luaters near the
mouth of the river Ebro, where the ship stranded on Decem
ber 24th 1943. A powerful storm in February and the
ship's cargo of iron ore were instrumental in pressing the
ship further and further down into the sand. Only the
upper part of the NICOLINE MÆRSK including its three
characteristic masts are visible here above the waterline.
(Photo from the Spanish shipwreck investigation board).

ponerende rederis agenter, Stè Frisch de la
Gardiere og reparationsværftet medførte,
at skibet ikke nåede at komme ud inden
den franske kapitulation i juni. Følgelig
havde skibet henligget ubeskæftiget og un
der The Red Duster, det engelske koffardiflag, lige siden. I august overtog Compag
nie des Messageries Maritimes kontrollen
med skibet fra Frisch de la Gardiere. Det
franske navn, SAINT FELIX, var blevet til
delt, men blev aldrig påmalet skibet.
Tyskerne satte skibet i fart under sit op
rindelige navn, men under tysk flag og
med tysk besætning. På rejse fra Valencia til
Marseilles med en ladning jernmalm
strandede det 24. december 1943 ud for
San Carlos de la Rapita ved Ebro-flodens
munding, efter at være blevet jaget ind på
grundt vand af den fri franske destroyer LA
FANTASQUE.
I en rapport fra chefen for Comission de
la Armada para Salvmento de Buques
(Hærens Kommission til Bjærgning af Ski
be) dateret Barcelona, 24. april 1944, rede
gøres udførligt for forberedelser til bjærg
ning af skibet. Alt strandede imidlertid på,
at de tyske repræsentanter i Spanien, skibs
mæglerfirmaet Baquera, Kusche & Martin
S.A., ikke fik afgivet de fornødne instrukti
oner, og efter en kraftig storm i slutningen
af februar 1944 havde vraget sat sig så me
get i sandet, at det ikke længere kunne sva
re sig at foretage bjærgning. Den spanske
rapport afsluttes med et resumé, hvori det
bittert hedder: “Dette udmærkede skib
(este espléndido buque) er gået tabt på
grund af dets rederis mangel på hurtighed
med at aftale bjærgning. Havet ville have
tilladt arbejde under 62 dage efter grund

stødningen, og bjærgningen kunne være
udført på 20 dage. Uheldigvis lod man 49
dage hengå i unødig forsinkelse”. Vraget
blev senere solgt til ophugning til det span
ske firma Ildefonso Gonzales Fierro y Or
donez, Madrid.
En Royal Air Force patrulje, bestående af
54 bombefly, eskorteret af 17 mustang-jagere, opdagede 1. juni en fjendtlig (tysk) kon
voj på 3 handelsskibe eskorteret af 4 de
stroyers og 4 mindre ledsageskibe, i farvan
det nord for Kreta. Et angreb fulgte øje
blikkelig, og kl. 18.16 blev GERTRUD - den
tidligere GERDA TOFT - (og et andet fragt
skib, SABINE) ramt og kom i brand. Om
bord på det tidligere danske skib blev
blandt andet styremaskinen ødelagt, og ski
bet blev derefter taget på slæb til Candia
(nu Heraklion), hvortil det ankom og an
krede på reden 2. juni kl. 02.54.
Branden bredte sig imidlertid, og sluk
ningsarbejdet måtte afbrydes under en
luftalarm. Kl. 19 eksploderede 680 tons
ammunition, som var anbragt i forskibet,
resulterende i totalforlis af skib og lad
ning7. Der foreligger ingen meddelelse om
tab af menneskeliv, men det må vel formo
des, at besætning og slukningsmandskab
omkom ved eksplosionen.
Også i dette tilfælde havde tyskerne altså
hensynsløst tilsidesat aftalen om, at intet
“Sortehavsskib” skulle transportere ammu
nition”.
Under det tyske navn JOHANNA af Ham
burg, og med Reichsdienstflagge med ha
gekorset vajende agter, blev JOHANNES
MÆRSK observeret af allierede agenter i Is
tanbul, mens skibet lå i Bosporusstrædet på
vej ind i Sortehavet. Det var ikke svært at få
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konstateret, hvilket skib det drejede sig om,
men tyrkisk neutralitet på det tidspunkt
forhindrede videre aktion.
JOHANNA ankom til Burgas 9. august og
fortsatte derfra til Varna. Her blev det på
en ukendt dato, men inden 26. august,
overdraget til de bulgarske myndigheder7.
Varna blev erobret af de russiske styrker 7.
september,og 2 dage senere kom enheder
fra den russiske sortehavsflåde til byen,
hvor alle i havnen liggende skibe, inklusive
JOHANNA, blev rekvisioneret. JOHANNA rap114

S/S BIRGIT af Esbjerg (D/S Dania) bygget i Lübeck
1924 var sammen med S/S JOHANNES MÆRSK de to
eneste danske skibe, der efter den tyske beslag
læggelse blev indsat som transportskibe i Sortehavet.
BIRGIT blev sænket ved Krim den 12. juni 1943.
(Handels- og Søfartsmuseets billedsamling).
The
S/S BIRGIT ofEsbjerg (belonging to D/S Dania) xuhich was
built in Lubeck in 1924. This ship and the S/SJOHANNES
M/ERSK were the only two of the Danish ships seized by the
Germans which were actually put into service as transport
ships in the Black Sea. The BIRGIT was sunk off Crimea
on June 12th 1943. (Danish Mantime Museum's photo
graphic collection).

porteredes som “værende ude af drift, men
holdt sig flydende”. 29. september over
drog den russiske flådekommandant skibet
til Black Sea State Shipping Co., og via
Constanza sejledes så videre til Tuapse. 27.
december 1944 blev JOHANNA efter ordre
nr. 524 fra The People’s Commissioner of
Merchant Marine of the USSR døbt om til
MARSHAL TOBULKHIN™ og sejlede under
russisk administration og flag indtil juni
1963, hvor skibet blev taget ud af drift
grundet alder og slitage i henhold til ordre
nr. 125 fra The Minister of Merchant Ma
rine of the USSR, dateret 8. juni 1963. Det
er værd at notere sig, at i Lloyd’s Register
var JOHANNA forsvundet indtil 1959/1960udgaven, hvor skibet blev optaget som
MARSHAL TOBULHIN (ex JOHANNA ex JO

HANNES MÆRSK) - uden k’et som i de russi
ske dokumenter - og først udgik med
1968/1969-udgaven.
I det danske skibsregister blev JOHANNES
MÆRSK afmeldt med henvisning til formo
det forlisdato omkring august 1944 - “borte-bleven”, som det hedder i anmeldelsen,
og som var et datidens udtryk for skibe, der
var forsvundne.
I løbet af “de 5 onde år” nåede JOHAN
NES MÆRSK at være under 6 forskellige
flag: det danske, engelske, franske, tyske,
bulgarske og sovjetiske!
Efter krigens ophør i Europa 8. maj 1946
fulgte langvarige forhandlinger om erstat
ningen dels for brugen af skibene, dels for
tabet af dem.

Noter
1 Danmarks Rederiforenings sagsfremstilling af 4.
juni 1943 til Udenrigsministeriet vedr. “Sortehavs
skibene”.
- Søsat som BETTY, omdøbt den 20. november 1937
til BE'TTA.
’ Leveret til Rederi-A/S Limfjorden, Aalborg; købt
af D/S Dannebrog 25. februar 1921, hvor navnet
.AALBORG bibeholdtes.
1 Reportage i Valencia dagbladene “Levante” og
“Lea Provincias” 20. februar 1943 om SA INT AL
BERT’S stranding.
5 Søren Thorsøe: ‘J. Lauritzen 1884-1984”.
6 La Marina italiana nella seconda guerra mondia
le, vol. Ill, side 203, og Allied War Diary (Algiers
Air Report).
7 Ministry of Defence, Directorate of Naval Staff
Duties (Foreign Documents Section), London.
s Den tyske admiral for Sortehavet: Krigsdagbog
for perioden 1.-15. juni 1943.

9 Indberetning fra den tyske admiral i Det Ægæiske
Hav.
10 Brev af 10. februar 1987 fra Igor Averin, Head of
Foreign Relations Department, USSR Ministry of
Merchant Marine til forfatteren.
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The Black Sea Ships
Summary
In the Autumn of 1942 nine Danish ships, which had
been seized by France after April 9th 1940, became,
on their return to the Danish flag, the subject of ne
gotiations between the Danish and German author
ities with the aim of putting the ships into service in
the Black Sea, hence the designation “Black Sea
Ships”.
The ships were to be time chartered to a German
shipping company which was established for this sole
purpose and they were only allowed to sail with com
mercial goods. No kind of war materials, troops, hor
ses or ammunition were to be transported on them.
If the ships were wrecked an insurance sum was to be
paid out in Swiss francs.
However, the negotiations were suspended as a re
sult of the allied landing in Normandy in the begin
ning of November. Germany occupied the free part
of France and German troops entered Marseilles.
On November 25th the German commissar for ship
ping seized all nine ships, which at that time were
anchored in Marseilles. The ships were put into ser
vice under the German flag, Reichsdienstflagge, with
German officers and a mixed crew mainly consisting
of North Africans.
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One by one the 9 ships were reported wrecked
and, after an inquiry, they were removed from the
Danish ship’s register.
The BETTA stranded in Valencia; the GERD was
bombed by aircraft between Tunis and Sicily; the
AALBORG was torpedoed off the coast near the
Spanish-French border; the STELLA was bombed by
aircraft in Reggio di Calabria; the BIRGIT was sunk
from the air in the Black Sea; the INGEBORG S. was
torpedoed off the Greek island of Amorgos with,
among others, German soldiers on board; the NICO
LINE MÆRSK stranded just outside the mouth of the
river Ebro; the “Gerda Toft”, filled with ammunition,
exploded in a harbour on Crete during an air raid;
and the JOHANNES M/ERSK was reported missing in
the Black Sea.
The STELIA was, however, later salvaged, repaired
and put into service under the Italian flag, while the
JOHANNES M/ERSK reappeared at the end of the
1950’s bearing a Russian name and flag. Before that
the ship had sailed under the British, French, Ger
man and Bulgarian flags, as well as the Dannebrog,
which makes no less than 6 Hags during the five “evil
years”.

Verena Traeger. Poq og Qiperoq - to eskimoportrætter
Gak / Heele Kiøbenhavn / Toe Grønlænds Mænd at Skue /
De har ey andet meer / end Klæder Baad og Bue:

Som dansker føler man sig altid smigret, nar
udenlandske forskere finder deres studieobjekt
inden for den danske kulturarv, i dette tilfælde
samspillet mellem Danmark og Grønland.
Forfatteren, der bor i Wien og er etnograf og
kunsthistoriker, har gennem flere år studeret
dansk for at kunne gennemføre sin afhandling:
Analyse europäischer Eskimo-Abbildungen vom
16.-19. Jahrhundert auf ihr etnographisches
Datenmaterial. I artiklen gennemgås de
portrætter, der blev udført af grønlænderne
Poq og Qiperoq i forbindelse med deres besøg i
Danmark 1724.
Sproget er med få rettelser forfatterens eget.

Indledning
Med sådanne rim bød baroktidens digtere
to af landets fjerneste undersåtter velkom
men. Det var grønlænderne Poq og Qipe
roq fra Godthåbsfjorden, som i 1724 kom
til Danmark. Ganske vist overtalt af Grøn
landsmissionæren Hans Egede (16861758) men efter sigende rejste de som de
første eskimoer af deres egen fri vilje. Poq
blev desuden den første eskimo, som over
levede en Europarejse og som kunne for
tælle sine landsmænd om forholdene i det
dansk-norske rige og dets ønske om en fre
delig handel. Han blev en slags tolk mel

lem de to folk og bidrog til en voksende
forståelse af det danske kolonisationsarbej
de blandt grønlænderne. Døbt Christian
rejste Poq med sin familie endnu en gang
til Danmark, hvor de alle døde af kopper.
Specielt første rejse blev en enestående
oplevelse for begge parter. Efter et kort op
hold i Bergen/Norge ankom de til Hel
singør og rejste videre til København.
Fremvist for kongen, dengang Frederik IV.
(1671-1730), og for den almindelige dan
ske befolkning som hovedpersoner i en
rigt pyntet regatta i Københavns Gammel
strandskanal, kaldet “Det Grønlandske Op
tog”, blev deres rejse en storslået reklame
kampagne for handelens og missionens
fremgang.
To farvelagte træsnit, der i dag befinder
sig i Det kongelige Bibliotek, afbilder den
store begivenhed. Og de to repræsentanter
for det grønlandske folkeslag blev desuden
flere gange portrætteret i olie. Alle disse af
bildninger kan anses for at være en del af
kampagnen for den grønlandske sag.
Træsnittene - der hørte til flyveblade, som
blev uddelt i anledning af optoget - og olie
portrætterne, hvoraf det største blev over
draget det kongelige kunstkammer, ejedes
af Københavns aristokrati som erindring
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om de to fremmede. I dag er malerierne
spredt; de befinder sig dels i privateje og
dels i offentlige institutioner i ind- og ud
land. Foreliggende tekst er et forsøg på at
samle billederne igen og omtale dem på
baggrund af hele historien. Det bliver et
ønske til fremtiden, at artiklen vil hjælpe
med til at hidtil forsvundne malerier atter
dukker op og at nutidens betragtere vil ind
se den historiske og etnografiske betydning
af omtalte billeder.
Pog og Qiperoq
Ajb. 1
På baggrund af en heldig tilskikkelse fin
des der i dag i Handels- og Søfartsmuseets
udstillingslokaler på Kronborg i Helsingør,
i en spændende etnografisk samling fra
Grønland, et mørkt brystbillede af Poq og
Qiperoq. Til venstre ser man Poq klædt i
mørkebrun anorak med lyse kanter, hæt
ten sluttende tæt om hans pluskæbede but
tede ansigt med røde læber og buskede
øjenbryn og til højre hans kammerat Qi
peroq i en lys anorak med mørke kanter,
hætten sluttende tæt om hans ovale ansigt
med en utypisk lang næse, røde læber og
buskede øjenbryn. Nederst i midten ser
man Poqs hånd pegende med pegefinge
ren på Qiperoq. En blå himmel med rød
mende skyer i baggrunden skaber en stem
ning af aftenskumring eller daggry.
Billedet er ikke signeret eller dateret,
men maleren må have været en af tidens
gode portrætmalere. Ansigterne er gengi
vet meget omhyggeligt og farverne, som er
i den originale tilstand, harmonerer med
billedets stemning. I 1951 blev billedets
lærred fornyet og konservatoren fjernede
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to segl fra billedets bagside. Et segl, det
danske rigsvåben, var brudt i tre stykker. På
det andet segl var ejerens privatvåben ud
ført i gyldenbrun voks. (Der eksisterer et
aftryk af seglene på Kronborg). I et aflangt
felt står en vild mand ved et skjold med en
kølle i hånden og derpå som våbenmærke
planteslyngninger. Derfor anses den fore
gående ejer for at være en dansk adels
mand.
På rammens bagside findes yderligere
oplysninger om billedets oprindelse og om
maleren. Her skrev Otto Rung, at “De to
Groenlændere Pock og Kiperock” blev
“Malet af Direktør for Kunstkabinettet B.
Grodtschilling” (det betyder Bendix
Grodtschilling III) og at billedet stammer
fra Rungs slægt på Skovsbo på Fyen. Ifølge
Kronborgs Inventar forveksler Rung Ben
dix (1686-1737) med Bernhard (16971776) Grodtschilling, og Rungs mor Han
ne Christiane Berg blev 1851 født på Skovs
bo, men billedet blev købt af H J. Lynge i
København i 1951 (H & S reg.nr. 3430:51).
Afb.2
Et næsten fuldstændig identisk brystbillede
som ovenstående, kun er farverne ikke så
mørke, findes i herregårdssamlingen på
Gammelkjøgegaard i Køge. Billedet følger
samme ikonographie og selv Poqs pegende
finger dukkede op under restaureringen.
Også ved dette portræt er maleren og til
blivelseshistorien uklare, men som på
Kronborg drejer det sig uden tvivl om en af
tidens gode malere. Efter Eller (1970:51)
er det sandsynligt, at søofficeren og male
ren Bernhard Grodtschilling har udført
billedet som en nærværende variant af det

