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Indledning

Den, der har læst forfatteren og lægen Aage Krarup Nielsens bog ”Mads Lange
til Bali”, husker sikkert hans spændende levnedsbeskrivelse af købmandssøn
nen fra Rudkøbing, Om den dengang 17-årige dreng, der i 1824 forlod sit
barndomshjem i Rudkøbing, idet han lod sig forhyre som sømand på fregatten
”Norden” for at sejle ud og søge lykken på havene i Østens fagre riger.
Mads Lange slog sig ned på Bali, hvor han etablerede et handelshus i byen
Kotta. Her tilbragte han resten af sit liv. Det lykkedes ham at udvikle et godt
forhold til både de indfødte fyrster og til hollænderne, der gentagne gange søgte
at kolonisere Bali. Her optrådte han som mægler mellem de stridende parter.
Mads Lange forblev ugift, men med en kineserinde, Nonna Sangnio, fik han
datteren Cecilia, der blev gift med Abu Bakar, den senere sultan af Johor, og
blev stammoder til sultanerne i dette sydligste sultanat i den senere forbunds
stat Malaysia. Her blev Mads Langes tipoldebarn, den nuværende kong Iskandar, sultan af Johor, valgt til konge over hele Malaysia for femårsperioden
1984-1989 og dannede dermed en strålende afslutning på eventyret om Mads
Lange, der iøvrigt selv blev kaldt ”Kongen på Bali”.
Professor i moderne historie ved Odense Universitet, dr. phil. Tage Kaarsted
hørte ved en given lejlighed, at forf. var beslægtet med Mads Lange gennem
dennes moder, som var min stammoder. Han foreslog, at jeg på denne bag
grund burde nedskrive en dokumenteret beretning om Mads Langes efterslægt
og om, hvad jeg oplevede under mine besøg hos sultanerne afJohor. Beskrivel
sen skulle naturligvis også omfatte efterkommerne efter Mads Langes søn,
Andreas Emil Lange, som han fik med balineserinden Njai Kenjér. Jeg har
ellers kun skitseret perioder af Mads Langes eget liv, suppleret med oplysnin
ger, der ikke forelå, dengang Krarup Nielsen skrev sin bog.
Jeg vil gerne takke professor Tage Kaarsted for hjælp og inspiration under
udarbejdelsen af mit manuskript.
En nærmere udredning af Mads Langes slægtsforhold fremgår af stamtavler
ne bagest i bogen. Her vil jeg for stor hjælp med oplysninger og data takke
H.K.H. Prinsesse Besar Zabedah af Johor, H.K.H. Prins Ahmad af Johor,
direktør G. Alphonso, Johor, fru Lene Dall, Johor, slægtsforsker fru Dorte
Borch, Rudkøbing, og Andreas Emil Langes efterkommere i England, Singa
pore og Australien, som alle har givet mig fyldige oplysninger om Mads Langes
efterslægt. En særlig tak vil jeg gerne rette til Mads Langes tipoldebarn, H.M.
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kong Iskandar, sultan afjohor, som har givet mig sin særlige tilladelse til i min
bog at bringe billederne af den kongelige slægt i Johor.
Min første hustru, Annalise Breidahl, opmuntrede og hjalp mig med ned
skrivningen af vore fælles erindringer om de uforglemmelige oplevelser ved
sultanernes hof i det fjerne Østen. Desværre afbrød hendes altfor tidlige død
dette arbejde, som blev fuldendt af min anden hustru, Jane Kjærgaard Andre
sen, der blev mig en uvurderlig støtte og utrættelig hjælp til at færdiggøre denne
bog.
Endelig skylder jeg en tak til Velux-fonden af 1981 ingeniør N.M. Knudsens
Fond samt Alfred Good’s Fond, der alle har ydet et smukt tilskud til bogens
trykning.

Odense 1992

Paul Andresen

Mads Langes slægt

Mads Johansen Lange blev født den 18. september 1807 i Østergade 4 i Rudkø
bing som næstældste søn af købmand Lorentz Lange (1777 - 28/2 1828) og
dennes hustru, Maren Nielsdatter Hansen (25/11 1779- 15/6 1857). Et slægts
navn, Frandsen, kan følges tilbage til omkring år 1665, hvor Mads Langes
tipoldefar, Oluf Frandsen, blev født.
Familienavnet Lange er imidlertid taget fra spindesiden, og kan dér antage
lig føres tilbage til Lorentz Johannes Lange, der blev født i København 1623.
Dennes søn, Philip Lorentz Lange, var korporal ved dragonerne og lå i kvarter i
Underugh (nuv. Unnerud), der ligger i Egebjerg sogn i Nordsjælland. Arthur
Lange har under Philip Lorentz Lange følgende notat:
”1 1710 er han med Arméen i Skåne og har her - under Kong Frederik
den 4de - uden tvivl deltaget som Dragon Underofficer i det skæbne
svangre Slag ved Helsingborg den 10de Marts 1710. (...). 1714 ligger
han i Kvarter i Helsingør og er da Vagtmester i Ritmester Zimmermanns Kompagni”.1
Philip Lorentz Lange var gift med Christina Lorentzdatter (hans anden hu
stru?). Deres ældste søn, Lorentz (Philipsen) Lange, flyttede med sin hustru,
Mette Jørgensdatter Thrane, til ”Sønderbroebye” (nuv. Søndenbro) på Lange
land, hvor han blev skoleholder. Lorentz’ hustru, Mette, døde i 1743. Aret efter
giftede han sig med Anne Madsdatter. En datter, der hed Johanne Margrethe
Lorentzdatter Lange, blev i 1774 i Rudkøbing viet til murermester Peder
Frandsen Knudsøn. De fik otte børn. Den ældste søn, Mads Langes fader, blev
døbt Lorentz Lange. Han blev den 22/3 1805 gift med Maren Nielsdatter og
fik med hende syv børn. På deres anetavle har Arthur Lange1 noteret, at der
er adskilligt der taler for, at disse børn har taget farmoderens slægtsnavn Lange
som deres slægtsnavn. Deres andet barn var sønnen Mads Johansen Lange, der
som nævnt blev født den 18/9 1807. Lorentz Langes yngre søster, Maren
Sophia, blev iøvrigt gift med Peder Rasmussen Rifbjerg. Disse er oldeforældre
til forfatteren Klaus Rifbjerg (f. 1931).
Maren Nielsdatter var født Hansen, Hendes slægt kan på fædrende side
følges tilbage til Rasmus Nielsen, der blev født omkring året 1685. Hans barne
barn, Niels Hansen, blev købmand i Rudkøbing. Ifølge byarkviar i Rudkøbing,
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Chr. Kiilsgaard,2 fremstillede samme Niels Hansen sig i året 1774 på et råd
stuemøde i Rudkøbing og begærede at fa borgerskab som købmand i byen. Han
havde forretning på Østergade, og da han således havde ”både dug og disk”, fik
han også, det han ønskede.
Niels Hansen blev i 1772 gift med Marie Cathrine Christensdatter Ravn.
Kiilsgaard fremhæver sidstnævnte som nok den største personlighed af de to
ægtefæller. Han begrunder det på udtalelser fra en samtidig, der kendte dem
begge godt. I en omtale af dem, adskillige år efter at de var døde, går vedkom
mende således let hen over Niels Hansen. Marie Cathrine bliver derimod
fremhævet som den ”for sin forstand, kraftige karakter og store virksomhed
velbekendte hustru”.2
I ægteskabet var der otte børn, hvor Maren Nielsdatter blev født den 25/11
1779. Marens ældre søster, Sidsel, blev gift med Hans Henrik Bay, stamfaderen
til den berømte købmandsslægt Bay i Rudkøbing. De fik 12 børn, hvor den
næstyngste, Ida Bay, i denne forbindelse er særlig interessant, idet hun var den
kusine Mads Lange hele sit liv elskede så højt. Men hun måtte - eller ville ikke
- gifte sig med ham. Dette forhold vil senere blive nærmere drøftet.
Maren Nielsdatter var gift tre gange. Hendes første mand hed Mads Andre
sen og var værtshusholder i Rudkøbing. Han var 33 år gammel, da han den 1/5
1799 i Rudkøbing kirke ægtede den 19-årige Maren Nielsdatter. To måneder
efter brylluppet nedkom hun med sønnen Niels Hansen Andresen. Den 24/2
1801 fødtes den næste søn. Christen Ravn Andresen (stamfader til forf.). To år
efter kom Andreas Madsen Andresen til verden som sidste barn i dette ægte
skab.
Mads Andresen fik det ret hurtigt trangt med økonomien, idet han allerede i
1803 - 4 år efter at have ægtet Maren - måtte sælge sin ejendom i Østergade nr.
4 i Rudkøbing. Køberen var murer Lorentz Lange, der i 1801 havde faet
borgerskab som murer i Rudkøbing. Lorentz kom efter købet nu i et årstid til at
bo under tag med Maren og Mads Andresen. Da Mads 39 år gammel døde
nytårsnat 1805, måtte Maren - for at blive boende i hjemmet og efter datidens
konvention - nødvendigvis gifte sig med husets ejer. Den 19/2 samme år fik den
nu 25-årige Maren kongelig bevilling og blev - uden lysning fra prædikestolen den 22/3 1805 viet i hjemmet til Lorentz Lange. Efter ægteskabet gik Lorentz
over til at drive købmandshandel, men borgerskab som sådan fik han dog først i
1810. Mads Andresens værtshusholderi synes i hvert fald straks at være blevet
nedlagt efter dennes død.
Med Lorentz Lange fik Maren 6 drenge og en pige. Sønnen Mads blev, som
tidligere omtalt, født den 18/9 1807.3 Kiilsgård2 mener, at Mads Lange skulle
have været ret svagelig ved fødslen, fordi han blev hjemmedøbt og først frem
stillet i Rudkøbing kirke den 13/1 1808, hvor hjemmedåben blev bekræftet.
Hjemmedåb var dog på grund af den store børnedødelighed ret almindelig på
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Maren

Nielsdatter

Hansen.

Mads Langes moder malet i
1853 af den danske kunstner,

Frederik Grandjean (1/5 180420/6 1855). Maren var på det
te tidspunkt 74 år gammel.
Billedet skal være bestilt af
Mads Lange, der fik det sendt

ud til sig. (Privateje).

den tid, Rudkøbing kirkebog3 oplyser da også, at af Lorentz’s og Marens seks
børn, blev kun ét, Hans Nielsen Lange, døbt i kirken. Alle deres andre børn
blev døbt i hjemmet. Det er nærliggende at antage, at Mads blev opkaldt efter
Marens første mand, Mads Andresen. Mellemnavnet Johansen er antagelig
efter den tidligere nævnte stamfader til slægten Lange, Lorentz Johannes
Lange.
Økonomisk set var det på et meget uheldigt tidspunkt, Mads Lange kom til
verden. Krigen med England var lige begyndt med det britiske overfald på
Danmark i 1807, og i de følgende år var der en voldsom inflation, som endte
med statsbankerotten i 1813. Følgen af denne og af kornprisernes voldsomme
fald i 1817 og 1818 blev, at købmændene i Rudkøbing - som omkring 1800
havde haft gode tider - nu blev forarmede. Der var da også flere af dem, som
gik fallit, og en enkelt tog sig af dage.2
Også for Lorentz Lange har det været svære tider, men han klarede sig dog
igennem. Da han døde den 28/2 1828, kunne hans bo således vise et overskud
på 3.658 rigsdaler sølv og 4 skilling, hvilket fremgår af Rudkøbings skifterets-
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protokol.4 Selv kom han ikke til at opleve de bedre tider. De kom først i årene
efter 1830.
I dette hjem var der efterhånden en stor børneflok, som også omfattede de tre
sønner fra Marens første ægteskab, ialt ni sønner og én datter. Det var følgelig
ikke muligt at gøre ret meget ud af den enkelte. En mundtlig overlevering fortalt af en gammel dame, hvis mor blev opdraget i Lorentz Langes hjem - vil
da også vide, at Mads Lange voksede op som en vild krabat, som man heller
ikke i hjemmet rigtigt regnede med. Han var én, som var forudbestemt til at
skulle stå til søs så hurtigt som muligt. Hjemmefra havde han lært nøjsomhed
og at stå på egne ben, og man var ikke i tvivl om, at hans barndom måtte have
været en god forskole til datidens hårde liv på langfart over de store have.2
Da Lorentz Lange døde i 1828 sad Maren for anden gang tilbage som enke.
Men heller ikke denne gang passede dette hende, og i maj 1829 indgik hun - i
en alder af 50 år - sit tredie ægteskab med den kun 32-årige brændevinsbræn
der Mads Hansen i Rudkøbing. Som Kiilsgaard skriver:
”Det er altså muligt, at man kan sige om hende, at hun ej havde
klosterkød, således som man engang sagde det om søsteren Sidsel, som
var flygtet fra sit kloster for at gifte sig!”.2

Kiilsgaard fortæller videre om Maren, at hun skal have været en udmærket og
dygtig kone, hvis forstandighed og virksomhed blev fremhævet, mens hun leve
de. Alene det, at hun og hendes mor overhovedet dengang fik nogen omtale, er
nok til at vise, at der har været noget særligt ved dem. Men derfor behøver dét,
at hendes ægtemænds egenskaber er gået i glemme, ikke at betyde, at ikke også
de kan have været personligheder. Men man fristes alligevel til at tro, at det i
særlig grad har været fra spindesiden, at Mads arvede de egenskaber, som han
måtte være i besiddelse af, når han som pioner ville bane sig vej ude i det fjerne
Østen. Egenskaber, som de forhold han voksede op under, yderligere har ud
viklet.2 Der kan næppe heller være tvivl om, at Marens stærke karakteregenska
ber gennem Mads Lange er blevet nedarvet til hans berømte efterkommere i
Østen.
Forfatteren og lægen, Aage Krarup Nielsen, har i sin bog ”Mads Lange til
Bali”5 udførlig fortalt om dennes eventyrlige liv og færden, hvorfor der her kun
skal berettes og suppleres med senere tilkomne oplysninger om denne betydeli
ge, danske personlighed.

Mads Lange står til søs

De økonomisk vanskelige tider i begyndelsen af århundredet havde, som tidli
gere omtalt, ramt de ellers så solide og grundfæstede handelshuse hårdt. Lo
rentz Langes drenge kunne derfor ikke rigtig se nogen fremtid i at gå ind i
faderens købmandshandel i Rudkøbing. De syntes det var mere spændende at
være med i det myldrende liv nede på havnen i Rudkøbing. Se de store skibe
lægge til for at losse og laste og derefter igen sejle ud på det åbne hav mod fjerne
kyster. På havnen kom alverdens søfarende, styrmænd og kaptajner. De kunne
fortælle om det spændende liv på søen, om fremmede havne med palmer og om
de indfødte, som levede på en helt anden måde med egne skikke og indbyrdes
stridigheder, som ikke sjældent endte i blodige krige.
Mads Lange blev konfirmeret i 1822 og i årene derefter blev han da også
efterhånden så grebet af disse spændende beretninger, at han i 1824- i en alder
af 17 år - lod sig forhyre og stod til søs med ostindienfareren ”Norden”. Den
danskaustralske forfatter, Jørgen E. Møller,6 oplyser, at dette skib var en orlogsfregat, der var ombygget så det kunne sejle som handelsskib. Det havde en
besætning på 24 mand foruden kaptajnen og to styrmænd.
Da Mads Lange påmønstrede fregatten i juni 1824 fik denne netop en ny
førstestyrmand, som hed John Burd, med hvilken Mads Lange sluttede et
varmt venskab.5 Burd var født i Skotland i 1795. men var blevet dansk statsbor
ger og havde siden 1818 sejlet med flere danske skibe. Senere, i 1826, blev Burd
udnævnt til kaptajn på ”Norden”, som han købte i 1828. Skibet ejede Burd
indtil 1833, hvor han solgte det i Hamburg.7 I stedet købte han i Macao den
større fregat ”Syden”. Denne var efter ombygning til handelsskib udstyret med
37 kanoner og havde en besætning på 85 mand, overvejende japanere. Det var
første gang en japansk besætning var registreret på et europæisk skib.8
Mads Lange blev senere kaptajn på et andet afJohn Burds skibe, ”Falcon”,
som havde 60 mands besætning og 12 kanoner.5 Sammen med vennen, John
Burd stiftede han et handelskompagni, som hed John Burd & Co, som havde
hovedkvarter i Hongkong.6 (Kaptajn Burd blev senere købt ud.)
John Burd og Mads Lange var på stadig fart ude på havene i Østen, indtil
Mads Lange omkring 1834 slog sig ned på Lombok, en ø på størrelse med
Sjælland, beliggende øst for Bali og Java. Mads Langes medfødte handelstalent
resulterede i en hurtigt blomstrende virksomhed på Lombok med eksport af
kaffe, ris, sydfrugter, krydderier og tobak. Til gengæld for disse varer importe
rede han tekstiler og våben. Disse kunne han let afsætte til de lokale krigeriske
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stammer eller bytte til andre varer, som han kunne handle videre med. Ikke
alene Lombok men også Bali og andre omliggende øer samt fjernere destinatio
ner blev inddraget i en stadig større handelsvirksomhed.
Forholdene på Lombok var dog meget usikre med stridigheder mellem ind
fødte fyrstehuse. Hertil kom vanskeligheder, da hollænderne forsøgte at koloni
sere øen. Og da den rajah som Mads Lange havde støttet sig til, led nederlag,
måtte Lange i 1839 flygte over hals og hoved til naboøen Bali, hvortil han
ankom i sin lille skonnert, ”Venus”.
Det var kun lidt man på den tid vidste om den lille fjerne ø, Bali. Den er dog
nævnt i et dansk leksikon fra 1858,9 hvor der er en kort beskrivelse af øen, der
også blev kaldt ”Lille Java”. Der var omtrent 900.000 indbyggere, der bekendte
sig til den braminske eller buddhistiske religion. Islams lære havde ikke vundet
indpas. Det anførtes, at øen var meget frugtbar og især frembragte bomuld og
ris, ligesom der fandtes store horder af kvæg og svin.

Mads Lange på Bali

Efter flugten fra Lombok til Bali i 1839 måtte Mads Lange således begynde
forfra. Men ufortrødent gik han i gang med at bygge sig en ny tilværelse op på
Bali. Han slog sig ned på den sydlige ende af denne skønne ø i fyrstendømmet
Badong nær byen Kotta, som lå fordelagtigt på en smal tange på den sydligste
del af Bali med adgang til udskibning af varer på både øst- og vestsiden af
tangen afhængig af den skiftende monsunvind. Kotta findes på europæiske
kort, der daterer sig mere end 250 år tilbage. Byens navn staves på hollandsk
Koeta. Det menes, at javanesiske invasionsstyrker på Bali i det 14. årh. bygge
de fæstningsværker i dette område.10 Det malajiske ord kota betyder netop
befæstet område, eller borg.
Den hollandske videnskabsmand og etnograf, baron dr. W.R. van Hoévell,
kom på én af sine mange videnskabelige rejser til Besoeki på Java i 1847.11 Her
mødte han Mads Lange, der foreslog, at de sammen på hans skonnert ”Venus”
tog til Bali, hvor han opholdt sig et stykke tid hos Lange i Kotta. Hoévell har i
sin bog - med beskrivelser af sine oplevelser på Bali - gengivet et samtidigt kort
over Bali, hvor byens navn staves Kotta. Et andet hollandsk kort over Bali fra
1848 angiver også samme stavemåde.12
En dansker ved navn Verner Helms, der var født i 1825 som søn af en
apoteker i Varde, tog ud til Bali, hvor han blev Mads Langes medhjælper i
perioden fra begyndelsen af april 1847 til 21/6 1848. I sin bog: ”Pioneering in
the Far East”13 benytter han skrivemåden Kotta, omend denne lokalitet er
stavet Koeta på et kort i hans bog. Desværre synes næsten alle Mads Langes
breve at være gået tabt, men på de breve, der foreligger fra hans hånd, er
afsenderadressen enten navnet på det skib, hvor han befandt sig i skrivende
stund, eller også anfører han Badong på Bali som sin adresse. Krarup Nielsen
har benyttet det hollandske Koeta i sin bog.5 Det er dog mest sandsynligt, at
Mads Lange har skrevet Kotta. således som det findes på flere samtidige kort
og ligesom Helms skrev det. De to var jo i nært samarbejde i en længere
periode. Det synes derfor berettiget, at forf. benytter sidstnævnte stavemåde for
denne lokalitet.
For at give læseren et lille indtryk af de primitive forhold, hvorunder Mads
Lange måtte arbejde, bør der her gengives den beskrivelse, som Krarup
Nielsen giver af indbyggerne i datidens Kotta.5 Befolkningen bestod da af ca.
30 kinesere, for det meste flygtninge, som levede af handel. Ca. 30 balinesiske
muhammedanere, som ikke havde det bedste ry på sig, og som også levede af
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spekulation. Endelig ca. 400 balinesiske familier, af hvilke de 100 var fiskere.
De øvrige 300 familier var for størstedelen flygtninge fra de omliggende fyrsten
dømmer og kommet for at søge skjul på grund af forbrydelser, de havde begået.
Det kunne da gå så nogenlunde, hvis der ikke var ca. 40 fattige, dovne,
uduelige og upålidelige gustier (sønner af rajahernes mange medhustruer).
Værst af dem alle var rajah Kassimans nevø, gusti Ngoerah Ketotet, som
allerede havde været forvist 3-4 gange for mord og plyndring - loven kunne ikke
dømme en adelsmand til døden - han blev hver gang taget til nåde igen og
anbragt i Kotta. Det var hverken et behageligt eller trygt sted at være for en
europæer.5 Kun en begavet personlighed som Mads Lange kunne finde sig i at
arbejde under disse forhold.
Krarup Nielsen omtaler den dengang 32-årige Mads Lange som en fattig
flygtning, da han som sådan ankom til Bali. Han havde dog ikke mistet alt,
Jørgen Møller opregner således fire faktorer, som var medvirkende til at lette
starten af hans handelsvirksomhed på Bali. For det første kendte Mads Lange
Bali, som han havde handlet med igennem flere år. Han kendte de muligheder,
øen kunne tilbyde. For det andet, og endnu vigtigere, stod han sig godt med de
balinesiske rajaher. Han var faktisk inviteret af Rajah Kassiman i Badong til at
nedsætte sig på Bali. Denne invitation betød beskyttelse, billig arbejdskraft og
højst sandsynligt monopol på øens handel. For det tredie led øens befolkning,
især rajaherne, under en økonomisk depression som følge af efterveerne efter
den javanesiske krig (1825-30), som praktisk taget havde stoppet Balis eksport
af slaver.6
Endelig var der en akut mangel på ris i Asien, især forårsaget af Siams forbud
mod eksport af ris,14 hvortil kommer, at en landbrugsreform på naboøen Java
havde ændret Javas stilling fra riseksportør til importør af ris. Dette øgede
mulighederne for Balis eksport af den ris, som bønderne dér var så dygtige til at
dyrke. Der var således et overskud, som Mads Lange straks kunne udnytte i sit
nyoprettede faktori.

Faktoriet

I Kotta byggede Mads Lange sit handelshus, kaldet faktoriet, som han efter
hånden udvidede med beboelses- og pakhuse, således som det ses på de bille
der, Mads Lange sendte hjem til Danmark.15 Hoévell giver følgende beskrivelse
af Mads Langes faktori, som han så det første gang:
”En stor stenmur var det første, som faldt os i øjnene. Gennem en bred
dør eller port, som blev lukket om natten, kørte vi ind i etablissementet.
Lige overfor porten står en kanon med mundingen rettet mod porten for
at advare imod fjendtlige angreb. Den beviste tillige, at Hr. Lange ikke
blindt betroede sin velfærd til fyrsten i det land, hvori han opholdt sig,
men formente, at et vågent øje og en væbnet hånd i den henseende
bedre var til at stole på.
Inden for denne mur finder man de bygninger, der udgør Hr. Langes
bolig. (...). Skønheden er her ofret til fordel for det nyttige. Hovedbyg
ningen består af forskellige meget gode opholdsværelser, blandt hvilke
det, der blev anvist mig, ikke lod noget tilbage at ønske.
I forgrunden fæstede blikket sig ved en stor Pandopo, der var bestemt
til at modtage de balinesere, som kom for at tale om forretninger. Den
var så godt som aldrig helt fri for besøgende. Man kunne kalde det en
børs, der til stadighed var åben. Dernæst fandtes der en særlig spise- og
billardsal, som var meget godt indrettet, og hvori den gæstfri vært ikke
lod sine gæster mangle noget.
Foruden denne hovedbygning var der forskellige boliger for persona
let og meget gode og rummelige pakhuse. Også i disse herskede der hele
dagen igennem en livlig og uafbrudt travlhed. Uopholdelig blev der
indbåret ris, som blev bragt dertil af balineserne og købt mod kontant
betaling eller vekslet med andre varer, som de kom for at erhverve sig.
Med ét ord havde der inden for denne mur ved Hr. Langes skabende
kraft lidt efter lidt rejst sig en slags koloni, en livlig og folkerig by, hvor
der rådede orden, virkelyst og velstand”.11

Porten til faktoriet var lukket og låst om natten og bevogtet af en vagtmand.
Mads Lange havde som nævnt også den rødmalede skibskanon,15 som om
natten blev rettet mod porten til skræk og advarsel for eventuelle indtrængende,
uønskede gæster. Helms13 fortæller supplerende, at Mads Lange havde en lille
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Mads Langes faktori i Kotta. Man serydermuren med den flotte indgangsport, hvorover det
hollandske flag vajer. Dette fik Mads Lange i 1844 af hollænderne tilladelse til at føre.
Inde bag porten ses den rødmalede skibskanon samt nogle af hans plettede dalmatinerhunde.
Den dag i dag ser man på egnen plettede hunde af ubestemmelig herkomst, måske efterkom
mere af disse?

have, hvor han dyrkede nogle grøntsager og buske, som de indfødte beundrede
meget, især en flot oleander. De syntes dog aldrig selv at finde på at plante eller
lave deres egne haver. Landbruget var simpelt og primitivt. Balinesernes plove
var lavet helt af træ med en særlig hård træsort som skær. Ploven blev trukket af
et oksespand.
Kvæget var af en meget større race end på Java som følge af en krydsning
mellem den almindelige javanesiske race med vildt kvæg. Hinduismen forbyder
balineserne at bruge kvæget til andet end til landbrug og til malkning, men
Helms havde dog lejlighedsvis set de lavere kaster spise oksekød.13
På faktoriet levede Mads Lange med sin balinesiske og kinesiske nyai. Des
uden var der hans tre brødre, Hans Nielsen, Emilius Carl, Hans Henrich samt
nevøen Peter Christian. Når de ikke var ude at sejle med Mads Langes skibe,
underholdt de sig om aftenen omkring billardbordet eller med at spille på de
instrumenter, som de havde bragt med sig fra Danmark. Mads Lange spillede
selv violin, Hans fløjte, nevøen, Peter Christian, violoncel og en fjerde lange
lænder klaver. På faktoriet boede talrige balinesiske, kinesiske og britiske tjene-
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Faktoriets interiør. Man får indtryk af virksomhedens størrelse med de mange bygninger.