Afb.l: To grønlændere, Poq og Qiperoq rejste i 1724
som de første eskimoer af egen fri vilje til Danmark.
Artiklen opregner de mange portrætter og skildrin
ger af grønlændernes præstationer. Her et usigneret
og udateret maleri, olie på lærred, 72,9 x 61,2 cm.
(Handels- og Søfartsmuseet).
In 1724 two Green
landers, Poq and Qiperoq, became thefirst eskimos to travel
to Denmark of their own free will. The article lists the many
portraits and accounts of the Greenlanders' accomplish
ments. Here is an unsigned and undated painting, oil on
canvas, 72.9 x 61.2 cm. (Danish Maritime Museum).

store maleri af Poq og Qiperoq til kongen,
som han fik betaling for i 1728.
Hvornår billedet kom til samlingen er
uklart. I 1724 overtog J.A. Meierfeldt, en
svensk greve, gården “med Inventarium”
(Eller 1970:11), men billedet nævnes for
første gang i “Fortegnelsen over portraiterne paa Gammel-Kjøgegaard” fra 1862 på
følgende måde: “portraiter af en Grønlæn
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der og en Grønlænderinde fra Christian d.
6. tid” (Eller 1970:13). Hvis man antager
dette for at være en seriøs meddelelse blev
billedet malet flere år efter deres ophold i
Danmark. Christian VI. (1699-1746) rege
rede efter Frederik IVs død i 1730. Des
uden er det ikke den eneste gang, de bliver
betegnet som mand og kone (smig, maleri
et fra Nuuks Nationalmuseum).
I hvert fald består der åbenbart en for
bindelse til billedet på Kronborg. Ved beg
ge billeder var maleren kun interesseret i
ansigterne. Dragterne var uvæsentlige og
blev ikke gengivet så omhyggeligt. Des
uden viste Poqs pegende finger sig efter re
staureringen. Fingeren var overmalet og
det tyder på, at billedet måske har været
længere i begyndelsen, men blev klippet af.
Måske pegede Poq ikke på Qiperoq men
på noget andet. Men kun Poqs pegefinger
er afbildet og ikke mere hele hånden. Det
kan godt betyde, at billedet i Køge er en
kopi af billedet på Kronborg. Måske har
maleren til sidst ikke haft plads til hele
hånden, og har derfor selv malet pegefin
geren over. Men alt dette er kun spekula
tioner - også hvad angår betydningen af
den pegende finger. Måske peger Poq på
Qiperoq, fordi han var den ældste, den
bedste fanger eller fordi han døde på
hjemrejsen; men til sidst var det alligevel
Poq, der blev mest berømt.
På Arktisk Institut/Charlottenlund hæn
ger to små enkelte olieportrætter af Poq og
Qiperoq hver afbildende hele figuren. Dis
se to kostbarheder ejedes før af professor
William Thalbitzer, som testamentarisk ef
terlod dem til instituttet. (Beretninger
1959:23) Det ene bærer navnet “Pok” det
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andet “K’iperok” og begge er forsynet med
årstallet 1724, men uden signaturer.

“Pok” (navnet står nederst på billedet - ved
benene ( er igen klædt i en mørkebrun
anorak med lyse kanter med hætten slut
tende tæt om hovedet, formentlig en kajak
pels brugt som yderpels. En lys inderpels
med skødelignende snipper er tydeligt at
se. Desuden har han mørkebrune korte
bukser og støvler på (derimellem ses et
stykke bart ben), og han er blevet forsynet
med et lille fuglespyd i sin højre hånd.
Spyddets størrelse gør det uegnet til fangst
og er utypisk for grønlandske fuglespyd;
det ligner mere et legetøjsspyd. Ikke desto
mindre holder han en allerede dræbt and i
sin venstre hånd. I baggrunden ser man an
vendelsen af dette våben. I et fantasiland
skab - formentlig et billede af Godthåbfjorden - kaster en mand i en kajak netop i det
te øjeblik sit fuglespyd efter en flok svøm
mende søfugle.

“K’pirok” (det står nederst på billedet - ved
benene) er klædt i en lys anorak med mør
ke kanter med hætten sluttende tæt om ho
vedet og skødelignende snipper foran og
bagpå. Desuden har han mørkebrune kor
te bukser med lyse kanter på og bare ben i
mørke sko. I sin højre hånd holder han en
pil med en lille spids, styrefjer og desuden
mærkværdige sidegrene ved skaftet. I sin
venstre hånd holder han en temmelig tynd
og derfor svag bue - antagelig uegnet til
fangst. Han er uden tvivl udstyret til fangst
efter landdyr som rensdyr - bue og pil var

Afb.2: Dobbeltportræt af Poq og Qiperoq, usigneret,
og udateret, olie på lærred, 73 x 46,3 cm. (I privat
samling).
Double portrait of Poq and Qiperoq, un
signed and undated, oil on canvas, 73 x 46,3 cm. (In a
private collection).

Afb.3: Det ene af to små usignerede malerier, beteg
net “Pok” “1724 pinxit”, olie på lærred, 27,3 x 34,4
cm. (Arktisk Institut, Charlottenlund).
One of two
unsigned paintings, designated “Pok ” “1724 pinxit ”, oil
on canvas, 27.3 x 34.4 cm. (The Arctic Institute, Charlottenlund).

Alb.4: Pendant til foregående, betegnet “Kiperok”’
“1724 pinxit”, 27,5 x 34,7 cm. (Arktisk Institut, Char
lottenlund) .
Companion piece to the previous picture,
designated “K'iperok'” “1724 pinxit”, 27.5 x 34.7 cm.
(The Arctic Institute, Charlottenlund).
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nemlig indtil 1750 hovedvåbnene til rens
dyrfangst (Meldgaard 1980:6) og fangerne
havde ingen støvler, men kun sko på
(Grønnow et.al.1983:32) - og desuden bli
ver dette yderligere fremhævet af billedets
baggrund. Nu er det et fantasibillede af
landets indre - gengivet med store isfjelde
bagest.
Selv om maleren igen er ukendt, var han
en god portrættør. Ansigterne blev malet
utroligt nøjagtigt, måske lidt europæiske
men genkendelige (specielt Qiperoqs lig
hed med Poul Egede, søn af Hans Egede er
overvældende), derimod er resten (drag
ter, fangstredskaber, landskabet) malet me
re overfladisk. Måske var de forarbejder til
det store dobbeltportræt til Kongen, som i
dag hænger på Nationalmuseet, hvor de
blev udstyret med de samme våben og det
samme tøj, men i en mere frontal stilling særskilt Qiperoq er på Arktisk Institut dre
jet, men på begge billeder er ansigterne
frontale. Poq og Qiperoq ser lige ud på be
tragteren.
Qiperoq og Poq
Navnene blev nu byttet om (ligesom figu
rerne på billederne), fordi allerede Bertel
sen (1945:29) gjorde opmærksom på, at
man ser på billederne ligesom man læser,
nemlig fra venstre mod højre og fordi man
altid omtalte malerierne som “Poq og Qi
peroq - sandsynligvis fordi Poq blev den be
rømteste af de to - opstod der ofte forveks
linger (f.eks. i Eller (1970:50) blev navnene
forbyttede).

4/S.5
Det største af malerierne, næsten i legems
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størrelse, opbevares i dag i Nationalmuse
ets etnografiske afdeling. Billedet kostede
handelskompagniet 20 rigsdaler (Meld
gaard 1980:14, Bobe 1926:15, 1944:105) og
blev overdraget til Frederik IVs kunstkam
mer og det må anses som en god investe
ring i den reklamekampagne. Lærredet er
syet, en lang søm går midt igennem og ved
Qiperoqs pande er der en revne.
Etnografisk set er billedet en meget vær
difuld kilde. Klædedragten og jagtudstyret
er gengivet meget omhyggeligt. Begge er
udstyret til de to hovedfangsttyper om som
meren (som allerede på malerierne i Ark
tisk Institut): Qiperoq til landdyrjagten i
landets indre og Poq til kajakfangsten (kun
efter søfugle).
Qiperoq (nederst på billedet - ved bene
ne - står: “Keperock Ætatis 34”) står til ven
stre i en lys anorak med skødelignende
snipper ved yderpelsen (man kan her tyde
ligt se yder- og inderpelsen) og mørke
skindbukser med hvide skindstrimler. Han
har ingen støvler på men tilsyneladende
bare ben i et par spidse sko. Han støtter sig
med sin venstre hånd til en stor bue, hvis
ryg er forstærket med flettede senesnore
for spændkraftens skyld. Hvis man betrag
ter billedet meget nøje ser man, at han
bærer to europæiske ringe på sin venstre
hånd (formentlig gaver): på langfingeren
en simpel guldring og på lillefingeren en
guldring med en rød og to mørkegrønne
sten. I sin højre hånd holder Qiperoq en
pil (et træskaft med jernspids, benforskaft
med modhager og bagest styrefjer).
Poq (nederst på billedet - ved benene står: “Pock Ætatis 22”) er klædt i en lidt
mørkere kajakpels, også her er yder- og in-

Afb.5: Dobbeltportræt i næsten legemstørrelse, be
tegnet “Keperock Ætatis 34” “Pock Ætatis 22” “B.
Grodtschilling Pinxit A: 1724”, olie på lærred. Nu på
Nationalmuseet, men stammer fra kongens private
samling.
Almost life-size double portrait designated
“Keperok Aetatis 34 ” “Pock Aetatis 22 ” “B. Grodtschilling
Pinxit A: 1724”, oil on canvas. (Now at the National
Museum, but originally from the king's private collection).

Afb.6: Dobbeltportræt, der i store træk ligner det fo
regående. Betegnet “Kepperaack Æt. 34” “Pock Æt.
22”. Nuværende opholdssted ukendt..
Double por
trait which on the whole resembles the previous one. De
signated “Kepperack Aet. 34” “Pock Aet. 22”. (Present
where abouts unknown).

derpelsen tydeligt at se, men de skødelig
nende snipper har Poq ved inderpelsen.
Desuden har han korte bukser med fint
skindbroderi i tre farver: sort, hvid og lys
brun på. Både Poq og Qiperoqs bukser er

urealistisk korte, for selv Poq, som har kor
te mørkebrune støvler på, har et stykke
bart ben mellem bukser og støvler. Det sy
nes som om de kun har deres inderbukser
på. Det virker sandsynligt, når man betæn-
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Afb.8: Dobbeltportræt betegnet “Kieperoch 34”
“Pock 22” (detalje) udateret, usigneret, olie på træ,
15,3 x 25 cm. (Privateje).
Double portrait designated
“Kieperoch 34” “Pock 22” (detail), undated and unsigned,
oil on wood, 15.3 x 25 cm. (In private ownership).

Afb.7: Dobbeltportræt betegnet “Kepperock Æ 34”
“Pock (Poek) Æ 22” “B. Grodtschilling Pinxit Ao
1724 (5)”, olie på træ, 15 x 20,5 cm. (Grønlands Na
tionalmuseum, Nuuk).
Double portrait designated
“Kepperock Ae 34” “Pock (Poek) Ae” “B Grodtschilling
Pinxit Ao 1724 (5), oil on wood, 15 x 20.5 cm. (Ther
Greenland National Museum, Nuuk).

ker det for dem varme klima i Danmark.
Poqs fangstredskaber er til kajakfangst. I
højre hånd holder han et fuglespyd (et
træskæft med tre eller fire sidegrene med
modhager i skaftets midte, forrest en lang
stump jernspids) med kastetræ, som giver
spyddet ekstra fart og forlænger fangerens
kastearm. Spyddet kastes ind i en flok af
124

søfugle, således at de bliver viklet ind i side
grenenes modhager. I sin venstre hånd hol
der Poq to allerede fangne ænder.
I baggrunden ses under en kæmpestor
himmel et fantasibillede af Godthåbfjorden (mellem Qiperoqs ben påskriften “Co
lonien Haabeds øe”. Koloniens små huse
med røde tage og et stort skib med danske
flag på foran i havnen ses tydeligt.
Signaturen “B. Grodtschilling Pinxit
A:1724” (nederst til højre) muliggør to ma
lere: for det første den yngste Bendix (III)
Grodtschilling (1686-1737), som var op
kaldt efter sin far og farfar; han var i kon-

Afb.9: Dobbeltportræt betegnet “KiepperockÆt. 34”
“Pock Æt. 22”. usigneret, udateret, olie på træ, 5,5 x
7 cm. (Historisches Museum, Frankfurt am Main).
Double portrait designated “Kiepperoch Aet. 34 ” “Pock
Aet. 22”, unsigned and undated, oil on luood, 5,5 x 7 cm.
(Historisches Museum, Frankfurt am Main).

siden af hovedet af den venstre figur står
“Kepperaack Æt. 34” og ved den højre fi
gurs hoved “Pock Æt. 22”, men maleriet sy
nes i dag at være forsvundet. Jeg har kun
fundet en afbildning i en Grønlænderbro
chure trykt i 1973. Og her findes der ved si
den af figurerne navn og alder og øverst en
hel sætning påmalet, som jeg ikke kunne
læse fra dette fotografi. Ifølge brochuren
ejes billedet af Nationalmuseet (Fynbo/Jørgensen 1973:30,31Afb 17), men yderligere
oplysninger som f.eks. signatur, eller
størrelse osv. mangler desværre. Billedet
ligner nøje foregående beskrivelse. For
skellen ses ved hænderne, ansigterne og
baggrunden.

gens tjeneste som kunstkammerforvalter,
og desuden en anset naturaliekender og
maler (Dam-Mikkelsen 1980:13, Weilbach
1877-78:209-210). For det andet hans bror
Bernhard Grodtschilling (1697-1773), der
var søkaptajn, og ved siden af malede han
søstykker til kongen (Weilbach 1877-78:
210). Ifølge Weilbach solgte Bernhard 15
billeder, deriblandt et af de to Grønlænde
re, til Frederik IV. i 1728.
AJb.6
Bertelsen (1945:29) nævner endnu et olie
maleri af Qiperoq og Poq, hvorpå der ved

4/&. 7
På Grønlands Nationalmuseum findes i
dag et af kopierne af det store olieportræt
fra Nationalmuseet i København nederst til
højre signeret og dateret: “B. Grodtschil
ling Pinxit 1724 (eller 1725)”. Igen møder
man Qiperoq (“Kepperock Æ 34” står der
ved benene) og Poq (“Pock (eller Poek) Æ
22” står der ved benene) i deres sommer
dragter og med våben til rensdyr- og kajak
fangst. Billedet er malet meget detaljeret
af, selv Qiperoqs to ringe er at finde derpå.
Der er kun små forskelle ved ansigterne,
hænderne og baggrunden, hvor to euro
pæiske skibe sejler foran et temmelig fladt

125

landskab. Alle som har været på Grønland
kender dets høje bjerge, så maleren kan ik
ke have haft nogen forestilling om Godthåbfjorden og Grønland.
På bagsiden af billedet er der forskellige
påklistrede stykker papir “Painted by B.
Grodtschilling dated 1725” (eventuelt har
Grodtschilling malet billedet et år efter det
store dobbeltportræt, men årstallet er ulæ
seligt), “Grønlandsstyrelse”, “Pock Woman
age 22” og “Kipperock Man age 34”. Det er
ikke første gang, at man kaldte dem mand
og kone (sml. med “Fortegnelsen over portraiterne paa Gammel-Kjøgegaard ” fra
1862).
I museets arkiv findes en brevveksling fra
1982 med yderligere oplysninger om bille
dets oprindelse. Maleriet blev købt fra den
amerikanske maler, Winslow Amis, i 1968
som en gave fra Konsul Georg Jorck og
hustru Emma Jorcks fond. Billedet blev
renset på Statens Museum for Kunst og ef
ter overførelsen til Grønland blev billedet
for første gang udstillet i april 1970 i admi
nistrationsbygningen på Grønland (og her
fra stammer formentlig påskriften “Grøn
landsstyrelse”).