Gruppen i forgrunden antages at være Mads Langes gode ven, den hvidhårede rajah
Kassiman, der står under en gylden payong (parasol). Han er omgivet af sit store følge.
Mads Lange ses iført mørkt tøj siddende under taget på pandopo’en i baggrunden. På
pladsen ved siden af ham ses den rødmalede skibskanon og hans dalmatinerhunde.

stefolk, der kom fra øerne i området. Desuden var der også en britisk læge med
det gode danske navn Hansen.
Helms omtaler netop denne læge og fortæller, at han havde vundet stort ry
blandt de indfødte. Således kom der en mand med en enorm svulst på halsen til
lægen. Denne fjernede svulsten med stort held, således at patienten kunne vise
sig fuldstændig helbredt for sine indfødte venner. Manden vendte tilbage til sin
fødeegn i en anden del af øen. Men, uheldigvis for ham, havde en truende krig
med hollænderne gjort den hvide mand upopulær hos fyrsten og hans undersåt
ter, og rasende over at høre den hvide læge rost for den vidunderlige helbredel
se, lod fyrsten den arme mand putte i en sæk og smide i havet!.13
Mads Lange kom på god fod med balineserne, og i løbet af la år oparbejdede
han en blomstrende virksomhed. Han ejede efterhånden 12-15 skibe, hvormed
han drev en omfattende handel på de forskellige havne i Ostindien, Bagindien
og Europa. (Jørgen Møller6 omtaler mere detaillerede handelsmæssige aspek
ter, som går ud over denne bogs rammer). Mads Langes brødre hjalp ham i
faktoriet og sejlede i perioder ud med hans skibe på særligt krævende handels-
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ture. Disse var farlige, ikke alene på grund af sørøverne, der var ude efter
skibenes kostbare last. Men også tropernes vanskelige vejrforhold, hvor pludse
ligt opståede storme medførte at sejlskibene gik ned med mand og mus. Således
druknede Mads Langes broder, Hans Henrich, på vej til Sydindien. En anden
broder, Emilius, druknede i det frådende hav for øjnene af Mads Lange, der
stod på stranden og så Emilius blive roet mod land. I næste øjeblik kæntrede
båden i brændingen og broderen forsvandt i bølgerne.16
Den 22-årige Helms omtaler den dengang 39-årige Mads Lange som en
behagelig personlighed med en enorm energi. Han beskriver Mads Lange som
værende lille og robust bygget med kort, lyst hår og blå øjne.13 Hans blå øjne
ses særlig tydeligt på det olieportræt, som han sendte hjem til Danmark.13 Sit
første møde med Mads Lange omtaler Helms på følgende måde:

”(Han) kom ind med raske skridt, gav mig hånden på en sømandsagtig
djærv måde. (...). Det lyse hår og blå øjne viste hans skandinaviske
nationalitet; der var venlighed, men også beslutsomhed og dristighed
præget i hans ansigtstræk; en kort, velproportioneret legemsbygning
røbede stor fysisk styrke, og hans holdning var som en mand, der var
vant til at give ordrer. (...). To sort- og hvidplettede Dalmatinerhunde
fulgte ham i hælene”.13

Mads Lange havde selv importeret de karakteristiske plettede dalmatinere, og
disse fik naturlig nok talrige efterkommere, omend med mere blandet udseen
de. Den dag i dag kan man i området omkring Kuta (byens nuv. navn) - som
det eneste sted på Bali - finde hunde med mørke pletter.10 Baron van Hoévell
gengiver sit indtryk af Mads Lange:

”Forestil Dem en mand, lille af vækst, men med en stærkt muskuløs
legemsbygning, blond som Nordens sønner for det meste er det, om
kring de fyrretyve år og med ansigtstræk, hvorpå kraft, udholdenhed og
fasthed, men tillige godhed og velvilje stod at læse. Hans sprog er en
slags plattysk, vel overført til hollandsk, i så høj grad det har været ham
muligt, samt engelsk, der ganske vist ikke er rent, men dog i alt fald let
forståeligt”.11
Mads Lange var en mand, man altid kunne stole på. Han stod ved, hvad han
havde sagt. Denne ordholdenhed var kendt på Bali længe efter hans død. I 1936
besøgte ingeniør Svend Riis sammen med sin hustru Mads Langes grav på
Bali.17 Mens han var ved at fotografere gravstedet kom en ældre balineser forbi.
Han skulle se, hvad der var på færde. Fru Mary Riis fortalte balineseren, at
hendes mand kom fra det samme land, som Mads Lange. Da han hørte det,
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Mads Lange. Oliemaleri udført afen kineser (Wen Cha Tze?) omkring år 1844. Hænderne
er - efter kinesisk skik - gengivet mere spinkle, end man kunne forvente det hos Mads Lange,
som var en fysisk aktiv sø- og handelsmand.

bøjede han sig i dyb ærbødighed for Svend Riis. Derefter fortalte han om Mads
Lange, at denne havde været en så respekteret mand på Bali, at man endnu, så
længe efter hans død, understregede en mands pålidelighed ved at sige følgende
om ham: ”His word is like a Langes!” - Hans ord har værd som en Langes.

Rajah Kassiman og Mads Lange

Den hollandske historiker, Henk Schulte Nordholt,18 har i en afhandling i 1980
gennemgået og diskuteret Mads Langes forhold til hollænderne og de balinesiske fyrster, ligesom Langes betydningsfulde rolle i begivenhedernes udvikling
på Bali bliver vurderet. Nordholt har specielt i de hollandske arkiver haft
adgang til et mere fyldigt baggrundsmateriale for Mads Langes virke på Bali
end Krarup Nielsen havde, dengang han skrev sin bog om Mads Lange. Nord
holt nævner ofte rajah Gusti Ngurah Gde Kassiman, der var hersker over
fyrstendømmet Badong med Kotta som den vigtige havneby, hvor Mads Lange
havde faet fyrstens tilladelse til at oprette sin handelsvirksomhed.
Kassiman og Mads Lange havde et godt forhold til hinanden. Helms nævner
således, at Kassiman gerne besøgte Mads Lange i hans faktori, hvor han var en
yndet gæst på grund af de herlige historier, han kunne fortælle.

”Rajah Kassiman var over halvfjerds år gammel, havde langt flagren
de, hvidt hår, var høj, rank og statelig, når han gik under den gyldne
paraply (payong) med værdige skridt, omgivet af et stort følge og så ud
som en konge til mindste detalje”.13

Om de to mænd skriver Helms videre, at de begge førte sig frem med den
afslappede selvsikkerhed, som ledere far, der er vant til at give ordre og at blive
adlydt. Nordholt kommer ind på den sproglige kontakt mellem de to mænd i en
fodnote:

”Kassiman kunne tale en smule malajisk, og en lille smule engelsk, men
sandsynligvis blev det meste oversat fra malajisk til balinesisk af Gusti
Wangaya, der altid ledsagede Kassiman og fungerede som tolk. Mads
Lange selv måtte nødvendigvis kunne tale balinesisk; men jeg var ikke
sikker på, om han kunne læse eller skrive sproget. Af hans korrespon
dance synes hans engelske i hvert fald ikke at have været alt for godt”.18
Ligesom Kassiman kom også rajahen af Tabanan, Ura-Agung (Ura den Sto
re), på besøg hos Mads Lange, og denne blev også inviteret i begges hjem.
Helms var med på sådanne besøg, hvor de blev godt bespist og bagefter under
holdt med gamalan musik og danse, især de, der blev udført af de kønne
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Den dansende Mads Lange.
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balinesiske danserinder, som særlig syntes at have gjort indtryk på Mads
Lange.19
Rajah Kassiman udnævnte Mads Lange til ”shahbandar” (havnefoged) i
Kotta. I denne egenskab kunne han kontrollere næsten hele handelen på Kotta.
Til gengæld modtog rajah Kassiman en årlig afgift, samt procenter af al told og
skatter på de varer, der passerede igennem Kotta. Dertil kom andre frynsego
der i form af geværer, opium, luxusvarer og andre gaver. Desuden var rajah
Kassiman i stand til at udøve mere kontrol over Kottahandelen ved at beskytte
Mads Lange, som var i en forsvarsmæssig svag position.18
For at give Lange en mere håndgribelig status, gjorde Kassiman ham til
”perbekel”, en balinesisk rang, der gav ham lokal autoritet som rajah’ens lokale
repræsentant i Kotta. Kassimans beskyttelse var uomgængelig nødvendig for
Lange, idet han kun under rajah’ens protektion var i stand til at udvide sin
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handel. Ved at beskytte sin handelsmand, fik Kassiman ekstra mulighed for at
øge sin politiske magt og øge antallet af sine tilhængere. Denne gensidige fordel
dannede utvivlsomt det vigtigste grundlag for Mads Langes personlige eksi
stensmuligheder i Kotta. Han blandede sig ikke i den balinesiske politik, hans
område var handel.

Mads Lange og slavehandelen

Nordholt beskriver den balinesiske baggrund,18 hvor især handelen med slaver
synes at have haft stor betydning fra 1620 helt op til 1830, en halv snes år før
Mads Lange flyttede til Bali, og det er helt sikkert, at han ikke selv solgte
slaver, hvilket man påstod derhjemme i Rudkøbing. Det skønnes, at i årene op
til 1830 blev 1.000 til 2.000 slaver eksporteret hvert år, hovedsagelig til Java.
Dette gjorde Bali til et betydningsfuldt center i dette øhav. På Java blev mange
tidligere slaver lejesoldater, medens de fleste kvindelige slaver blev købt af
kineserne. En slave på Bali kunne købes for mellem 20 og 45 rigsdaler, medens
der i Batavia blev opnået en salgspris på omkring 100 rigsdaler.
En interessant samling breve, der stammer fra Mads Langes arkiv på Bali, er
havnet i Det kgl. Bibliotek. De er gennemgået og oversat fra balinesisk (og
malajisk) af Leo Buschardt i bibliotekets publikation ”Fund og Forskning” i
1955.20 Et af brevene belyser slavernes vilkår på Bali, og hvorledes Langes
stilling var til balinesernes behandling af deres slaver. Brevet giver et interes
sant indblik i de balinesiske retssædvaner, således som de blev udøvet af fyr
sterne.
Buschardt anfører, at den balinesiske retspraksis faktisk kun kendte én straf,
dødsstraffen. Den blev idømt selv for ringe forseelser og omgående eksekveret,
hvis ikke en mand af rang eller magt intervenerede, i hvilket tilfælde den dømte
blev solgt som slave og sendt ud af riget. Af brevet fremgår det, at det lykkedes
for Lange at redde en dødsdømt slave, der var løbet bort fra sin herre, idet
Lange havde taget slaven i sin varetægt. Brevet synes at bekræfte at Mads
Lange var imod slavehandel, ligesom det også viser en smuk side af Mads
Langes karakter.
Nordholt fortæller videre, at de balinesiske rajaher ændrede indstilling til
eksporten af slaver. De begyndte at afvikle den. I stedet gik de over til at
eksportere ris, kokosolie og kød. De oparbejdede også nye produkter som tobak
og kaffe. En rajah på Sydbali begyndte endda at dyrke tobak i sin egen have.
Rajaherne i det indre af Bali sørgede iøvrigt for at skaffe sig monopol på
pakheste til at bringe produkterne til havnene. På den måde kunne de i virke
ligheden kontrollere hele den udgående handel på Bali.

Storkøbmand og bankier

Mads Lange konkurrerede dygtigt med europæerne på de omliggende øer og
havde en meget stor handel igennem 184-Orne. Han ejede mange skibe, hvoraf
nogle helt nye, formentlig bygget i Singapore, hvor han jævnligt kom. På
toppen af sin karriere i midten af 1840rne ejede han 10-15 skibe, nogle af dem
kunne laste fra 800 til 1500 tons gods.10 På skibene eksporterede han levende
kvæg, tørret kød, skind, bomuld, tobak og kaffe. Han solgte store mængder
kokosolie i Singapore med en fortjeneste på 200-300 procent. Den vigtigste
eksport var dog ris, som på Bali kunne høstes op til tre gange om året. Risen
blev annonceret billigt til salg i aviserne i Singapore, Kina og Australien, og der
blev virkelig tjent store penge på denne handel. Den årlige eksport af ris lå på
10.000 til 14.000 tons.
For de eksporterede varer modtog Lange betaling i kinesiske mønter (képéng
og pitis). Det var den lokale valuta på Bali og Lombok, som ikke havde egen
møntenhed og var afhængig af en gangbar mønt til den interne handel på øen,
Lange havde faktisk monopol i Kotta på den udbytterige handel med den
kinesiske valuta og kom til at dominere valutamarkedet på Bali. I 1840rne
kunne han købe 1.400 képéng for en dollar og ved salg fa samme betaling for
700 képéng - en gevinst på 100%. Han blev derfor hjemme også betegnet som
bankier.1
Helms var især fascineret af handelen med levende fragter, hvor franske
skibe kom til Kotta for at laste levende kvæg, ponyer, svin og alle slags fjerkræ,
så bådene veritabelt kom til at ligne Noahs Ark. Ofte kom balineserne ned til
stranden med to til tre gange mere kvæg, end bådene kunne laste. Men den
rundhåndede Mads Lange tøvede ikke med at købe det tiloversblevne. Der var
specielt ingen problemer med de balinesiske okser, hvis kød var meget efter
tragtet. Han havde bygget slagtehuse på stranden, som hurtigt kunne slagte
okserne. Det tørrede oksekød, kendt som ”ding-ding”, blev sendt til de holland
ske tropper på Java.13
I de bedste år havde Langes faktori i Kotta en omsætning på en million
gylden om året alene ved handel på Java. Samhandlen med Singapore og Kina
må have været endnu større.21 Mads Lange, ”Gde Lange” som han blev kaldt,
blev en rig mand. Gaver og fortjenester på hans handelsaktiviteter gik hånd i
hånd. Gaver til at pacificere sine omgivelser med, fortjenester, når han havde
faet gode priser for sine varer.18
Nordholt understreger, at Mads Langes succes ikke mindst skyldtes hans
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Mads Langes yndlingsskib var
skonnerten »Venus« som ses
ligge for anker ud for den østli
ge havn nær faktoriet i Kotta.
På van Hoevells tegning ses at
skibet fører det hollandske flag.

Det er formentlig Balis højeste
bjerg, vulkanen Agung, der ses

i baggrunden, (van Hdévell).

evne til at knytte mange personlige forbindelser, ikke alene med sine kinesiske
og balinesiske agenter, men også med den lokale elite og mulige modstandere.
Men han måtte også ofre meget på at ”investere” i denne lokale elite for at købe
sig beskyttelse, tillid og goodwill. Kun på denne måde kunne han overleve i den
stadig farlige by, Kotta. Han måtte ikke sjældent betale sig fri med opium og
penge. Som Nordholt fremhæver, havde Mads Lange længe haft et godt forhold
til den hollandske kolonimagt, og allerede den 1/5 1844 havde myndighederne i
Batavia udnævnt ham til hollandsk agent på Bali med ret til at føre det hol
landske flag. Derved blev han den officielle repræsentant mellem den holland
ske koloniregering og balineserne og ydede i denne egenskab den hollandske
regering store tjenester.

Mads Langes magasin fundet?

På dette sted bør der lige berettes om et meget tankevækkende fund, som forf.
gjorde på Bali under et besøg på øen i september 1991. Sammen med min
hustru var vi på opholdets sidste dag taget ud til kysten syd for det nuværende
Kuta. Vi ville prøve at finde ud af, hvor van Hoévell11 havde stået, dengang
han tegnede Mads Langes skib ”Venus” som det lå for anker ud for kysten og
med et stort bjerg i baggrunden. Til sammenligning ville vi tage et billede fra
nogenlunde samme position.
Vi havde forestillet os, at det bjerg, der ses på tegningen kunne være Bukit
Badung, som ligger på den støvleformede sydspids af Bali, og at Hoévell måtte
have stået på den brede landtange hvorpå Balis lufthavn, Ngurah Rai, nu
ligger. Skibet skulle i så fald have ligget for anker ved den vestlige bugt syd for
lufthavnen. På grund af arbejde med udvidelsen af sidstnævnte kunne vi imid
lertid ikke komme ud på det ønskede sted og valgte i stedet at køre sydpå ned til
den omtalte kyst.
Da vi kom frem kunne vi dog hurtigt se, at Bukit Badung slet ikke havde den
form og størrelse som vist på tegningen. Disse krav opfyldes kun af Gunung
Agung, der er Balis største vulkan, som ligger oppe på nordøstsiden af Bali.
Vor konklusion blev, at Mads Langes skib ifølge tegningen så måtte have ligget
ud for Kottas østlige landingsplads nær hans faktori.
Mens vi gik rundt, blev vi pludselig opmærksomme på nogle murrester
hvorimellem nogle køer græssede. Disse murrester lå på den ret høje strandryg
og var næsten skjult af kaktus, tjørn og andre tropiske vækster. Murresterne
gjorde indtryk af at være ret gamle og bestod af uregelmæssige, groft tilhuggede
koralkalksten, som var holdt sammen med en slags mørtel og overgroet af mos
og lav.
Efterhånden fik vi undersøgt form og udstrækning af murresterne og kom til
den konklusion, at de måtte være rester af fundamentet til et større, tydeligvis
gammelt bygningsværk. Dette viste sig at have et meget usædvanligt grundrids.
Desværre kunne vi - på grund af at det var vor sidste dag på Bali - ikke nå at
fremskaffe det nødvendige måleudstyr. Vi måtte nøjes med at skridte området
af for at få et nogenlunde indtryk af størrelsen af det bebyggede areal. Det viste
sig at være ca. 570 m2.
Bygningens længdeakse lå i retningen nord-syd, parallelt med kystlinien. Vi
kunne se, at der havde været ét stort rum, der ved sin sydlige afgrænsning var
forbundet med to mindre, rektangulære rum, hver ca. 40 m2 store. Disse var
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Et minde fra Mads Langes virksomhed? Murrester i groft tilhuggede koralkalksten fundet i

1991. Disse ligger på en strandryg ved den sydvestlige kyst af den tange, der forbinder
hovedøen med Bukit Badung i syd. Man ser den ejendommelige trinvis forskudte sydvendte
facade. Er det resterne af et af Mads Langes magasiner eller slagtehuse, som han lod opføre
ud for skibenes ankerpladser?

hver lagt forskudt mod syd, således at der sammen med resten af bygningens
facade fremkom tre-fire vinkelformede indhak.
Murresterne omkring det store rum var ret velbevarede på nord- og østsiden
og var her mange steder op til godt en halv meter høje. Nordmuren var ca. 17 m
lang og ret velbevaret. Den ca. 25 m lange østmur var dog nogle steder næsten
helt nedbrudt. Man kunne dog se antydning af, hvad der engang må have
været indgangen til det store rum. På den ca. 35 m lange vestside var der kun fa
murrester, som dog tydeligt viste, at der engang havde været en mur hér,
sandsynligvis med adgang til kystområdet nedenfor.
Hele bygningskomplekset var anlagt et kort stykke fra en vej, der også i dag
til den ene side forbinder lokaliteten med Kuta mod nord og til den anden side
fortsætter op mod bjergområdet på Balis sydspids. En snes meter mod syd lå
nogle fiskerbåde trukket op på strandryggen i ly under et halvtag. Længere
borte, oppe i den nordlige del af bugten, så vi andre både ligge for anker.
Vi begyndte at gøre os tanker om, hvad der kunne have været formålet med
dette særegne byggeri netop her? Rester af en menneskebolig forekom os at

30
være usandsynlig ved en beliggenhed så tæt ved stranden. Hele bygningen har
formentlig oprindelig været opført af mursten, der antagelig siden er blevet
fjernet af balineserne og genbrugt til andet byggeri i nærheden. Tilbage var der
nu kun resterne af grundmuren. Det undrede os også, at vi ikke kunne finde
tegn på nogen indgang til de to mindre rum. Grundmuren rundt om disse var
helt ubrudt. Rummene kunne derfor godt antages at have været benyttet til
mere aflukkede depoter med en adgang i et højere niveau.
Efterhånden kunne vi ikke komme bort fra den tanke, at vi måske her stod
foran resterne af ét af Mads Langes magasiner, som havde tjent som oplags- og
gennemgangssted for de store godsmængder, han udskibede. Helms omtaler
netop det meget gods, som Mads Lange handlede med, og som han fik tilbudt
af balineserne, der bragte det ned til kysten på hestetrukne kærrer, ført frem i
lange rækker.13 Disse kærrer og hestene kunne bekvemt i en ventetid henstilles i
læ i de beskrevne indhak - som godt kan have været forsynet med en eller
anden slags beskyttende tag til værn mod sydens stærke sol.
Der blev også tilført meget store mængder kvæg, som balineserne kom med
fra alle sider. Helms fortæller, at der oppe på Bukit Badungs højder, netop her i
nærheden, befandt sig store flokke halvvildt kvæg. Balineserne kunne mærke
ligt nok i flokkene finde deres egne okser, som de indfangede og bragte til salg
nede på stranden. Hvad var vel mere nærliggende for Mads Lange end at lægge
en bygning netop på forstranden af denne sydlige kyst til at modtage gods med
udskibning for øje? Man undgik således den store omvej at skulle føre levende
kvæg helt op til udskibning fra kysten ved Kotta. Den fundne bygning lå netop
bekvemt lige ved vejen, der kommer ned fra højdedragene i syd.
Helms skriver også, som ovenfor nævnt, at Mads Lange opkøbte det over
skud af kvæg, som ikke straks kunne borttransporteres. Dette lod han slagte i
sine egne slagtehuse og det tørrede oksekød, ”ding-ding”, blev henlagt til sene
re eksport. Den fundne bygning kunne således også have været et af de nævnte
slagtehuse og de omtalte to lukkede, mindre rum depot for tørret kød, indtil det
skulle forsendes. For at bekræfte de her fremsatte teorier kræves en nærmere
undersøgelse af fundområdet. I al fald må det være muligt at finde rester af
fordums aktiviteter i form af mønter, brugsgenstande, eller spor efter oplagrede
produkter, såsom ris, kafle eller krydderier. Gulvlagene i bygningens forskellige
rum må også kunne oplyse om deres tidligere anvendelse. Såfremt de to små
aflukker har rummet fødevarer, må gulvene i disse også have haft en solid
udformning for at beskytte mod indtrængen udefra af rotter, slanger eller andre
skadedyr.

F redsmægleren

Om Mads Lange fortæller Nordholt videre, at han også var en mand, som viste
stort personligt mod. I juni 1848 var rajah Kassiman med en styrke på 16.000
mand ved at komme i kamp med en stor hollandsk styrke, som ville forhindre
Kassiman i at vinde herredømmet over hele Sydbali. Tropperne stod allerede
overfor hinanden i Klungkung. Mads Lange, som var på vej dertil, hørte
pludselig kanonild. Da han kom frem til kamppladsen, tøvede han ikke et
øjeblik. Han red straks hen foran de hollandske tropper og fik dem standset i
sidste øjeblik. Tilfældigvis kom Lange derved til at stå som en menneskelig
stødpude midt mellem de fjendtlige styrker, men det lykkedes ham ved sin
optræden at forhindre et blodbad. Han forhandlede de stridende parter til fred,
og hollænderne kunne trække sig tilbage ”med værdighed”.18
Kort efter disse dramatiske begivenheder ankom i juli samme år en ny
hollandsk troppestyrke til Bali. Den var under kommando af hertug Bernhard
von Sachsen Weimar, en tysk adelsmand, der var trådt i hollandsk tjeneste. En
truende massakre på hollænderne af den meget overtallige balinesiske styrke
blev undgået, så også denne sidste hollandske ekspedition til Bali endte med et
fredeligt møde mellem de sydbalinesiske rajaher og hollænderne. Takket være
Mads Langes nære samarbejde med den balinesiske øverstbefalende, rajah
Kassiman, lykkedes det ham at forhandle hollænderne fri, så de kunne slippe
bort fra øen.5 Hertug Bernhard kunne rejse hjem og overgav sagernes videre
forhandling til oberst J. van Swieten, der sørgede for at få en formel afslutning
på den vedvarende hollandsk-balinesiske konflikt.18
Oberst van Swieten fik aftalt et møde med de sydbalinesiske rajaher. Rajah
ers ”paladser” var imidlertid yderst primitive og kunne ikke i størrelse eller
bekvemmelighed måle sig med Mads Langes residens.6 Til mødested blev man
derfor enige om at vælge Mads Langes faktori i Kotta, idet spisestuen på hans
faktori efterhånden var blevet det faste mødested, hvor tvistigheder mellem
balineserne og de fremmede blev afgjort. Det var især problemerne mellem
rajah Kassiman og hollænderne, man tidligere havde løst her - ikke sjældent
endende med, at Lange betalte skaderne af sin egen lomme.
Dette sidste og afgørende møde mellem hollænderne og balineserne fandt
sted i dagene omkring 10.-15. juli 1849. Da overhovedet for alle Balis fyrster,
Dewa Agong, var syg, sendte han i stedet sin søn og tronfølger, rajah Gedeh
Poetra, fra Klungkung. I mødet deltog desuden rajah Kassiman fra Badong
samt rajaherne fra Tabanan, Gianjar og Mengoei, allesammen fyrster af de
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sydbalinesiske riger. Det viste sig, at de alle var meget nysgerrige og beærede
over endelig at skulle møde europæiske ligemænd.
Ved mødet skete der flere ting samtidig. For det første var der ceremonien
(upachara) til ære for rajah Kassiman, den balinesiske sejrherre, der fremstod
som den sydbalinesiske leder, og i hvis rige mødet fandt sted - på Mads Langes
faktori. For det andet var mødet et glorværdigt øjeblik for hollænderne, for - i
deres øjne - havde alle de sydbalinesiske rajaher afgivet ”suveræniteten” over
Bali til hollænderne. Nu kunne hollænderne fremstille den sidste ekspedition til
Bali som en sejr. ”Endelig var de sluppet af med hele det fordømte Bali”. Uden
tvivl tænkte de sydbalinesiske rajaher det samme om hollænderne og var også
berettigede til at betragte resultatet som en sejr, for hollænderne forlod deres
territorier og balineserne bevarede deres uafhængighed i resten af det nittende
århundrede.18
Deltagerne havde til mødet tilsammen medbragt et følge, som blev vurderet
til at være 20.000 hollændere og balinesere, dog med overvægt af de sidstnævn
te. Disse opholdt sig under de mange dages forhandlinger i og omkring hans
store faktori, og for de mange menneskers forplejning skulle Mads Lange sørge.
De blev alle, sålænge forhandlingerne stod på, daglig forsynet med grøntsager,
fisk, ris, kød og krydderier. Intet under, at efter at fredsforhandlingerne var
kommet til en ende, var hans forrådsrum så tomme, som om der havde været en
egyptisk plage igennem forrådene.3 Det må have kostet ham en formue! Som
tak for sin indsats modtog Mads Lange senere af rajah Kassiman den honorære
titel af ”unggawa besar” (storkommissær), én af de højeste titler i det balinesi
ske rige.18
Hollænderne belønnede også Mads Lange for hans indsats ved at den neder
landske konge, Willem 3., under den 11/12 1849 ved resolution no. 44, tildelte
ham Ridderkorset af den Nederlandske Løves Orden. Om baggrunden for
denne hæder skrev ”Langelands Avis” i 1850:
”Hans mange store Tjenester og opofrende Bestræbelser for at gavne
Hollænderne er omsider blevet anerkendt af den hollandske Regering
baade i Ostindien og Europa, hvilket kan ses deraf, at han forrige Aar
er blevet udnævnt til Ridder af den Nederlandske Løve”.22

Mads Lange og Danmark

Mads Lange tænkte ofte på sit fædreland, og fra Bali sendte han mange værdi
fulde kulturgenstande hjem til Det Kgl. Etnografiske Museum i København,
som Christian Jiirgensen Thomsen få år tidligere havde åbnet i 1849. Disse
gaver er beskrevet i Nationalmuseets publikation fra 1954 afinger WulfT,23 som
har illustreret sin artikel med fotografier af det store udvalg af malerier, hånd
skrifter, skulpturer og brugsgenstande fra dagliglivet på Bali.
Mads Langes gavmildhed kom også hans fædreland til gode på mere kontant
måde. Under Danmarks krig med Tyskland i 1848-50 sendte han flere tusinde
Rigsbankdaler hjem til fædrelandet. 5 Han indsamlede også penge til den dan
ske organisation ”Hjælp til Krigens Saarede”.24
Inger WulfTomtaler i sin artikel Mads Langes skibskiste, der nu står i et rum
i Etnografisk Afdeling på Natiomalmuseet. Vandværksdirektør Svend Riis ar
bejdede i 1930erne på Java. Sammen med sin hustru, Mary Riis, besøgte de
Bali i 1936. Fru Riis fortæller,17 at de i en landsby, ikke langt fra byen Sanur,
fandt Mads Langes skibskiste stående i et balinesisk hjem. På låget var der ”en
rusten plade med navnet Mads Johansen Lange”. Kisten var frygtelig snavset,
da den igennem mange år havde været benyttet til opbevaring af trækul! Ægte
parret forsøgte at få skibskisten med sig, men den var for stor til at blive
transporteret i deres bil, så de opgav foretagendet.
Fru Riis nævner, at hun siden erfarede, at der senere skulle have været to
danske damer, der havde bragt skibskisten hjem til Nationalmuseet i Danmark.
Hun var dog ikke helt sikker på denne oplysning. Inger WulfT har i hvert fald i
et brev fortalt, at Etnografisk Samling i 1938 modtog skibskisten fra en svensk
ingeniør, som havde købt den på Bali.23 På Nationalmuseets eksemplar er
pladen på låget således ikke gjort af et rustent materiale, men af messing.
Denne messingplade er forsynet med indskriften ”MJ. Lange”.23 Måske har
Mads Lange haft flere skibskister?
Mads Langes mange gaver til Nationalmuséet medførte, at han under 28/7
1854 af Frederik VII fik tildelt Fortjenstmedaljen i guld. Rigsarkivet har velvilligst sendt forf. fotokopier af de skrivelser, som oplyser om motiveringen for
indstillingen af Mads Lange til denne hædersbevisning. Rigsarkivet skriver
følgende om dette:
”Mads Lange fik tildelt Fortjenstmedaljen i guld ved kgl. resolution af
28. juli 1854 på en forestilling nedlagt af kultusministeren (Kultusmini-
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steriets sekretariat, forestillinger kunstanstalterne vedkommende). Ini
tiativet til hans dekorering blev taget af museumsmanden Chr. Jurgensen Thomsen, der i skrivelse af 7. marts til overdirektøren for de kgl.
kunstsamlinger indstillede Lange, fordi denne havde skænket værdiful
de genstande til Det Etnografiske Museum. Overdirektøren viderebragte den 11. maj 1854 forslaget til Kultusministeriet, som den 24. juli
nedlagde den forestilling, som Frederik VII bifaldt den 28. juli”.26

Kusinen Ida Bay

Mads Lange forblev hele sit liv ugift. Han ville dog gerne have giftet sig med sin
kusine, Ida Bay, som sad derhjemme i Rudkøbing, og som han havde elsket
siden drengeårene og aldrig kunnet glemme. Men om Ida Bay nærede de
samme følelser overfor Mads Lange, er ikke sikkert.
Ida Bay var kun 7 år gammel, dengang Mads Lange første gang i 1824
sejlede bort fra Rudkøbing. Hun kan næppe i den alder have næret særlige
følelser for den 10 år ældre fætter. Ifølge Kiilsgaard2 var Idas moder også meget
imod, at datteren skulle giftes med ham. Hun måtte ikke forlade de sikre
forhold i hjemmet i Rudkøbing for at tage ud på den farefulde rejse til Bali og
gifte sig med ”denne slavehandler” - som moderen engang noget nedsættende
skulle have omtalt ham.
Der er imidlertid andre med tilknytning til Ida Bays familie,27 der hævder, at
Idas moder endda skulle have opfordret datteren til at rejse ud med Mads
Lange. Det var der mulighed for i 1833, hvor Mads Lange, der nu var 26 år
gammel og ”bleven styrmand på skibet ”Syden”, som lå i Hamborg”, benytte
de lejligheden til at besøge sin moder og slægtninge i Rudkøbing.28 Da havde
Mads lejlighed til at mødes med den 16-årige Ida Bay. Men hun ville tilsynela
dende ikke binde sig til ham. Han havde ikke den økonomiske ballast, som var
nødvendig, inden man i de tider kunne stifte bo. Hans planer om en gylden
fremtid i Østen var nok for vidtløftige for den unge pige. Mads Lange måtte i
hvert fald sejle bort fra Rudkøbing uden at fa sin Ida med. Mads Lange må
have været hjemme i Rudkøbing helt frem til året 1834, idet han, sammen med
sine tre brødre står anmeldt i Rudkøbing Magistrats optegnelser på folketallet i
Rudkøbing for det nævnte år.29
I familien Bay kendte man iøvrigt intet til, at Mads Lange dengang skulle
have friet til Ida.27 Det var først, da han var blevet vel etableret på Bali og sad
som en rig mand, at han sendte hende et frierbrev. Men heller ikke dengang
ville Ida rejse ud til ham. Der var da heller ikke noget at sige til, at Ida som
datter af en pæn og agtet familie ikke ønskede at gifte sig med en mand, som
man havde hørt havde børn med flere kvinder.
Ida var dog slet ikke bange for at foretage rejser, men det blev kun til nogle
kortere ture, dengang hun rejste rundt i Europa med en dreng, Karl Ludvig
Hansen, der skulle opereres, fordi hans hoved sad i en skæv stilling. Dette var
sket, da han som spæd var væltet i sin vugge over på en varm kakkelovn og
derved havde faet svære forbrændinger på halsen. Ida tog først med drengen til
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Østrig, men dér kunne man ikke hjælpe. Man henviste til en specialist i Skot
land, hvortil Ida så rejste med drengen. Han blev opereret, kom sig heldigvis og
voksede op og blev en stor skipper i Lohals.27
Ida har måske været bange for at tage ud på den meget længere og farefulde
rejse til Bali. Klimaet var varmt og sundhedsforholdene risikable med de man
ge tropesygdomme. Endelig håbede hun muligvis inderst inde, at Mads Lange
ville komme hjem. Det havde hun da hørt rygter om, og måske havde han
endda selv skrevet det til hende. Vi véd det ikke, for Ida brændte alle de breve,
han skrev til hende. Dem skulle ingen have lov til at læse.27
Forfatteren og journalisten Christian Houmark kommer i et interview i 1925
med Krarup Nielsen ind på Ida Bays forhold til Mads Lange.30 Krarup Nielsen
mente også, at Ida måtte have brændt sine breve fra Mads Lange. Der fandtes
ingen efter hendes død. Om Ida siger han:
”Hun havde ikke mod til at vove den lange tur til den fjerne, ukendte ø.
Hun døde som en gammeljomfru hjemme i Rudkøbing med gemmer og
skufler fyldte med strålende gaver ude fra den eventyrverden, som hun
aldrig fik at se. (...). Hun var slet ikke så glad ved at tale om ham eller
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hans foræringer. Det var, efter den tids skik, ikke passende, at hun, som
gammel pige sad dér i sin stue omgivet af presenter fra en mand, som
hun ikke var og aldrig havde været forlovet med. Det generede hende
også at sidde i den lille by som en levende og meget spændende roman.
Jeg véd fra endnu levende slægtninge, hvor forsigtigt, næsten andæg
tigt, man trådte ind i tante Idas stuer med alle de mærkelige ting. Der
var især et syskrin, som alle måtte se. Det var berømt også udenfor
Rudkøbing. (...). Det er nu havnet hos en gren af familien, der bor i
Malmø. Det er en lang og sær vej for et syskrin: Bali - Rudkøbing Malmø”.
På Houmarks spørgsmål, om der levede mange af Mads Langes slægtninge,
sagde Krarup Nielsen:
”Ikke så mange, og de er spredt rundt om i verden. Men de har alle
støttet mig i mine bestræbelser for at kunne bygge min bog på sandhed
og virkelighed. I Kerteminde fandt jeg således hos købmand Otto An
dresen originalerne til en del af bogens billeder, og i England og her i
byen (København) har Mads Lange endnu efterkommere”.

Mads Lange tænkte i sine senere år meget på at rejse hjem til Danmark. I et
brev, skrevet på et palmeblad af Mads Lange selv,20, 23 fremgår det netop, at
han forberedte dette. Brevet er stilet til fyrst Ura-agung (Ura den Store) af
Tabanan på Bali, som var Mads Langes gode ven. Brevet blev skrevet i Mads
Langes sidste leveår, hvor hans helbred var nedbrudt, og hvor han tænkte på at
drage tilbage til Danmark. I brevet siger skriveren fyrsten farvel før sin afrejse,
idet han ved upasselighed er forhindret i at gøre det personligt.
Familien Bay havde jo hørt, at Mads Lange havde børn med andre kvinder.
Og det viste sig, at dem var familien Bay ikke interesseret i at møde. Således
var et ægtepar fra denne familie omkring 1920 i Johor og havde dér mulighed
for at træffe Mads Langes datter, Cecilia, der på det tidspunkt sad som enke
efter sultan Abu Bakar. Selv hende ville de ikke hilse på. De ville heller ikke
mødes med nogen af Mads Langes mange andre efterkommere, der boede i
Singapore. I familien Bay derhjemme på Langeland var Mads Lange i det hele
taget ikke nogen populær mand. Man sagde om ham, at han ”var en vild
krabat, der jo også kom ulykkeligt af dage - som man kunne forvente”.27
Et barnebarn af Ida Bays broder Niels Hansen Bay, forfatterinden og præ
stekonen Thyra Jensen (f. 1863) fortæller i sin bog: ”Fra Gamle Præstegaarde”31 at hun i 1880 kom i huset i Allested på Fyn hos sin morbror, pastor
Anton Bay, som var Idas ældre broder. Under opholdet i præstegården sad hun
en aften og spillede skak med pastoren. Det var ”et uendelig fint skakspil fra

38
Østen”, og hun fik at vide, at det var en af de sidste gaver, som Mads Lange
havde sendt hjem til sin elskede Ida.
Og så hørte hun pastoren fortælle om Ida Bays forhold til Mads Lange, at
denne - efter at være draget til Bali - havde givet Ida Bay et frierbrev. Men Ida
kunne ikke beslutte sig. Som Thyra Jensen skriver om hende: ”Hun lignede vor
salig fader, der blev urolig og forsagt i de afgørende øjeblikke”. løvrigt døde
Idas far, da hun kun var 10 år gammel. Han har derfor næppe fundet anledning
til at udtale sig om forholdet mellem de to unge.
Ifølge overleveringer fra Idas yngre søster, Christine Nicoline Edvardine
Bay, var det da også et bestemt indtryk, at Ida følte sig mere forpligtet til at
blive hjemme og være en støtte for familien her end hendes trang til at rejse ud
til en usikker tilværelse sammen med Mads Lange, som hun måske ikke engang
elskede. Ida var jo Mads’ kærlighed. Der står intet om det modsatte.
Mads Lange sendte mange kostbare gaver hjem til Ida. Dem gemte hun
pligtskyldigt til Mads Lange måske igen kom til Rudkøbing, hvilket hun havde
hørt rygter om. Selv om hun ikke ville giftes med ham, skulle han ikke komme
og finde, at hun havde forsmået hans gaver. Imidlertid døde Mads Lange,
inden han kom på den planlagte rejse til Danmark. Ida var dengang 39 år
gammel. Hun begyndte nu at forære Mads Langes gaver bort til slægt og
venner. Mange af de smukke ting gik videre til Mads Langes halvbroder,
Christen Ravn Andresen (forf.’s. tipoldefader), der levede som købmand i
Rudkøbing, og som Mads Lange synes at have haft et godt forhold til.
En større sending gaver har været sendt til Ida i en kamfertræskiste med
messingbeslag på hjørner og kanter. Den var pænt lakeret med klar lak, der
fremhævede træets smukke struktur. Oven på kisten var der indlagt en mes
singplade, hvorpå bogstaverne: ”I.B.” var punslet. Denne kiste ligner Mads
Langes egen skibskiste, som står på Nationalmuseet i København“3 og var
formentlig lavet af den samme håndværker på Bali. Den gik også senere videre
til Christen Ravn Andresen og er derfra gået i arv til forfatteren.
Det er sandsynligt, at det tidligere omtalte portræt af Mads Lange og de to
malerier af hans faktori på Bali13 har været sendt hjem til Danmark i denne
kiste. Det ville være den mest skånsomme måde at forsende de skrøbelige
malerier på og kan også forklare disses videre overlevering gennem generatio
nerne. Sandsynligvis har malerierne været omviklet med - og derved beskyttet
- af nogle af de mange kostbare kjolestoffer, som Mads Lange også sendte
hjem. Som der fortælles, nok til at iklæde alle Rudkøbings unge piger.3 De har
også faet deres gode del af disse af den gavmilde Ida.
Som nævnt sendte Mads Lange engang et frierbrev hjem til Ida. Vi ved ikke
hvornår, men det er ikke utænkeligt, at det er sket ret kort efter år 1844. Dette
støttes af oplysninger fra familien Bay, der netop anfører, at det var ret sent, at
Ida modtog frierbrevet.27 Dette brev kan have ligget i den fine kamfertræskiste.
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Mads Lange sendte en dejlig kamfertrækiste hjem til Ida Baj. På kistens låg var der

oprindelig en messingplade med de indpunslede bogstaver: »I.B.«. Kisten har utvivlsomt

rummet kostbare gaver og formentlig også portrættet af Mads Lange og billederne af hans
faktori på Bali.

Mads Lange blev jo i 1844 udnævnt til hollandsk agent og fik samtidig tilladel
se til at føre det nederlandske flag. Denne udnævnelse har Mads Lange givetvis
været stolt over. Ydermere blev han, som tidligere nævnt, i 1848 Ridder af den
Nederlandske Løve, således at han nu virkelig var blevet en anerkendt mand
med en betydelig position på Bali.
Hensigten med kisten, billederne fra Bali og øvrige, sikkert kostbare gaver
har antagelig været at de skulle gøre indtryk på Ida Bay. Hun har på daværen
de tidspunkt næppe heller kunnet huske, hvordan hendes Mads så ud. Derfor
sendte han nu et billede, der i oliemaleriets farver viste hvor pæn han så ud,
som han sad i sit elegante tøj. Dengang fandtes der jo ikke farvefotografier.
De to andre oliemalerier har formentlig skullet understrege overfor Ida,
hvilken position hendes hidtil forsmåede elsker havde laet derude på Bali.
Begge billeder viser hans faktori. Det ene set udefra med den store mur og
porten i midten, hvorover det hollandske flag vajer. Det andet viser interiøret af
hans virksomhed, hvor man ser Mads Lange siddende i ensom majestæt i
baggrunden, betragtende sin gæst og ven, den hvidhårede rajah Kassiman, der
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står under en gylden payong i forgrunden sammen med sit følge. Det har også
skullet understrege overfor Ida, at han var ven med den store og indflydelsesri
ge fyrst Kassiman, som han samarbejdede så meget med.
Det hollandske flag på det ene billede tidsfæster netop forsendelsen af bille
derne i kamfertræskisten til at ligge efter året 1844. Mads Lange har på det
tidspunkt været omkring 40 år og den 10 år yngre Ida netop i en alder af 27 år,
hvor hun selv nok skulle kunne tage stilling til et godt ægteskabstilbud. Mads
har uden tvivl tænkt sig, at Ida nu var blevet overbevist om, at tilværelsen i
hans hjem på Bali ikke var så uciviliseret og vild, som hun måske hidtil havde
forestillet sig. Han levede jo ikke i en palmehytte. Nu kunne hun passende
pakke sit rejsetøj i kamfertræskisten, der jo var særlig egnet til rejse i troperne,
og straks tage afsted til Bali.
Men Ida lod sig ikke friste af de mange ting. Da frierbrevet kom vidste hun,
at Mads allerede i 1843 havde faet et barn med en anden kvinde.27 Antagelig
derfor afslog hun ægteskabstilbuddet og forblev hjemme i Danmark hos sin
moder, Sidsel, der døde i 1859. Ida var på det tidspunkt 42 år, og valgte fortsat
at blive boende i Østergade i Rudkøbing. Hun forblev ugift og døde 50 år
gammel i 1867.

Elskerinderne på Bali

Mads Lange levede ikke i cølibat på Bali. Han fik tre børn med to kvinder, om
hvem der ikke vides meget. Den ene var en balineserinde, som angives at have
heddet ”Njai Kenjér” eller ”Nyai Kenyér”, idet der har hersket nogen usikker
hed om, hvorledes hendes navn blev stavet. Kvindens navn optræder kun én
gang i et brev, som hun sendte til Mads Lange fra fyrstendømmet Tabanan,
hvor hun på det tidspunkt opholdt sig. Der er dog intet holdepunkt for at
antage, at hun hele tiden boede for sig selv i Tabanan, således som Jørgen
Møller hævder.6 Dette forhold og baggrunden for brevet vil blive diskuteret
senere.
Hendes brev var skrevet på lontarblade på malajisk og udformet af en profes
sionel skriver, idet balineserinden ikke selv kunne skrive. Brevet findes sammen
med andre breve på Det kgl. Bibliotek i København i det materiale, som Mads
Lange har efterladt sig og som Leo Buschardt har offentliggjort i 1955.20
Buschardt anfører, at brevet er transskriberet og oversat af den hollandske
videnskabsmand, dr. P. Voorhoeve,32 der anføres som kyndig på disse områ
ders sprog, historie og kultur.
Buschardt gengiver i sin malajiske tekst kvindens navn som ”Njai Kenjér”,
men tolv år senere, i 1977, offentliggør Voorhoeve sin egen gennemgang af
Mads Langes breve.16 I sin ny transskription af balineserindens brev til Mads
Lange skriver han nu hendes navn som ”Nyai Kenyér”, hvilket må være den
korrekte stavemåde. Nyai er malajisk og betyder ”elskede” og har sikkert været
anvendt af Mads Lange, når han talte om sin ”elskede Kenyér”, den kvinde
han dog ikke ægtede.
Man ved ikke, hvor Mads Lange mødte Nyai Kenyér. Det er sandsynligt, at
han har lært hende at kende hos sin gode ven, fyrsten af Tabanan, Ura-Agung.
Nyai Kenyér kunne godt antages at være en datter af fyrsten, der havde mange
medhustruer ligesom de andre fyrster på Bali. Den amerikanske historiker,
Willard Anderson Hanna beretter om en Gusti Ngurah Made Pametjutan, der
havde 500 medhustruer, som fødte ham 800 sønner og et ukendt antal døtre
(disse blev der aldrig rigtig regnet med). Nyai Kenyérs oldebarn, Dudley Lan
ge,33 der nu lever i Australien, har meddelt forf. oplysninger om hendes her
komst, som kunne støtte denne antagelse. Dette spørgsmål vil også blive nær
mere diskuteret senere.
Den anden kendte kvinde i Mads Langes liv var kineserinde. Der har også
været nogen usikkerhed omkring stavemåden af hendes navn. Krarup Nielsen
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skriver ”Sang Nio”. Han har sandsynligvis denne skrivemåde fra Arthur Lan
ges slægtstavle.1 Sidstnævnte skriver dog ”The Sang Nio”. Denne skrivemåde
er også benyttet af Wilson Anderson Hanna, der har et kapitel om Mads
Langes liv i sin bog om Bali.21 Den New Zealandske forfatter og journalist,
Hugh Mabbett10 skriver hendes navn ”Ong Siang Nio” og nævner at hun
stammede fra Sydkina. I sit testamente34 efterlader Mads Lange imidlertid ikke
nogen tvivl, idet han selv skriver: ”Nonna Sangnio”. Dette testamente dukkede
imidlertid først op i 1927, to år efter at Krarup Nielsen havde skrevet sin bog.
Sangnio er kvindens egentlige navn idet Nonna betyder ”frøken” eller ”elsker
inde”.
Vi ved heller ikke, hvor Mads Lange har mødt Nonna Sangnio, men han
ejede et hus i Banjoewangie (nuv. Banyuwangi) på østkysten af Java. Mabbett
skriver, at kineserkvinden ”før sit ægteskab” levede på Østjava.10 Det må derfor
antages at de to har mødt hinanden under et af Mads Langes jævnlige besøg på
Java.
Med de to kvinder fik Mads Lange tre børn. Med Nyai Kenjér i 1843 sønnen,
William Peter. Derefter, i 1848, med Nonna Sangnio, datteren Cecilia Cathari
na, og endelig - igen med Nyai Kenyér - sønnen, Andreas Emil, der blev født i
1850. Der har været tvivl, om Mads Lange virkelig var gift med de to kvinder.
Krarup Nielsen omtaler dem som hans ”uofficielle hustruer”. Hanna21 omtaler
dem begge som hans hustruer. Det er ikke rigtigt. Verner Helms har i et brev
den 25/6 1906 udtrykkeligt skrevet, at Mads Lange aldrig var gift.16 Som
tidligere nævnt arbejdede Helms hos Mads Lange i perioden fra april 1847 til
21/6 1848. Han har således kendt alle dem, der færdedes på faktoriet. Naturlig
vis også Nyai Kenyér og hendes søn, William Peter, der var født i 1843 og på
det tidspunkt var 5 år gammel. Nonna Sangnio har han utvivlsomt også kendt,
idet hun, da Helms rejste, var gravid i femte måned med Cecilia, som blev født
i november 1848. Mads Langes broder, Hans Nielsen Lange, var derimod gift
med en balinesisk fyrstedatter og havde to drenge, Hendrick og Carl Lange,
således som Krarup Nielsen anfører det i sine kommentarer til Mads Langes
testamente.
Mads Langes ældste broder, Peter Frantzen Lange havde en søn, der hed
Christian Peter Lange (født ca. 1827, død 1869). Denne tog også ud til Bali o.
1847 for at hjælpe Mads Lange i hans faktori. Inden Christian rejste fra Dan
mark var han blevet forlovet med en fynsk gårdmandsdatter? Som Krarup
Nielsen skriver om denne pige, så havde hun ikke Ida Bays betænkeligheder
ved at rejse ud til Bali. De to blev i 1856 viet i Batavia på Java, hvorefter de tog
over til Bali og flyttede ind hos Mads Lange. De fik tre børn, og Mads Lange
begyndte faktisk at drømme om at etablere en familiekoncern, som i generatio
ner skulle fortsætte Langeslægtens virksomhed på Bali.20

Sønnerne Wiliam Peter og
Andreas Emil

Med balineserinden fik Mads Lange de omtalte sønner, William Peter og
Andreas Emil. William Peter blev sendt i skole i Singapore. Her døde han kun
12 år gammel. Andreas Emil kom også til Singapore, hvor han blev uddannet
på Raffies Institut. Han blev senere sekretær hos den berømte Sir Charles
Vyner Brooke, en engelsk officer, der var blevet rajah af Sarawak på Borneo.
Andreas Emil giftede sig med malajkvinden, Jane Ayan, som var født i sultana
tet Pahang på Malakkahalvøen. Hun blev, på foranledning af sin mand, døbt i
St. Thomas anglikanske kirke (Church of England) i Sarawak. (Det er iøvrigt i
dag utænkeligt, at en malaj bliver gjort kristen).
Andreas Emil fik ialt 12 børn, 5 piger og 7 drenge, der alle blev døbt i St.
Thomas kirken. Det har blandt efterkommerne været nævnt, at Andreas Emil
også skulle have haft et trettende barn, men forf. har ingen oplysninger, som
kan bekræfte dette. Et barnebarn af Andreas Emil Lange, Noel Vernon Lan
ge,36 korresponderede forf. med gennem flere år, indtil Noel døde i 1988. Noel
Lange - og senere hans enke, Joan - sendte mange værdifulde oplysninger om
Mads Langes efterkommere i England og i det fjerne Østen. Noel fortalte, at
hans farfar, Andreas Emil, efter sin pensionering i 1905 flyttede fra Sarawak til
Singapore, hvor han ejede et landområde. Han levede dér som en meget agtet
og velhavende mand, og byen hædrede ham ved at opkalde en vej efter ham,
”Lange Road”. Som Noel Lange skrev: ”Det var nok, fordi Andreas Emil
Lange var én af de store skatteydere i Singapore!”
Dudley Lange og et andet oldebarn af Mads Lange og Nyai Kenyér, Victoria
Lange (g. Krempi, Singapore) har sendt forf. fyldige oplysninger om de talrige
efterkommere efter Andreas Emil Lange, som lever i Singapore, og Australien.
(Jævnfør afsnittet med stamtavler). Mange har giftet sig med portugisere, hvil
ket navne som Almeida, Rosaria, Pereira og Rodrigues vidner om. I denne
sammenhæng skal det anføres, at man ved, at David Lange - der var New
Zealands premierminister indtil 1989 - er af dansk afstamning. Under arbejdet
med Mads Langes efterslægt var det derfor nærliggende at forespørge David
Lange, om han skulle være en efterkommer af Mads Lange. David Lange
meddelte gennem sin sekretær, at han ikke nedstammede fra dén specielle gren
af familien - ”he is not descended from that particular line of the family.”
Det var ikke nemt i kolonitidens Singapore at være såkaldt halvkaste, eurasian. De var udstødte, både af de hvide og de lokale, racerene. Man måtte således
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Noel Vernon Lange, parkdirek
tør, f. 28/11 1921 Singapore,
d. 27/3 1988 England. Mads
Langes oldebarn. (Foto: Joan

Lange).

ikke komme som gæst på det berømte Raffles hotel i Singapore, man kunne ikke
være medlem af ”Singapore Swimming Club” eller ”The Cricket Club”. Eurasianerne dannede derfor deres egen klub, ”Singapore Recreation Club for Eurasians”, hvor tre af Andreas Emil Langes børn, Philip, Frank og Robert Lange
var faste medlemmer fra dengang, de var med til at grundlægge klubben.
Eurasianerne måtte ikke rejse på første klasse i tog eller sporvogn. Det var
svært af få en ledende stilling. Blandt eurasianerne var der også en rangfølge.
De ”bedste” havde engelsk, hollandsk eller skandinavisk efternavn. De ”lave”
var efterkommere af portugiserne i Malakka. For øvrigt er eurasianerne en
meget indgiftet, fast sammenhængende gruppe i Singapore.
Andreas Emil Langes ældste datter hed Cecilie. Hun blev gift med en eng
lænder, Robert Veitch, som var bestyrer af de kongelige plantager i Johor.
Ifølge Noel Lange kom ægteparret imidlertid ikke særlig godt ud af det med
hinanden, idet manden formøblede hele den formue, som Cecilie havde arvet
efter sin far. Da manden døde, blev hun, gennem sin uddannelse som sygeple
jerske og hjulpet af sultan Ismail afJohor - Mads Langes oldebarn - ansat som
oversygeplejerske på hospitalet i Johor Bahru, hovedstaden i sultanatet Johor.
Under forf.s første besøg i Johor i 1969 fik jeg lejlighed til at hilse på Cecilie
Veitch, idet sultan Ismail opfordrede mig til at besøge ”Aunt Cecilie” , som
han kaldte hende. Hospitalets kinesiske overlæge, Kee Sin Lim, hjalp mig i
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Joan Lange (e. e. Noel V. Lange), slægtsforsker Dorte Borch og Dorothy Lange (g.m.
George Pereira) studerer Mads Langes stamtavler i Ida Bays barndomshjem i Rudkøbing,
der nu ejes af Dorte Borch. (Langelands Avis, foto: Søren Skarby).

Mads Langes australske efterkommere. Forrest, siddende: Gwendoline Lange, f. Perry g.m.
Dudley Lange, med børnebørnene Michael Lange og Eryn Dunstan. Bagest (fra ve.): Keith
Lange g.m. Donna Dobson, Ann Lange g.m. Murray Winsor med sønnen Charles og June
Lange g.m. Noel Dunstan. (Foto: Dudley Lange).
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Øverst tv: Lily Pearse f Lange, f 4/3 1890 Singapore, Mads Langes barnebarn. Øverst

th: Victoria Krempi / Mowe, f. 13/12 1916 Singapore (?), Mads Langes oldebarn.
Nederst tv: Olive Woolley f. Pearse, f. 12/3 1921 Singapore (?), Mads Langes oldebarn.
Nederst midt: Max (Mads) Lange,/. 13/7 1923 Singapore (?), Mads Langes oldebarn.
Nederst th: Victor Frank Lange, pens, telekomm. inspektør, f. 24/5 1928 Singapore (?),
Mads Langes oldebarn. (Foto: Lene Dall).

mine forsøg på at få oplysninger af den dengang 90årige kvinde. Det viste sig, at
hun desværre led af en meget fremskreden åreforkalkning, således at hun ikke
kunne huske noget om sin farfar. Jeg kom for sent!
Sine opgaver som oversygeplejerske glemte Cecilie Veitch dog aldrig. Hun
gik regelmæssigt hver aften rundt på hospitalet, trak gardinerne for og slukkede
lysene, selvom patienterne stadig lå og læste! Sultanen havde virkelig sørget for,
at ”Tante Cecilie” havde fået et trygt otium.
En niece til Cecilie har fortalt den lille morsomhed om hende, at hun efter
krigen sammen med sin mand påtænkte at rejse til Danmark for at gøre krav på
Langeland, som hun mente tilhørte Mads Langeslægten! Mads Langes datter,
Cecilia, havde også haft den samme opfattelse. Krarup Nielsen nævner, at hun
vidste, at faderen kom fra landet langt mod nord, hvorfra han stammede, og at
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han kom fra en ø ved navn Langeland. Da hun forstod engelsk, havde hun haft
den opfattelse, at hele øen tilhørte slægten. Og hun troede, at Tranekær slot,
som hun havde set billede af hos sin far, var familiens stamgods.30 Mads
Langes børn havde sikkert også indbyrdes talt om dette. Cecilia var kun 8 år og
Andreas Emil knap 6 år gammel da faderen døde, og det er meget naturligt, at
Andreas Emil også har fortalt det videre til sine børn igen, således også til
datteren Cecilie. Hun blev 102 år gammel og døde i 1981 i Johor.