Ajl- 8
I samme brevveksling fandt jeg en ekta
chrome af yderligere en kopi omhyggeligt
malet efter Nationalmuseets store portræt
med visse variationer som f.eks. små afvigel
ser i ansigtsudtryk. Igen til venstre Qiperoq
med påskriften “Kieperoch 34” klædt til
rensdyrfangsten og til højre Poq med på
skriften “Pock 22” klædt til kajakfangsten men denne gang findes der i baggrunden
en spændende ikonografisk detalje: tre
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mænd i kajakker, hvoraf den ene kaster sit
fuglespyd efter ænder og allerede har
dræbt ænder bagved sig på kajakken. Til
gengæld træder billedet af Godthåbfjorden mere i baggrunden.
I 1985 har Niall Hobhouse haft dette
oliemaleri i sit galleri i Duke Street St. Ja
mes/ London. Galleriet eksisterer ikke me
re og billedet er allerede solgt, men det
blev publiceret i galeriets udstillingskata
log, hvori Hobhouse antager Bendix
Grodtschilling (1686-1737) for atvære ma
leren af billedet. (Sml. Hobhouse Limited
1985).

Afb. 9
En af de mærkværdigste kopier af dobbelt
portrætterne findes på Historisches Muse
um (Historisk Museum) i Frankfurt/Tyskland: Poq og Qiperoq i miniatureudgave i
det “Kleine Gemäldekabinett” (Lille skilde
rikabinett) af konditormesteren Johann
Valentin Prehn (1749-1821). Det var en pri
vat universalsamling af de forskelligste bil
leder og emner, også i Frankfurt en ene
stående samling, som omfattede 900 mini
aturebilleder samlet i årene mellem 1780
og 1820 (Schmidt-Linsenhoff/Wettengl
1988: 9). Prehn samlede “Artificialia” “Antiquitas” og “Naturalia”. Mere end 800 mi
niatureudgaver af mere eller mindre be
rømte malere var på 32 tavler, så at man
kunne klappe dem sammen og lægge dem
i en skuffe, en meget pladsbesparende op
bevaringsmåde. For gode venner eller for
hans egen fornøjelses skyld blev tavlerne
taget frem og klappet op. (Schmidt Linsenhoff/Wettengl 1988:39).
I den 25’ende afdeling af “Kleine Gemål-

dekabinett”, hvori Prehns oprindelige op
stilling er blevet rekonstrueret, befinder
det lille dobbeltportræt af Poq og Qiperoq
sig i en gylden ramme til venstre - blandt 24
miniaturebilleder, 12 på hver side. I over
ensstemmelse med universalsamlingens
tradition er de to exoter anbragt i symme
tri med en dværgagtig kammertjener
(Schmidt-Linsenhoff/Wettengl 1988:92).
Selve miniatureudgaven er malet nøjagtigt
af - enten efter Nationalmuseets maleri el
ler efter et af dets derivater, selv Qiperoqs
ringe finder man derpå. Imellem benene
står der til venstre “Kiepperock Æt. 34” og
til højre “Pock Æt. 22” og i baggrunden
mellem Qiperoqs ben og hans bue “Coloni
en...” (resten er ulæseligt). Desuden ser
man tydeligt små huse. Maleriet må anses
som en kuriositet, malet flere år efter Poq
og Qiperoqs ophold og eventuelt på bestil
ling af Prehn.

Maleren bag malerierne
Der hersker forskellige meninger blandt
de forfattere, som har beskæftiget sig med
maleren bag billederne. Den ene halvdel
mener Bernhard, den anden Bendix (III)
Grodtschilling, men først en indgående
kunsthistorisk undersøgelse af de to Grodtachilling-brødres maleteknik kan afgøre,
hvem maleren virkelig var.
En af de to brødre må jo have været ma
leren af det store dobbeltportræt på Natio
nalmuseet (signeret: “B. Grodtschilling Pinxit A:1724) og tilsyneladende også af den
kopi på Grønlands Nationalmuseum (sig
neret: “B. Grodtschilling Pinxit 1724(5)”).
I det mindste er disse to de eneste, som
blev signeret.

Hvis man anser Nationalmuseets maleri
for at være forlægget, så gælder det næsten
helt sikkert for de mindre portrætter, som
ligner nøjagtig i figurernes holdning, klæ
dedragt og fangstredskaber. Brystbilleder
ne og de små enkelte portrætter i Arktisk
institut (dateret “1724 pinxit”) kunne godt
anses som forarbejder til det store bestilte
maleri. Men selv om de kun blev malet i
Grodtschillings maleratelier, hvorfor blev
de brystbilleder så ikke signeret eller i det
mindste dateret som de små billeder i Ark
tisk Institut?
Man kan selvfølgelig argumentere, at
Grodtschilling selv eller i det mindste hans
værksted overtog kopieringen af malerier
ne og tjente godt på det igennem årene
(det er jo ikke bevist, at billederne alle blev
malet i samme år, de kunne godt være ble
vet malet flere år efter Poqs og Qiperoqs
ophold). Men på den anden side må man
dog indrømme, at der i det attende århun
drede var utallige kopimagere og at det sto
re dobbeltportræt var offentlig tilgængeligt
i kunstkammeret.

Træsnit
Afrejsen
Den 3. juli 1721 ankom den første missio
nær, Hans Egede (1686-1758) med sin fa
milie, til Grønland for at genmissionere de
sidste nordmænd. Men fordi nordmændene på Grønland allerede var døet ud, be
gyndte han at prædike den evige frelse for
grønlænderne i stedet. Han grundlagde
Grønlands første missionsstation, den så
kaldte Haabets Koloni på Haabets ø i Godthåbsfjorden og forsøgte at komme i kon
takt med de indfødte. Men i begyndelsen
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Afb.lO: Håndkoloreret træsnit af “Det grønlandske
optog”, en regatta med fremvisning af grønlandske
handelsvarer, i midten Poq og Qiperoq i kajakker.
25,2 x 17,1 cm. (Det Kongelige Bibliotek).
Handcoloured woodcut of “The Greenland Procession ”, a regalia
with a display of Greenlandic merchandise. Poq and Qipe
roq are in the middle in kayaks. 25.2 x 17.1 cm. (The
Royal Library).

Afb.ll: Håndkoloreret træsnit af “Det Grønlandske
Optog, som blev holdt i Kiøbenhavn den 9. Novembr. 1724 om Eftermiddagen fra kl. 2 til 7” ( oversat
fra dansk), “5. Keperock” “6. Pock”. 35,4 x 26,6 cm.
(Det Kongelige Bibliotek).
Hand-coloured woodcut
of “The Greenland Procession ” 'which was held in Copen
hagen on November I he 9th 1724 from 2.00 to 7.00 p.m.,
“5. Keperock” “6. Pock”. 35.4 x 26.6 cm. (The Royal
Library).

Alb. 12: 1. Pok og hans kammerat spadserer i byen i
europæiske dragter. 2. Pok og hans kammerat går en
tur i skoven. 3. Pok og hans kammerat kører til kon
gens store hus. 4. Pok og hans kammerat træder ind
i kongens forstue. Fire farvelagte træsnit af Rasmus
Bertelsen 1857, 8-10 - 7-8 cm. (Det Kongelige Biblio
tek) .
1. Pok and his companion walk around the town
dressed in European clothes. 2. Pok and his companion go
for a zoalk in the forest. 3. Pok and his companion drive to
the king's great mansion. 4. Pok and his companion enter
the king's entrance-hall. Four coloured zuoodcuts by Ras
mus Bertelsen 1857, 8-10- 7-8 cm. (The Royal Library).

Afb.13: Pok og hans kammerat besøger dronningen
og betragter en stor mængde spisende herrer. Farve
lagt stik af Rasmus Bertelsen, 1857, 16,5 x 9,9 cm.
(Det Kgl. Bibliotek).
Pok and his companion visit
the queen and observe a large number of gentlemen eating.
Coloured engraving by Rasmus Bertelsen 1857, 16.5 x 9.9
cm. (The Royal Library).

Alb. 14: Pok og hans kammerat spadserer i byen i
europæiske dragter. Farvelagt stik af Rasmus Bertel
sen 1857, 16,4 x 9,7 cm. (Det Kgl. Bibliotek).
Pok
and his companion walk around the tozon dressed in Euro
pean clothes. Coloured engraving by Rasmus Bertelsen
1857, 16.4 x 9. 7 cm. (The Royal Library).
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var det svært, på grund af sprogkløften og
fordi Grønlænderne nærede mistro til den
ivrige missionær, som planlagde at overvin
tre hos dem.
Allerede et år senere, den 15. juni 1722,
skrev Egede om muligheden for at bortføre
nogle Grønlændere med skibet til Dan
mark “for disse arme menniskers opliusning”. De skulle få “en fundamental Im
pression i Hiertet af dend sande Guds
Kundskab” og “de samme motte lære voris
Sprog, og vi iche deris” så de kunne “gifve
deris LandsMænd samme opliusning” efter
tilbagekomsten. “Dog var det iche raadeligt, at disse Mennisker skulle tagis noget
nær ved dend Platz, vi boer paa, at vi iche
skulle der ved giøre dem flychtige for os el
ler opreyse dem til Fiendskab imod os”
(sml. Bertelsen 1945:27).
Men i 1723 lykkedes det heldigvis at få
nogle unge grønlændere - blandt dem et
forældreløst barn og den voksne Poq - til at
beslutte sig til at blive i kolonien. Egede
lærte dem bogstaverne og forberedte dem
til den hellige dåb. Den lærvillige Poq skul
le rejse til Bergen for at blive uddannet
som kateket og hjælp for missionen, (smig.
Gad 1984:151,152) Han fik en noget ældre
følgesvend, Qiperoq og med hjælp fra Ber
gens grønlandske handelskompagni rejste
de i august 1724, Poq 22 år gammel og Qi
peroq 34 og gift. Bogholderen og købman
den Hartvig Jentoft (1696-1784), som på
dette tidspunkt allerede talte lidt grøn
landsk, fulgte med dem.
I september ankom de til Bergen/Norge
og vakte allerede stor opmærksomhed. I en
konference den 8. september besluttede
kompagniet straks at sende dem videre til
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Danmark, så at de kunne blive præsenteret
for kongen (Ostermann 1940-1-439) fulgt
af Jentoft og Jens Andersøn Refdahl, en af
kompagniets direktører. Den oprindelige
ide med uddannelsen gik i glemmebogen
og Poq og Qiperoq blev mere og mere
brugt som reklameagenter for det Bergen
ske Kompagni. Natten mellem 10de og
Ilte oktober ankom de til Helsingør og
igen vakte de stor opsigt.
Allerede dagen efter blev de forevist i de
res nationaldragter for Majestæterne og
hele Hoffet. Frederik IV (1671-1730) fejre
de sin fødselsdag på Frederiksborg og de to
lyslevende repræsentanter for det fjerne
land, som hørte til riget, var en velkommen
afveksling i festprogrammet, (smig. Extrao.R. ll.Okt. 1724:75).
Et par dage senere, den 26nde oktober,
holdt man en fest på Fredensborg i anled
ning af Prins Carls fødselsdag, Frederik
IV’s bror. Denne gang viste grønlænderne
deres “Lands Exercitier” for de kongelige
herskaber. Ude på Esrum Sø roede de i Ka
jakker og viste kajakvendinger, med fuglespyddet traf de ænder, og på temmelig
lang afstand kunne de endog ramme et
skillingsstykke (smig. Extrao.R. 26. Okt.
1724:78). Ifølge Gad (1984:152) fik Frede
rik Rostgaard, oversekretæren for Danske
Kancelli, en meget indflydelsesrig mand
fordi han desuden var gift med dronnin
gens halvsøster Conradine Revenfeldt (Bobé 1926:10), her ideen til et festoptog, som
blev holdt to uger senere i Københavns in
dre kanaler med Poq og Qiperoq som ho
vedattraktioner. Optoget skulle hjælpe Bergenskompagniet som var i store økonomi
ske vanskeligheder og sætte gang i dansker-

nes interesse for den grønlandske handel.
Selv om Bergenskompagniet havde haft
handelsmonopolet på Grønland siden
1723, var den grønlandske handel ikke ud
bytterig, da Poq og Qiperoq kom til Dan
mark. Specielt hollænderne bragte en stor
konkurrence og først i slutningen af det at
tende århundrede - da danskerne havde
bygget handelsstationer langs hele vestky
sten, så de kunne kontrollere handelen, og
da de havde lukket kysterne for udenland
ske skibe - blev handelen fordelagtig for
dem. (sml.Gad 1969, 1984) Kompagniet
måtte allerede et år før Poq og Qiperoqs
ankomst indføre et lotteri for at få den
nødvendige finansielle støtte til kolonisati
onsfortsættelsen. Kompagniet brugte nu
Poq og Qiperoq for at vinde kongen, rigets
største finansier, for den gode sag.

Det Grønlandske Optog
Med allernådigste kongelige tilladelse blev
“Det Grønlandske Optog” holdt den 9nde
november. Der blev sat en storslået lang re
gatta i scene, som viste Grønlands herlighe
der og handelsvarer: forskellige skind, hval
barder, narhval tand, laks og torsk ... og
midt i det hele Poq og Qiperoq i kajakker.
Det blev årets store begivenhed. Næsten
hele København var på benene for at se
spektaklet. Den kongelige familie kiggede
på fra vinduerne i Københavns slot og
måske mindede optoget Frederik IV om
hans nylige ophold i Venedig. Geheimeråd
Hans Walter, kongens forlystelsesråd, som i
1708 var med kongen i Venedig, havde
sandsynligvis haft italienske kanalfester for
øje, da han arrangerede chalupperne med

musikkorps osv. ombord. (Bobé 1926:11,
1944:101).

“Gak / Heele Kiøbenhavn / Toe Grøn
lænds <sic!> Mænd at skue /
De har ey andet meer / end Klæder Baad
og Bue:
Tænk ikke her at see Copie af Prægtighed;
Af saadan Verdens Statz ey Grønland noget
veed.
Den Høyeste hos <sic!> Dem som Ringeste
sig Klæder
Og kuns Enfoldig er i Spise / Dragt og Sæ
der /
Naar han sig klæder høyt / er Klæderne af
Skind;
Hand ey paa høie Ting / som Verden
lægger Vind.
Sin største Tidsfordiv Grønlænderne an
vende
Paa Jagt og Fiske-Fangst / og beder Lykken
sende
Dem Kobbler/ Jugtug og hvoraf de leve
kand
Men GUD kun lidet er bekændt Deris
Land;
Du som paa Disse Toe dit øye vil fornøie /
Kast derfor Midlertid til Himmelen dit øye
/Beed GUD hand Grønland selv til sig om
vende vil /
Og Tak vor Konge som sit beste giør der til.