Datteren Cecilia

Som tidligere omtalt, fik Mads Lange, med Nonna Sangnio, datteren Cecilia
Catherina. Det har været nævnt, at Nonna Sangnio skulle have faet to døtre
med Mads Lange.37 Dette er ikke rigtigt. Han fik kun én datter, Cecilia, der
voksede op på Bali, indtil hun skulle i skole. Da der ikke var mulighed for
skoleuddannelse på Bali, sendte faderen i 1855 den 7-årige pige til Singapore.
Her havde storebroderen William også gået i skole. Han døde imidlertid sam
me år i Singapore kun 12 år gammel. Cecilia blev dér anbragt i en klosterskole
for piger, kaldet ”Conventet”.
Da Mads Lange døde året efter, at Cecilia var sendt til Singapore, var hun
nu alene, kun 8 år gammel. I denne sammenhæng skal nævnes et brev hun
skrev i 1928, da hun var 80 år gammel. Brevet var stilet til kontorchef i Rigsda
gens Bureau, Axel Lauesgaard, en efterkommer af familien Bay fra Rudkøbing.
I brevet bad Cecilia ham om at sende hende nogle genealogiske data vedrøren
de hendes faders slægt, samt nogle billeder fra fødeøen Langeland. Lauesgaard
efterkom anmodningen og sendte både stamtavlen og billederne til Johor med
en dansk løjtnant Laub, der indtog en ledende stilling i sultanatet. Som tak for
denne forsendelse modtog kontorchefen et langt brev fra den gamle dame, som
belyser den vanskelige situation, hun befandt sig i, da faderen pludselig døde.
Af brevet skal der her gengives følgende uddrag:
”Min bedste Tak for den Venlighed De har vist mig ved at sende mig
min Faders Stamtavle. Jeg var endnu et lille Barn, da han døde. Jeg
blev født i November 1848 og Fader døde i 1856. Jeg blev efterladt på
(Navnet ulæseligt) blandt Kinesere. Efterladt fattig som en Tigger. Min
Moder var en Kineserinde fra Sydkina. Jeg blev sat i en Skole i Singa
pore blandt Fremmede.
Dog - ved Guds naadige Førelse er jeg nu, hvad jeg er. Jeg er Moder
til Hs. Højhed Sultanen af Johore. (...).
sign. Inche Besar”.38
Cecilia kunne dog heldigvis fortsætte sin skolegang, idet hun blev adopteret af
en engelsk familie. Denne tog hende også med på rejser. Disse gik til britisk
Indiens daværende hovedstad, Calcutta, og senere til Frankrig og England. På
rejserne fik hun en alsidig sproglig og kulturel uddannelse, som skulle vise sig at
blive til stor nytte for hende. For da hun i 1870 atter var tilbage i Singapore,
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Der findes kun ja billeder af

Mads Langes datter, Cecilia,
der blev gift med maharaja, se
nere sultan Abu Bakar afjohor.
Originalen til billedet hænger
på slottet Istana Besar i Johor
Bahru. (Berlingske Tidende
2/4 1928).

mødte hun Abu Bakar, der på det tidspunkt var maharaja afJohor, den sydlig
ste stat på Malakkahalvøen. Abu Bakar blev så forelsket i Mads Langes datter,
at han satte sig ud over de fordomme og vanskeligheder, som talte imod, at en
fyrste af rent malajblod ægtede en datter afen europæisk fader og en kinesisk
moder. Ægteskabet blev indgået omkring 1870. Cecilia, der oprindelig var døbt
på kristen vis og havde gået i en kristen skole i Singapore, måtte ved sit
ægteskab gå over til den muslimske tro.
Krarup Nielsen skriver,5 at Cecilia var sultanah, og at hun var Abu Bakars
første og eneste hustru. Dette er ikke rigtigt. For inden Abu Bakars fader, Dato’
Temengong Maharaja Ibrahim, døde, havde han arrangeret, at sønnen i 1860
ægtede Che’ Engku Chik, der blev hans første hustru. Hun var datter af Bendahara (Mu)tahir, der var tronfølger i nabosultanatet Pahang. Ægteskabet var
ikke uden politiske motiver, idet Johor fik nogle landområder mod til gengæld
at yde militær støtte til fyrsten. Det er ikke oplyst, om Abu Bakar fik børn med
Che’ Engku Chik, i hvert fald ikke nogen søn. Han ville i så fald være blevet
tronfølger og arving til Johors trone.
Cecilia blev således Abu Bakars anden hustru, og hun blev heller aldrig
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Bakar. Man ser på det gamle
fotografi Mads Langes datter
siddende med sin førstefødte,
den senere sultan, Ibrahim, på

skødet. Da billedet blev taget
var Abu Bakar endnu ikke sul

tan afJohor. (Skænket forf. af
sultan Ismail).

sultanah, idet Abu Bakar - på tidspunktet for deres giftermål i 1870 - ”kun”
var maharaja. Cecilia kunne have båret titlen maharani, som ellers kun blev
givet i britisk Indien til en maharajas hustru. Hun fik den malajiske titel, Inche
Besar (Storfrue). Først i 1885 ”avancerede” Abu Bakar, da han af briterne blev
udnævnt til sultan.
Abu Bakar tog i 1886 sin tredie hustru, Fatimah, der var af kinesisk afstam
ning og født i Hongkong. Hun stak af hjemmefra for at gifte sig med Abu Bakar
og blev den første sultanah af Johor. På det tidspunkt fik Cecilia titlen, Inche
Besar Zubidah, hvilken titel blev givet til en sultans hustru, som ikke var blevet
indsat som sultanah. Fatimahs meget velhavende fader tilgav iøvrigt sin datters
Bugt, da hun nu var blevet sultanah. Han flyttede senere til Singapore med hele
sin store formue. Det siges, at størstedelen af denne med tiden gik over til Abu
Bakar. Cecilia var altså Abu Bakars anden hustru, og det var gennem hende, at
Mads Langes anden slægtslinie blev ført videre til de senere sultaner af Johor,
idet hendes førstefødte søn, Ibrahim, blev Abu Bakars efterfølger som sultan af
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Cecilias datter, Mariam, blev gift med den senere sultan Mohamud af Pahang, hvorefter
hun fik navnet Tunku Sulong. Desværre kom der ingen børn i dette ægteskab. Ellers ville
Mads Lange også have haft efterkommere i sultanatet Pahang. (Skænket forf. af Patricia

Lim, Johor).
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Johor. Ibrahim blev født den 17/9 1873 på slottet, Istana Bidadari, i Singapore.
To år før Ibrahims fødsel havde Cecilia først laet en datter, der blev født den
21/12 1871 og fik navnet Mariam.39 Hun blev gift med sultan Mohamud af
Pahang, men der kom ingen børn i dette ægteskab. Herom skriver hendes
moder, Cecilia i det ovenfor nævnte brev dog lidt anderledes:

”Jeg har også en Datter. Hun er gift med Sultanen af Packang (Pahang)
og har to børn”.38

Men kilder ved Johors hof ved ”med 100% sikkerhed” at ægtestabet var barn
løst og at sultanatets arvelov derfor måtte ændres. En forespørgsel til sultanatet
Pahang er forblevet ubesvaret, så dette spørgsmål har ikke kunnet endeligt
afklares. Man mener, at Mariam og sultan Mahmud har adopteret de to børn,
som Cecilia omtaler. Adoption er ikke ualmindelig i disse kredse. Ægteskabet
førte dog til at sultanaterne Johor og Pahang fik et nært forhold til hinanden.
Endelig tog Abu Bakar i 1894 sin fjerde og sidste hustru, Khatijah. Hun kom
fra Tyrkiet og blev sultanah i 1894. Hun fødte Abu Bakar to døtre.
Som storfrue havde Cecilia imidlertid ”the power of the purse”, dvs. styrede
slottets økonomi. I den malajiske ægteskabskontrakt står der, at al formue og
alle ”effekter” er mandens og hustruens fælles ejendom og skal deles ligeligt
imellem dem i tilfælde af skilsmisse.
Det fortælles, at Abu Bakar allerede havde brugt - eller investeret - sin andel
i grundforbedringer, møbler, pragtgenstande og juveler. Til sidstnævnte hørte
den kostbare sultankrone, han lod forfærdige dengang han fik lov at bære titlen
som den første sultan af Johor og lod sig krone som sådan. Sultanfamilien
fortæller iøvrigt, at Abu Bakar var meget stolt af sin Cecilia, som han satte
meget højt og gerne rådførte sig med i alle vigtige sager.
Efter at Krarup Nielsens førsteudgave af ”Mads Lange til Bali” var udkom
met i 1925 besøgte han Cecilia i Johor, som han overbragte et eksemplar af sin
bog. Han har i en kronik i 1927 i ”Politiken”40 givet en meget levende beskrivel
se af den dengang 79 år gamle datter af Mads Lange:
”Jeg kom til at opleve en stor Overraskelse. Efter faa Minutters Vente
tid kom en lille hvidhåret Dame ud til mig og indbød mig paa fortræffe
ligt Engelsk til at komme indenfor. Jeg må aabenbart have set noget
usikkert og spørgende paa hende, for da vi var kommet indenfor i
hendes Modtagelsesværelse, sagde hun på Engelsk, mens et stort Smil
lyste over Ansigtet: ”De er altså Dansk? Ja, jeg er Mads Langes Dat
ter”. (...). Nu var hun en gammel Dame lige ved de Firs, men rask og
rørig og spillende af Liv og med så frisk og klar en Hjerne, som man
uhyre sjældent møder hos et Menneske i den Alder, især ikke i Troper-

53
ne. Ansigtet prægedes af et kønt og klogt Smil, der røbede stor Sans for
Humor, og hun havde arvet sin Faders klare blå Øjne. Hendes kinesi
ske Moders mongolske Træk røbedes kun svagt, og da hun desuden var
lys af Hudfarve, kunne man, for den Sags Skyld, godt antage hende for
en gammel dansk Dame, der havde tilbragt et langt Liv i Troperne”.

Mads Langes død

Cecilia fortalte videre til Krarup Nielsen, at hun, selvom hun dengang kun var
8 år gammel, bestemt kunne huske om faderens død, at han var blevet forgivet
under et besøg hos en rajah på Bali. Denne havde været Mads Lange fjendtlig
stemt, fordi Lange havde bebrejdet ham, at han med vold havde tilranet sig en
trone, han ingen ret havde til at beklæde. Helms skriver om dette:

”Der synes at være Grund til at tro, at Lange døde af Gift, - sandsynlig
vis Rajahernes Handling, måske da ingen Arvinger var tilstede, i den
Hensigt at lægge Beslag på Ejendommen”.16
Cecilia fortæller, at da faderen vendte hjem fra det nævnte besøg, var han
meget syg og kastede blod op. Den britiske læge, som i adskillige år var i hans
tjeneste, var straks klar over, at det drejede sig om en forgiftning. Mads Langes
liv stod ikke til at redde. Han døde fa dage efter, den 13/5 1856, kun 48 år
gammel. Nordholt18 antager også, at Mads Lange sandsynligvis blev forgiftet af
et hævngerrigt medlem af en konkurrerende kongelig gruppe i Badung.
Krarup Nielsen nævner til sidst, i sin omtale af sit besøg hos Cecilia,40 at hun
til afsked overgav ham en stor, tyk konvolut, indeholdende det testamente, som
Mads Lange oprettede i 1851. Han tog dette med sig hjem til Danmark. Det må
have drejet sig om den engelske kopi, der findes i Det kgl. Bibliotek i Køben
havn.34 Krarup Nielsen nævner forøvrigt i en kommentar til Mads Langes
testamente,33 at i 1872 blev originalen til testamentet fundet i arkivet i Surabaja
på Java.
I samme kommentar fortæller Krarup Nielsen, at han spurgte Cecilia om,
hvorledes det gik med gennemførelsen af hendes faders sidste vilje. Da var det
ikke blide ord, hun brugte, navnlig ikke om Mads Langes nevø, Peter Christian
Lange:
”Han var en røver, der drog hjem til Danmark med alt, hvad der var
tilbage af min faders formue, uden at give os to børn en cent” sagde hun
lynende af vrede, trods sine 80 år. - ”Han ville endda sælge mig”,
tilføjede hun med et par forbitrede nik. Krarup Nielsen skriver, at han
så helt forbløffet og spørgende på hende. Og hun gentog: ”Ja, han ville
virkelig sælge mig. Jeg var ung og køn, og i de tider var sligt ikke
ualmindeligt”.40
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Men måske har Peter Christian kun villet drille den dengang otteårige Cecilia.
Helms tager derimod Peter Christian Lange i forsvar.16 Han refererer til et
brev, som han i 1883 modtog fra Hans Nielsen Langes søn (Hendrick eller
Carl? - navnet er ikke angivet). I dette skriver denne om kaptajn Peter Chri
stian Lange:
”Han solgte alt, hvad der tilhørte min Fader, Skibe og Ejendomme,
intet var efterladt mig, Huset i Banjoewangi var efterladt for Cecilie;
men da hun ikke havde noget dokumentarisk Bevis, at hun er Langes
Datter, ville Regeringen i Favei ikke afstaa det”.16

Videre skriver Helms angående kaptajn Peter Christian Lange i samme brev:

”De Beskyldninger, som han (Hans Nielsen Langes søn) syntes at rette
mod denne Lange, er sandsynligvis ubegrundede; - med denne Kap
tajn Christian Lange kom jeg meget i Berørelse flere Aar efter at jeg
havde forladt Bali, thi han førte et Skib, som tilhørte min Afdeling af
Borneo Company, og bragte Ladninger fra Sarawak til Singapore. Se
nere købte han selv Skib, og på mit sidste Besøg til Bali, var jeg med
ham på hans Anmodning, - han ønskede, at jeg skulle undersøge Til
standen der, thi han havde lånt Onklen en stor Pengesum; - Resultatet
af mine Undersøgelser var ufordelagtigt, og han søgte naturligvis at
beskytte sig mod Tab, han solgte Ejendommen til en kinesisk Køb
mand, som i mange Aar havde handlet med Lange. - Og efter sigende
ladede han sit Skib med produkter, Ris og Kaffe og sejlede for Køben
havn; hvorvidt dette var tilstrækkelig til at dække Laanet eller om det
overskred, ved jeg ikke. Han døde i 1869 sansynligvis i København,
hvor Enken levede i 1872. (...). Om Christian Lange forurettede de to
Børn (Cecilia og Andreas Emil Lange) ved jeg ikke, men jeg kan sige, at
hvis han ikke havde forsikret sig, da ingen direkte Arvinger vare til
stede ville de Balinesiske Rajaher som deres skik er, have lagt beslag på
det efterladte. - Den hollandske Regering i Java viste, at de ikke respek
terede Børnenes Arveret, da den omtalte Ejendom i Banjoewangie på
Java, som skulle tilfalde Datteren, blev, som hun selv fortalte mig,
nægtet hende, men hun har jo ingen nød derfor”.16

Det ville være naturligt her at se på Mads Langes testamente, men inden jeg
kommer nærmere ind på omtalen af dette, er der et spørgsmål, der rejser sig.
Hvorfor besluttede Mads Lange i 1851 - da han kun var 44 år gammel - at
oprette sit testamente? Dette spørgsmål er ikke helt klart. Krarup Nielsen
mener i sin kommentar til testamentet,35 at det var, fordi Mads Lange allerede i

56
nogen tid forinden havde forberedt sig på at gøre en rejse hjem til Danmark. I
breve havde han også omtalt denne plan.20 Han håbede måske endnu på at
gense sin ungdoms kærlighed, Ida Bay, og at hun måske ville drage med ham
ud, skønt hun vidste, at han havde faet børn med både en kinesisk og en
balinesisk kvinde.
Eller også ville han måske blive hjemme i Danmark, hvis Ida - trods alt ville gifte sig med ham. Som tidligere omtalt havde hun håbet, at han engang
ville komme hjem. Medvirkende var nok også, at han følte sig syg, og at hans
handel på Bali efterhånden ikke gik særlig godt.

Elskerinden Nyai Kenyér

Denne balinesiske kvinde nævnes hverken i Mads Langes testamente eller i
kodicilet til samme. Krarup Nielsen omtaler hende mærkeligt nok heller ikke i
sin kommentar til testamentet. Han tager ikke stilling til hendes videre skæbne.
Der er muligvis en forklaring på dette forhold, idet der i Det Kongelige Biblio
tek i København findes en samling breve, der har tilhørt Mads Lange, og som
Leo Buschardt,20 som tidligere omtalt, offentliggjorde i 1955. Disse breves
eksistens var ukendt for Krarup Nielsen, dengang han skrev sin bog om Mads
Lange. Det skal bemærkes, at brevene ikke af Mads Lange selv er blevet
overgivet direkte til biblioteket. De er ad andre, delvis uklare veje, endt i
bibliotekets samling, og må betragtes som hørende til Mads Langes private
breve, som han måske ikke havde tænkt sig skulle være tilgængelige for en
større kreds.
Et af de omtalte breve er på flere måder interessant i sammenhæng med, at
Mads Lange besluttede sig til at oprette testamente. Brevet er skrevet på
lontarblade af en professionel skriver efter diktat af Nyai Kenyér, som jo var
moder til hans to sønner. Buschardt nævner, at hun antagelig ikke beherskede
skrivekunsten, og at lontarskriveren havde suppleret brevet med konventionelle
høflighedsudtryk. Nyai Kenyér havde efter sit navn på brevet bekræftet dets
indhold med et kryds. Brevet lyder i Buschardts gengivelse:

”Til Hr. Lange, storkøbmand i Kuta (originalteksten angiver Kotta) på
Bali i riget Badung. Nu siger jeg Eder i dette brev, at tidligere, da jeg
endnu ikke havde fået noget barn med Eder, lovede I mig, at når I fik to
sønner, ville I finde et guldsmykke og en bælteplade til mig. Derfor
minder jeg Eder om dette, da I nu har faet to sønner. Og dernæst beder
jeg Eder indtrængende om, at hvis I elsker mig og har medlidenhed
med mig, da at give mig en lille vogn som legetøj for Eders børn.
Dernæst beder jeg indtrængende om, at det orgel, som I tidligere har
skænket mig, nu må blive sendt tilbage. Og dernæst, tilgiv mig, hvis I
elsker mig og har medlidenhed med mig, ville jeg bede Eder om to
silketørklæder, fordi jeg slet ingen tørklæder har.
Og dernæst har jeg intet mere at sige Eder, undtagen at jeg sender
Eder mange hilsener og ønsker, på det at det må gå Eder godt og I intet
må savne.
Skrevet i Tabanan den 6. Dhulkaidah 1850.
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Dernæst har jeg hørt, at I vil foretage en sørejse, jeg ønsker Eder blot
god rejse”.

Her er der i brevet på dette sted indføjet en påskrift med blyant med Langes
hånd:
”fra min Balli kone til mig”.

Derefter kommer endelig brevets slutning med Kenyérs kryds til sidst:20
”Fra mig, Njai Kenjér | | X | |”.

Brevet er sendt fra fyrstendømmet Tabanan, hvor Nyai Kenyér på det tids
punkt opholdt sig, antagelig hos nogle slægtninge, idet hun muligvis er én af
rajah Ura-Agungs mange døtre. Denne antagelse kunne støttes af et notat på
én af de slægtstavler, som Andreas Emil Langes australske barnebarn, Dudley
Lange, har sendt forf., og hvor der ved Nyai Kenyérs navn er anført: ”Princess
- Kingdom of Tambunan?” (Fyrstedatter af Tambunan?). Tambunan står
antagelig for det balinesiske fyrstendømme Tabanan, idet der ikke på Bali
findes en lokalitet ved navn Tambunan. Dette navn kan, ved overlevering
gennem generationerne, være fejlhørt og nærliggende forvekslet med Tabanan.
Det er på den anden side dog ikke tænkeligt, at hun - hvis hun virkelig var
datter af en fyrste - i sit brev skulle behøve at tigge om et smykke og en
bælteplade. De fa ting skulle hendes fader nok kunne give hende, selvom han
som de andre fyrster på Bali — havde forpligtigelser overfor sine talrige andre
børn med mange medhustruer.
Nyai Kenyérs brev er afsendt fra Tabanan. Jørgen Møller hævder iøvrigt, at
Kenyér boede for sig selv i Tabanan.6 Dette er der efter forf.s mening ingen
holdepunkter for at antage, hvilket synspunkt også støttes af Nordholt.18 Hen
des hjem har indtil da været hos Mads Lange i Kotta. Dér lærte hun at spille på
orgel. Hun var så glad for dette instrument, at Mads Lange til sidst havde
foræret hende det.
Brevets datering kunne give én forklaring. Det var skrevet den 6. Dhulkaidah
i året 1850, hvilket er den sjette dag i den 11. muslimske måned. Dette svarer til
den 23/9 1850 i den gregorianske kalender. Ti dage forinden havde Nyai Ken
yér født sin og Mads Langes yngste søn i Kotta. Andreas Emils fødested
anføres på slægtstavlerne at være Badong, Bali. Denne bopæl anførte Mads
Lange altid som sin adresse i stedet for at skrive Kotta.34
I 1850 hærgede der en koppeepidemi i rajah Kassimans fystendømme Ba
dong, som krævede mange ofre. På et år døde således 4.000 af indbyggerne i
fyrstendømmet. Også på Mads Langes faktori i Kotta døde adskillige af de
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Nyai Kenyérs brev til Mads Lange. Brevet består affire lontarblade parvis knyttet sammen
med en tynd snor. Sproget er malajisk. Nyai Kenyér kunne ikke selv skrive, men har dikteret

brevet til en professionel skriver. Hun har efter sit navn bekræftet dette med et kryds. Mads
Lange har i en fodnote skrevet: »Fra min Balli Kone til mig«. (Det kongelige Biblioteks
Håndskriftssamling, København).

ansatte.18 Det er derfor mest nærliggende at antage, at Nyai Kenyér var rejst
bort fra Kotta med sit nyfødte barn og den 7-årige søn, William Peter, for at
beskytte dem alle mod smittefaren. Men det er også muligt, at Kenyér allerede
var smittet med kopper og derfor var taget hjem til forældrene, så hendes
moder kunne tage sig af børnene under et sygeleje. Disse ville hun ikke overlade
til Nonna Sangnio. Set under denne synsvinkel er det naturligt, at hun gerne vil
have noget legetøj til sine børn og sit kære orgel til adspredelse.
Den mulighed foreligger også, at hun i Tabanan kunne være død af kopper
eller af en infektion efter fødslen. Det var ikke ualmindeligt, at kvinder under
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disse primitive forhold døde i tilslutning til en fødsel, hvor deres modstands
kraft er nedsat. En rejse i disse egne så kort tid efter en fødsel var i alle tilfælde
bestemt ikke ufarlig og krævede nøje overvejelser.
En eller flere af de her nævnte faktorer kunne godt være forklaringen på, at
Nyai Kenyér ikke nævnes med et eneste ord i Mads Langes testamente - der
blev oprettet året efter, i 1851 - eller i det senere omtalte kodicil til testamentet.
En forespørgsel til Andreas Emil Langes efterkommere har ikke bragt klarhed
over dette problem.
Buschardt finder også mange uklare punkter i Kenyérs brev, men har heller
ikke nogen forklaring på, hvorfor hun var rejst til Tabanan. Han nævner den
mulighed, at det kunne være fordi Mads Lange på det tidspunkt havde Nonna
Sangnio og deres datter, Cecilia, boende hos sig på faktoriet i Kotta.20 En
jalousi mellem de to kvinder i Mads Langes liv var vel heller ikke utænkelig.
Måske var denne accentueret af den nyligt overståede fødsel, hvor det ikke er
ualmindeligt, at der optræder psykotiske tilstande, som kunne forklare en må
ske pludselig og overilet flugt til Tabanan.
Eller var der kommet en kurre på tråden mellem Kenyér og Mads Lange?
Nyai Kenyér var måske bange for - eller følte - at Mads Lange havde besluttet
at knytte sig mere til Nonna Sangnio. Brevet afslører nogen usikkerhed hos
hende på dette punkt. Det er i hvert fald påfaldende, at Kenyér i sit brev flere
gange spørger Mads Lange, om han elsker hende og om han har medlidenhed
med hende. Hendes ønske, at hun så gerne ville have nogle gaver fra Mads
Lange selv, kunne snarere være, at disse skulle bekræfte hans følelser overfor
hende. Hendes usikkerhed i forholdet til Mads Lange viser sig også derved, at
hun appellerer til hans faderfølelse, idet hun beder om den lille vogn som
legetøj til hans børn. Har Mads Lange helt skilt sig fra Kenyér?
Det er også påfaldende, at hun beder om at fa det orgel sendt tilbage, han
havde skænket hende. Det lader til, at hun nu påtænkte at blive boende i
Tabanan i en længere tid, siden hun vil udsætte sit sarte instrument for en
risikabel transport over en 35 km. lang strækning ad dårlige, snoede veje. Der
synes at ligge en antydning af en skilsmisse i Kenyérs rørende brev med de
iøvrigt beskedne ønsker, hun fremfører overfor Mads Lange. Hendes sidst
nævnte bøn om at få sit orgel understreger skilsmissetendensen i brevet. Er det
et sidste nødskrig om ikke at blive svigtet? Er Kenyér ligefrem flygtet med sine
sønner væk fra Mads Lange og kineserinden? - Vi ved det ikke.
I alle tilfælde er hendes børn på en eller anden måde hurtigt kommet tilbage
til Mads Lange i Kotta. Faderen har i hvert fald kort efter sendt den 7-årige
William Peter i skole i Singapore, hvor han døde i 1855, 12 år gammel.

Testamentet

Mads Lange var - måske tilskyndet afNyai Kenyérs brev - i hvert fald begyndt
at tænke på, hvad der nu skulle ske, hvis han selv pludselig gik bort. Helms13
fortæller, at Mads Langes handel ikke gik så godt de sidste år, han levede. De
langvarige stridigheder med hollænderne havde medført, at balineserne kon
stant bar våben i stedet for at passe deres rismarker. Dette medførte, at der ikke
var ris nok til eksport. Selv den gamle rajah Kassiman havde ikke ris nok til sin
egen husholdning. Han måtte købe ris af Mads Lange, som selv måtte importe
re fra Lombok. Som følge af de hollandske blokader af Bali sejlede skibene med
deres ladninger forbi øen til andre, større havne i området, med det resultat, at
handelen med Bali fik stadig mindre betydning.
I de sidste år af sit liv lagde Mads Lange mere og mere af sin virksomhed i
hænderne på sin broder Hans og nevøen Christian, der var kommet ud til Bali
med sin unge brud i 1856 (samme år hvor Mads Lange døde). Måske i skuffelse
over at se sit livsværk gå langsomt til grunde søgte Mads Lange trøst gennem
lange ture i sin lille skonnert, Venus. Var det sømanden i ham, der længtes efter
havet, hvor han havde tilbragt sin ungdom? Var den tidligere så stolte viking
fra Norden blevet desillusioneret og havde tabt livsmodet, opgivet at kæmpe
videre? Hans sønners moder, Nyai Kenyér, var ikke mere i hans liv. Helbredet
var heller ikke godt, og han planlagde, som tidligere nævnt, at sejle hjem til
Danmark, således som det fremgår af det brev, han skrev til sin gode ven (og
svigerfader?), rajah’en af Tabanan.20 Dette lontarbrev synes aldrig at være
kommet fyrsten af Tabanan i hænde men findes nu i det kgl. Bibliotek i Køben
havn.
Det var imidlertid tilbage i 1851, hvor Mads Lange var 44 år gammel, en
dengang ret høj alder i troperne, at han besluttede at oprette testamente.
Medvirkende dertil var vel også den tidligere omtalte koleraepidemi, og at to af
hans brødre var omkommet på havet i en ung alder. (Som tidligere nævnt
druknede Emilius Carl, 31 år gammel da han kæntrede med båden ved Bali, og
Hans Henrich forliste kun 14 år gammel under den indiske kyst).
Nu skulle Mads Lange selv ud på den sørejse, som Kenyér i sit brev så
kærligt havde ønsket måtte gå godt. Rejsens mål kender vi ikke, men det har
antagelig været en længere rejse og også af en vis betydning, idet Mads Lange
som regel blev hjemme i Kotta for at passe sine forretninger dér. Sørejserne lod
han ellers sine brødre, eller de andre skippere, tage sig af.
For i hvert fald at fa ordnet formaliteterne omkring sit testamente tog Mads
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Lange i oktober måned 1851 - året efter at han havde modtaget brevet fra Nyai
Kenyér - over til byen Banjoewangie, der ligger på østkysten af Java, lige
overfor Bali. I Banjoewangie ejede han et fuldt møbleret hus med tilhørende
bygningskomplekser og husstand, således som det omtales i hans testamente.
Den 25/10 1851 havde han et møde på Jonkheer Theodor van Capeliens
kontor. Denne var fungerende notarius publicus i Banjoewangie og synes at
have hjulpet Mads Lange i andre sager, idet van Capellen i testamentets
indledning anfører, at han kender Mads Lange i forvejen, og at denne tidligere
med notaren havde drøftet sine ønsker angående sit testamentes indhold.
I vidners nærværelse tilbagekaldte og annullerede Mads Lange nu alle sine
tidligere dispositioner, gjort testamentarisk eller godkendt af ham før dags
dato, hvorefter han nu testamentarisk fordelte, hvad han ved sin død måtte
efterlade sig.34
Hans ”anerkendte og naturlige” børn stod først i testamentet. William Peter,
Andreas Emil og datteren, Cecilia Catherina, skulle hver arve 10.000 gylden.
Cecilia skulle desuden arve alle hans efterladte værdier og hans ejendom i
Banjoewangie på Java, dog på den betingelse, at brugsretten på denne ejendom
blev garanteret Cecilias moder, Nonna Sangnio, i hele dennes levetid. Sidst
nævnte fik desuden testamenteret 3.000 gylden, hvis renter skulle bruges til
hendes understøttelse. Som tidligere omtalt bemærkes det, at Nyai Kenyér,
moderen til hans to sønner, ikke nævnes her eller andre steder i testamentet
eller i dettes kodicil, hvor det ville have været naturligt for Mads Lange også at
overveje arv til hende. Hun kan være død på tidspunktet for testamentets
oprettelse. Det skulle i så fald være sket i året mellem hendes brev til Mads
Lange og inden testamentets oprettelse. Der foreligger dog ingen oplysninger,
der kan bekræfte dette.
Ida Bay derhjemme i Rudkøbing blev betænkt med 4.000 gylden, foruden en
sum på 1.000 spanske dollars, der dog også skulle være understøttelse for Mads
Langes moder, Maren Hansen, ”kendt som enken Lorentz Lange”. Hun blev
iøvrigt indsat som hovedarving, når alle poster i testamentet var blevet udredt.
Hende tilfaldt flyttelig såvel som ikke flyttelig ejendom, penge, andele og beret
tigede krav. Hvis hun døde før Mads Lange eller ikke ønskede arven, skulle
Mads Langes tre børn overtage denne.
Mads Langes tre brødre, Rasmus, Emilius Carl og Hans Henrich Lange var
jo alle døde, inden han oprettede sit testamente. Broderen, Rasmus Hansen
Lange, kom aldrig ud til Bali. Han døde 24 år gammel hjemme i Rudkøbing i
1835. Det var 16 år før Mads Lange oprettede sit testamente. Udover Hans
Nielsen Lange på Bali var der - på tidspunktet for testamentets oprettelse kun en sidste broder, Peter Frantzen Lange, der boede hjemme i Danmark.
Hans børn blev betænkt med hver 1.000 gylden. Peter Frantzens søn på Bali,
Peter Christian Lange, fik også testamenteret 1.000 gylden. Samme sum blev
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testamenteret til børnene efter Mads Langes halvbroder, Christen Ravn An
dresen.
Som executores testamenti indsatte Mads Lange sin broder og kompagnon,
Hans Nielsen Lange, nevøen Peter Christian Lange, en dansk kaptajn Peter
Berg - der rimeligvis var i Mads Langes tjeneste - og endelig, sekretæren hos
notaren i Banjoewangie. Testamentet blev tilbørlig underskrevet af Mads Lan
ge, paraferet af vitterlighedsvidner og endelig forsynet med notarius publicus’
gyldne stempel, hvorpå det senere blev indført i det officielle testamenteregister
i Surabaja på Java. Testamentet var i orden og Mads Lange kunne beroliget
tage tilbage til Bali.

Testamentets kodicil

Nordholt18 kommer i sin udredning også ind på Mads Langes sidste år. Badungs magt og Langes velstand kunne ikke vare evigt. Allerede efter 1848 var
hans handel begyndt at gå tilbage. Skibene holdt sig borte på grund af den hol
landske blokade af Bali (1848-49), og adskillige svære tab havde ikke forbedret
hans finanser. Desuden mistede han mange penge under krigen på Bali 1849.
Situationen forværredes hurtigt. Det risproducerende bagland havde lidt
under krigens usikkerhed, så eksporten hørte næsten helt op. Hertil kom syg
domsepidemier. I 1850 lammede således en koppeepidemi alt socialt og politisk
liv i Badung, og adskillige af de ansatte på Langes faktori led koppedøden.
Mangel på vand, epidemierne, og rotteplage ødelagde store værdier. Hertil
kom, at en nylig indkøbt maskine, til brug ved produktion af kokosolie, viste sig
at være ubrugelig. Desuden var en del skibe gået tabt for ham.
I erkendelse af sin forringede økonomiske situation lod Mads Lange derfor
udfærdige en tilføjelse til sit testamente. Tidspunktet for denne kodicils affattel
se er ikke anført på dokumentet, men af indholdet må man antage, at det
formentlig skete i 1855, efter at hans ældste søn er død. Dokumentet er øjensyn
lig udformet af Mads Lange selv og undertegnet på Bali i overværelse af vitter
lighedsvidnerne, uden notarius publicus’ medvirken og kontrol. Kodicilen fin
des, sammen med en kopi af hans testamente, i Det kgl. Bibliotek i Køben
havn.34 Det indeholder flere interessante ændringer.
Mads Lange havde nu kun to børn tilbage, idet han - lidt vemodigt - skriver:
”Min anden søn, William Peter Lange, behøver intet, da han er død i Singa
pore.” Andreas Emil Langes arv blev nedskrevet til det halve, 5.000 gylden, ”til
at sikre hans opdragelse fra hans tiende til hans nittende år.” Saldoen skulle
udbetales ham bagefter. Endvidere arvede han alle Mads Langes personlige
effekter og skulle være hans efterfølger i virksomheden på Bali. Datteren Cecilias kontante arv blev kun reduceret med 25% af den oprindelige sum og skulle
hensættes til en rente på 9% pro anno fra 1/1 1856, indtil hun blev gift eller
myndig. Hun skulle sikres en ordentlig uddannelse. Hun arvede desuden Mads
Langes sølvtøj og ringe, samt hans billede. Hendes arv på huset i Banjoewangie
stod uændret fast, og der kom her den interessante tilføjelse, at:

”hendes moder, min husholderske, Nonna Sangnio Lange skal, hvis
hun vælger det, have retten til at bo i det hus og gøre brug af det til sin
død.”
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Ved her, på kodicilen, som er et retsgyldigt dokument, at give Cecilias moder
efternavnet Lange synes der at være en bekræftelse på, at Mads Lange nu helt
havde accepteret hende. Det skal dog understreges, at han ikke betegnede
Nonna Sangnio som sin hustru - men derimod som sin husholderske. Nyai
Kenyér blev heller ikke i kodicilen nævnt med et eneste ord, hvilket bekræfter
formodningen om død eller skilsmisse.
Senere i kodicilen gentages navnet Nonna Sangnio Lange. Det er næsten,
som om Mads Lange ville understrege sit nære forhold til hende, at han betrag
tede hende som sin hustru. Hendes kontante arv blev, fra de oprindelige 3.000
gylden reduceret til 2.000. Hendes brug af huset i Banjoewangie, og af et hus,
som var bygget til hende i Coteh (Kotta på Bali?), stod dog uændret ved magt.
Ida Bay derhjemme i Rudkøbing havde tilsyneladende bevaret en stor plads
i Mads Langes hjerte. Hun fik - i modsætning til de øvrige arvinger - ikke
reduceret sin arv på 4.000 gylden. Desuden overdrog han hende sin arvepart
efter moderen hjemme på Langeland foruden en sum på 2.000 gylden. Krarup
Nielsen nævner i sin kommentar til kodicilen,35 at Mads Langes broder, Hans
Nielsen Langes to drenge, Hendrick og Carl Lange, blev betænkt med mindre
summer og fik tildelt nogle af hans personlige ejendele.
Krarup Nielsen kommer i den samme kommentar ind på de mange værdiful
de minderige ting, som Mads Lange havde bestemt for sin efterlevende søn og
datter, hvor - som tidligere anført - datteren skulle arve Mads Langes sølvtøj,
ringe og hans billede.41 Disse genstande havde det ikke været muligt for Krarup
Nielsen at opspore, undtagen Mads Langes portræt, som han fandt i forf.s
barndomshjem i Kerteminde. Han slutter sin kommentar med at glæde sig
over, at det gulnede dokument, som indeholdt Mads Langes testamente, dét
havde hans datter, Cecilia, omhyggeligt beholdt i sin varetægt i de mange år.

”Ikke fordi det havde nogen værdi mere, men fordi det fortalte hendes
faders sidste vilje og ønsker. Og nåede de ikke at komme til udførelse,
var de alligevel et nobelt vidnedsbyrd om en gammel ostindiefarers
karakter og tankegang”.35

Graven på Bali

Mads Langes datter, Cecilia, holdt sin faders minde højt i hævd. Hanna skriver
således, at hun i 1859, inden hun blev gift, rejste til Bali og besøgte sin faders
grav.21 Dette synes at have været den eneste gang, idet hun senere af sin søn,
sultan Ibrahim, blev nægtet at rejse over til Bali for at se til graven. Til gengæld
sendte hun hvert år en sum penge af sin ringe apanage til Bali til vedligeholdel 
se af graven.
Forf. fandt på en rejse til Bali i 1970 Mads Langes grav, der lå på en lille høj
nær det faktori, hvor han havde haft sin virksomhed. Graven ligger på højre
side af hovedvejen, der fører fra Sanur til Kuta (tidl. Kotta). Ti km. syd for
Sanur står der tæt ved vejen et lille, hvidt vejskilt, hvorpå der står: ”Gg. Tuan
Langa” eller ”Hr. Langes vej”. Det er iøvrigt den eneste vej på Bali, der er
opkaldt efter en fremmed. Gravstedet lå dengang ude i en lille lund af kokospal
mer nogle la kilometer fra Kuta ikke ret langt fra Balis østkyst. Det, der først
faldt i øjnene, da jeg stod ved Mads Langes grav, var den pyramideformede
mindeobelisk indmuret med talrige små rullesten fra Balis kyst. Det var på
initiativ af den danske konsul i Surabaja (Johann Ernst Quintus Bosz), at den
hollandske regering i 1927 rejste obelisken ovenpå det oprindelige hvide, fir
kantede gravfundament.42 Gravstedet var dengang kun omgærdet af en række
lave stensøjler. På obeliskens nordside var der indmuret en stor, sort stenplade
med følgende indskrift:
SACRED
TO THE MEMORY
OF
MADS JOHANSEN LANGE
KNIGHT OF THE NETHERL: LEEUW
AND DANISH GOLD MEDAL
BORN IN THE ISLAND OF LANGELAND
DENMARK
18 SEPT. 1806
DEPARTED THIS LIFE AT BALI
13 MAY 1856
AFTER A RESIDENCE OF 18 YEARS
ON THIS ISLAND
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Mads Langes grav fotograferet
i september 1991. Den sorte
gravstensplade med inskriptio

nen er nu dækket afen glaspla
de. Foran på gravsoklen ses en

brun plade med oplysning om

det fond, der nu vedligeholder
graven, dets stifter og navnene

på fondets bestyrelse.

I sin bog om Mads Lange fortæller Krarup Nielsen, at der på den gravstenspla
de, der lå på den oprindelige grav fandtes yderligere to linier.5 Disse var dog
ufuldstændige, idet pladens nederste venstre hjørne dengang manglede. Kra
rup Nielsen gengiver dem på følgende måde:
(THIS MONUM)ENT IS ERECTED BY HIS
(?)S BROTHER AND NEPHEW
Da linierne var ufuldstændige, er den oprindelige mening gået tabt for dem, der
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ikke kendte de nærmere familieforhold. Disse linier har imidlertid interesse ved
at nævne, at det i hvert fald var Mads Langes broder og nevø, der opførte
gravstedet. Broderen var Hans Nielsen Lange og nevøen Peter Christian Lan
ge, der begge fortsatte Mads Langes virksomhed på Bali efter hans død. Det
ufuldstændige ”(?)S” i sidste linie kan dække over én eller flere andre med
tilknytning til Mads Lange.
På begge de nævnte gravstensplader var Mads Langes fødselsår fejlagtigt
anført til at være 1806. Han blev født den 18/9 1807, således som det korrekt
står på den mindeplade, der i anledning af hans 150-års fødselsdag blev afsløret
over porten ind til hans fødehjem i Rudkøbing.43
Da Mads Langes gravsted ligger i det tropiske område, har der altid været
problemer med vedligeholdelsen, idet de omgivende tropiske planter i den
meget frodige natur hurtigt invaderer området. Graven blev i den første tid
vedligeholdt af en kreds af danskere i Indonesien. Den Danske Ambassade i
Djakarta har således i et brev i 1972 oplyst forf. om, at en kreds af danske den
23/9 1969 stiftede et ”Mads Lange-Fond”, hvis primære mål var vedligholdelsen af gravstedet på Bali. Medlemmer af bestyrelsen for fonden var de i Djakar
ta boende ledere af danske firmaers filialkontorer. Den danske missionschef
(Paul Kaaris) var formand. Det blev desuden nævnt i brevet, at man i bestyrel
sen havde overvejet at udgive en engelsk oversættelse af Krarup Nielsens bog
”Mads Lange til Bali”, men på et møde i september 1970 opgav man denne
plan.44
I 1977 rejste en dansker, forvalter Charles Månsson,45 til Bali. Han havde
læst Krarup Nielsens bog om Mads Lange og var blevet interesseret i at se hans
grav. Han skrev, at han havde ventet at finde en velholdt grav, men forsømmel
se og direkte forfald prægede gravstedet såvel som dets omgivelser. Han overve
jede med et ”sic transit gloria mundi” (således forgår verdens herlighed) at
forlade stedet, men respekten for Mads Langes og hans broders minde fik ham
til at føle det som en pligt til på højere sted at henlede opmærksomheden på
forholdene, som de nu var. Månsson fandt det rimeligt at overlade den egentli
ge opgave til Rudkøbing kommune, hvortil han sendte de oplysninger, han
kunne give, foruden nogle fotos af graven.
Månsson omtalte nogle indsamlinger til vedligeholdelse af Mads Langes
grav, og han blev især harm over, at et beløb på 10.000 kr i 1970 ikke var blevet
anvendt til formålet. Man havde i stedet givet en del af beløbet som en hjælp til
istandsættelse af et Buddhist-tempel i Borobudur,46 og en anden del i form af en
større boggave til universitetet i Denpassar på Bali.
Fra Rudkøbing kommune skete der henvendelse til Udenrigsministeriet, der
i 1977 i et længere brev,45 signeret Uffe Himmelstrup, svarede at ambassadøren
i Djakarta (A.C. Karsten) senest i oktober 1976 havde besøgt Mads Langes
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grav sammen med daværende handelsminister Ivar Nørgaard. Ambassadøren
bekræftede, at graven og monumentet på dette tidspunkt var i god stand.
Endvidere, at der i begyndelsen af 1960rne blev indsamlet et beløb på om
kring 500 Singapore dollars til istandsættelse af gravstedet, der ”så vidt man
vidste” blev anvendt til formålet.
Desuden nævnte man, at der omkring 1970 påny blev indsamlet et større
beløb i rupiah med det formål at kunne vedligeholde Mads Langes grav og
iøvrigt støtte aktiviteter, der kunne siges at have berøring med Mads Langes
navn og virke på Bali. Midlerne skulle indgå i en fond, for hvilken der dog
aldrig blev skrevet statutter. Foruden til vedligeholdelse af Mads Langes grav,
blev der ved denne lejlighed ydet et større bidrag til fonden for restaureringen
af Buddhist-templet i Borobudur i nærheden af Yogyakarta. Selve fonden var
ophævet, og midlerne blev efter forhandling med bl.a. indonesiske myndighe
der anvendt til en større boggave til universitetet i Denpasar og til andre
kulturelle formål.
Udenrigsministeriet anførte, at der fra privat side havde været gjort en ind
sats for at sikre gravstedets vedligeholdelse, og at et eventuelt nyt initiativ
ligeledes burde være privat, idet kirkeministeriet og udenrigsministeriet kun i
yderst begrænset omfang rådede over midler til vedligeholdelse af danske grav
steder i udlandet. Et mindesmærke i tropiske egne ville kræve næsten daglig
pasning for at svare til de forventninger om vedligeholdelse, som danske besø
gende ofte mødte med. Videre skrev ministeriet:
”Og selv om man bevæger sig på et område, hvor følelser ofte griber
ind, er det dog næppe ganske urimeligt at anføre, at den, for hvem
stenen er rejst, som følge af udsendelsen af en populær bog, som erin
dres af den generation, for hvem den blev skrevet, er kommet til at stå i
et særligt romantisk skær. Sandheden er snarere, at Mads Lange i dag
på det nærmeste er ukendt på Bali, og af dem, der kender navnet, tror
flere, at han er hollænder. Mindesmærket ved Kuta strand, hvor han
havde sit hjem og hvor han døde den 13/5 1856, siger næppe den lokale
befolkning noget. Det står langt fra alfarvej, og kun en smal sandet vej
fører dertil. (...). Selve kirkegården er næsten helt ødelagt, og der findes
foruden Mads Langes grav kun nogle få tilgroede kinesiske grav
steder”.43

Månssons kommentarer til udenrigsministeriets skrivelse var noget bitre. Han
syntes især, at ambassaden havde svigtet bidragyderne ved at give pengene til
andre formål. Han var heller ikke enig i, at Mads Lange ikke huskes ud over
den tid, da Krarup Nielsens bog om Mads Lange til Bali udkom i 1925. Han
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anførte, at bogen i 1949 var trykt i 38.000 eksemplarer. Månsson skrev til sidst,
at det desværre tog halvandet år for Rudkøbing at finde ud af, at man ikke
kunne påtage sig istandsættelsen.40
I 1979 var Månsson atter ved Mads Langes grav på Bali. Han så, at den
fortsat var meget forsømt og tilgroet med tropiske vækster. Han kontaktede to
lokale bønder, Ketut Muria og Made Gardi, som viste sig villige til at overtage
vedligeholdelsen af graven. Hos en lokal notar blev der den 17/9 1979 oprettet
en kontrakt mellem Månsson og de to bønder. Ifølge denne påtog de sig dels at
bygge en muret indhegning omkring graven, dels at vedligeholde gravstedet i
en femårs periode - op til 17/9 1984. Ifølge kontrakten modtog de to bønder på
stedet hos notaren 450 US dollars til at dække udgifterne ved køb af materialer
til opførelsen af muren samt dækning af arbejdsløn. Betalingen for den løbende
vedligeholdelse ville Månsson sørge for blev udbetalt af ”et af museerne i
København”.45
Kort tid efter aflagde rejsebureauformand Simon Spies samme år et besøg på
Bali. Her opsøgte han Mads Langes gravsted og så, at det fortsat var i en meget
forfalden stand, delvis nedtrampet af græssende køer. Af de to gravvogtere var
Made Gardi forsvundet ud af billedet (og med ham de mange US dollars?). I
hvert fald var der intet sket ved graven. Der var heller ikke opført nogen mur
omkring denne, således som Månsson havde bedt om. Ketut Muria var alene
tilbage og klagede til Simon Spies over, at han ikke havde faet nogen penge for
arbejdet med at vedligeholde graven.
Da Simon Spies syntes, at en så berømt landsmand havde fortjent et smukke
re mindesmærke gav han Ketut Murja 1.000 US dollars til at istandsætte
gravstedet og vedligeholde det. Han foranledigede desuden, at der uden om
graven blev opført en lav mur med låge, som skulle yde en rimelig beskyttelse
mod det græssende kvæg. Simon Spies stiftede i 1983 en fond til forskellige
velgørende formål, og denne fond skænkede i 1984 et beløb på 10.000 kr. til
vedligeholdelse af Mads Langes grav.
Forfatteren Jørn Riel, der i skrivende stund bor i Kuala Lumpur i Malaysia,
har interesseret sig meget for Mads Lange. Han stod således i 1990 for en
udsendelse i dansk TV, hvor han over to aftener beskrev Mads Langes liv,
mens han viste optagelser fra Lombok og Bali. Da han syntes, at Mads Langes
grav atter var blevet forsømt, fyrede han Ketut Muria og ansatte i stedet en
bonde ved navn Wayan Wana, som boede lige ved siden af graven. I 1991 skrev
Jørn Riel til Styrelsen for Jyllands-Postens Fond, at gravstedet nu var ved at
blive restaureret. For ca. 5000 kr. kunne det gøres færdigt. Den 15/6 1991
bevilgede fonden det ansøgte beløb.47
I september 1991 aflagde forf. sammen med sin hustru et uanmeldt besøg på
Mads Langes grav. Størstedelen af området udenom det pænt vedligeholdte
gravsted var helt ryddet for tropiske vækster, men der fandtes ingen rester af
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Mads Langes faktori, som havde ligget lige i nærheden. Krarup Nielsen nævner
i sin første bog, at der endnu fandtes murrester og rustne stykker støbegods i
form af tandhjul og valser fra en oliemølle. Mads Langes grav var nu beskyttet
af et lavt murværk med balustre på hver side af indgangen. Hele muren var
opført udenom den oprindelige indhegning med murstøtter, forbundet med
kæder, som forf. havde set det ved det tidligere besøg i 1970. I hvert af murens
hjørner var der anbragt nogle højere og større, udhuggede stensøjler. Indgan
gen til selve graven var spærret af en aflåst gitterdør, der var ophængt mellem
to høje, firkantede murpiller. Disse var prydet med mange udhuggede stilisere
de blomstermotiver, opad tilspidset i en kegleformet afslutning. Denne ind
gangsportal er typisk balinesisk og ses overalt på øen ved indgange til såvel
templer som til private boliger. Den snævre passage gennem portalen - kaldet
candi bentar - tillader ifølge balinesisk skik kun de gode ånder at slippe ind,
mens de onde, fede ånder er afskåret fra at kunne komme igennem!
Heldigvis var den nye gravpasser, Wayan Wana, lige i nærheden. Han fjer
nede hængelåsen, så vi kunne træde indenfor og se os om. Graven var overor
dentlig nydeligt vedligeholdt. Al ukrudt var fjernet og rundt om langs muren
var der mange smukke, blomstrende planter. Den mørke gravstensplade med
den tidligere nævnte inskription var skånsomt dækket af en glasplade, som ikke
hindrede læsningen af det skrevne. Foran på selve gravfundamentet var der
opsat - en ret stor - plade, bærende Charles Månssons navn som stifter af en
fond til sikring af Mads Langes grav på Bali. Nedenunder var anført bestyrel
sens navne: Bethsy Holk, Jørn Riel, Ib Ottesen og Simon Spies fonden. Månsson havde nu endelig faet oprejsning for sine tidligere forgæves forsøg på at
oprette en sådan fond.
Wayan Wana var meget imødekommende overfor os og gjorde indtryk af at
være den rette mand til netop dette arbejde. Han fortalte, at han var af kinesisk
afstamning og gjorde som sådan indtryk af at være flittig og pligtopfyldende,
egenskaber man ikke kan sige hviler særlig tungt på balineserne. Han fortalte,
atjørn Riel jævnligt kom på besøg for at se til graven og sørgede for, at han fik
sin løn i rette tid. Jørn Riel skal have stor ros for sin uvildige indsats, så stedet
nu er blevet et præsentabelt mål for de efterhånden mange danske turister, der
kommer til Bali og dér opsøger Mads Langes grav.

Faktoriet lukker

Nordholt18 fortæller, at Mads Langes broder Hans og nevøen Peter Christian
forsøgte at føre faktoriet videre efter Mads Langes død. Peter Christian indskød
anselige summer af sin egen formue, som han havde indtjent med sit skib
”Metropolis”. Da Hans døde i 1860, var Peter Christian det eneste medlem af
Langefamilien, som var tilbage på Bali. Og da rajah Kassiman døde i 1863, var
der ikke længere nogen til at beskytte faktoriet. Det varede derefter ikke længe,
inden Peter Christian kom i bitter strid med de balinesiske rajah’er. Så opgav
han ævred, solgte faktoriet til en kinesisk købmand16 og realiserede alle skibe og
effekter. Den indvundne sum omsatte han i varer, som han på sit skib førte
hjem til Danmark i 1863. Han hævdede, at det kun var hans eget indskud i
virksomheden, der var reddet. Peter Christian døde derhjemme i Danmark 42
år gammel i 1869.
Cecilia og halvbroderen, Andreas Emil Lange, opgav ikke bestræbelserne for
at opklare forholdene vedrørende deres faders efterladte værdier og formue.
Krarup Nielsen fortæller, at Andreas Emil i 1872 fik udvirket, at den hollandsk
indiske regering lod sagen undersøge.30 Ved denne lejlighed fandt man origina
len til Mads Langes testamente i arkivet i Surabaja på Java.
Ligeledes fandt man i Surabaja en række breve, udvekslet mellem de baline
siske rajaher og de hollandske myndigheder i de mellemliggende år. Brevene
fortæller, at den engang så blomstrende virksomhed på Bali år for år smuldrede
hen. Det øde og tomme faktori og pakhusene forfaldt, oliemøllen lå i ruiner. En
rajah skrev, at han lod nødderne plukke i Mads Langes kokosplantage og
spurgte myndighederne, hvad han skulle gøre med det øvrige, der stod til
bage.35
Noel Lange36 fortalte, at Andreas Emil Lange i 1906 rejste til Bali for på
Cecilias og egne vegne og som arvinger efter Mads Lange at gøre krav på de
landområder, som denne havde efterladt sig dér. Den hollandske civilret fast
holdt imidlertid, at Mads Langes ejendomsrettigheder allerede tidligere ved
dom var tilkendt den lokale rajah, begrundet med arvingernes udeblivelse.
Dette ærgrede Cecilias barnebarn, sultan Ismail, sig meget over, hvilket han
gav udtryk for i én af de samtalerjeg havde med ham. Her kom vi ind på Mads
Lange og de besiddelser denne efterlod sig på Bali. Sultanen sagde, at det var
meget store grundværdier, det ville have drejet sig om ved handel i dag.