ønske
Give Gud / at Ordet bliver
Over Grønland bredet ud
Saa hver Siæl sig overgiver
Den Tre=Enig <sic!> sande Gud”.
(H.B.1724)
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Forskellige flyveblade med digte som
ovenstående, og desuden med beskrivelse
af og program for optoget og til dels endog
illustreret med farvelagte træsnit, blev trykt
og fordelt ved denne begivenhed. I øvrigt
kan det nævnes at forfatteren til det ovens
tående digt Henrik Brunsvig, overskriver
ved flåden, som i 1728 fulgte med Paars tilGrønland, har skjult sine initialer bag
“Herrens Beskiærmelse” i overskriften (Bobé 1944:104) - en almindelig skik i det
18.århundrede.

Afi. 10
Et andet flyveblad (to sider), i dag indbun
det i Roostgaardiania i Det Kongelige Bi
bliotek, er et rigtigt program som forment
lig blev uddelt i det mindste til hæders
gæsterne. Her findes bådenes rækkefølge,
fire arier, som blev digtet specielt til denne
anledning, og desuden illustreret med et
meget flygtigt (to uger var ikke så lang tid
til forberedelse) men i kraftige farver (rød,
grøn, blå, gul) håndkoloreret træsnit. Her
ses Poq og Qiperoq i deres kajakker. De ka
ster fuglespyd efter de - for dem i kanaler
ne - udsatte ænder. Kajakkerne og fangst
udstyret er gengivet meget simpelt, men
man ser dog tydeligt en dræbt and, der al
lerede ligger i den bageste kajak, og på alle
sårede ænder er der malet blod. Rundt om
kring dette sceneri er der en 3,5 cm. bred
blomsterranke trykt af 7 stokke. Ifølge
Clausen (1985:149) tyder træsnittets skra
vering i form af små hvide punkter på Chri
stian Thielo fra København som form
skæreren. Nedenunder billedet finder
man igen et lille digt om de to:
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“Her af Groenlænderne betragtis gandske
nøye
A Rendyrs Huder seer mand deris klæde
dragt
Er skaaren udi et Skoe/ Strymper/ Buxer/
Trøye
Hvor i de klæder sig/ dog ey til Prungt og
Pragt.

Her seer mand og en Baad af Selhundskind udspilet
Med Valfiske=Finder og de lange
Ribbe=Been/
Hand med en Aare roer/ hans halve Krop
sig hviler
I samme Skinde=Baad/ den findes tør og
reen.
Med Piilen som mand seer hand udi Haan
den haver
Dermed hand skyder vilt/ Søefugle Ænder
Gies
Rendyret
er
hans
Heest/
hans
Melcke=Koe/ de Gaver
Hand nyder derudaf/ dermed er Hand til
freds”.
(Rostgaardiania 1781:324)

Afi. 11
Endnu et håndkoloreret træsnit findes op
bevaret i Det Kongelige Bibliotek med på
skriften: “Det Grønlandske Optog som blev
holdt i Kiobenhavn den 9. November. 1724
om Eftermiddagen fra kl. 2 til 7”. Det gen
giver tydeligt festoptogets koreografi. Træ
snittet, kun farvelagt med rød og hvid (som
jo er Dannebrogs farver), blev også for
mentlig trykt af Christian Thielo (Clausen

1985:149). Det var sandsynligvis en del af et
flyveblad til optoget og overlevede som et
kistelågsbillede. Ifølge en gammel nordisk
bondetradition (siden middelalderen)
klistrede man i det 18.århundrede papir
ark på indersiden af lågene på de store ki
ster, der blev brugt til opbevaring af klæder
(smig. Clausen 1973, 1985:10:Afb.l). Flyve
bladet har udover beskrivelsen af optoget
også et lille digt i heroiske Alexandriner,
baroktidens almindelige versmål. Her siger
forfatteren lige ud hvad der er optogets
formål:

Desværre er træsnittets højre kanter øde
lagt og derfor er digtet ikke længere fuld
stændigt, men man kan godt formode,
hvordan rimene sluttede. I paranteserne <
> findes Henrik Jørgensens 2 forslag.* For
fatteren af rimene synes ikke at være en
stor digter, men antagelig en gudfrygtig
mand. Gad (1969-Bd.2:75) anser Laurids
Thura, biskop i Ribe, for at være digteren.
Træsnittet er særlig værdifuldt, fordi det
afbilder hele optoget og man kan følge de
enkelte chalupper med fingeren efter hin
anden, nederst i højre hjørne begynder
det:

“Vankundig Grønlænder/ Tak Gud/ og
Kongens Naade/
Som dig fra Mørcket drog/ til Lyyset/ dig
til Baade/
Nu bliver du oplyyst i Viisdom og Forstand.
Gud sende dig dertil Forstandens oplyyste
Aand.

“1. Foran kom en Chalouppe, som holdt
Farvandet ryddeligt.
<På dette tidspunkt var kanalen meget
besejlet og der var et flydende marked
ovenpå>

Se her! hvad Ære dig af Konge Vederfares/
Fortæl din Landmænd det/ for dem skal
intet spares
Af alt det Gode som kand være Dem til
Gavn/
Siig Kongen har Jer kier/ Jer tager som i
Favn.

Frygt Gud/ vær Kongen Troe/ viis L <ov og
Roos og Ære>
Imod din KONGE som er Landets re <tte
Herre>
Det bliver dig til Roos/ til Ære og <gavn>
Tak Himlen som har hørt dit Hierte <s sto
re savn>”.

2. Een Baad med Paucker og Trompeter,
som ved visse fra Admiralens Chalouppe
givne Signaler fik at vide, naar de skulde
marchere; naar de skulde ligge stille og tie
stille; og naar de skulde blæse og spille,
clfølge Bobé (1926:11, 1944:101-2) “Hor
nister, Paukister og Trompetister”>
3. Hr. Admiral Judichærs Chalouppe, som
havde med sig dend eene af det Grönlandske Compagnies Directeurer Mr. Jens Refdal, og Bogholderen Mr. Jentofte, som tilli
ge var Grônlændernis Dolmetsker.

*Henrik Jørgensen underviser i dansk på universite
tet i Wien og jeg vil gerne sige tak for hans bidrag og
de frugtbare diskussioner om baroktiden.
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<Rigsadmiral Ole Judicher sad under en
baldakin (Bobé 1944:102)>

en ditto tilbereed.
Item nogle knipper med sorte Revskind.

4. En lang Chalouppe, med et Clave Cym
bal og nogle af de Kongl. Violons, for at accompagnere Mr. Ibsen, som musicerede to
smaa Arier for Slottet, og tvende andre for
Cron=Printzens Palais.
<Det var hofkantor Jens Ibsen (Bobé
1926:11, 1944:102)>

11. Een Chalouppe med dend Anden Fa
ne, hvorpaa saaes en stoor Hval=Fisk. Paa
dend Chalouppe førtes og to knipper
Hval=Fisk=Barder.

5.6. De to Grønlænder i deres eget Lands
Baade jævnsides, som lode see deres Ferdighed, i at roe med een enkelt Aare, som
havde Blad paa hver Ende, og med deres
Kaste=Piile paa temmelig langt kom at sky
de adskillige Ænder, som i Canalen vare
udsatte.
<de to er meget større afbildet end de an
dre både>

7.8. To smaa Norske Joller, som Secundanter, til at assistere Grønlænderne, om dem
skulle sættes noget i og til at frembringe
Admiralens Ordres til een og anden.
<f.eks. når de skulle standse og ro - man ser
tydeligt ænderne i jollerne>
9. Een Chalouppe med dend Første Fane
staaende paa Forstavnen, hvorpaa var ma
let Grønlands Vaaben, som er hviid Bjørn i
blaat Feldt. Paa samme Chalouppe førtes
en stoor hviid Bjørne=Huud paa en stang
fra Bagstavnen.
<Grönlands våben er desuden flankeret af
to vilde mænd>
10. Een Chalouppe med en stoor
Reens=Dyyrs Huud, med Haarene paa, og
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12. Een Chalouppe med dend Tredie Fane,
som fremviiste en Wallross, og en Narhval.
Paa dend Chalouppe førtes ogsaa et hvidt
Eenhjørnings Horn.
13. Een Chalouppe med den Fjerde Fane,
som forestillede en Torsk og en Lax, hæn
gendes hver paa sin Linie eller Angel=
Snoer.
Paa denne Chalouppe førtes 2 stoore tilbereede Selskind.
<Afbildning på fanen: to hænder som hol
der fiskesnoren med de to fisk hængende
derpå kom ud fra skyerne - torsk og laks
som gaver fra himlen>
14. Dend største og meget pyntede Cha
louppe med Canoner, som skøød, efter giv
ne signal fra Admiralens Chalouppe, 3 gan
ge Dansk Løsen 1. For Slottet. 2. For Hans
Kongel. Høyheds Cron=Printzens Palais 3.
Ved Holmen, for at takke af’.
(Rostgaardiania 1781:322)
Optoget som ifølge påskriften varede
fem timer “Begyndte fra dend gamle kon
gelige Holm, og gik under Holmens Broe,
forbi det Kongelige Slot, og videre under
Høybroe, og Rødebroe, samt Stormbroen,
forbi Hans Kongel. Højheds Cron=Printzens Palais, under Printzens Broe, omkring

det Kongelige Bryggerhus, og derfra under
Christianshavns Broe til Holmen igen ...”
(Rostgaardiania 1781:322).
Foran det kongelige Slot standsede re
gattaen, kanonerne på den sidste chaloup
pe affyrede en salut, det danske løsen (det
vil siges tre gange) og Jens Ibsen, hof
kantor ved Slotskapellet, sang her de første
to arier som ifølge Bobé (1926:13,
1944:101) Frederik Rostgaard i egen høje
person havde digtet til optoget:

1.
Her komme vi stoormægtigste Monark,
Fra Grönlands lis og Kuld til Dannemark,
Og for dit Konge=Sæde os nedbøje
I Haab, at Du til os Dit milde øje
Needkaster som Frommeste Konge paa
Jord;
Og lader os lære Guds hellige Oord:
Hans Evige Søn
Skal Være Din Løn,
Om Du vill fuldkomme vor Ynske og Bøn.

2.
Du Noordens Dronning, fuld af Gud og
Dyyd,
Vort Haab beblandet er med idel Frygd,
Naar vi, med Fliid, i ydmyghed betragte,
At Du Din Ejedom ej kandst foragte:
Til Dronningens Taffel har Grönland henhøørt;
Til Hende vor Landskyld skal blive fremføørt,
Naar Handelen kand
Kun bringes i stand:
Saa frygder sig heele Kalalernis Land”.
(Rostgaardiania 1781:323)

Foran Cron=Printzens Palais, i dag Na
tionalmuseet, standsede regattaen igen,
kanonerne blev affyret og hofkantoren
Jens Ibsen sang de sidste to arier:

3.
Stoormægtig Konge=Søn og Arbe=Printz,
Tag det i Naade op, at en Provintz,
Som har i mange Aar ej haft dend Ære,
Sin Skyldighed til Danmark frem at bære,
Forlanger at kjende Guds hellige Navn,
Og tages af Friderich og Christian i Favn:
Hvad Landet formaar,
Fra Aar og til Aar,
Til Danmark og Norge med Skiberne gaar.
4.
Vor Cron=Princesse vi ej glemme maa,
Som hver Mand veed i Pagt med Gud at
staa;
Hun vist for de vankundige Kalaler
Til Majestæten og sin Herre taler:
Hun derimod stedse skal leve i Floor,
Til Hun bliver flyttet til Englenes Choor.
Dend Kongelig’ Æt <eller Ær>
Af Salighed mæt
Skal blive, naar dend er af Aarene træt”.
(Rostgaardiania 1781:323)

Aviserne i ind- og udlandet kommente
rede og roste denne folkeforlystelse, som
kostede ifølge Bobé (1926:13) kompagniet
ikke mindre end 906 Rigsdaler, i de højeste
toner. Extraordinaire Relationer (Extrao.R. 9. Nov. 1724:85) skrev for eksempel
“Det er ikke at beskrive/ hvor fornøyeligt
og ziirligt dette Optog var/ og hvad Ferdighed disse 2de Grønlændere lode see” Man
var meget begejstret for, hvordan de dræb
135

te ænderne og “Alting gik af uden ringeste
Disordre” uagtet de mange nysgerrige til
skuere.
En måned senere fik kompagniet den
ønskede støtte: det kongelige tilsagn om et
tilskud på 50.000 Rigsdaler (Bertelsen
1945:33) - for datiden en uhyre sum penge,
hvormed kongen kunne betale sine “Hofvioloner”, omkring 25 musikere, hver med
500 daler, årslønnen i fire år. “Alle og en
hver i Danmark og Norge uden Forskel af
hvad Stand og Condition de end kunde
være/ Civil og Militair Betiente/ samt
Geistlige og Verdslige baade i Kiøbestæderne og paa Landet/ Bønderne alleene und
tagen/ skal efter Formue contribuere til
dette Verk noget taaleligt/ at deraf en sum
ma kand samles/ som tillige med det der
vindes ved Lotteriet/ kunde blive tilstræk
keligt for Compagniet, som en Gave til at
fortsette dette gudelige og nyttige Verk”
(Extrao.R. 16. Marts 1725:23) Alligevel uagtet successen gik kompagniet i 1727
bankerot og handelsmonopolet gik over til
andre.
Lotteriet, som kompagniet allerede hav
de begyndt et år før grønlændernes an
komst, var desuden ikke så succesrigt hvert lod kostede “1 Rigsdaler” (Extrao.R.
9. Nov. 1724:85) og af 100.000 lodder blev
kun omtrent 20.000 lodder tegnet (Ex
trao.R. 16. Marts 1725:22) Hovedgevinsten
på 2.000 Rigsdaler faldt i øvrigt på lod nr.
21678, som tilhørte C.B. Junior (Extrao.R.
16. Marts 1725-24).
Efter festoptoget benyttede teatret i
Grønnegade, styret af direktør Rene Montaigue, lejligheden til et reklamefremstød.
I ugen mellem 19nde og 25nde november
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blev Poq og Qiperoq hædersgæster i en
komedie, som man hurtigt havde skabt spe
cielt til dem og hvori deres egne aktioner
blev vist. (Hollst.Corr. 1724, Nr. 191) Var
det en speciel forestilling om deres op
hold? Optrådte grønlænderne selv som
skuespillere? Måske var det kun et lille
skuespil i pausen mellem akterne eller en
slags efterspil. I Det kongelige Bibliotek
overlevede kun et lille hjørne af plakaten
fra denne uge. Der står, at Skuepladsen fre
dag den 24. november 1724 spillede Mas
querade og Jule-Stuen, men ingenting om
grønlænderne. I hvert fald gjorde deres
teaterbesøg reklame for skuepladsen, som
var i finansielle vanskeligheder ligesom
Bergens Kompagniet. Poq og Qiperoq ind
fandt sig klædt i europæisk tøj: grå frakke,
trekantet hat og kaarde og forhåbentlig
nød de komedien.
I parantes bemærket fandtes der også be
rømte digtere som interesserede sig leven
de for de to. Den store danske digter
Ludvig Holberg forevigede de to i sine
epistler (Nr. 350, 401) og beundrede grøn
lændernes moralske dyder. “De syntes me
get lærvillige besynderlig den eene, hvis
navn var Pock”. Han roste Poqs dygtighed i
at skrive Fredericus 4’s navnetræk. Ifølge
Holberg var Poq “munter, lystig og latter
mild” men hans kammerat Qiperoq “noget
tungsindig”, (smig. Bertelsen 1945:30-32,
Bobé 1926:14, 1944:105).
Allerede før jul rejste grønlænderne
med Jentoft tilbage til Bergen, hvor Qipe
roq døde den 11. februar det følgende år
(1725) og fik en smuk begravelse med kiste
og navneplade. (Gad 1969:Bd.2:75, Bertel
sen 1945:32) Refdal kom først i slutningen

af marts (Bobé 1926:15,1944:105) altså
først efter Qiperoqs død. Så den 29. maj
kom Poq med Jentoft tilbage til Godthåbsfjorden (Gad 1969:Bd.2:81, Bertelsen
1945:33, Ostermann 1940:Bd.2:925) og
blev hilst hjertelig velkommen af Hans
Egede.