Sultanatet J ohor

Sultanfamiliens slægt, som Mads Langes datter blev gift ind i, kan i hvert fald
føres tilbage til sultan Mahmud Shah, der blev myrdet i 1699.48 Tronfølgeren,
Abdul Jalil, overtog regentskabet, og proklamerede sig i år 1700 som sultan og
hersker over kongedømmet Riau-Johor, som omfattede næsten hele den sydlige
halvdel af Malakkahalvøen. Det var - foruden den nuværende Johor stat - også
østkysten af Malakkahalvøen, helt op til sultanatet Kelantan, på vestkysten op
til sultanatet Selangor. Desuden Riau-Linggaøerne (nu tilhørende Indonesien)
og endelig også dele af østkysten af Sumatra.
Afgrænsningen af den nuværende Johorstat begyndte dengang portugiserne i
1511 erobrede Malakka, hvor de udbyggede deres støttepunkter med det for
mål at sikre sig fuldstændig kontrol over hele området. Dette varede indtil
1641, hvor portugiserne måtte opgive Malakka efter et forenet angreb fra hol
landske og lokale malajiske styrker. Malakka blev senere et selvstændigt sulta
nat, grænsende op til Johorstaten.
Portugiserne fortsatte imidlertid deres handel med krydderier i området,
hvor de konkurrerede med hollænderne. Disse dannede hjemme i Holland et
ostindisk kompagni, Vereenigde Oostindische Compagnie - V.O.C - der af
den hollandske regering fik monopol på al handel mellem Kap det Gode Håb
og Magellanstrædet.
En gruppe britiske købmænd var imidlertid to år tidligere i London af den
britiske konge blevet forlenet med tilsvarende rettigheder i det samme område.
Det kom naturligvis til en interessekonflikt mellem de involverede nationer,
især mellem briterne og hollænderne.
Fra at være et fredeligt handelsforetagende, udviklede V.O.C. sig til et stadig
mere aggressivt, nærmest militært foretagende. Da den indfødte befolkning på
én af Bandaøerne (vest for Ny Guineaøen) således nægtede at udlevere hele
høsten af muskatnødder til hollænderne, blev de simpelthen udryddet. Tusin
der flygtede op i bjergene, men blev indfanget og brutalt henrettet, andre
tusinder døde af sult eller blev sendt som slaver til Java.
Denne ø havde V.O.C. også taget herrredømmet over ved et angreb på
fæstningen ”Jacarta” på nordkysten af Java. Fæstningen blev jævnet med jor
den og stedet omdøbt til Batavia. Som generalguvernør i Batavia udnævntes
Herman Willem Daendels. Først da Indonesien blev en selvstændig stat, fik
byen atter sit gamle navn, Djakarta. Også på Javas naboø, Sumatra, havde
hollænderne under V.O.C. oprettet handelsstationer langs kysten.
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Da den franske kejser, Napoléon I Bonaparte, i 1810 afsatte sin broder, Lud
vig Bonaparte, som hollandsk konge og indlemmede landet i Frankrig, fulgte
Daendel Napoléons eksempel og hejste det franske flag i Batavia. Dette fik
skæbnesvangre følger. Daendel blev kaldt hjem af Napoléon, og en ny general
guvernør indsat. Denne måtte imidlertid meget snart overgive hele Java og alle
handelsstationerne til briterne.
Det var den britiske administrator, Sir Thomas Stamford Raflles, der havde
ledet ekspeditionen til Batavia, og som i 1811 fik overdraget administrationen
af det nye område. I 1816 blev han imidlertid kaldt hjem, fordi briterne var
utilfredse med hans reformpolitik. Hans forsøg på nye og praktiske metoder for
lokalt selvstyre til at ordne jordfordelingen i Indonesien, kunne ikke godtages
pga. øgede udgifter til gennemførelsen.
Raflles drog skuffet hjem til England. Ganske vist blev han adlet for sin
indsats og kort efter udsendt som guvernør til Det ostindiske Kompagnis han
delsstation på Sumatra. Han var dog ikke tilfreds med sit ophold dér. På egen
hånd gjorde han flere forsøg på at ”okkupere” områder, som hollænderne
gjorde krav på i det sydlige og østlige Sumatra. Men hver gang måtte Det
ostindiske Kompagni bøje sig for hollænderne og give Raflles ordre om at
trække sig tilbage. Alle hans forsøg var forgæves.
De hollandske aktiviteter var en utilsløret udfordring for Storbritannien, som
var overbevist om at britere nødvendigvis måtte kontrollere søvejen til Kina.
Raflles, som var den stærkeste fortaler for dette synspunkt, havde opponeret
stærkt imod den hollandske tilbagevenden til deres positioner i det fjerne Østen
efter Napoleonskrigene. Han følte, at briterne var prædestineret til at overtage
herredømmet over dette arkipelag som en opfølgning af tidligere tiders store
britiske kongerige.
Raflles var overbevist om nødvendigheden af at oprette en britisk transit
havn et eller andet sted i området som en mellemstation for den maritime rute
til Kina. Chancen kom, da Raflles fik ordre til at finde et egnet sted for en sådan
havn ved den sydlige indsejlingsrute til Malakkastrædet. Raflles håbede først
på at få rådighed over en havn et eller andet sted i Riauområdet ved Sumatra.
Men den mulighed havde hollænderne allerede sat sig på.
En alternativ løsning blev dog snart fundet. Den 30/1 1819 undertegnede
Raflles en traktat med regenten over Singaporeøen, Temenggong Abdul Rahman, som var yngste søn af sultan Mahmud af Riau-Johor. Ifølge traktaten fik
briterne ret til et bygge en fabrik ved havnen på øen.
Singapore havde netop en naturlig, velbeskyttet havn, som var fortræffeligt
egnet som center for handelen med Kina og det østlige arkipelag. For at legali
sere de rettigheder, han havde fået på Singapore, anerkendte Raflles - på egen
hånd - Raja Husain (ældste søn af sultan Mahmud) som tronfølger af RiauJohor. Den 6. februar 1819 blev en endelig økonomisk aftale nedfældet i en
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formel traktat og underskrevet af - som der stod skrevet - ”Sultan Husain af
Johor”, sammen med den yngre broder, regenten over Singapore, Temenggong
Abdul Rahman.
I 1824 blev omsider den endelige traktat underskrevet, hvorved hele Singaporeøen blev overdraget direkte til briterne. Temenggong’en sluttede sin han
del således, at han afstod sine rettigheder over Singapore mod en meget stor
kontant afståelsessum foruden en yderst tilfredsstillende pension til sig selv og
alle sine efterkommere. Denne ordning er stadig løbende, og i skrivende stund
modtager mange en årlig pension fra Singapore.
Ved undertegnelse af den britisk-hollandske traktat i 1824 blev Johor-riget
delt i to. Øerne syd for Singapore kom under hollandsk (senere indonesisk)
herredømme, resten forblev under britisk indflydelse. Med status som frihavn
fik Singapore en enorm succes. Skibe fra Indien, Kina og det malajiske øhav
strømmede til Singapores store havn med alle slags efterspurgte varer.
Sultan Husain foretrak at regere sit sultanat fra Riau og kunne ikke derfra
opnå nogen særlig høj prestige blandt malajerne ovre på fastlandet. Den yngre
broder, Abdul Rahman, foretrak derimod fortsat at leve i Singapore, trods
salget til briterne. Hans status blev ikke mindre af den grund. I virkeligheden
betragtede briterne Abdul Rahman som den førende af de to brødre. Den ældre
broder kom således til at stå fuldstændig i skyggen af den yngre Abdul Rah
man. Denne forstærkede yderligere sin status gennem sin forbindelse til Raflles
og den nye europæiske magt i regionen. Sultan Husain blev af briterne nærmest
kun betragtet som ”en legal nødvendighed” og i tidens løb forsvandt han helt i
baggrunden.
Da sultan Husain døde i 1835 var hans ældste søn, Ali, kun ti år gammel.
Briterne ønskede imidlertid ikke at støtte denne. Al administrativ magt blev
overdraget Abdul Rahmans søn, den energiske Dato’ Temenggong Ibrahim
(fader til Abu Bakar, der blev gift med Mads Langes datter Cecilia).
Hverken Abdul Rahman eller sønnen Ibrahim undså sig dog ikke for at drive
organiseret sørøveri i deres område. De udnyttede deres autoritet over grupper
af de såkaldte ”orang laut”, fiskere som bor på kysterne og op langs floderne i
det Malaj-Indonesiske arkipelag. Disse blev opfordret til at overfalde handels
skibene i farvandene langs Johors kyster mod til gengæld at fa andel i byttet.
Men under konstant pres fra regeringen i Singapore blev Temenggong Ibrahim
til sidst overtalt til at opgive sin støtte til dette pirateri. I samarbejde med
britiske styrker sendte han fra 1840rne endda sine egne patruljebåde ud for at
bekæmpe sørøverne. Imidlertid ydede disse ”orang laut” så stærk modstand, at
de først effektivt blev nedkæmpet omkring 1870. Derefter var farvandene ende
lig fuldstændig renset for pirater.
Abdul Rahmans søn, Dato’ Ibrahim, dannede som Temenggong den første
regering i Johor i 1855. Johors hovedstad hed Tanjong Putri. På grund af byens

76

nære beliggenhed til Singapore blev den en vigtig havn for de skibe, der passe
rede Malakkastrædet. Da Temenggong Ibrahim overtog styret, var Johor dæk
ket af jungle, og bebyggelserne var begrænset til spredte landsbyer langs flo
derne.
Dato’ Ibrahim opmuntrede kineserne til at immigrere til Johor. Han stillede
jord til deres rådighed, hvor de kunne dyrke peber og gambir (betel). Ibrahim
søgte samarbejde med de mest fremtrædende kinesiske ledere af flodstammefol
ket og gjorde dem til ”kangchu” (Flodens Herre). En kangchu blev udstyret
med en autorisation, som gav ham myndighed til at lade anlægge nye planta
ger, have opsyn med de dyrkede områder, samt at opkræve skatter - sidstnævn
te nok det mest lukrative. Gennem dette samarbejde med befolkningen bragte
Temenggong Ibrahim fred og stabilitet i hele Johors udstrakte område.

Mads Langes svigersøn
Sultan Abu Bakar

Da Dato’ Temenggong Daing Ibrahim Seri Maharaja døde i 1862, blev hans
søn, Abu Bakar, i en alder af 29 år regent over Johor med titel af Temenggong.
Han fik sin opdragelse i en missionsskole i Singapore, og da han talte godt
engelsk, blev han en ledende personlighed i Singapores selskabsliv. Han var en
gæstfri vært, som kunne hævde sig i det såkaldt civiliserede tidsfordriv som
billard og kricket. En ven beskriver ham således: ”1 smag og vaner er han en
engelsk gentleman”. Han deltog også aktivt i hestevæddeløb. Således var han
engang med et firspand i et væddeløb i Singapore, hvor han med den britiske
konge ved sin side vandt tre ud af fire løb.
Abu Bakar flyttede snart sine administrationskontorer fra Telok Blangah i
Singapore til Tanjong Putri, en blomstrende havn, der lå på nordkysten af
Johorstrædet. Byens navn ændrede han i 1866 til Johor Bahru (Ny Johor) og
gjorde den til hovedstad. I løbet af fa år forvandlede han byen fra en ydmyg
fiskerlandsby til en driftig moderne by. Her byggede Abu Bakar i 1866 en
kongelig residens, Istana Besar, i neo-klassisk europæisk stil. Han var også
ansvarlig for udbygningen af de betydningsfulde byer Muar og Batu Pahat til
vigtige handelscentre på Johors kyst langs Malakkastrædet.
Abu Bakar var klar over betydningen af et godt forhold til de dygtige og
flittige kinesere. Han foretog en modernisering af kangchusystemet således, at
de autorisationer, han udstedte, blev affattet som kontrakter i europæisk stil.
De blev sædvanligvis givet til enkelte købmænd eller grupper af handlende.
Abu Bakar havde dog den endelige kontrol over disse autorisationer og kunne
til enhver tid tilbagekalde dem.
Der var en konstant forøgelse af den kinesiske befolkning, således at der
omkring 1870 levede ca. 100.000 kinesere i Johor. Disse arbejdede energisk og
gjorde en stor indsats ved at anlægge og opdyrke nye plantager. Trods dette var
der kun sjældent gnidninger mellem dem og den malajiske regering. Dette
skyldtes nok, at Abu Bakar - for at udbygge den gode kontakt mellem kineserne
og malajerne - klogeligt havde faet anbragt to kinesiske medlemmer i sin
rådsforsamling på 24 medlemmer. Abu Bakars positive holdning overfor de
efterhånden talrige kinesere medførte iøvrigt, at kejseren af Kina i 1892 tildelte
ham den ”Dobbelte Drages Orden” af første klasse.
Johors kontrol over kineserne var enestående. I det store og hele var malajer
ne tilfredse med at lade de kinesiske samfund være udenfor en centraliseret
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kontrol, sålænge skatterne blev betalt til de lokale myndigheder. Johors bu
reaukrati blev bygget op omkring en elite af loyale og dygtige malajer, hvor de
fleste kom fra den gamle adel, der blev udpeget som Abu Bakars repræsen
tanter i staten.
I 1870rne omfattede Johors administration således talrige departementer,
især mange for landbrug og offentlige arbejder. Der var også velfungerende
fmansforvaltning, retsvæsen, politikorps, sundhedsvæsen og nogen skoleunder
visning, idet Abu Bakar sørgede for at der blev bygget et hospital i Johors
hovedstad samt skoler og politistationer rundt omkring i sultanatet. Den initia-
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tivrige Abu Bakar blev derfor af briterne karakteriseret som ”den eneste rajah
på hele den malajiske halvø, som styrer i overensstemmelse med, hvad der
praktiseres i civiliserede nationer”.48
Mads Langes svigersøn foretog adskillige rejser til udlandet. Han var den
første malajiske regent, der besøgte Storbritannien, hvor han blev en personlig
ven af dronning Victoria. I årene 1881-1883 rejste han østpå til Java, Hongkong, Shanghai og Peking. Rejsen sluttede i Japan, hvor han blev modtaget af
Japans fremskridtsvenlige kejser, Mutushito, der var blandt de ivrigste tals
mænd for indførelse af vesteuropæiske kulturformer i Japan. Senere nåede Abu
Bakar at besøge det meste af Europa, hvor højdepunkterne var møder med
kejser Franz Josef af Østrig og kong Vittorio III Emanuele af Italien. På en rej
se til Tyrkiet i 1893 besøgte han sultan ’AbduT- Hamid. Formentlig har han
dengang mødt Khatijah, der, som omtalt, blev hans fjerde og sidste hustru.
Abu Bakar var også meget aktiv på hjemmefronten, hvor han, sandsynligvis
påvirket af sin Inche Besar, Cecilia, gjorde meget for at forskønne sin by og
slottet Istana Besar. Han fremskaffede særligt smukke palmer og specielt ud
valgte blomstrende træer, blandt andet det pragtfulde, rødblomstrede træ ”the
flame of the forest”. Altsammen blev plantet ud i parken omkring slottet sam
men med smukke buske og blomstrende slyngplanter, hvor det især var de
meget smukke orkidéer, som kom til at præge områderne med deres pragtfulde
blomster i utallige variationer. Rundt omkring Johor Bahru kunne man også se
plantager med kaffe, te, peber, grøntsager og krydderier, især beregnet på
markedet i Singapore. Abu Bakar håbede endda på at gøre Johore til et kalfeeksporterende land.
I årene op til 1880 havde Abu Bakar været i stand til at opretholde sin
betydelige position ved at have et godt forhold til de britiske myndigheder.
Johor var imidlertid efterhånden omgivet af britisk beskyttede stater, og fra
1890 mindskedes Abu Bakars støtte, ikke alene i Singapore, men også i Lon
don, fordi eksistensen af en stat, som udelukkende blev styret af malajer, blev
betragtet som unormal, uagtet Johor havde ry for at være hjemsted for den
klassiske malajkultur, og indbyggerne talte det bedste malajisk på hele Malakka-halvøen.
Det blev hævdet, at den juridiske administration fungerede tilfældigt, at
Johors statsindtægter blev ureglementeret anvendt, og at alt for meget blev
givet ud på Abu Bakars ”ekstravagancer”, blandt andet til hans lange rejser.
Abu Bakar befandt sig - som flertallet af de malajiske fyrster dengang - under
tiden i pengevanskeligheder. Her kom dog hans gode forhold til de rige kinesi
ske købmænd, som han havde hjulpet frem, ham til gode, idet de hvert år på
hans fødselsdag skillingede sammen og, på en eller anden diskret måde, hjalp
ham over det værste.
I London voksede imidlertid - på grund af Abu Bakars vanskeligheder med
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at styre økonomien - en følelse af, at anbringelsen af en britisk embedsmand
nok mere effektivt kunne fremme ”fred, handel og civilisation” i staten, som det
diplomatisk blev udtrykt. Abu Bakars insisteren på Johors status som en selv
stændig stat vakte især bekymring, fordi det skabte en angst for fransk, hol
landsk eller tysk intervention. Briterne havde således engang indsat en embeds
mand i nabostaten Pahang for at beskytte en kineser med britisk statsborgerret,
der havde interesser dér, som han ikke alene kunne forsvare. Hvad ville der ske,
blev det hævdet, hvis franskmændene ville gøre det samme på vegne af en
kineser fra Saigon, som arbejdede i Johor?
Abu Bakar var klar over denne tankegang, men han havde imidlertid fra sine
forfædre arvet en tradition for politisk snedighed. Han benyttede enhver lejlig
hed til at få sine venner i London til at forsvare sig overfor klagerne fra Singa
pore over sit styre. I 1885 inviterede han den fungerende guvernør til at inspice
re Johor. Som resultat af besøget blev der sendt en rapport til koloniministeriet
(Colonial Office) i Storbritannien. I denne blev regeringen i Johor fremhævet
og Abu Bakars modtagelighed for britiske forslag blev rosende omtalt.
Abu Bakar tog samme år til London og modtog dér en personlig forsikring
om, at man ikke ville anbringe nogen guvernør i Johor. Der blev udarbejdet en
ny traktat, som i 1885 forlenede ham med titel af sultan og anerkendte Johor
som en selvstændig stat. Abu Bakar blev dermed den første hersker i Johor med
denne titel, som berettigede ham til at blive saluteret med 21 kanonskud af den
britiske regering.
Endskønt traktaten kun gjorde lidt til at ændre den foreliggende situation,
sagde den imidlertid intet om den fremtidige udvikling. Johors udenrigsanlig
gender skulle være under Singapores kontrol, ligesom Abu Bakar accepterede
ikke at blande sig i andre staters anliggender eller at give koncessioner til
”fremmede europæere” - underforstået: undtagen briterne. En klausul i trakta
ten tog også højde for en britisk repræsentant, hvis der blev behov derfor.
Ganske vist skulle denne kun have konsulær myndighed.
I 1888 blev der faktisk foreslået en sådan repræsentant i Johor, og Abu Bakar
måtte benytte al sin diplomatiske evne og charme for at overbevise briterne om,
at en direkte kontakt mellem Johor og Singapore var det bedste. Skønt det
lykkedes for ham, forblev traktaten uændret, og blandt de britiske myndigheder
var det en stiltiende forudsætning, at situationen kunne revurderes, når Abu
Bakar døde.
I sine sidste år forsøgte Mads Langes svigersøn således at sikre, at Johors
særlige status skulle være blivende. I London oprettede han en ”Johor Rådgi
vende Kommission” bestående af adskillige prominente briter til at kommuni
kere direkte på hans vegne med koloniministeriet i London. Ligeledes tog han
initiativet til udfærdigelsen af Johors grundlov, idet han den 14. april 1895 knap to måneder før sin død - kundgjorde den forfatning, som tydeligt forklare-
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de Johors særlige status. Grundloven blev nedskrevet på en konference, bestå
ende af ministre frajohor, assisteret afjurister fra Singapore. I denne grundlov
blev islam bekræftet som statsreligion; pligterne for ministrene og den lovgiven
de forsamling blev fastlagt; og - som det vigtigste - blev der udtrykkelig indført
forbud mod overdragelse afjohor til en hvilken som helst europæisk magt; en
utilsløret hentydning til de britiske ambitioner. Abu Bakar blev derfor betegnet
som ”Fader til det moderne Johor”.48
De af Johors førstemænd, som levede efter Abu Bakars død, og som skulle
være rådgivere for hans søn, Ibrahim, erkendte styrken hos den gruppe i Singa
pore, som søgte at påvirke lovgivningsmagten til briternes fordel. Til trods for
den langvarige dokumentation af Johors økonomiske fremgang og sunde admi
nistration, erklærede Singapores guvernør i 1893, at ”fremgangen” dér var
mindre end i nogen som helst anden stat under britisk styre. Da Abu Bakar
døde i juni 1895, var Johors stilling ringere, end den var tyve år tidligere. Dets
uafhængighed var nu under stigende trussel fra briterne, der med tiltagende
styrke talte for et ”British Malaya”, som skulle omfatte hele den malajiske
halvø. Ikke desto mindre havde Abu Bakar i sin regeringstid testamenteret
Johor en tradition af suverænitet, som ikke så let kunne tilsidesættes.

Sultan Ibrahim - Mads Langes
dattersøn

I 1873 fødte Cecilia på slottet Istana Bidadari i Singapore tronfølgersønnen,
Ibrahim.49 Han fik efter endt skolegang en militæruddannelse i Johors hær.
(Johor var det eneste sultanat i Malaysia, der havde - og fortsat har - egen
hær). Derefter blev han i 1890, knap 17 år gammel, sendt til Europa for at
besøge sin fader, sultan Abu Bakar, der var under lægebehandling i London.
Siden rejste han rundt omkring i Europa, hvor han, ifølge journalisten Henry
Hellsens måske noget usikre beretninger, oplevede mangt og meget?0
I Storbritannien skulle han således, som professionel jockey, have redet væd
deløb, og i Tyskland overtalte en tandlæge i Frankfurt ham til at lade brillanter
indfatte i fortænderne. Verner Helms skriver (i 1906) om dette:
”Men der var nylig en Anmeldelse i Bladene (navnene på disse var ikke
nævnt) , som viser en anden side af Karakteren, - det hed: ”Sultanen af
Johore bærer ikke mere Diamanter i Tænderne”, - i Østen ser man ofte
Indfødte med Guld i Tænderne, han synes at have troet, at en Diamant
var mere passende for en Sultan, - men at han nu har givet Alkald
herpaa synes et Tegn, at som man siger på engelsk: ”he has sown his
wild oats”.16 - ”Han har løbet hornene af sig”.
Efter hvad han selv med stolthed fortalte, optrådte han også i Tyskland i en
omrejsende cirkus. Som hans moder engang meget rigtigt sagde det, dengang
hun fortalte Krarup Nielsen om sønnen Ibrahim: ”We Danes have a hot ternper!” - han havde arvet Mads Langes ”iltre temperament”. Men når Ibrahim
var hjemme hos sin fader, sultan Abu Bakar, blev han holdt nede - så længe
denne levede.40
Helms skriver, at han havde kendt Abu Bakar og nydt hans gæstfrihed i
Johor. Ved en sådan lejlighed var den unge prins Ibrahim hans vært på slottet
(Istana). Om Ibrahims forældre - Abu Bakar og Mads langes datter, Cecilia,
fortæller han:

”Faderen og Moderen havde hver sin private Bolig; der var dengang
ikke den bedste Forstaaelse mellem dem, og det var ikke Etiquette for
fremmede Herrer at besøge hende, men Sønnen bragte mig hendes
Indbydelse, og mit Besøg syntes at give hende stor Glæde; hendes
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Datter blev gift med en malajisk Prins, Tronfølger til Sultanen af Halv
staten Pahang - disse malajiske Stater har en interessant Historie og
Johore i Særdeleshed kan vise en Række af Sultaner, som udøvede en
stor Magt, - du ser derfor, at til Langes Historie er der en noget
grandiøs Ende”.16
Helms beskriver den unge Ibrahim som en smuk, velbygget mand, hvorom
moderen sagde: ”Han er en Lange”, han lignede sin morfar, ikke alene i det
ydre. I karakteren var der også meget som lignede denne, han var således
energisk og modig, en fuldendt rytter og forvoven jæger - men var noget vild og
ubesindig - han skød tigrene til fods. Men skønt disse krævede mange ofre
blandt befolkningen, tillod han ikke de indfødte at dræbe dem; dette forbeholdt
han for sin egen og sine gæsters bøsser.16 Således nævner Hellsen, at Georges
Clemengeau - den senere franske konseilspræsident, også kaldet ”tigeren” engang var Ibrahims gæst på en tigerjagt!.50
Over den ungdommelige og dristige Ibrahim er der lavet en noget fantasifuld
TV-serie, der blev bragt i dansk TV i 1984 - 1985 - og igen i efteråret 1991 i
TV 3 - med titlen: ”Eventyr i Singapore” (Bring ’em Back Alive) med Bruce
Boxleitner i hovedrollen. Ibrahim blev spillet under pseudonymet ”H.H.” (His
Highness) af Ron O’NeaL
Den britiske kong Edward VII, der var en god ven af sultan Abu Bakar,
havde udtalt ønsket om at hilse på kronprins Ibrahim, og da Abu Bakar efter
en lægebehandling i Schweiz kom til Storbritannien, fulgtes de to ad for at
mødes med kong Edward. Denne blev meget overrasket over at møde den unge
malayiske fyrstesøn, hvis høje skikkelse og hele fremtoning røbede nordisk
afstamning. Sultan Abu Bakar fortalte, at hans søns morfar var dansker. Kon
gen beklagede, at hans danskfødte dronning Alexandra desværre for tiden
netop var på besøg i Danmark. Historikere51 mener, at hun næppe ville have
vist nogen særlig interesse for at møde en ”halfcast”. Hun var, som sine søstre,
ret standsbevidst.
Året efter var Ibrahim atter tilbage i Johor, hvor han, i nærværelse af sin
fader, den 23/5 1891 blev proklameret som kronprins af Johor. Ceremonien
fandt sted på slottet Istana Besar og blev, foruden andre notabiliteter, overvæ
ret af guvernøren for de britiske besiddelser på Malakkahalvøen og Singapore
(Straits Settlements).
På faderens foranledning indgik Ibrahim den 5/10 1892 ægteskab med sin
kusine, prinsesse Maimunah, der var datter af prins Abdul Majid. Det store
bryllup varede i adskillige dage. Den 28/10 1894 fødtes deres første søn - Mads
Langes oldebarn. Meddelelsen om fødslen blev modtaget med al den ceremoni,
som den malajiske religion og skik kræver det. En salut på ni kanonskud blev
affyret på slottet, og der var takkebønner og festligheder overalt i Johor stat.
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Ifølge råd fra muftien afjohor fik sønnen navnet Ismail efter profeten IsmaeL
Som kronprins havde Ibrahim travlt med officielle pligter efter faderens
anvisninger. Ved siden af disse fik han grundlagt klubber for fodbold, kricket,
cykling og hestevæddeløb, og han deltog selv i mange af konkurrencerne. Det
var netop, mens han i Singapore var ved at organisere en fodboldkamp mellem
Johor og Singapore, at han hørte, at faderen, sultan Abu Bakar - der atter var
taget til London for at blive behandlet af de britiske læger - var død på Bayliss
Hotel i London den 4/6 1895.
I London hjalp repræsentanter fra den tyrkiske regering med gennemførelse
af de nødvendige muslimske religiøse ritualer, hvorefter Abu Bakars afsjælede
legeme blev bragt ombord på linieskibet ”Bombay”, der sejlede til den malaji
ske ø Penang. Der blev den afdøde sultan flyttet over på det britiske krigsskib,
H.M.S. ”Mercury” der bragte ham den sidste vej til Johor Bahru, hvor han
blev anbragt på slottet Istana Besar.
I overensstemmelse med malajisk skik skal sultanens efterfølger udnævnes
samme dag, hvor begravelsen finder sted. Kl. 10 om morgenen, havde en stor
menneskeskare samlet sig foran tronen. Efter at have inspiceret en æresgarde
steg den 22-årige Ibrahim op på tronen. Mads Langes dattersøn var blevet
sultan. - Det havde man nok ikke forestillet sig på Langeland, dengang den 17årige Mads sejlede ud fra Rudkøbing !
Johors Mentri Besar, premierministeren, trådte frem og sagde til folkeska
ren, at der skulle udnævnes en efterfølger for den afdøde sultan. Han spurgte:
”Er I villige til at få Hans Højhed, kronprins Ibrahim, proklameret som efter
følger for hans afdøde fader?” Dette blev besvaret med et højtideligt og enstem
migt: ”Ja!”, hvorefter en kongelig kanonsalut på 21 skud blev affyret. Guvernø
ren af Straits Settlements udtrykte derefter, på dronning Victorias vegne, lyk
ønskninger i anledning af sultan Ibrahims tronbestigelse. Efter ceremonien
førte sørgetoget den afdøde sultan til det kongelige mausoleum, hvor den sidste
højtidelighed blev afholdt.18
Fem måneder efter sultan Abu Bakars død blev der afholdt en højtidelig
ceremoni i overensstemmelse med de gamle malajskikke. Sultan Ibrahims fulde
titel blev herefter: Generalmajor, Hans Kongelige Højhed sultan Sir Ibrahim,
Ibni Al-Marhum sultan Abu Bakar.

Ibrahims forhold til moderen og
mormoderen

Moderen, Cecilia, der på det tidspunkt var 47 år gammel, blev af sultan Ibra
him anbragt i et hus på det område, hvor hans Istana var beliggende. Hendes
slægtninge fortæller, at hun derhjemme i sin bolig gjorde dag til nat. Gik i seng
kl. 4 om morgenen, stod op om eftermiddagen, tog sig en cognac og tilbragte
ellers det meste af tiden i en hængekøje. Den eneste gang, hendes hus var åbent
om dagen, var når sønnen Ibrahim skulle rejse udenlands eller kom hjem fra en
rejse - så kørte han altid hen for at hilse på moderen.
Cecilias tilsyneladende deprimerede tilstand kunne måske skyldes at Ibra
him desværre ikke synes at have været nogen kærlig søn. Efter hvad Henry
Hellsen beretter, reducerede han den pension på 600 malajiske dollars (MS)
om året som med rette tilkom sultanmoderen - til et beløb på kun 100 MS.30
Dette kan ikke være rigtigt, idet der med hensyn til Cecilias apanage, den 8/7
1915 foreligger en ansøgning fra hende, hvori hun anmoder om at la øget sin
månedlige pension fra 200 MS til 250 MS. Dette blev omgående bevilget af
sultan Ibrahim og hans regering med tilbagevirkende kraft fra 1/7 samme år og
den 8/7 skriftligt meddelt Cecilia.32 Selvom man tager inflationen i betragtning,
kan denne apanage umuligt på syv år blive reduceret til kun godt 8 MS om
måneden!
Cecilia havde også hele sit liv ønsket at besøge sin slægt på Langeland, og
hun bad sønnen Ibrahim om tilladelse dertil og om penge til rejsen, men det
tillod denne hovedrige sultan simpelthen ikke, som hun sagde. Det må antages,
at han ikke ønskede, at kendskab til hans blandede - især kinesiske - afstam
ning skulle komme for tydeligt frem. Det var iøvrigt heller ikke etikette for
fremmede herrer at besøge hende, skriver Helms.16 Af sin nedsatte pension
kunne Cecilia dog afse penge, som hun sendte til Bali til vedligeholdelse af
Mads Langes grav. Som Henry Hellsen skriver:

”Mads Langes datter, der blev Inche Besar og sultanmoder, kører i sin
rickshaw gennem Johores gader. Anden befordring tillader hendes 100
dollars ikke. Sultanen med det splittede sind er oppe i stor-junglen for
at skyde stort vildt og lege med døden”.30
Sultan Ibrahim var heller ikke særlig glad for sin mormoder, Nonna Sangnio.
Dette skyldtes at hun var kineserinde. Ibrahim var godt nok klar over, at hans
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morfar var dansker og hed Mads Lange; men ifølge Henry Helisen50 var Ibra
him ikke begejstret for at blive mindet om denne blandede dansk-kinesiske
afstamning. Han syntes at være bange for, at man skulle hæfte betegnelsen:
”halfcast” på ham. I Singapore, hvor sultanen ofte besøgte de europæiske
klubber, var der således ikke noget i vejen for, at en rig kineser eller en fornem
malaj kunne blive medlem af klubberne - men aldrig en ”halfcast”!
Det hændte dog, at sultanen, når han var i meget godt humør i klubben, der
ofte blev besøgt af ansatte i Østasiatisk Kompagni og efter adskillige whisky’er
- der står intet i koranen om, at man ikke må drikke whisky, understreger
Hellsen - selv mindede de tilstedeværende danskere om, at hans morfar hed
Mads Lange og stammede fra Danmark. Den danske afstamning var han
tilsyneladende ikke så ked af. Men ét er, hvad han selv kunne tillade sig i et
nådigt lune, noget helt andet var, hvad andre havde lov til. Engang, da han
åbenbart var i godt lune, huskede sultanen sin danske afstamning og skænkede
fire pragtfulde, sorte pantere til Københavns zoologiske have.53
Hellsen fortæller om sultan Ibrahim, at han ikke var særlig afholdt i den
første periode af sin regeringstid. Hans luner og vanskelige sind, som hans
moder havde omtalt, frastødte mange. Kineserne havde i Abu Bakars tid altid
skillinget sammen til en gave til sultanens fødselsdag. Da Ibrahim første gang
skulle fejre sin fødselsdag som sultan, mødtes kineserne som sædvanlig for at
aftale, hvad de nu denne gang skulle give sultanen. Da spurgte de den rigeste
blandt dem alle, Ah Fook, hvad han ville gøre. Ah Fook så lige ud i luften og
sagde: ”Jeg vil kalke mit hus!”.50

S torvild tj æger en

Ibrahim var først og fremmest jæger, uforfærdet, for ikke at sige dumdristig.
Han nedlagde talrige tigre, og det vel at mærke til fods - ikke som de fleste
indiske fyrster fra en elefantryg eller oppe i et jagtstillads, nej, tigeren fik også
en chance. Johor er berømt for sine tigre. To tigre ses således stående på hver
sin side af kronen i Johorstatens våbenskjold. I 1887 hærgede tigrene i områ
derne helt ind til hovedstaden, Johor Bahru, så der udbrød panik i befolknin
gen. Ibrahim fik tilkaldt erfarne tigerjægere og deltog selv i jagterne. Derunder
var han ofte i livsfare og undslap med nød og næppe ved et velrettet skud.
I Johor drev ØK en afsides beliggende plantage, ”Timor Estate”. Her arbej
dede over 400 kulier med plantning og tapning af gummitræer. Junglen stødte
lige op til plantagens kultiverede arealer. Den var fyldt med vildsvin, der ofte
kom ind på de dyrkede områder, og undertiden listede tigre sig ind på planta
gens grund for at hente en vildgris - eller en kuli! Derfor var kulierne som regel
bange for at tappe de træer, der stod nærmest junglen. Ofte måtte den danske
plantagebestyrer i sin bil begive sig ad de bugtede veje, over hjemmelavede
broer ud til rydningen i junglen for med riflen i hånden at berolige folkene. Da
en tiger engang dræbte en tappekuli under arbejdet på ØKs gummiplantage,
kom sultanen straks ud og skød tigeren, andre måtte jo ikke!
En afrikansk høvding forærede engang sultanen en habshi (en etioper), som
var begavet med en næsten dyrisk sporsans. Denne ledsagede ham altid på
tigerjagten i junglen, hvor habshi’en kunne opsnuse selv det svageste spor afen
tiger. Da han døde, måtte sultanen gå over til at anvende sporhunde, men de
var nu ikke så dygtige.50
Også elefanter hærgede Johor og ødelagde rismarker og andre opdyrkede
områder. Ved en lejlighed skød sultanen otte elefanter i løbet af et kvarter, men
da benyttede han nu også to dobbeltløbede geværer!.49 Vilde bøfler er farlige at
jage, idet de ofte vender omkring og angriber jægeren. Her var Ibrahim engang
i livsfare, idet han havde såret en bøffel, der omgående gik til angreb på ham.
Heldigvis nåede sultanen at komme bag et træ, hvorfra han på tæt hold kunne
affyre et dræbende skud. Sågar bjørne og endda en tapir blev nedlagt af sulta
nen. Det var storvildt, man vist dårlig nok kendte derhjemme i morfaderen,
Mads Langes fødeby, Rudkøbing!
I slottet Istana Besar blev der indrettet en særlig sal, hvor talrige af Ibrahims
jagttrofæer blev opstillet. En større samling af elefantstødtænder var i salens
midte lagt ud i to lange rækker. På endevæggen over disse var ophængt elefant-
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og bøffelhoveder. Sidstnævnte fandtes også fordelt på de øvrige vægge, foruden
talrige hjorte- og vildsvinehoveder. Et udstoppet næsehorn så man stå i en
glasmontre og også en udstoppet tiger med synligt skudsår i skulderpartiet lå i
en anden.
På en særlig glastavle havde man opstillet en detaljeret liste over Ibrahims
jagtbytte for hvert enkelt år i perioden 1898-1927, hvoraf det fremgik, at sulta
nen ialt havde nedlagt 35 tigre og 18 elefanter - heraf flere tigre og elefanter
samt en bøffel på én dag. (Det var nok den dag, hvor Ibrahim brugte de to
dobbeltløbede geværer!). Afslutningen på den lange liste viste, at i årene 19151920 havde sultanen skudt 10 hjorte og 17 bøfler. Vildsvin havde man slet ikke
tal på.
Det var således langt over 80 vilde dyr, Ibrahim havde nedlagt, og til sidst
måtte sultanen erkende, at han, trods sin store jagtiver måtte gøre noget for at
beskytte den truede vildtbestand. Han gennemførte en lov, ifølge hvilken der
blev indført fredningsperioder, ligesom visse områder blev udlagt som vildtre
servater. Dyrene i junglen måtte ikke jages uden sultanens tilladelse. Ibrahim
indrettede også en zoologisk have ved Istana Besar, hvor han snart fik en større
samling af alle slags vilde dyr og fugle.

Sultanens krone og sværd

Ibrahims krone var formentlig verdens kostbareste og kan i hvert fald føres
tilbage til 1886, hvor den, på et billede af faderen, sultan Abu Bakar, ses
liggende på et bord ved siden af denne. Abu Bakar lod kronen fremstille af
platin og overdådigt besætte med diamanter og andre juveler.
Da forf. i 1969 første gang besøgte Ibrahims søn, sultan Ismail, lod han sin
privatsekretær, Sulaiman, føre mig ned i slottets skatkammer, som var skarpt
bevogtet af soldater, bevæbnede med maskinpistoler. Inde i det bageste af
skatkammeret blev der åbnet en solid bankboks, og to vagtmænd bar forsigtigt
sultanens krone ud og anbragte den på et bord. Kronen lå på en rød fløjlspude,
godt beskyttet under et stort, firkantet glasdække, der dog ikke blev fjernet;
men det var alligevel muligt at studere den i detaljer.
Den var virkelig imponerende, strålende og funklende med utallige store
brillanter og ædelsten, som dækkede den overalt. Man fortalte mig, at kronen
helt igennem var lavet af platin. Rundt omkring på kronringen var der anbragt

Sultanatet Johors krone er efter al sandsynlighed fremstillet i anledning af Abu Bakars

kroning som sultan afJohor den 2917 1886. (Off statsfoto).
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store, liggende månesegl, hver med en femtakket platinstjerne anbragt mellem
måneseglets spidser. Op fra kronringen udgik der brede, bueformede juvelbe
satte platinbøjler, der samledes i midten oppe ovenover en dybtblå fløjlspuld.
Øverst på kronen var der en massiv opbygning, der igen bar et stort liggende
månesegl, også med en femtakket platinstjerne.
Sulaiman fortalte, at denne kostbare krone blev indviet, dengang Abu Bakar
den 29/7 1886 blev kronet som første sultan af Johor. Dermed introducerede
han kroningsskikken - efter britisk forbillede - i sit eget hjemland. Hans søn,
sultan Ibrahim, bar den også ved sin kroning den 2/11 1895. Han blev iøvrigt
diskret opfordret til ikke at bære den ved de lejligheder, hvor de britiske kronju
veler samtidig var i brug, ”fordi stråleglansen fuldstændig ville overgå dem
alle”.54 Også sultan Ismail lod sig krone som sultan af Johor den 10/2 1960.)0
Ibrahim overtog dog - ligesom hans forfædre havde gjort det og efter malajsisk skik, - sin officielle regeringsmagt den dag han, foran den samlede regering
kyssede det gyldne sultansværd.
Dette sværd blev også båret ud af boksen, og jeg fik det givet i hånden, så jeg
kunne se nærmere på det. Sværdets skede var meget smukt ornamenteret, af
purt guld og meget tungt. Efter at jeg havde trukket sværdet ud så jeg på
sværdklingen navnet ”Ibrahim” indgraveret med smukke kalligraferede bog
staver. Det var en mærkelig følelse at have dét sværd i hånden, som Mads
Langes barnebarn havde kysset, dengang han blev sultan over Johor.

Ibrahims virksomhed

Johor havde faet del i den økonomiske udvikling på Malakkahalvøen, hvor det
især var heldet med dyrkningen af gummitræet - der i 1876 var smuglet ud fra
Brasilien til London og derfra sendt videre til Ceylon og Malaya - som gav den
helt store økonomiske gevinst. Det var hovedsagelig kinesere og europæere, der
skød kapital ind til oprettelse af gummiplantager, som i høj grad bidrog til
forbedring af Johors økonomi. Denne havde sultan Ibrahim tidligere tæret så
stærkt på, idet han var én af dem, der havde brugt mest på rejser - overvejende
på Johors regning - hvilket jævnligt var blevet bebrejdet ham. Nu fik han selv
store indtægter af de mange gummiplantager, han ejede. Og som årene gik, og
Johors naturlige rigdomme blev udnyttet, erhvervede sultanen efterhånden en
stor formue. Ingen vidste, hvor rig han var, men han hørte til blandt verdens
rigeste.
Ibrahims gummiplantager lå langs kysten omkring ”Istana Pasir Pelangi” ”Paladset på det regnbuefarvede sand” - hvor han gerne opholdt sig, når han
ikke var på jagt i junglen. Hver morgen var han oppe ved solopgang for at våge
over tappekuliernes arbejde ude i gummiplantagerne. End ikke inde i Johor
Bahru var der nogen af hans regerings embedsmænd eller tjenestefolk, der
kunne føle sig sikre, for tidligt om morgenen red sultanen, eller kørte i sin vogn,
rundt til de forskellige kontorer for at kontrollere, om nu alle var på deres
arbejde, og det til rette tid!
Ibrahim var i det hele taget meget aktiv og fuld af initiativ. Han færdiggjorde
den moské, som hans fader havde påbegyndt fa år før sin død og gav den navn
efter ham. Abu Bakar moskéen er meget stor og kan rumme 2.000 andagtssø
gende. Den har indvendig en pragtfuld søjlegang af marmor. Moskéen ligger
meget smukt oppe på en høj bakke i Johor Bahru, hvorfra der er en storslået
udsigt ud over Malakkastrædet til palmeskovene på Singaporeøen på den an
den side.
Han byggede også et stort hospital i stedet for det hidtidig mere primitive,
hvor man ikke havde kunnet behandle de vanskelige tilfælde. Dem havde man
måttet befordre den lange vej på over 60 km til hospitalerne i Singapore. Det
var en afstand, der kunne være livstruende for patienterne.
Sultanen interesserede sig meget for uddannelsen af sultanatets unge og ville
gerne have den op på det niveau, han havde set på sine mange rejser til Europa.
Han indførte skolepligt. Uanset race skulle alle drengebørn på 7 år eller der
over sendes i malajisk, muslimsk, engelsk eller kinesisk skole. Sultanen sendte
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selv sin søn, kronprins Ismail, i en almindelig malajskole i Johor Bahru. Skole
undervisningen skulle vare til eleven var fyldt 16 år. Forældre eller værger blev
pålagt pligt til at sende børnene i skole. Opfyldte de ikke denne pligt kunne de
idømmes bøder på op til 25 M$ eller tre måneders fængsel. Eleverne kunne
også fa bøder, hvis de pjækkede fra skolen.
Ibrahim byggede desuden et gymnasium i Johor, hvor undervisningen fore
gik på engelsk, et sprog han indså, var nødvendigt at beherske, hvis man
ønskede videre uddannelse i udlandet. Engelsk var ydermere fællessproget mel
lem de mange forskellige racer, der levede i landet. Sultanen sørgede for, at de
unge fik tildelt stipendier, så de kunne komme ind på universiteterne i andre
lande, oftest i Storbritannien eller Australien. De, der ønskede højere religiøs
uddannelse, blev sendt til Al-Azhar universitetet i Egypten. Selv forordnede
han en oversættelse af koranen til malajisk, så alle kunne læse og forstå den.
Sultanen var selv en stærk forsvarer for den islamiske tro og sørgede for, at der
blev bevilget fri rejse for de regeringsmedlemmer, der ønskede at tage på en
pilgrimsrejse til Mekka.
På baggrund af sin britiske opdragelse befandt sultanen sig dog også godt i
selskab med europæere. Han var en førsteklasses sportsmand, en god rytter og
en dygtig kricket- og tennisspiller. Tæt ved hans Istana lå hans private vædde
løbsbane, hvor han arrangerede polokampe eller hestevæddeløb. Her satte han
mest pris på, at det var hans egne stalde, der vandt. Det var de andre stalde
loyale nok til at rette sig efter, selvom de havde nok så gode heste.
At Ibrahim ikke var nogen ubetydelig sultan kan man se afalle de notabilite
ter, der besøgte ham i Johor. Der synes at have været et særlig godt forhold til
kongedømmet i Siam, idet kong Chulalongkorn af Siam, der i 1890 havde
besøgt Ibrahims fader, sultan Abu Bakar,56 var én af de første kongelige gæster,
som besøgte sultan Ibrahim i 1896, et år efter at denne havde besteget sin
trone. Og i 1924 kom Chulalongkorns efterfølger, kong Rama VI, med sin
dronning og siamesiske officials. Ibrahim modtog ved den lejlighed Den hvide
Elefants orden af første klasse. Endelig, i 1928, kom den tredie regerende
siamesiske konge, Prajadehipok, med sin dronning og besøgte sultanen. Blandt
andre af Ibraims kongelige gæster kan nævnes kejser Wilhelm Il’s broder, Hans
Kejserlige Højhed, prins Heinrich af Preussen, der besøgte sultanen i 1898. I
1920 ankom prins Carol af Rumænien. Denne overrakte rumænske ordner til
sultanen og andre af den kongelige families Dato’er. Endelig skal nævnes mar
kis Tokugawa afJapan, som aflagde besøg hos Ibrahim i 1929. Det viste sig, at
markis’en kunne tale og skrive malajisk, hvilket han havde lært i Japan.

Britisk pres

Da Ibrahim blev sultan, havde han ingen erfaring i administration, og han var
kommet på tronen på et tidspunkt, hvor briterne var tiltagende ivrige for at
udstrække deres autoritet og magt over hele Malakkahalvøen. Det var ikke
sandsynligt, at nogen malajisk regent over Johor kunne holde stand overfor det
britiske imperiums standpunkt, at en direkte kontrol over det strategisk vigtigt
beliggende Johor var vital for de britiske interesser i området.
I 1903 var briterne overbevist om, at Abu Bakars arv blev bedst styret af en
velordnet regering og en økonomi, som i sin infrastruktur var integreret med
Singapore. Og Ibrahims personlige levemåde og holdning til kolonimagten var
gode argumenter for en britisk indgriben. I modsætning til sin fader, opnåede
Ibrahim aldrig venskab med de magtfulde personligheder i den britiske rege
ring, og hans ødsle levemåde reducerede yderligere landets økonomi. Dertil
kom, at Ibrahims britisk opdragede sekretær blev beskyldt for at have opmun
tret til tyske og hollandske pengeanbringelser, hvilket briterne ikke var begej
strede for.
Mere alvorligt var dog - set med britiske øjne - de talrige gange, hvor
Ibrahim ignorerede de britiske koloniønsker om, at Johor skulle samarbejde
økonomisk med briterne i dét forbund, der fik navnet: Føderative Malajiske
Stater (FMS). Dette var blevet til på initiativ af den senere højkommissær og
guvernør, Sir Frank Swcttenham, der i 1895 sad som britisk embedsmand i
sultanatet Perak. Han fik til opgave at forhandle med sultanerne i de fire største
sultanater på den malayiske halvø om, at disse blev samlet i et føderativt
forbund. Det lykkedes for Swettenham at overtale sultanerne til i 1896 - sam
men med Singapore - at danne et sådant forbund med fælles borgerskab for alle
indbyggerne, ikke alene begrænset til malajerne. Alle kunne - ved fødsel eller
bopæl i disse malajiske stater, uanset nationalitet - gøre krav derpå.
Denne forbundsstatus varede ikke længe, idet den mødte modstand fra de
malajer, der - som landets oprindelig hjemmehørende race - var bange for at
miste status og indflydelse i eget land.
Sultan Ibrahim nægtede at samarbejde økonomisk med FMS og afslog, at
Johor deltog i udgifterne ved bygningen af en jernbanelinie, der skulle gå fra
Singapore gennem FMS og helt op til Thailands grænse. Sultanens afslag kom,
selvom Johor kun skulle afholde udgifterne ved strækningen gennem Johors
område til dets nordlige grænse. Briterne overtog derfor selv i 1904 bygningen
af denne del. Ibrahim blev derfor af briterne kritiseret for at mangle ”gode
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malajiske kvaliteter”. Efter nogle flere forhandlinger, hvorunder Johor blev
tilbudt et lån fra FMS på 11 mio.S, gik man alligevel til sidst ind på disse
betingelser, selvom man havde regnet ud, at Johors økonomi ville blive tynget
af at skulle amortisere lånet over en periode på 21 år. Jernbanen var bygget
færdig i 1908, og det viste sig, at Johor fik afviklet lånet allerede efter kun 14 år.
Trods alt var sultan Ibrahim hele sit liv stærkt probritisk, fordi han kunne
indse, at den britiske styrke i Singapore i en given situation kunne være af stor
betydning for forsvaret af hans sultanat. Han gik endda senere over til ligefrem
at støtte briterne, idet han i 1935 gav en halv million £ til det britiske forsvar af
Singapore. Han så bort fra sine tidligere personlige skærmydsler med dem.
Men i 1905 havde Ibrahim mistet de fleste af de privilegier, hans far havde
kæmpet så meget for. Koloniministeriet i London modarbejdede alle Ibrahims
forsøg på i Johor at danne et uafhængigt statsselskab for økonomisk udvikling.
Under konstant trussel om britisk intervention gik han til sidst ind på at
rådspørge den britiske regering i vigtige sager, ligesom han indvilligede i at
indhente tilladelse, inden han foretog de økonomisk belastende udenlandsrej
ser, der efterhånden var blevet en byrde for Johors økonomi.
Skønt administrationen fungerede godt nok, blev Ibrahim efterhånden klar
over, hvor alvorlig stor Johors gæld var blevet, noget hans ministre allerede
havde erkendt i nogen tid. Efter at Siam i 1909 havde opgivet besættelsen af de
nordlige malajstater og overgivet dem til briterne og disses dygtige administra
torer, blev Ibrahim mere forsonlig og foreslog selv, at en britisk økonomisk
rådgiver for Johor blev udpeget. En britisk officer ankom allerede samme år,
men med klare instrukser om ikke at begrænse sig alene til Johors økonomiske
forhold.
Udvidelsen af den britiske tilstedeværelse blev hurtigt følelig. Stadig flere
briter blev ansat i Johors voksende administration, og efter 1912 blev alle disse
officerer stillet til rådighed af det britisk kontrollerede FMS. Ibrahim kæmpede
for at beskytte sin skrumpende uafhængighed, men adskillige forhold, især hans
ekstravagancer, gav til sidst briterne tilstrækkelig begrundelse for en interven
tion. I marts 1914- kort før udbruddet af den første verdenskrig - blev arbejds
forholdene for Johors rådgiver skærpet, således at denne nu blev direkte juri
disk ansvarlig overfor Singapores guvernør - ikke overfor sultanen.
Ibrahim måtte ydermere, i de sidste uger afJohors uafhængighed, finde sig i
en ny britisk rådgiver med endnu mere vidtgående beføjelser. Dette ville den
stædige sultan dog kun acceptere under forudsætning af, at visse privilegier
skulle opretholdes i Johor, såsom fortrin for Johor-malajer til stillinger i rege
ringen, samt retten for militæret til at bære en særlig Johor-uniform.
Helms mente, at de malajiske Fyrsters Herredømme gradvis ville blive ind
lemmet i det britiske ”Empire”, og nævnte (uden at angive kilder), at bladene
havde skrevet, at Johor var blevet afstået til Storbritannien for en sum på
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60.000 £ årlig (periode ikke nævnt). En dengang betydelig sum, men som han
videre skriver:
”Johore har en betydelig udstrækning, 9000 quadrat Mil (engelske), og
dens Beliggenhed er af betydelig Udstrækning, det udgør den sydligste
Del af Asiens Fastland”.16
Johor indgik imidlertid først i 1914 i britisk Malaya og den sum, som Helms
nævner i sit brev i 1906, må have været et forhandlingsoplæg.
Ved afslutningen af den første verdenskrig foreslog FMS, at der blev bygget
en jernbanedæmning til at forbinde Singaporeøen med sultanatet Johor. Ad
denne vej ville britiske styrker hurtigt kunne føre forstærkninger fra Singapore
gennem Johor til forsvar af deres interesser på halvøen. Men Ibrahim var
bange for at få for stærk en britisk militær dominans så tæt på sit sultanat. Han
erkendte ikke dengang den betydning, det havde for briterne at etablere denne
forbindelse.
Da briterne imidlertid insisterede på, at der skulle laves en fast forbindelse til
Singapore, ville sultanen forøvrigt slet ikke nøjes med en jernbanedæmning.
Den skulle også kunne benyttes af fodgængere og kørende trafik. Dertil sagde
FMS, at så måtte Johor selv betale de ekstra omkostninger. Dette accepterede
sultanen under den forudsætning, at Johor både måtte kræve told af de vogne,
der ikke var indregistreret i Johor, og af varer indført af personer, som ikke var
indbyggere i Johor. Disse krav skulle dække Johors ekstra udgifter og oprethol
des med stor nidkærhed den dag i dag.
Myndighederne i Singapore sørgede samtidig for at få en aftale med sultan
Ibrahim om, at denne byggede et vandreservoir ved én af Johors mange floder
til at forsyne Singapore med ferskvand - mod betaling selvfølgelig. Reservoiret,
der fik navnet ”Sultan Ibrahims Reservoir”, leder nu vandet gennem rørsyste
mer over dæmningen til Singapore og er en enorm indtægtskilde for Johor.

Skærmydsler med briterne

Johor blev dengang styret af et statsråd, der - foruden sultanen og ministerpræ
sidenten - bestod af 15 malajer, 4 briter og én kineser.48 Denne forsamling var
ikke folkevalgt. Johor blev regeret af sultan Ibrahim, dog ikke reélt - kun
symbolsk - ”On the advise of the General Adviser”. I virkeligheden var sulta
nens magt en overgang reduceret til kun at tillade indførsel af hunde! Til
gengæld passede han nøje på, at der ikke slap en eneste hund ind i landet, uden
at hans skriftlige tilladelse forelå.30
Der herskede simpelt hen ikke noget særligt godt forhold mellem Ibrahim og
de britiske rådgivere, selv om formen selvfølgelig udadtil blev overholdt. Men
hvor sultanen og briterne kunne komme til at drille hinanden, gjorde de det. I
lang tid måtte Ibrahim således ikke rejse til Singapore, hvor han ejede slottet,
”Tyresal”, som lå bag byens botaniske have. Sultanen var for urolig en person
for Singapores guvernør.
Engang havde sultanen engageret to unge australske damer som maskinskri
versker, men det forbød briterne straks. De vågede strengt over, at den hvide
race ikke tilsidesatte sit rygte - sit gode rygte, vel at mærke - og skønnede, at
Ibrahims private korrespondance nok kunne besørges uden maskinskrivning.
Som modtræk forbød sultanen, at malajiske damer indledte bekendtskab med
europæere.>0
En anden gang, da sultanen følte sig irriteret over de dekreter, som de
britiske rådgivere indførte i Johor, var hans hævn udspekuleret: De britiske
embedsmænd havde lige anlagt en dejlig golfbane udenfor Johor Bahru. Men
da de i week-end’en glædede sig til at skulle nyde dette dejlige, britiske spil og
begav sig ud til golfbanen for at indvie denne, fandt de imidlertid golfbanen
omdannet til en nydelig park. I nattens mulm og mørke havde sultanen i hvert
eneste golfhul omhyggeligt ladet plante et Hot træ - og på resten af golfbanen buske og træer!34

Ibrahims damer

Sultanen befandt sig ofte i Singapore. Dér mødte han en smuk kvinde, der hed
Che Rogayah. Hun var født af indiske forældre, der boede i Singapore. Hun
blev Ibrahims anden hustru, der i 1898 fødte ham sønnen, Tunku Aris Bendahara Abu Bakar. Hun blev sultanah af Johor i 1920 og døde i 1926.
Sultan Ibrahims tredie hustru hed Hasnah binte Jaffar, der fødte hans tredie
søn, Tunku Temengong Ahmad. Data for denne hustru kendes heller ikke, men
Ibrahim har antagelig giftet sig med hende efter at Che Rogayah var død i
1926.
Der foreligger heller ingen data for Ibrahims fjerde hustru, Ungku Intan
binte Ahmad. Men dette ægteskab må være indgået inden året 1930, hvor han
tog sin femte hustru. Intan må ved ægteskabets indgåelse have været meget
yngre end Ibrahim, idet hun var søster til Ibrahims tre svigerdøtre. Ægteskabet
var barnløst. Ibrahim havde ellers faet et barn med hver af sine tre første
hustruer.
I oktober 1930 blev Ibrahim i den såkaldte ”Working Mosque” i London viet
til en smuk kvinde, Mrs. Helen Wilson. Hende havde sultanen truffet flere år
forinden på én af sine rejser i Orienten, hvor Helen Wilsons første mand var
læge i den britiske regerings tjeneste. Da sultanen erfarede, at ægteskabet var
blevet opløst, rejste han omgående til London for at fri til hende. Brylluppet
fandt sted ”i stor stilhed”, som avisen skrev.57 Videre står der, at sultanen og
hans dronning efter vielsen kørte bort i en taxa, og efter en bryllupsrejse til
Rivieraen ville de nygifte vende tilbage til eventyrslottet i Johor, hvor sultanen
”råder over uanede rigdomme”. Dette hans femte ægteskab bragte heller ikke
nogen børn.
Samme sultanah Helen var i 1937 inviteret til kong Georg Vl’s bryllup i
London. Avisen fortæller, at den statelige sultaninde ved kroningen bar en
guldlamédragt med cape af russisk zobel samt de overdådige johorske kronju
veler. Den ikke helt almindelige kjolebesætning bestod af flere rækker brillan
ter, der tegnede et skinnende og glitrende kniplingsmønster på den strålende
guldlamé. Et overdådigt diadem og tunge armbånd var også medbragt i kuffer
ten fra Johor.58
Forfatter og journalist Jørgen Bast59 fortæller, at sultan Ibrahim under et
ophold i London boede på det store Park Lane Hotel og om aftenen havde sit
faste bord ved den udsøgte kabaretunderholdning. Blandt sangerinderne, ”der
kvidrede over kaviaren og den tørre champagne”, var den høje, lyse kun et par
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og tyve-årige Lydia Cecilia Hill, der gjorde et dybt indtryk på den aldrende
sultan. Da hun et par år efter var på et krydstogt i det fjerne Østen og påny traf
sultanen ved et selskab på Sumatra, var hans skæbne beseglet. Han kunne ikke
leve uden hende!
Det var ikke så svært for sultan Ibrahim som muslim at blive af med sin
sidste hustru, sultanah Helen. Han behøvede kun tre gange at sige: ”Talak”,
der betyder: ”Jeg skiller mig fra dig!”. Skilsmissen trådte i kraft 31/12 1937 og
Helen Wilson rejste hjem til Storbritannien med titlen ”Lady Helen”.
Sultanen forlovede sig med Lydia Cecilia (med en ring til 1000 £) - og
brylluppet blev ”averteret” til engang i 1938. Men den slags affærer brød
koloniministeriet i London sig ikke om, og kunne, som Bast skriver, ”let finde
på at udtale sit private Talak til en sultan eller rajah, der ikke følger koden”.
Og måske i protest over at Sultan Ibrahim havde skilt sig fra den engelske Lady
Helen, greb den daværende britiske Adviser ind, og - som Bast videre skriver:
”Om det den Gang blev til noget efter europæiske Begreber rigtigt
Bryllup, ligger i det gyldne Mysteriums Taager, men Sultanen nægtede
ialtfald paa det bestemteste at opgive sin unge Elskede. Han nærmest
forskansede sig i sit Palads. Affæren delte Singapore-Society midt over,
og i Maaneder var det meget engelskfjendtlige Ytringer, der nåede ud
fra Slottet”.59