Grønlandske illustrationer
Poqs sang / Poq bogen
Poq var den første eskimo som overlevede
en rejse til Europa og han fortalte om for
holdene dernede og om “den storre Her
re”, den mægtige danske konge, som ville
beskytte grønlænderne, hvis de ville drive
handel med danskerne og ikke med hol
lænderne. Efter grønlandsk tradition for
fattede han en sang om sine eventyr. Tek
sten blev skrevet ned og fordelt til de grøn
landske husstande til gavn for de danske
købmænd. Ifølge Bobé (1926-16) indsend
te Egede Poqs sang i originalsproget og
oversat på dansk til kongen. Allerede i 1760
blev Poqs sang trykt i Poul Egedes Grammatica Grönlandica nu omskrevet til en
samtale imellem Poq og hans landsmænd
på dansk, latinsk og grønlandsk, (sml. Ber
telsen 1945:37, Oldendow 1957:56, 58)
Selv på tysk findes Poqs samtale med hans
landsmænd, nemlig i Nordenskiölds bog
“Grönland” (1886:492-496).
To hundrede år senere, 1857 i Grøn
landsoplysningens tidalder, blev teksten
genopdaget på Grønland og trykt ved Hin
rich Johannes Rinks (1819-1893), inspek
tøren over Sydgrønland, bogtrykkeri i
Godthåb (i dag Nuuk) (sml. Kaalund
1983:164-165). Den såkaldte Poq-bogen var

den første bog trykt på Grønland og på
grønlandsk.
Det var en lille bog i formatet 13x21 cm.
bestående af 18 paginerede sider trykt af
de to grønlændere Rasmus Bertelsen
(1827-1901) og Lars Møller (1842-1926).
Teksten består af to dele. Den første drejer
sig om Poqs spændende rejsefortællinger
til sine landsmænd. Den anden del handler
om en disput mellem en angakok og en
præst. Oplaget var kun på 250 eksemplarer
og fem udgaver af bogen eksisterer, en del
uden illustrationer, en del illustreret med
to til fire fine træsnit, og en del med to gra
vurer, undertiden kun sorttrykt, underti
den håndkoloreret, (sml.- Bertelsen 1973
(1857): forord, Oldendow 1957-50-59).

AJb. 12 13 14
Illustrationerne stammer højst sandsynligt
alle fra Rasmus Bertelsen, selv gravurerne,
for Lars Møller kom først til Danmark for
at blive uddannet i bogtryk, litografi ogbogbinderi i vinteren 1861/62. (Oldendow
1957:54, Kaalund 1983:167) Det er sjovt at
se, at Bertelsen tegnede eller nærmere skar
træsnittene ud, som han forestillede sig
Danmark. For eksempel bærer livgarden
uniformer med sorte bjørneskindshuer fra
Bertelsens tid, det 19.århundrede og ikke
fra baroktiden, og også Poq og Qiperoq
spadserede på gaden og i skoven klædt i
Biedermeiertøj med høj silkehat i stedet
for baroktidens tøj med trekantet hat osv.
I teksten fortæller Poq om “de storskæggedes land” nemlig Norge (i Danmark
var det allerede gået ud af moden at have
skæg da Poq og Qiperoq kom. Frederik III,
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forgænger af Frederik IV, var den sidste
danske konge med skæg) og “Kongens
land” nemlig Danmark et “Ganske fladt”
land uden fjelde men med mennesker
“som myg, så mange var der” og “så mange
huse, så de ikke er til at tælle om” med “tre,
fire, fem boliger ovenpå hinanden”. Kon
gens hus og kirkerne så høje at “man kan
slet ikke nå over dem med en pil”. Dro
sken, som havde bragt dem begge til slot
tet, blev “en slæde med et hus på, hvori der
var vinduer til begge sider” og slottet blev
beskrevet “som et stort kridhvidt isfjeld. Ta
get af kobber. I den store forstue var der
plads til 20 telte” og “Inde i det store hus”
var “mange mennesker med skinnende
klæder”. Han beretter om landbrug - be
folkningen får “føde fra jorde” - og om
brød og alle forskellige frugter. Han forkla
rer danskernes interesse efter spæk til be
lysning. Desuden fortæller han om de fatti
ge som ejer “hverken huse eller klæder,
men tigger hos de andre” og om de som
“bruger alt hvad de har til det vand, hvoraf
man mister forstanden” og om de som har
allerede mistet deres forstand og må “bin
des og indespærres”; men også om de lær
de mænd og deres opfindelser som f.eks.
“den ting, der er let bevægelig og som sta
dig peger mod nord” (kompas) eller den
“hvormed de kan løfte skibe og store sten”
(kraner). (Sml. Balle 1964, Bertelsen
1857,1973).
Selv om Poq-bogen egentlig var omskre
vet af Poul Egede og ikke mere Poqs oprin
delige sang, så er det dog en af de sjældne
bevarede reaktioner på Europa fra eskimo
isk side. Forundringen over europæernes
materielle kultur specielt deres tekniske ni
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veau, de mange mennesker dernede, støj
plagen i byerne, det for varme klima, den
dårlige mad (de savnede sælkød) og længs
len efter fædrelandet var altid et gennem
gående indtryk i beskrivelserne.
Derefter er Poqs videre liv på Grønland
kun overleveret i anekdoter. For eksempel
da Claus Enevold Paars kom med heste til
Grønland for at ride over indlandsisen (en
uigennemførlig expedition), var det den
verdenskloge Poq som fortalte sine for
skrækkede landsmænd om de store hundes
anvendelse og forsøgte sig i ridekunsten.
(Nordenskiöld
1886:114.
Ostermann
1940:Bd.2:593).

Christian og Christina
Kort efter hjemkomsten besluttede Poq at
han ville gifte sig med en grønlandsk kone
og brugte Poul Egede som ægteskabsfor
midler. Klædt i dansk tøj ville han vise sine
færdigheder med bøssen men skød hele ti
den forbi. Hans udvalgte var ikke begej
stret over Poqs ægteskabstilbud. Selv om
han var en rig mand med tre store kister
fulde af kostbare gaver fra Danmark måtte
hun overtales til at gifte sig med en, som
havde fornedret sig ved at leve på en frem
med levevis (smig. Ballel964:326, Bobé
1926:16, Nordenskiöld 1886:491-492).
Den 18. januar 1728 blev Poq og hans ko
ne “deelagtig gjort i den hellige Daab”
(Bertelsen 1945:37). Døbt Christian og
Christina rejste de med deres to børn,
drengen Christian født og døbt i 1727 og
pigen Anna Sophie (opkaldt efter dronnin
gen) født og døbt i 1728, og en gruppe
yderligere nylig døbte grønlændere: Sop
hie-Magdalene (opkaldt efter kronprinses-

sen), Carl (opkaldt efter kongens bror,
prins Carl) og Daniel i 1728 til Danmark,
denne gang fulgt af Poul Egede (17081789) (sml. Bertelsen 1945:37,38, Bobé
1926:16,17). Dette andet ophold blev ikke
så succesrigt og lovende som første gang.
Vel præsenteredes de ved Hoffet men der
var ikke så stor interesse for dem denne
gang. Københavnerne var allerede vant til
denne slags fremmede og grønlænderne
kedede sig, specielt efter overflytningen
(på grund af Københavns store ildebrand
20.-23. okt. 1724 (Bobé 1926:18) fravajsenhuset på Nytorv til Frederiksberg (de boe
de hos slotsgartner Voigt) lidt uden for
Københavns centrum.
Poq gik ofte ind til byen for at få et glas
vin med “gode” venner. Carl gik med plaka
ten ‘Jeg stakkels Carl har ingen Penge”
rundt i værtshusene.
Missionskollegiet blev mere og mere be
kymret over deres “drikkeeventyrer” (sml.
Bertelsen 1945:39-40, Bobé 1926:19) speci
elt efter juleaften, hvor vægterne fandt Pok
berøvet for hat, kårde, tobaksdåse, tørklæ
de osv. fuldstændig fuld og bevidstløs på ga
den. Kollegiet planlagde at sende dem
med næste skib tilbage til Grønland eller i
det mindste så snart som muligt.
Senere forsøgte Poq sig i drejekunsten
hos drejer Johan Klaue, det samme gjorde
Daniel hos drejer Daniel Grodt. SophiaMagdalena blev ansat som stuepige hos en
funktionær ved vajsenhuset og Carl, som
var vant til at løbe ved rensdyr fangs ten,
blev kongelig løber og boede ligesom de
andre kongelige løbere hos enken Magda
lene Sybille Friberg, (sml. Bobé 1926:19)
Men kopper stoppede brat deres faglige

ambitioner. Den ene efter den anden døde
de af kopper. Liv-medicus Laub var magtes
løs. Poq, med kroppen oversået med kop
per anså det som en “Guddommelig Straf’
(Balle 1964:336, Bertelsen 1945:41) for
hans syndige levevis. Ved dødslejet åbenba
rede Christian for Poul Egede “at han, kort
førend han forlod Grønland, havde slaget
en mand ihjel, da han troede det var Ret at
hevne sin Broders Død;” (sml. Balle
1964:336) Ifølge Bobé (1926:19) døde
Christian den 1. maj 1729 og Christina da
gen efter. Alle fik en hæderlig begravelse.
Klædt i hvid kattun lagdes de i kisterne. Ot
te studenter bar dem til kirkegården og en
præst talte ved deres grav.
Afb.15: Poq, der ved sin kristendåb 1728 havde fået
navnet Christian og hans ligeledes døbte grønland
ske kone Christina på besøg i de højere gejstlige
kredse i København. Farvelagt tegning af Aron fra
Kangeq. (Etnografisk Museum i Oslo, Norge).
Poq, who was named Christian on bring baptized into the
Christian faith in 1728, a nd his bapt ized Greenlan dic wife
Christina visit the church dignitaries in Copenhagen.
Coloured drawing by Aron of Kangeq. (The Etnographic
Museum in Oslo, Norway).
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AJb. 15
En farvelagt tegning - i dag i Etnografisk
Museum i Oslo - af den grønlandske kunst
ner Aron fra Kangeq (1822-1869) illustre
rer Poq’s anden rejse. “Poek og hans kone
cChristian og Christina> ses her stedet for
en højere gejstlig forsamling <i København>, hvis forespørgsler i henseende til
grønlændernes forfatning over for kristen
dommen de besvare” (Erngaard 1973:33).
Også her har maleren taget sig den kunst
neriske frihed at afbilde danskernes drag
ter fra sin egen tid. For eksempel kvinder
nes slangekrøller (kvinden i baggrunden)
var typisk for Biedermeier og ikke for ba
roktiden.

Efterskrift
Specielt Poq blev en berømthed og en sym
bolfigur for grønlænderne i Danmark og
selv i vore dage lever erindringen om Poq
og Qiperoq videre. Aalut, en grønlandsk
reggae-gruppe, har 1984 tilegnet deres
første plade og en sang til “Pooq & Qiper
oq” og deres frivillig/ufrivillig rejse (Traeger 1991a:122).
Atter og atter kommer der mere eller
mindre frie romaner om de to som
1988(1987) “Bortførelsen” af Mette Newth
fra Norge (oversat til dansk af Franz Berli
ner) hvor to eskimoer (Poq og Osuqo) blev
bortført ligesom man gjorde det i det 16.
og 17. århundrede eller 1983 “Pok Grøn
lænderen” af Palle Petersen, som under
streger Poqs splittelse mellem de to verde
ner og hans voksende afhængighed af
Hans Egede.
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Afb.16: Poq lånte navn til et rådgivningskontor for
grønlændere i København, men det er Qiperoqs bil
lede, der bruges som logo. Poq allowed his name to be
used for an advice centre for Greenlanders in Copenhagen,
but it is Qiperoq's picture which is used as a logo.

Afb. 16
Siden 1967 står navnet Poq for en grøn
landsk socialinstitution i København “Pôk,
Det Grønlandske Rådgivningskontor” hvor
grønlænderne kan få bistand ved deres
problemer under opholdet i Danmark. En
randbemærkning: Ved foreningens logo
(smig, med årsberetning 1974/75 (Barfod
1977:37) ) blev Qiperoq afbildet i stedet for
Poq. Det er en af de stadige forvekslinger
af de to.

Afb.l7: Til støtte for børnesagen på Grønland ud
kom i 1968 et frimærke, hvis motiv er Poq og Qi
peroq i Rundetårn i København. (Tegnet af Jens
Rosing).
In 1968 a postage stamp was issued in aid of
the children of Green land. It depicts Poq and Qiperoq in the
Round lower in Copenhagen. (Drawn by Jens Rosing).

Afi. 17
For at støtte børnesagen på Grønland ud
kom der i 1968 et frimærke med Poq og Qi
peroq i Københavns Rundetårn, som Poq i
sin sang kaldte “det menneskegjorte fjeld,
med en snoet hulning op igennem”. Det
blev tegnet af den grønlandske kunstner
Jens Rosing (født 1925). (sml. Lidegaard
1988:66). Desuden blev allerede Pok-bogen solgt for velgørende formål. Hele
indtægten skulle tildeles enker efter foru
lykkede fangere. (Balle 1964:336).

Afb 18 19
Sidste år i juni roede John Petersen, grøn
landsk kajakmester, i erindring af optoget
med kajak på en lidt forandret rute. (sml.
Traeger 191a:122-123, 1991b:51) Denne
begivenhed blev støttet af KNI Kalaallit Niuerfiat (Den Grønlandske Handel) og
hans opvisning var hovedattraktionen ved
underholdningsprogrammet for “Arctic
Leaders summit” et møde af arktiske poli
tikere på Hørsholm Højskole (17.20.6.1991). Kun fulgt af en af kanalens tu
ristbåde med de arktiske politikere om
bord, roede John Petersen fra Højbroen,
forbi Christiansborg og under Holmens
bro, forbi Børsen gennem Inderhavnen,

forbi de store skibe og industrianlæg til
Amalienborg slot, hvor det grønlandske
Mik-kor ventede på ham ved Amaliehaven.
Sangerne, der var klædt i grønlandske fest
dragter, bød ham velkommen med grøn
landske kajaksange og Petersen udførte ka
jakvendinger (hans glansnummer er at
vende kajakken med en brændende cigaret
i munden) for de få tilskuere. Midt i frem
visningen, som varede lidt mindre end en
time, måtte man bryde af på grund af regn
vejr - og jeg tænkte på Poq og Qiperoq som
tålmodigt roede i fem timer indelukket
mellem chaloupperne og midt i alt denne
larm foran en uhyre menneskemængde.
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Two Eskimo Portraits
Summary
Poq and Quiperoq, two West Greenlanders from the
Godthåb Fjord, were said to be the first Greenlan
ders to come to Europe of their own free will. In
1724 Hans Egede, Greenland’s first missionary, per
suaded them to travel to the Danish-Norwegian Em
pire. Their journey turned out to be an unforgettab
le event. Not only were they presented to his Majesty
King Frederik IV but also to the lower classes as the
main attraction of a pageant which was held on the
canals of Copenhagen to promote Greenlandic tra
de and the mission to Greenland. Flysheets were
printed containing poems and woodcuts depicting
the pageant and the Greenlanders in their kayaks.
Furthermore, oil portraits were painted of them dis
playing their traditional summer outfit: Quiperoq
with bow and arrows for the caribou hunt and Poq
with a bird dart for hunting by kayak.
Quiperoq died on the journey home in Bergen,
Norway, but Poq became the first Eskimo to return
to his native country to tell his fellow countrymen
about everything that he had seen in Denmark, the
mighty Danish king and the Danes’ wish for peaceful
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trade and a mission. Thus he took an active part in
promoting agreement and understanding between
the two nations. Poq made a song out of his adventu
res which in 1857 served as the text of the first book
printed in Greenland in the Greenlandic language.
In 1728 Poq, now a baptized Christian and newly
wed, travelled to Denmark a second time with his wi
fe Christina and their children Christian and Anna
Sophie - but unfortunately they all died of smallpox.
Poq and Quiperoq became symbols and novels we
re written about them. In 1968 a Greenlandic stamp,
designed by the Greenlandic artist Jens Rosing and
depicting their visit to the Rundetårn, one of Copen
hagen’s landmarks, was dedicated to them. Similarly,
in 1984 the Greenlandic reggae group Aalut made a
record dedicated to them. In 1967 the name Poq was
given to a social organization supporting Greenlan
ders in Denmark, and in June 1991 John Petersen,
Greenland's kayak champion gave a kayak demon
stration in Copenhagen which was sponsored by the
Greenland Trade Department to commemorate Poq
and Qiperoq.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Beretning for året 1991

Indsamling, undersøgelser og registrering
De søfartsinteresserede museer samarbej
der gennem Søfartspuljen, som har indledt
det fælles dokumentationsprojekt “Carolinere”.
“Carolinerne” er som bekendt de første
danskbyggede fuldmotoriserede coastere,
og Hanne Poulsen har i årets løb bidraget
til projektet gennem interviews og opteg
nelser, der belyser skrotsejladsen til stålval
seværket i Frederiksværk. I samme forbin
delse har hun sejlet med på en rundrejse til
Hamburg.
Mads Gulløv har i lighed med tidligere
år udført rekvireret arbejde som deltager i
flere af Skov- og Naturstyrelsens recognosceringer af havbundsområder. Han har til
lige været museets repræsentant ved un
dersøgelser af et velbevaret mindre han
delsskib fra o. år 1700, som ligger ved Gåsehage nær Ebeltoft.
Museets samlinger vokser dog fortsat
først og fremmest, fordi privatpersoner,
virksomheder og institutioner forstår be
tydningen af at sikre vidnesbyrd om søfar
tens betydning ved at give arkivalier, foto
grafier, optegnelser og genstande til muse
et.
Den samlede gaveliste følger efter beret
ningen, og museet skal endnu en gang tak
ke alle givere.
Museets bibliotek er i årets løb vokset
med 326 bind, hvoraf 72 bind er gaver, 129
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bind er tilkommet gennem bytteforbindel
ser og resten er købt.
I sin periode som beskæftigelsesansat
har skibsingeniør Torben Følsgaard Jakob
sen udarbejdet et EDB-baseret registre
ringssystem til museets omfattende samling
af konstruktionstegninger.
Bevaring
Udtyndingen af genstande fra magasiner
på slottet er fortsat, og de udtagne genstan
de er efterset og placeret i midlertidige lo
kaler på kaserneområdet.
Museets ønske om lokaler på det tidlige
re kaserneområde til studiemagasiner og
værksteder er desværre ikke kommet nær
mere en realisering i årets løb.

Skibsbevaringsfonden
Skibsbevaringsfonden har haft et travlt år.
Fonden har uddelt lånetilsagn lørdag den
18.5. i Nyborg i forbindelse med Træskibs
sammenslutningens pinsestævne, hvor kul
turminister Grethe Rostbøll bistod, og den
26.11. uddelte miljøminister Per Stig Møl
ler lånetilsagn i København om bord i
skonnerten MIRA.
Følgende fartøjer har fået lånetilsagn:
Snurrevodskutter JENS KROGH af Aalborg,
(98.000 kr.), lodsbåd EJNO af Rudkøbing
(70.000 kr.), 3 mast, skonnert ELINOR af
København (50.000 kr.), jagt JENSINE af
Haderslev (50.000 kr.), galease ANNE-MA-

Fra fotoudstillingen Fyrskib, som vistes på museet i
perioden 19/3-19/4. (Foto: Ulrich Mølgaard).
From the photo exhibition “Lighthouse”, which ruas on
display at the museum fra 19/3-19/4. (Photo: Ulrich Møl
gaard).

RIE af Roskilde (30.000 kr. og 2 mast, skon
nert MIRA af København (50.000 kr.).
Desuden har Skibsbevaringsfonden gen
nem sin konsulent arkitekt Jes Kroman
ydet konsulentbistand. Mange forespørg
sler har kunnet klares pr. tlf. eller brev,
men dertil har måtte aflægges besøg i 8 far
tøjer.
Interesserede kan i øvrigt rekvirere en
særskilt beretning for Skibsbevaringsfon
den ved henvendelse til museet.
Formidling
Af sparehensyn producerede museet ingen
ny stor særudstilling i 1991, og fornyelsen
af en sektion i basisudstillingen blev ud
skudt et år.
Som det vil fremgå af det følgende, be
tød det dog ikke, at der manglede aktivite
ter på museet eller udenfor voldene.
Overflytningen af de bedste elementer
fra jubilæumsudstillingen SØENS FOLK til
basisudstillingen indledtes sidst på året.
Særudstillingen Fartøjsbevaring, som vi
stes
i
1989,
blev anvendt som
vandreudstilling, og den har i årets løb
kunnet ses i Nykøbing Falster, Kalundborg,
Køge, Næstved, Løgstør og på Møn.
I perioden 19.3. - 19.4. viste museet foto
udstillingen FYRSKIB, som præsenterede
fotograf Ulrich Mølgårds optagelser fra
sommeren 1988 om bord i Fyrskib nr. XXI,
Danmarks sidste aktive fyrskib.

Fyret blev slukket den 13. december, og i
dagene efter bugseredes skibet til Køben
havn.
I efterårsferien gennemførtes arrange
mentet fra Mast til Køl, hvor to af museets
gode venner vederlagsfrit rykkede ind i ud
stillingen. John Hansen viste, hvordan man
støber blymodeller, og Frode Jacobsen sye
de råsejl og siden jollepresenning.
Modelbådssejlads i voldgraven vil vi ger
ne gøre til en tradition, ogi 1991 kunne be
søgende glæde sig over Dansk Modelbåds
Unions fartøjer i fuld fart den 15.6. og den
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1.6. afprøvede eleverne fra Rungsted Priva
te Realskole deres selvbyggede skibsmodel
ler.
Der har i årets løb været afholdt omvis
ninger for følgende grupper: Internatio
nal Hydrograf Kongres 15.5., B&W Skibs
værft kunder 2.6., ansatte i Scan-Dutch
8.9., Göteborg Sjöfartsmuseums Venner
6.10., sportsdykkerklubben Helgoland
7.12.
Den 11.3. var Kultur- og Fritidsudvalget
fra Korsør på studiebesøg.
Hans Jeppesen har afholdt foredrag på
Helsingør Teknikum den 24.4. og i Oddfellow-logen Helsingør den 23.10. Jes Kro
man har givet foredrag i forbindelse med
Fartøjsbevaringsudstillingens vandring.
Danmarks Radio bragte den 5.4. en halv
times udsendelse om særudstillingen SØ
ENS FOLK, og den 15.7. medvirkede Hans
Jeppesen i Sveriges radios udsendelse om
Øresundsforbindelsen.
I DR-TV var Hans Jeppesen dommer i en
Kvit- eller Dobbeltudsendelse, hvor over
styrmand Ole Koldborg gik op i emnet
Amerikabåde.
I redaktionsudvalget for årbogen har fhv.
museumssekretær Johnna Hendriksen des
værre måtte træde tilbage på grund af syg
dom, og bibliotekar Bert Blom har overta
get hendes opgaver. Udvalgets øvrige med
lemmer er de to inspektører og direktøren.
I samarbejde med og med tilskud fra Mu
seets Venneselskab er der fremstillet en in
troduktionsfolder på dansk og engelsk.
I samarbejde med Kirkeministeriet er
der udsendt en vejledning om skibsmodel
ler i Folkekirkens kirker til alle landets me
nighedsråd.
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Organisation og samarbejde
Hans Jeppesen har repræsenteret museet i
Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshal
lens bestyrelse, Museumsrådet for Frede
riksborg Amt, Marinarkæologisk reference
gruppe MARE og forretningsudvalget for
International Congress of Maritime Muse
ums, ICMM. Han er endvidere formand
for Skibsbevaringsfonden.
Kåre Lauring har repræsenteret museet i
Landsudvalget for indsamling og bevaring
af fotografier, og i Kontaktudvalget for
Dansk Maritim historie- og samfundsforsk
ning.
En eller flere af museets medarbejdere
har deltaget i følgende møder og kursus:
DKM formidlingsmøde 20-22.3., Søfarts
puljemøder 7.3. og 30.-31.10. i Helsingør,
Statens Museumsnævns årsmøde 23.-24.5.,
ICMM interim møde i New York 25.8.-1.9.,
DKM fagligt orienteringsmøde 19.-21.11.,
Museumsrådet 28.11. og Skoletjenestens
Repræsentantskabsmøde 11.12.
Den årlige ekskursion for personalet gik
den 7.5. til Eksperimentariet i Tuborg
Havn.
Personale
Først på året fratrådte Ole Bent Nielsen ef
ter eget ønske, og begge heltidskustodestil
linger er konverteret til timelønnet med
hjælp. Ligeledes af sparegrunde er muse
umssekretærstillingen ikke genbesat.
Museet har i årets løb haft følgende midler
tidigt ansatte:
Specialarbejder Jesper Schimmel (indtil
17.5.), specialarbejder John Coveney (ind
til 9.4.), skibsingeniør Torben Følsgaard
Jakobsen (6.5.-31.12.), museumsmedarbej-

Den 12/9 rundede et middelalderskib Kronborg, og
takket være bistand fra Marinehjemmeværnet kunne
Hans Jeppesen gå om bord for på skrømt at opkræve
Øresundstold. “Die Kieler Hansekogge” er en nøje
kopi af den bevarede Bremerkogge fra 1380. (Han
dels- og Søfartsmuseet).
On September 12th a me
dieval ship rounded Kronborg and Hans Jeppesen was able
to go on board, by courtesy of the Naval Home Guard, to
feign collection of the Sound Dues. “Die Kieler Hansekogge ”
is an exact replica of the preserved Bremerkogge from 1380.
(Danish Maritime Museum).

der Elisabeth Thorsen (fra 29.4.), spe
cialarbejder Bjarne K. Christensen (fra
11.11.), arkitekt Anne Fogh (fra 4.11.).
Endvidere har cand.mag. Torben J.
Grundahl været i praktik som informati
onsmedarbejder i ugerne 4-11.

Økonomi
Ved årets begyndelse var museet spændt
på, i hvor høj grad den kraftige forhøjelse
af fællesbilletprisen fra 26 til 34 kr., ville
påvirke besøgstallet. Bekymringen viste sig
desværre berettiget, idet besøgstallet faldt

til 53.510 (1990: 68.419). Da prisstigningen
kun kom Slots- og Ejendomsstyrelsen tilgo
de, mistede museet over 100.000 kr. i entre
indtægt.
Når det alligevel lykkedes at slutte året
uden stort underskud, var det gennem en
kombination af besparelse på lønkontoen,
udskydelse af opgaver og ekstraordinære
indtægter.
I museets jubilæumsår vedtog bestyrel
sen en rammeplan for virksomheden indtil
år 2000. Den var baseret på to forudsætnin
ger: Museet skal forøge sin egenindtægt,
og behovet for lokaler til studiemagasiner
og værksteder forventes tilgodeset på det
tidligere kaserneområde. Hvis forudsætnin
gerne ikke holder, må planerne naturligvis
ændres.
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Gaveliste for året 1991

Genstande, malerier og arkivalier
Jørgen H. Barfod: Erindringer vedr. sejlads
under krigen 1939-45. Preben Bigum: Be
kendtgørelse dat. 9de august 1944 vedr.
damp- og sejlskibe der møder hinanden.
Bing, Nykøbing Falster: Dykker telefon. Arne
Christiansen: Erindringer samt fotos vedr.
Lars Hansen, N.Y. Kirsten Danielsen, Vedbæk:
Regnskabsbøger ført af Mads Peter Jakob
sen i årene 1903-1915. Difko Adm. A/S: En
samling brochurer vedr. Difko Anpartskibe. Albert Eckwald: Scrapbøger vedr. givers
virke i Godthåb. A/S Em. Z. Svitzers Bjerg
nings-Entreprise: 3 kulskovle samt porcelæn.
Fredericia Museum: Fotoalbum vedr. sejlski
be omkr. 1920-30. Frederiksborg Amts Histori
ske Samfund: En samling erindringer. Grøn
lands Postvæsen: En samling førstedagsku
verter. Mads Gulløv: En dykkerdragt. Mor
ten Götsche: Dokumenter vedr. skonnertkuf
“Elise”. Handelsflådens Velfærdsråd: Video
Kassette: Projekt Skib. Svend Hansen: 2 sæt
skibstegninger. J.C. Hempel Skibsfarve-Fabrik
A/S: En samling ældre malerbøtter. Inge
niør Skolen
Skibsmodel S/S “Chri
stiania”. Ole R. Jacobsen: En samling fotos
vedr. søsætningen af E.F. Huttons lystyacht
på B&W i 1923. Henry Johansen: Aldis sig
nallampe. J.A. Jørgensen: Porcelænsfigur fra
Bing & Grøndahl. Kryolitselskabet Øresund:
Manus samt fotos. Torben Larsen: 2 stk. spe
cifikationsbøger vedr. nybygninger på Hel
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singør Værft. Limfjordsmuseet: 3 stk. fotos
vedr. skonnert “Drogden” og S/S “N.G. Pe
tersen”. Jens Lorentzen: Ten til tovværk. Kon
rad Mortensen: Farvefotografi af bark “Pa
mir” samt plakette af skoleskibet “Køben
havn”. Holger Munchaus: 2 stk. foto af norsk
bark “Polarstjernen” samt dokumenter og
fotografier fra søassurance ekspert Johan
nes Fabricius. Karen Nielsen: En samling
skibstegninger samt firmablade vedr.
Odense Stålskibsværft. Morten Kirketerp Ni
elsen: Et tæppe fra DFDS. Holger A. Pedersen:
Erindringer og dok. vedr. maskinmester
Erik V. Petersen. Jan G. Møller Petersen: Vi
deobånd vedr. givers arbejde i Afrika og
Danmark. Philips Danmark: 1 stk. AP Navi
gator. Leif Rønnow: Model af fiskekutter.
Scan-Dyk: Tryktank samt div. genstande
vedr. dykkerudstyr. Erik Schmidt: Breve vedr.
Russian East Asiatic Comp, hvor givers far
var ansat 1900-18. Gerda Selch-Madsen: En
samling breve skrevet af maskinmester Aa
ge Selch-Madsen 1932-34. Ingemar Sereng:
ringbind vedr. D.S. “Øresund” samt
skibstegninger og kikkertskab fra S/S “Mal
mø”. AxelV. Skjødt: Samling skibsværktøj. G.
Stallknecht: Søkort med 4 mast, bark ‘Vi
king’^ 2 sidste passager af Cap Horn. Birgit
Sylvander: Samling brochurer og menukort
fra div. Amerikabåde. Trelleborg Gummi A/S:
1 stk. dykkerdragt. Æbeltoft Museum: 11 al
bums m. fotos vedr. søfart specielt DFDS og

Skandinavien Amerika Linjen. Indsamlet
af forh. matros William Hartman Nielsen.
Anders Østergård: 2 stk. foto. PoulAabye: Div.
søfartsbøger og attester.

Boggaver
Thina Nørgaard Andersen, Herfølge; Lars
Bruzelius, Upsala; Le Chasse-Marée, Douarnenez; Johan Dennig-Madsen, København;
A. Eggers-Lura, Haslev; Fritz Joachim Falk,
Wyk auf Föhr; Knud Frydendahl, Køben
havn; Basil Greenhill, St. Dominic Saltash/
Cornwall; Helsingborgs Museum; De Hempelske Firmaer, København; Henning Henningsen, Helsingør; Poul Holm, Fiskeri- og Sø
fartsmuseet i Esbjerg; ICI Danmark AS,
København; Werner Jeppesen, Hvalsø; Poul
Kristensens Forlag, Herning; Kryolitselskabet
Øresund, København; Kai Kure, Allinge;

Niels Otto Køster, København; Lund Universi
ty Library, Lund; Søren T Lyngsøe, Hørs
holm; Seån McGrail, Chilmark/Salisbury;
Jørgen Marcussen, Weilbach, København;
Mols-Linien K/S, Hundested-Grenå; Kaj
Bredahl Nielsen, København; Karen Nielsen,
Tarup; H. Munchaus Petersen, Toldmuseet,
København; Palle Petersen, Sønderho/Fanø,
Save the V&A Campaign, London; W.W.
Schumacher, Gadstrup; Selskabet til bevarelse
af gamle bygninger i Helsingør; Aksel V Skjødt,
Holte; Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm;
Søren Thirslund, Humlebæk, Søren Thorsøe,
Hørsholm; Toldmuseet, København; C.L. Ve
bæk, København, Villum Kann Rasmussen
Fonden ogVelux Fonden af 1981, Klampenborg; Vikingeskibshallen i Roskilde; Chr. Waagepetersen, Helsingør; Østre Landsret, Biblio
teket, København.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Balance pr. 31. december 1991

Resultatopgørelse for året 1991
Indtægtei'
Entreindtægt...........................................
Tilskud fra staten....................................
Andre offentlige tilskud......................
Ikke offentlige tilskud...........................
Kiosk- og bogsalg....................................
Renteindtægter........................................
Indtægter i alt........................................

685.087
3.028.900
40.000
104.662
75.334
53.860
3.987.842

Udgifter
Personaleomkostninger.........................
Lokaleomkostninger.............................
Samlingens forvaltning.........................
Undersøgelser og erhvervelser...........
Konservering...........................................
Udstillinger.............................................
Anden oplysningsvirksomhed.............
Udgivervirksomhed...............................
Andet kulturformidlende arbejde . . .
Administration..........................................
Kapacitetsomkostninger......................

3.140.855
322.989
23.459
30.494
53.127
51.779
50.000
(27.893)
65.946
277.000
3.987.756

Nettoresultat............................................. kr.

Aktiver
Samlingen..................................................
Anlægsaktiver.............................................
Beholdninger...........................................
Udestående fordringer.........................
Likvide midler........................................
Omsætningsaktiver...............................

Passiver
Egenkapital.............................................

256.076

Hensættelser.............................................

395.000

Mellemregninger....................................
Kreditorer i øvrigt..................................
Gæld i alt.................................................

90.555
407.466
498.021

Passiver i alt............................................... kr. 1.149.096
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63.745
61.729
1.023.622
1.149.095

Aktiver i alt................................................. kr. 1,149.096

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret.

Ole Holm, statsaut. revisor

1
1

Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor

Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave

Specifikation af private bidrag 1991
Kraks Legat - formål: Studierejse. . .
Danmarks Rederiforening..................
Den Danske Bank...............................
Fonden til Søfarendes og
Søfartens Vel....................................
Foreningen afJernskibs- og
Maskinbyggerier i Danmark.........
Dampskibsselskabet Hafnia's Fond. .
J.C. Hempels Legatfond....................
Wm. Vetts Fond....................................
Unibank.................................................
Magasin du Nord's Fond....................
Dampskibsselskabet Torm..................
Hafnia, forsikringsselskab..................
Scandutch.............................................
Det Østasiatiske Kompagni A/S ....
kr.

20.262
10.000
5.000

Resultatopgørelse for året 1991
Renteindtægter....................................
Arets resultat........................................ . kr.

30.000

Balance pr. 31. december 1991

5.000
5.000
15.000
50.000
1.500
5.000
10.000
3.000
1.900
3.000
164.662

2.758
2.758

Aktiver
Handels- og Søfartsmuseet................
J. Friis-Pedersens Arv...........................
Likvide midler, Den Danske Bank . .
Aktiver i alt............................................. . kr.

90.555
100.000
45.878
236.433

Passiver
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. januar 1991................
Nettoresultat....................................
Passiver i alt........................................... . kr.

233.675
2.758
236.433

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret.

København, den 27. februar 1992

Ole Holm, statsaut. revisor

Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor
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Arkitekt J. Friis-Pedersens arv
Balance pr. 31. december 1991

Resultatopgørelse for året 1991
Indtægter
Renteindtægter......................................
Afdragsavancer........................................
Kursavance..................................................
Indtægter i alt........................................

148.402
61.180
34.199
243.781

Aktiver
Værdipapirer...........................................
Likvide midler........................................
Omsætningsaktiver...............................

1.079.951
529.059
1.609.010

Aktiver i alt............................................... kr. 1.609.010
Udgifter
Revision....................................................
Depotgebyr...............................................
Kursregulering........................................
Omkostninger...........................................
Nettoresultat........................................... kr.

3.660
2.424
0.
6.084

Passiver
Egenkapital.............................................

Mellemregninger....................................
Skyldige omkostninger.........................

237.697

1.505.350

100.000
3.660
103.660

Passiver i alt............................................. kr. 1.609.010

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret.

København, den 27. februar 1992

Ole Holm, statsaut. revisor
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Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor

Museets salgsartikler

I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås:

VI. Jørgen H.P Barfod: Danmark-Norges
handelsflåde 1650-1700 (1967).
Pris kr. 15,00.

XIII-XIV: Knud Klem: Skibsbyggeriet i Dan
mark og hertugdømmerne i 1700-årene.
(1985). Forhandles i boghandelen.

VII. Christian Nielsen: Danske Båd typer
(1973), nu i 4. oplag.
Pris kr. 225,00.

XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindrin
ger (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988).
Pris kr. 148,00.

I serien Maritema:
I. Søren Thirslund: Træk af navigationens hi
storie. Fra oldtiden til 1530 (1987)
Pris kr. 95,00.

II: Søren Thirslund: Træk af navigationens
historie. 1530-1850 (1988).
Pris kr. 105,00.
III: Søren Thirslund: Træk af navigationens
historie. 1850-1988 (1989).
Pris kr. 125,00.

IV. Søren Thirslund & C.L. Vebæk:
Vikingernes kompas. 1000-årig pejlskive
fundet i Grønland (1990).
Pris kr. 110,00.

Eng. udgave
C.L. Vebæk & S. Thirslund:
The Viking Compass. Guided Norsemen
first to America (1992).
Pris kr. 125,00.

Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder
fra museets righoldige samlinger. Dansk og
engelsk tekst.
Pris kr. 25,00.

Plakater

Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker
Hansen \ 1948. Farvelitografi. Pris kr. 60,00.
Museets nye plakat, tegnet af grafikeren
Karin Birgitte Lund i 1985. Farvelitografi.
Pris kr. 60,00.

Alle priser er eksklusive forsendelsesom
kostninger, inkl. den nugældende moms.
Bestillinger modtages på: Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
Tlf.: 49 21 06 85. Postgiro: 1 79 41 75.

155

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner

Bestyrelse pr. 1/9 1992
Borgmester Knud Axelsen
Underdirektør Niels Kjeld Christensen
Direktør Ole Friis
Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen
Marinebibliotekar, kommandørkaptajn
Arne Holm
Museumsdirektør Hans Jeppesen,
kasserer og sekretær

Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen

Beretning for 1. 4.1911-31.3.1992.
Venneselskabets årlige generalforsamling
blev afholdt onsdag den 26. august 1992 kl.
19.00 i Erik af Pommerns Kammer på
Kronborg, og ca. 90 medlemmer var mødt
op.
Ligesom ved tidligere generalforsamlin
ger var medlemmerne blevet indbudt til at
møde op en time før til en uformel rund
visning i særudstillingerne “DFDS i 125 år”
og “DUC” samt i basisudstillingen, og ca.
45 medlemmer benyttede sig da også af
dette tilbud.
Formanden, underdirektør Niels Kjeld
Christensen, bød velkommen, og man gik
derefter over til følgende dagsorden:

5) Fastsættelse af kontingent.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt.

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om selskabets virksomhed
1991-92.
3) Regnskab 1991-92.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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Æresmedlem
Museumsdirektør, dr.phil.
Henning Henningsen
Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed

Personale:
Bibliotekar Bert Blom

ad 1. Fhv. stadsbibliotekar, Erik Buch
Vestergaard blev på bestyrelsens forslag
valgt med akklamation til dirigent. EBV.
takkede for valget og erklærede generalfor
samlingen for lovlig indvarslet.
ad 2. Niels Kjeld Christensen aflagde føl
gende beretning for Venneselskabet:
Sammenlignet med forrige år, hvor både
Venneselskabet og museet havde jubilæer,
har beretningsåret 1991/92 været relativt
stilfærdigt.
Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med genvalg af Arne Holm
og Niels Kjeld Christensen som henholds
vis næstformand og formand, og i årets løb
har bestyrelsen fortrinsvis beskæftiget sig
med medlemstal og økonomi.

Ved regnskabsårets udløb kunne konsta
teres en tilgang på 57, men desværre også
60 udmeldelser, og pr. 9.7.1992 havde Venneselskabet 1100 betalende medlemmer.
Selv om antallet af nye medlemmer er
nær ved antallet af udmeldte, er resultater
ne endnu ikke tilfredsstillende. Hvis alle
generalforsamlingens deltagere brugte
den nye informationsbrochure til at hverve
et nyt medlem, ville næste års medlemstil
gang blive mere end dobbelt så stor som i
år.
Arbogens nye format og bedre illustratio
ner har været en åbenbar forbedring, og
som det fremgår af regnskabet, har udgif
terne hertil nu fundet et fornuftigt leje.
Den 30. januar 1992 inviterede museets
medarbejdere Venneselskabets medlem
mer til en aften, der gav mulighed for at få
indtryk af det undervandsarkæologiske ar
bejde, udstillingsvirksomheden og de etno
logiske undersøgelser.
Ligesom ved det første af disse arrange
menter var tilslutningen og interessen stor,
og bestyrelsen er glad for, at museet er ind
stillet på at fortsætte møderne. Det er jo al
tid spændende at få et kig ind bag kulissen.
Den 20. oktober 1991 rundede fhv. mu
seumsdirektør Henning Henningsen de
firs, og ved et åbent hus arrangement hos
Elisabeth og Henning Henningsen deltog
hovedparten af bestyrelsen i hyldesten af ét
af vores æresmedlemmer. Som ventet og
fortjent var der fuldt hus.

Venneselskabets hovedopgave er jo, at
virke til støtte for museets virksomhed. På
det formelle plan er det nu også blevet

tydeligere, da en justering af museets ved
tægter blandt andet har sikret Venneselskabet en plads i museets bestyrelse. Bestyrel
sen har udpeget formanden hertil.
Blandt de organisatoriske spørgsmål er
ligeledes bestyrelsens beslutning om at
nedsætte et forretningsudvalg. Formålet
er, at sikre en tættere kontakt til museet,
men vi vil gerne have medlemmernes kom
mentar hertil.
Til sidst vil jeg takke medlemmerne for
et godt år, Slotsforvaltningen for lån af Erik
af Pommerns kammer og ikke mindst mu
seets medarbejdere. En særlig tak skal her
gå til Hanne Besser, som har ønsket at
fortsætte tilværelsen med sin mand under
sejl i fremmede farvande. Det bliver svært
at fylde sekretærpladsen efter hende, men
heldigvis ved vi, at bibliotekar Bert Blom,
som hidtil har været vikar, kan gøre det.
Derefter gav NKC. ordet til museumsdi
rektør Hans Jeppesen, der dels berettede
om museets aktiviteter siden forrige gene
ralforsamling og dels om museets planer
for fremtiden.
Med hensyn til udstillinger, sagde HJ., så
har de medlemmer, der benyttede lejlighe
den til at bese museet før generalforsamlin
gen bl.a. kunnet konstatere, at vi har gen
anvendt de bedste elementer fra særudstil
lingen SØENS FOLK i basisudstillingen.
Den 2. april åbnede vi en særudstilling
om “DUC” (Dansk Undergrunds Consorti
um), hvis placering i basisudstillingen nok
kan diskuteres, og den 22. juni i år åbnede
vi så jubilæumsudstillingen “DFDS i 125
år”. Vi modtager gerne kommentarer til
begge disse udstillinger fra medlemmer og
andre.
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Når det drejer sig om anden form for for
midling, fortsatte HJ., kan jeg oplyse, at jeg
medvirkede som dommer i DR’s Kvit eller
Dobbelt d. 15/11-91, hvor emnet var Atlanterhavsskibe. Den meget vidende styrmand
Ole Koldborg, der som bekendt ikke nåede
helt til tops, er positivt indstillet til evt. at
medvirke i en slags Kvit eller Dobbeltaften
i medlemsregi.
I weekenden d. 13.-14. juni afholdt muse
et ligesom sidste år modelbådssejlads i den
ydre voldgrav for Rungsted Private Realsko
le samt Modelbådsunionens medlemmer,
et i øvrigt vellykket arrangement, der til
trak sig opmærksomhed fra både unge og
ældre.
Det sidste nye fra Skibsbevaringsfonden
er, at den ved et møde med industrimini
steren og kulturministeren har fået lovning
på en fortsættelse af en 3-årig bevilling på
nuværende niveau med 400.000 kr. om
året. Betingelsen for ydelsen er, at skibet
(-ene) ikke sælges til udlandet.
En rapport om chartersejlads (en af de
økonomiske løsninger) om problemer, til
tag og økonomi er på vej i løbet af en
måneds tid i håb om at få det hele til at fun
gere bedre i fremtiden.
HJ- fortalte endvidere, at årbogen var
kommet ind i et fastere økonomisk leje og
redegjorde for indholdet i den kommende
årbogs artikler.
Af fremtidige opgaver blev det bl.a.
nævnt, at museet den 18. februar 1993
åbner en særudstilling om Burmeister &
Wain i anledning af dets 150-års jubilæum,
og at vi i sommerhøjsæsonen arrangerer en
spændende udstilling om slaveskibet FRE
DENSBORG i samarbejde med norske kol
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leger i Arendal.
Museets fremtid - og herunder især dets
fremtidige placering - er uvis. Vi nærer ikke
noget ønske om at komme væk fra Kron
borg, men nogle vil bl.a. via Helsingør Dag
blad have bemærket, at en evt. flytning er
kommet på tale, hvilket skyldes museets
voksende problemer og dermed mindre
gode forhold på slottet, idet vi ønsker friere
udfoldelsesmuligheder med hensyn til akti
viteter, der igen skulle medføre større ind
tægtsmuligheder for museet. Der er fore
løbig indledt realitetsundersøgelser i sam
arbejde med 2 arkitekter, og de mulighe
der der drøftes er enten en placering uden
for Kronborgs volde (evt. værftsgrunden)
eller til et eller andet sted i Københavnsom
rådet. Men en flytning er dyr og vil komme
til at koste et sted mellem 50-100 millioner
kr. - penge, der også skal skaffes. Der vil i
hvert fald fortsat blive en væsentlig ned
gang i museets økonomi, hvis ikke betingel
serne forbedres. Sagen vil blive behandlet
på et ministermøde før jul, hvorefter der vil
komme et svar fra boligministeren. Dette til
efterretning... Der var ingen bemærkninger
til Hans Jeppesens redegørelse.
ad 3. Hans Jeppesen gennemgik Venneselskabets omdelte regnskab, der viste et no
get bedre resultat end det forrige, idet der
var et beskedent overskud til forskel fra sid
ste års underskud. Også legaterne udviste
et pænt resultat. Der var ingen bemærknin
ger til regnskabet, der således blev god
kendt.

ad 4. I henhold til § 5 i vedtægterne var 3
medlemmer på valg til bestyrelsen. Det dre-

jede sig om henholdsvis Knud Axelsen, Ole
Friis og Hannes Stephensen, der alle blev
genvalgt med akklamation.
I henhold til den nye tilføjelse i vedtæg
ternes § 6 var der også valg af revisor. Regi
streret revisor Niels P. Hansen blev fores
lået og valgt uden kommentarer.
ad 5. Der var stillet forslag om en gradvis
forhøjelse af det personlige kontingent på i
alt 20,00 kr. over 2 år. Den første forhøjelse
med 10,00 kr. - fra 140,00 kr. til 150,00 kr.
(+ porto) - der skal træde i kraft fra og med
1993 blev godkendt og vedtaget uden be
mærkninger. Firmakontingentet er fortsat

1.000,00 kr. + porto (5 adgangskort + 5
årbøger).

ad 6. Der var ingen indkomne forslag.
ad 7. Intet heller under Eventuelt.

Efter den ordinære generalforsamling ind
tog de fremmødte medlemmer en forfrisk
ning og lidt snacks, hvorefter museumsin
spektør Hanne Poulsen holdt et interes
sant og medrivende foredrag med lysbille
der om sine undersøgelser i danske coaste
re, de såkaldte “Carolinere”.
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Nytilkomne medlemmer
Andersen, Mary, 2770 Kastrup.
Andersen, Vagn, 5500 Middelfart.
Bellamy, Martin, Glasgow, GTB.
Byrialsen, Bjørn, 9000 Aalborg.
Christensen, Holger, 2820 Gentofte.
Colding-Jørgensen, P., 3000 Helsingør.
Danmarks Skibsmæglerforening,
2100 Kbh. 0.
Darling, John D., 2300 Kbh. S.
Dreyer, Jakob, 2100 Kbh. 0.
Ejensen, Kaj, 8900 Randers.
Ellehammer, Poul, 2970 Hørsholm.
Ernst, Ken, 5260 Odense S.
Fabricius, Finn A., 2970 Hørsholm.
Favrholdt, Anders, 3060 Espergærde.
Frederiksen, Torben, 7600 Struer.
Guntoft, Poul, 5970 Ærøskøbing.
Hansen, Bent Jørgen, 4970 Rødby.
Hansen, Hans Olaf, 8550 Ryomgård.
Harboe, Ernst G., Northfield, U.S.A.
Harpsøe, Freddy, 8400 Ebeltoft.
Henriksen, Jørgen V., 2100 Kbh. 0.
Hjortnæs, Alex, 3050 Humlebæk.
Holm, Niels, 3700 Rønne.
Ibsen, Henning, 2830 Virum.
Jakobsen, Gert, 3060 Espergærde.
Jensen, Henning, 8270 Højbjerg.
Jensen, Leif Bille, 1920 Frederiksberg.
Jensen, Svend Kildevang, 3000 Helsingør.
Jægerholt, Poul, 2960 Rungsted Kyst.
Jørgensen, Børge Ebensgaard,
5700 Svendborg.
Kirk, Käthie, 3000 Helsingør.
Kjærulf, Knud, 8600 Silkeborg.
Krauthammer, Lars, 3070 Snekkersten.
Kristiansen, Povl, 4900 Nakskov.
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Københavns Havnevæsen, 1259 Kbh. 0.
Larsen, Leif, 3140 Alsgårde.
Lehmann Junior K/S, 2100 Kbh. 0.
Lieberg, Helge, 6200 Åbenrå.
Lindhardt, Knud, 5210 Odense NV.
Louis-Hansen, Niels-Peter, 2950 Vedbæk.
Lund, Christian, 2800 Lyngby.
Lund, Jørgen, 4000 Roskilde.
Møller, Ib, 8000 Århus.
Møller, Thomas Jørgen, 8900 Randers.
Nielsen, Carsten Dencher, 2100 Kbh. 0.
Nielsen, Erik Duus, 3700 Rønne.
Nielsen, Hans Kr., 3520 Farum.
Nielsen, Jørgen, 3000 Helsingør.
Panton, Erik, 3000 Helsingør.
Pedersen, Kjeld, 5800 Nyborg.
Petersen, Niels Brandt, 6851 Janderup.
Petersen, Poul, 6330 Padborg.
Progress A/S, DS, 1271 Kbh. K.
Rahbek, Svend Emil, 3070 Snekkersten.
Rasmussen, Jørgen, 5683 Haarby.
Rasmussen, Mogens Juul, N-7340 Oppdal.
Rasmussen, Peter, 6760 Ribe.
Ries, Anne, 7100 Vejle.
Rönnberg, Erik A.R., Rockport, U.S.A.
Secher, Adam M., 3000 Helsingør.
Sjøminjasafn Islands, 220 Hafnafjördur.
Steenberg, Michael, 2100 Kbh. 0.
Sørensen, Flemming, D-4472 Haren.
Thomassen, Ole, 4840 Nr. Alslev.
Walsted, Jørgen, 7000 Fredericia.
Wandborg, Ingrid, 3000 Helsingør.
Wind, Pernille, 5700 Svendborg.
Windfleg, Henning, 8000 Århus C.
Aarhus Flydedok, 8100 Århus C.
Årseth-Hansen, Per, 3070 Snekkersten.

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Resultatopgørelse for tiden 1. april 1991-31. marts 1992

Indtægter
Kontingenter og bidrag fra medlemmer....................
Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser:
Salg ekskl. moms..........................................................
- forbrug:
Beholdning pr. 1. april 1991 ....................................
Diverse udgifter til porto, forsendelse m.v............

199.838

14.622

80.816
453
81.269

- beholdning af platter, glas og fliser
pr. 31. marts 1992........................................................
69.635_______ 11.634
Renter afbank, postgiro og obligationer..................
Udtrækningsgevinst obligationer...............................
Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat

Udgifter
Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg:
Årbog 1991:
Udgivelse af årbog...................................................... 162.206
Porto til udsendelse....................................................
16.454
178.660
- salg af årbøger og særtryk........................... 28.941
tilskud til årbog 1991............................. .. . . 16.000
44.941
133.719
Gaver i øvrigt.................................................................
7.000
Gage og feriepenge........................................................
Diverse omkostninger:
Porto, fragt m.v..............................................................
8.829
Kontorhold, tryksager,
EDB-assistance m.v.......................................................
11.043
Revision og regnskabsassistance...............................
12.000
Diverse udgifter.............................................................
1.808
Afskrivning på EDB-anlæg.............................................
Overskud der overføres til kapitalkonto....................

2.988
7.570
353
13.250
223.999

140.719
47.511

33.680
1,900

223.810
189

161

Balance pr. 1. april 1992
Aktiver
Likvide midler:
Kassebeholdning.................................................................................
Den Danske Bank, Helsingør..........................................................
Postgiro................................................................................................
Debitorer:
Tilgodehavender vedr. årbog, glas m.v..........................................
Tilgodehavende, uforfaldne renter...............................................
Beholdning af platter, glas og fliser......................................................

156
25.267
14.789

3.526
1.440

40.212

4.966
69.635

Obligationer:
Nom. kr. 82.300 7% Kred i tforenings
obligationer (kursværdi pr. 1./1-92 kr. 69.354)...........................

66.141

Inventar:
Saldo pr. 1. april 1991........................................................................
- afskrivning..........................................................................................
Aktiver i alt................................................................................................

3.800
1.900________ 1.900
182.854

Passiver
Den Danske Bank A/S............................................................................
Diverse kreditorer og skyldige omkostninger....................................
Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg.......................................................................................
Mellemregning med fhv. skibsfører Harald
Læssøe Barfoed's legat......................................................................
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver......................................................
Reservefond:
Saldo pr. 1. april 1991........................................................................
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1991........................................................................
+ overskud ifølge resultatopgørelsen.............................................
Passiver i alt................................................................................................

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
selskabets bogføring, som vi har revideret. Obliga
tionsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret,
ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt.
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0
20.753
7.000

27.438
0
50.048

77.426
189_______ 77.615
182.854

København, den 21. maj 1992

Bjarne N. Hansen
statsaut.revisor

Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat

Resultatopgørelse for tiden 1. april 1991 til 31. marts 1992

Indtægter
Renter:
Bankindestående..................................
Obligationer........................................

3.027
11.920
14.947

Udgifter
Andel i gave til Handels- og
Søfartsmuseet..............................................
Revisionshonorar.......................................
Depotgebyrer..............................................
Overskud der overføres til gevinstog tabskonto...............................................

13.250
1.450
94
14.794

153

Balance pr. 1. april 1992
Aktiver
Likvide midler
Den Danske Bank A/S, Helsingør
Debitorer
Mellemregning med selskabet
Handels- og Søfartsmuseets
Venner........................................... 27.438
Tilgodehavende uforfaldne
renter..........................................
3.450
Værdipapirer:
Obligationer:
Kr. 98.000 12% Kreditforeningen
Danmark alm.real 64.s. 2022 å 100
(kursværdi kr. 104.027)................
(kursværdi kr. 107.120)
Aktiver i alt...........................................

52.203

Passiver
Skyldige omkostninger............................
1.450
Kapitalkonto
Legat i følge testamente....................
100.000
Gevinst- og tabskonto
Saldo pr. 1. april 1990.................. 79.488
+ oveskud ifølge resultatopg....
153 79.641
Passiver i alt...............................................
181.091

30.888

98.000
181.091

København, den 21. maj 1992
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, lige
som bankindestående er afstemt.

Bjarne N. Hansen
statsaut.revisor
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Advokat Sture Hövdens Legat

Resultatopgørelse for tiden 1. april 1991 til 31. marts 1992

Indtægter
Renter:
Bankindestående.............................
Obligationer....................................
Kursgevinst på udtrukne obligationer .

5.681
80.950
1.165
87.796

Udgifter
Gave til H.&S.museet på Kronborg. . . .
Diverse omkostninger:
Revision og regnskabsassistance ....
Depotgebyr m.v.....................................
Henlæggelse til kapital i henhold til
testamentets bestemmelser................
Underskud, der dækkes af
uddelingskontoen...............................

83.555
4.125
218
87.898

16.500
- 16.602

Balance pr.. 1. april 1992

Aktiver
Likvide midler:
Den Danske Bank A/S......................
Debitorer:
Tilgodehavende uforfaldne renter
Værdipapirer:
Obligationer:
Nom. kr. 811.000 obligationer til
købspris (kursværdi kr. 799.941) .
Aktiver i alt.................................................

101.747
21.190

791.910
914.847

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapir
beholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, lige
som bankindestående er afstemt.
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Passiver
Kreditorer og skyldige omkostninger:
Mellemregning Handels- og Søfarts
museet på Kronborg......................
Revision og regnskabsassistance ....

53.555
4.125
57.680

Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1991 .........................
818.535
+ restarv modtaget i 1990/91 ........... .......................
+ henlæggelse ifølge resultatopg.. . .
16.500
835.035
Uddelingskonto:
Saldo pr. 1. april 1991 .........................
38.734
- overført årets underskud
ifølge resultatopgørelsen..................
16.602
22.132
Passiver i alt...............................................
914.847

København, den 21. maj 1992
Bjarne N. Hansen
statsaut. revisor

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
(Stiftet 1940)
Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke
for forøgelse og forbedring af Handels- og
Søfartsmuseets samlinger. - Indmeldelser
modtages på museet (tlf. 49 21 06 85). - Sel
skabets postgirokonto 7 05 90 00.
Kontingent
kr. 140,00 årligt for personer, kr. 1.000,00
for institutioner eller firmaer, + porto.
Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuse
ets samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en
smuk og interessant illustreret årbog, hvis
værdi overstiger kontingentet. Medlem
merne kan til nedsat pris købe en del af de
af museet udgivne Søhistoriske Skrifter
samt ældre årbøger:

Bogpakke: Årbog 1968-80 i alt 13 bind for
kr. 130,00.
Enkeltbind: 1945-84 pr. stk. kr. 20,00.
Årbog 1985 + 86 pr. stk. kr. 100,00.
Årbog 1987 + 88 pr. stk. kr. 120,00.
Årbog 1989 pr. stk. kr. 135,00.
Årbog 1990 + 91 pr. stk. kr. 155,00.
(Årbog 1942-44, 1948-1967 er udsolgt).

Alle priser er inkl. moms, ekskl. porto og
forsendelse.
Bestillinger modtages på Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsing
ør. Tlf. 49 21 06 85. Fax 49 21 34 40.
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Maritim kunst
Udgivet af Selskabet Handels- og Søfarts
museets Venner
Bestillinger modtages på Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
(Tlf. 49 21 06 85).
Alle priser er ekskl. forsendelsesomkost
ninger.
Kalkmalerifliser
Med gengivelse af skibe på kalkmalerier i
danske kirker, i fajance (15 x 15 cm), i de
originale farver, udført af Den kongelige
Porcelainsfabrik.

Flise 1981: Harald Hårderådes skib OR
MEN HIN SNARE (motiv fra Højby Kirke i
Odsherred fra ca. 1350-1400), kr. 75,00.
Flise 1982: Olav den Hellige på sit skib OK
SEN HIN HÅRDE (motiv fra Højby kirke i
Odsherred fra ca. 1350-1400), kr. 75,00.

Glaspokaler
Med indslebne gengivelser af danske lang
farere fra 16 -1800-årene, udført i pokal ty
pen Wellington (159 mm høj) af Holmegaards Glasværker.
Pokal 1987 med motiv af Østersøfarer, kuf
fen ADVENTURE, 1809, kr. 170,00.
Pokal 1988 med motiv af Islandsfarer,
bramsejlsskonnerten MARIE LOUVISE,
1830, kr. 170,00.
Snapse-/hedvinsglas 1987 med motiv af
forskellige knob, 1x2 stk., kr. 150,00.
Snapse-/hedvinsglas 1988 med motiv af
forskellige knob, 1x2 stk., kr. 150,00.
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Kalkmaleriflise 1982

Østersøfarerpokal og
snapse-/hedvinsglas med knob 1987

Takket være den forståelse for museets kul
turhistoriske opgaver, der er vist af søfarten
og de kredse, som står i nær tilknytning til
dette erhverv, er det lykkedes at dække en
del af de med udgivelsen af denne årbog
forbundne udgifter.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets
Venner udtrykker herved sin hjerteligste
tak til følgende firmaer og institutioner,
der i form af tilskud eller køb af et større
antal årbøger har støttet udgivelsen af den
ne for museets arbejde så betydningsfulde
publikation:

Carlsberg Bryggerierne A/S

Dansk Navigatørforening
Lemwigh-Müller & Munck Fonden
J. Ring-Andersen Skibsværft

Tuborgs Bryggerier A/S

Iver Weilbach & Co. A/S

Wiibroes Bryggeri A/S

Wonsild & Søn. Skibsmæglerforretning

167