Den rejseglade sultan

Som omtalt holdt sultan Ibrahim meget af at rejse. I 1928 var der tale om, at
sultan Ibrahim ville komme til Danmark, hvor han i første række ville besøge
Langeland. Den tidligere omtalte kontorchef Axel Lauesgaard havde faet an
modning om at bistå ved besøgets planlægning.60 Sultanen havde faet lyst til at
se sin bedstefaders fødeø. Besøget blev imidlertid desværre aldrig gennemført
og problemet, hvem der skulle betale for sultanens halvprivate besøg, løstes
således af sig selv.
I 1934 foretog sultanen en jordomrejse. Han rejste fra Singapore ombord på
den japanske rutebåd ”Fujijama Maru”, med hvilken han ankom til Hongkong. Efter et besøg i Shanghai sejlede han videre med en anden japansk båd,
”Tayu Maru”, til Japan. En rundrejse i Japan blev afsluttet i Tokyo, hvor han i
kejserpaladset blev modtaget af kejser Hirohito. Denne tildelte sultanen ”Den
opgående Sols Orden” af første klasse ”som en påskønnelse af den beskyttelse,
sultanen havde givet japanerne i Johore”. Denne hæder kom sultanen selv til
gode under den senere japanske besættelse af Johor.
Fra Yokohama sejlede sultanen afsted til San Francisco, atter på en japansk
båd ”Chinchubu Maru” med ophold i Honolulu. Fra San Francisco tog han til
Hollywood, hvor han fik hilst på berømte skuespillerinder og skuespillere.
Derfra gik rejsen videre til Chicago, hvor Ibrahim ønskede at være til stede ved
åbningen af verdensudstillingen i 1934. Til forbavselse for de mange tusind
gæster kørte sultanen ved åbningsceremonien ind på festpladsen i kongelig
procession. En kongesalut på 21 skud understregede situationen, der blev forsi
destof i aviserne i Amerika og Europa. I Washington mødte sultan Ibrahim den
amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt i det Hvide Hus. Præsidenten
lagde ikke skjul på, at han ikke anede, hvor sultanatet Johor befandt sig, og
iøvrigt ignorerede han sultanen og interesserede sig ikke for dennes problemer.
Ibrahim var derimod fuldstændig klar over de økonomiske vanskeligheder, som
USA dengang befandt sig i, og da han nu endelig havde faet orden i sit eget
sultanats økonomi, kunne han ikke dy sig for at orientere Roosevelt ved knapt
og præcist at sige til ham:
”Jeg er statsoverhovede i en meget lille stat, men jeg har balance i
budgettet, og nationen har ingen gæld!”.54
Sultanen havde i nogen tid ikke været ved godt helbred og måtte i september
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1938 rejse til Zürich for at søge lægebehandling. (Det var sultanens 12. rejse til
Europa). Efter at denne var afsluttet, blev han tilrådet at tage på kurophold i
Tyskland. På grund af optrækket til den anden verdenskrig valgte han i stedet
at tage til London. Få dage senere brød krigen ud. Det fortælles, at den 65-årige
sultan, under sit ophold i London, mødte en smuk kvinde, der stod og solgte
blomster udenfor Grosvenor House. Hun hed Marcela Mendel og stammede
fra Rumænien. Hendes moder gav undervisning i sang og musik. Sultanen
forelskede sig i blomsterpigen og giftede sig med hende den 6/11 1940. Sultanen
var, som nævnt, allerede i 1937 blevet skilt fra sin femte hustru, sultanah Helen
på grund af sin forlovelse med den tidligere omtalte Lydia Cecilia. Ægteskabet
med sidstnævnte synes aldrig at være legaliseret eller anerkendt af briterne. Der
foreligger i hvert fald ikke yderligere oplysninger om dette.

Anden verdenskrig

Efterhånden som krigen skred frem, blev det klart for sultanen, at han måtte
vende tilbage til Johor. London, hvor Ibrahim boede, var kommet under kon
stant luftbombardement, og situationen blev mere og mere truende. Den briti
ske regering hjalp sultanen og hans følge med transporten tilbage til Johor. Det
skete ombord på et krigsskib, der skulle bringe våben og forstærkninger ud til
de britiske tropper i Malaya. Konvojen sejlede under beskyttelse af under
vandsbåde og fly rundt om Sydafrika og ankom til Johor Bahru den 4/1 1941.
Ved sin tilbagekomst tog Ibrahim kommandoen over Johors hær og det
frivillige korps. Dette havde fået stor tilslutning i krigens første år og fik nu til
opgave at overvåge særligt vigtige områder. Sultanen fik af Johors ministerråd
tildelt titel af generalmajor. Der var nær kontakt med de britiske styrker, og
Johors hær fik til opgave, sammen med australske tropper, at forsvare områder
ne langs Johors kyster.
Japanerne invaderede Malakkahalvøen den 8/12 1941, og samme dag erklæ
rede USA og Storbritannien krig mod Japan. På dette tidspunkt overlod Ibra
him kommandoen over Johors hærenheder til sultanatets militære rådgivere.
Japanerne løb hurtigt det britiske forsvar over ende. Johors militære betydning
var stor. En erobring af Johors gummiplantager ville betyde en stor gevinst for
det råstoflattige Japan. Ved en besættelse af Johor ville japanerne få passende
flyvepladser nær Singapore og positioner for deres svære skyts, og Singapores
rolle som britisk Fjernøst-basis ville være radikalt forringet.
Ud fra den fejlagtige tanke, at Singapore ikke behøvede at regne med noget
angreb fra Johorsiden, havde briterne netop lagt selve flådestationen med dens
vældige tør- og flydedokker og dens magasiner i tilsyneladende sikkerhed på
nordsiden af Singaporeøen ved det smalle stræde, der skiller øen fra Johor på
fastlandet. Det blev imidlertid klart, at hvis japanerne kunne holde dette di
strikt under stadig ild fra det svære artilleri og under stadige luftangreb, ville
flådestationen i det store og hele være uanvendelig.
Meget tydede da også på, at briterne ville forsøge et desperat forsvar afjohor
som den sidste bastion inden et angreb på Singapore. En fordel for briterne lå
utvivlsomt deri, at de nu var i nærheden af deres hovedbase i det fjerne Østen Singapore - så de let kunne fa effektive forstærkninger frem. De kæmpende
tropper kunne støttes af de militære flyvebaser i Singapore.
Geografisk var sultanatet Johor nemmere for japanerne end den hidtil erob
rede del af Malakkahalvøen. Bjergene var lavere, junglen ikke så udbredt, og

102
Sultan Ibrahim som generalma
jor og leder afJohors hærstyrker
under den anden verdenskrig i
kampen mod japanerne. (Off.
statsfoto).

midt ned gennem sultanatet løb både hovedjernbanen og hovedvejen, der fører
frem til Singapore. De britiske tropper ville forsøge at holde stand ved en linie,
man kaldte Pownall-linien - efter Singapores øverstbefalende, Sir Henry PownalL Men da han først tiltrådte sin kommando nogle uger forinden, blev det
ikke til egentlige fæstningsværker, men højst improviserede forsvarsstillinger.
Japanerne nåede Johor Bahru allerede den 31/1 1942. I dagene forinden
havde generalkommandoen over Malaya med sultanens tilslutning givet befa
ling til Johors hærenheder, at de skulle overgive deres våben til briterne, så de
ikke faldt i japanernes hænder. Johor Bahrus indbyggere fik ordre til at gå
udenfor byen i nordlig retning, idet man regnede med, at japanerne, når de
nåede byen, ville bombardere Singapore, hvorfra man frygtede, at briterne ville
svare igen med at bombardere Johor Bahru.
Alle europæere var derimod i hast flygtet til Singapore over dæmningen, der
forbinder Johor med Singapore. I et forsøg på at afskære japanerne vejen,
havde briterne derefter sprængt dæmningen. Som forudset, forsøgte briterne
med et bombardement af højderne omkring Johor Bahru, at bremse den japan
ske fremrykning. Singapores fald blev fremskyndet, da japanerne nåede frem til
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dæmningen, hvor de straks sprængte de store vandledninger, der fører det
livsvigtige ferskvand fra Johor over til Singapore. Dem havde briterne skånet,
dengang de ødelagde selve dæmningen. Japanerne satte hurtigt store troppe
mængder over Johorstrædet til Singaporeøen. Fortsat kamp var håbløs. Storby
ens befolkning var i panik, og Singapore kapitulerede den 15/2 1942. Det
hollandske forsvar af deres Ostindiske besiddelser overgav sig kort efter i marts
måned.48
Allerede i februar måned var japanerne gået i land på Bali og besatte den del
af øen, der ligger nærmest Java. Det var ikke så meget på grund af øens rigdom
at japanerne havde sat sig fast her. Vigtigere var det for dem at sikre sig
flyvepladser i nærheden af Surabaja på Java, hvor de allierede på det tidspunkt
havde hovedkvarter.61
Malajiske muslimer havde i årene inden krigen med japanerne bragt refor
mistiske idéer med sig tilbage fra Cairo. De så en fornyelse af islam i Malaya
som et effektivt middel imod de racemæssige forandringer, som var bragt med
af europæere, men især af kinesere og indere. Dette medførte under den japan
ske besættelse en hetz mod disse. Japanerne lod malajerne i fred. Inderne blev
behandlet lemfældigt, hvorimod det gik hårdt ud over briter, kinesere og eurasianere, der blev interneret i primitive fangelejre rundt omkring på halvøen. I
én af disse lejre havnede også en del af efterkommerne efter Mads Langes søn,
Andreas Emil Lange.
Trods den japanske besættelse følte sultan Ibrahim sig alligevel så sikker, at
han forblev i sit palads i Johor Bahru. Ved hans 60-års regeringsjubilæum blev
det fremhævet, at sultanen var blevet behandlet med respekt af den japanske
administration, fordi han havde modtaget den høje orden af selve den japanske
kejser. Endvidere, at sultanen ikke selv samarbejdede med japanerne men
havde overladt dette til Johors premierminister.49
En del af sultanerne på Malakkahalvøen havde kollaboreret med japanerne,
og det ville være nærliggende at antage, at Ibrahim også kunne være fristet til
det samme. Japanerne havde jo fjernet de ham påtvungne og forhadte britiske
rådgivere, der havde frataget ham næsten al hans magt. Kilder ved hoffet
hævder imidlertid, at sultanen dér holdt en klar linie. Efter befrielsen forstødte
han således en prins, der havde fraterniseret for meget med besættelsesmagten.
Ironisk nok bidrog sultanernes svækkede stilling under okkupationen til en
stærkere opfattelse af nødvendigheden af en forenet malajisk nation. Selvom
japanerne tidligt i 1943 havde tilbagegivet sultanerne de privilegier, de tidligere
havde nydt under briterne, så viste de ikke sultanerne de samme hensyn, som
briterne havde gjort.
Den 3/9 1945 generobrede briterne Malaya. De ønskede snarest at skabe en
Malayisk Union, og fa måneder efter den japanske overgivelse sendte den
britiske regering i 1946 en særlig repræsentant, Sir Harold MacMichael, ud
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med en ny traktat til de malajiske sultaner. Ifølge denne skulle der dannes en
Malajisk Union. Sir Harold mødte først op hos sultan Ibrahim i Johor. Da
denne var overbevist om den britiske regerings oprigtighed, godkendte han
traktaten.49
Derefter rejste Sir Harold MacMichael rundt til de andre regenter og fik
deres godkendelse. Men da det blev bemærket, at traktaten i påfaldende hast
var blevet underskrevet af sultanerne, gav det anledning til mistanke om, at
MacMichael havde benyttet ”intimidation” for at opnå sultanernes godkendel
se, og det udviklede sig til en alvorlig misbilligelse blandt malajerne i hele
Malaya. Især Johors befolkning protesterede. Som resultat af protesterne blev
”MacMichael traktaten” trukket tilbage og erstattet af en almindelig overens
komst, der er kendt som ”Federation of Malaya Agreement”. Den blev endeligt
undertegnet den 1/2 1948.49
Efter afslutningen af den japanske besættelse havde sultanens helbred ikke
været for godt. Han måtte atter i flere omgange tage til Storbritannien og
Schweitz for at fa lægebehandling. Under et af opholdene i London i 1950 fødte
sultanah Marcela Mendel ham datteren Meriam - kun to dage efter sultanens
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77-års fødselsdag. Ved faderens død ni år senere arvede Meriam en stor for
mue. Da hun blev voksen åbnede hun et kunstgalleri i London, hvor hun, i
skrivende stund, fortsat lever. Prinsessen giftede sig i 1978 med en popstar,
Barry Ryan, men dette ægteskab blev opløst to år senere.
På grund af en opblussen af sin sygdom var sultan Ibrahim i 1959 atter taget
til London. Det blev hans sidste rejse til Europa, for under opholdet kom der
pludselig en forværring af hans sygdom. Da underretning om sultanens alvorli
ge tilstand nåede Johor, fløj hans ældste søn, kronprins Ismail, sammen med
Ibrahims livlæge omgående til London. Kronprinsen håbede at kunne bringe
den gamle sultan hjem til Johor i live, så han kunne dø dér. De kom desværre
for sent. Sultan Ibrahim døde den 8/5 1959. Han blev 86 år gammel. Sultanen
havde da været sit lands overhoved i 64 år, hvilket var længere end nogen
monark på den tid. Til stede ved dødslejet i suiten på et Londonhotel var kun
hans sjette hustru, sultanah Marcela, og deres eneste barn, den otteårige dat
ter, Meriam.

Ismail - Mads Langes oldebarn

Som tidligere nævnt sendte Ibrahim sin ældste søn, Ismail, (f. 28/10 1894) i en
almindelig malaj skole i Johor Bahru. Samtidig fik han en britisk opdragelse af
en europæisk guvernante. I 1904 blev den 9-årige prins sendt til Storbritannien,
ledsaget af sine to yngre brødre, Tunku Aris Bendahara Abu Bakar og Tunku
Temenggong Ahmad. Ismail fik en meget bred uddannelse i England, hvor han
over en seksårig periode studerede på flere af de kendte skoler. Han vendte
tilbage til Johor i 1910.
På hjemvejen var han ledsaget af Dato’ Onn bin Ja’afar, der var fader til det
senere Malaysias første premierminister, Dato’ Hussein Onn. Begge studerede
efter hjemkomsten på Malay College i Kuala Kangsar, hovedstaden i sultana
tet Perak. Under opholdet fik Ismail tyfus og måtte i 1911 vende tilbage til
behandling i Johor Bahru.
I 1913 tog Ismail atter til Storbritannien, hvor han denne gang opholdt sig i
7 år. Derefter gennemrejste han Storbritannien og det meste af Europa. (Sulta
nen beklagede engang overfor forf., at han desværre aldrig på sine rejser i
Europa havde været i Danmark, oldefaderen, Mads Langes, fædreland). I 1920
vendte han tilbage til Johor, hvor han samme år, ægtede sin kusine Ungku
Aminah, datter af en tidligere premierminister, Ungku Ahmad. Sultan Ismail
har fortalt forf., at faderen en dag havde kaldt ham til sig og sagt, at nu skulle
han giftes med denne kusine, som han iøvrigt knap nok kendte. Dette ægteskab
blev - som altid i Østen - arrangeret af faderen. Børnene havde blot at indord
ne sig! Ibrahims næstældste søn, Tunku Abu Bakar, fik samtidig besked på, at
han skulle giftes med søsteren til den kommende kronprinsesse.
Mens sultan Ibrahim levede, var kronprins Ismail sin faders højre hånd.
Han fik til opgave at føre tilsyn med staten Johors bagland under den økono
miske ekspansion, der kom i trediverne og fyrrerne. Han lærte af sin fader de
vanskelige forhandlinger med de skiftende britiske rådgivere, som forsøgte at
begrænse ikke alene Johors civile forvaltning, men også sultanens særlige rettig
heder.
Ismail fungerede som regent under faderens mange udenlandsrejser og klare
de mange vanskelige opgaver med stor dygtighed. Det kongelige hus havde
også en meget vanskelig opgave med at holde sammen på staten i de mørke år
under den japanske besættelse og den politiske uro, som fulgte bagefter.
Efter faderens død blev Ismail den 6/6 1959 - i en alder af 64 år - udråbt som
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sultan af Johor og helligede sig derefter sine kongelige pligter. Således blev der
efter hans død i en nekrolog i Johors største avis skrevet:

”Han var personlig interesseret i sit folks velfærd og støttede alle aktivi
teter i staten, som gavnede befolkningen. (...). Hans råd til sit folk var
altid at tilskynde dem til at fremme harmoni og solidaritet og at arbejde
hårdt og samarbejde med regeringen til fælles gavn for landet”.62

Min onkel sultanen

Første gang, forf. mødte sultan Ismail, var på hjemrejse fra en lægekongres i
Tokyo i 1969. Jeg havde forinden skrevet til sultan Ismail og fortalt om vort
slægtskab gennem hans tipoldemoder, Mads Langes moder, Maren Hansen i
Rudkøbing, som var vor fælles stammoder. Sultanen svarede med et venligt,
håndskrevet brev, at jeg skulle være velkommen til at besøge ham. Han anførte
sit private telefonnummer på slottet i Johor Bahru. Jeg skulle blot ringe til ham,
når jeg kom til Singapore.
Efter aftale mødte jeg sultanen i Singapores internationale lufthavn. Efter at
have præsenteret mig for sultanen og overrakt ham nogle gaver, sagde han, at
han gerne ville se mig den næste morgen klokken ni på sit slot i Johor Bahru,
hvor vi så kunne snakke nærmere sammen. Han overlod derefter til sin sekre
tær, Sulaiman, at aftale nærmere, idet flyet fra Tokyo med hans søn, Mahmood, netop var landet. Sultanen fandt dog lige tid til at præsentere mig for
svigerdatteren, prinsesse Zanariah, der var ude med sin nyfødte datter, Maimunah, Mads Langes tipoldebarn, for at hente sin mand. Jeg blev straks slået
af hendes skønhed og fik senere at vide, at hun havde været Malaysias skøn
hedsdronning. Sultanens sekretær sagde derefter, at han ville hente mig den
følgende dag ved Johors grænse.
Sulaiman hentede mig næste morgen ved grænsen og kørte mig op til sulta
nens slot, Istana Bukit Serene. Her blev jeg ført ind i spisesalen, hvor sultanen
ventede mig og straks bad mig tage plads på sin højre side ved det store
spisebord. Herfra havde jeg en pragtfuld udsigt gennem de store glasdøre, der
førte fra slottets spisesal ud til en terasse. Derude så jeg en mængde orkidéer
med blomster i alle mulige fantastiske farver, kravlende op ad træerne. Da jeg
udtalte min beundring over orkidéerne, sagde sultanen, at jeg gerne måtte gå
derud. Jeg fulgte opfordringen, og mens jeg derude stod og så på de mange
orkidéer, følte jeg den - næsten familiære, tør jeg godt sige - fortrolighed, at jeg
kunne give mig tid til at nyde synet af de farvestrålende blomster, alt imens
sultanen sad alene tilbage inde ved bordet og tålmodigt ventede på min tilbage
komst.
Det viste sig, at jeg var inviteret til at deltage i sultanens morgenmåltid.
Under dette måtte jeg fortælle om mig selv, om Danmark, om vort slægtskab og
meget mere. Jeg sad og følte mig på en ejendommelig måde som hjemme, og
under vor samtale, som foregik i en meget afslappet form, prøvede jeg at finde
ud af hvorfor. Sultan Ismail var kraftig af bygning. Ansigtet var rundt og
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fyldigt. Han lignede på mange måder min far. Han smilede på samme måde.
Jeg kunne mere end ane slægtskabet, men også samtidig mærke en gensidig
sympati. Han behandlede mig med den yderste venlighed, og jeg følte slet ikke,
at jeg dér sad og talte med et statsoverhoved, en sultan, men snarere at jeg
snakkede hyggeligt med en nær slægtning. Min kone og datter, der senere kom
med på flere private besøg hos Ismail fik også den samme følelse. Vi blev
simpelthen behandlet som medlemmer af familien. Indbyrdes kaldte vi ham
derfor altid ”onkel sultanen”. Der var noget helt specielt ved hans personlig
hed, han var venlig på en værdig måde.
En anden dag viste sultanen mig en bog, han lige havde faet af forfatteren
Beverley Nichols, som tidligere havde besøgt ham. I den er der et afsnit, hvori
forfatteren omtaler sit besøg hos sultanen, og hvor han giver en udmærket og
dækkende beskrivelse af ham:
”Det første, man kan sige om sultan Ismail afJohore - jeg tror, at dette
ikke lyder som spytslikkeri - er, at han bærer med sig, selv under de
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mest fornuftstridige omstændigheder, en aura af kongelighed. Se ham,
hvor han kommer for at hilse på os. Han går med lærredsbeklæder, en
kortærmet skjorte, åben i halsen, og en medtaget gammel hat. Han
sveder, fordi han har skyndt sig, og han tørrer sveden af panden med et
kulørt lommetørklæde. Og alligevel, på en eller anden måde, så har han
denne kongelige værdighed, ikke fordi man véd, at han er kongelig, men
fordi - well, because he is!”.()3
Der gik lang tid med snakken frem og tilbage. Sultanen fortalte mig, at det var
første gang, han havde faet besøg af én af sine danske slægtninge, og det
glædede ham. Da vi var færdige med måltidet, kaldte sultanen Sulaiman til sig
og gav ham besked på at vise mig rundt i slottet. Sulaiman fortalte herunder, at
dette var bygget af sultan Ibrahim før anden verdenskrig. Det indeholdt flere
pragtfulde sale. Alle vegne så man talrige, pragtfulde kunstskatte, som sulta
nerne gennem årene havde samlet sig. Sultanens private gemakker på første sal
blev også forevist.
Efter at have beset slottet, kørte Sulaiman mig ud i slottets park, hvor
sultanens gæstehuse blev forevist. De var meget fint indrettet, delvis bygget op
på pæle, således at hele stueetagen var åben med kun få ret smalle vægge. Disse
var dækket af vitriner, hvori der var anbragt mange smukke og kostbare figurer
og vaser i glas og porcelæn. Stueetagen var domineret af en bred trappe, som

Sultan Ismails residens er det smukke slot, Istana Bukit Serene, der ligger på et højdedrag i

hovedstaden, Johor Bahru. (Skænket forf. af sultan Ismail).
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førte op til de private gemakker ovenpå. Ved trappen i stuen var der anbragt
nogle dybe lædermøbler omkring en pejs. Ovenpå var der flere soveværelser
med hver sine badeværelser i fornem udførelse.
Sultanen havde også en privat zoologisk have. Den rummede den største
samling af sjældne fugle sat ud i et smukt søområde. Jeg fik også forevist
bilparken, der omfattede omkring fyrre automobiler. De var alle meget velhold
te, idet chaufførerne dér gik og pudsede så de forkromede dele og lakken
skinnede. Der var selvfølgelig flere Rolls-Roycer og Bentley automobiler, selv
om det nok var Mercedesvognene, der dominerede i garageanlægget. Sultanen
yndede dog gerne at køre - alene, kun med sin bodyguard, Osman, som
chauffør, og uden politiledsagelse — i en af de tre mere ydmyge Volvo’er, han
havde. Endelig blev der også lejlighed til at beundre de levende hestekræfter,
der forefandtes i form af sultanens over hundrede pragtfulde heste. Disse blev
benyttet til de hestepolokampe, som var hans største hobby. De blev afholdt
hvert år på sultanens fødselsdag.
Den næste dag ringede sultanen til mig på mit hotel i Singapore og sagde,
han ville hente mig, så vi sammen kunne køre over til Johor for at se på hans
holds træning til den forestående hestepolokamp. Denne skulle finde sted på
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hans fødselsdag få dage efter. Under kørslen overrakte sultanen mig et indram
met, gammelt fotografi visende hans oldefar, sultan Abu Bakar, siddende ved
siden af Cecilia, Mads Langes datter. Hun har deres førstefødte, den lille, ca. ét
år gamle prins Ibrahim, siddende på sit skød. Det var det billede, Krarup
Nielsen havde gengivet i sin bog om Mads Lange. Endelig gav sultanen mig et
farvefoto med sin dedikation. Det viste ham i militæruniform, siddende i den
spisestue på slottet, hvor vi mødtes første gang.

Hestepolo

Vi passerede grænsen mellem Singapore og Johor uden at standse for den ellers
skrappe toldkontrol. Grænsebetjentene stod pænt ret og gjorde honnør for os,
da vi passerede i sultanens store, åbne Mercedes med nummerpladen:
”H.R.H.S.I.J.” Vi kørte derefter direkte ud til polopladsen, hvor den spænden
de hestesport var i fuld gang. Man trænede til de forestående kampe med
gæsteholdene fra de andre sultanater. Sultanen præsenterede forf. for sin ældste
søn, Tunku Mahmood. Denne var på det tidspunkt i sin bedste alder, 37 år
gammel, ikke så høj som faderen, men med kraftig, sportstrænet legemsbyg
ning. Hans ansigtsudtryk kunne virke lidt brutalt, hvilket forstærkedes af mun
den med de nedtrukne mundvige, som er så typiske i vor familie. Næsen var
bred med den flade profil, som man ser det hos Østens folk. Hele hans fremto
ning gav indtryk af et karakterstærkt mandfolk, som man på den ene side far
respekt for, men på den anden side også gør én bange. Man ville nødig have
ham som fjende. Han var dog altid venlig overfor forf. (som han kaldte ”cousin
doc!”) og inviterede flere gange mig og min hustru hjem til frokost på sit slot.
Mahmood viste sig at være en meget aktiv og ivrig polospiller og deltog mod
stor dygtighed i de hårde kampe, hvor de svedige og udmattede heste blev
skiftet ud efter ca. 8 minutters hårdt ridt. Friske heste blev hentet direkte fra
sultanens hestestald.
Mahmood havde inviteret en dygtig polospiller, en Mr. Zobél fra Filippiner
ne, til at spille på sit hold mod et hold fra sultanatet Selangor. De skulle kæmpe
om førstepræmien på sultanens fødselsdag et par dage senere. Det var en kamp,
hv.or der virkelig var fart over feltet.
Der var også flere officerer fra den britiske flådebase i Singapore, som deltog i
polokampene. En britisk dyrlæge spillede også med. Han hjalp desuden sulta
nen med at kontrollere hestenes sundhedstilstand.
Sultanen fortalte, at han selv havde været en meget ivrig polospiller i sine
yngre dage, men nu forhindrede hans høje alder ham desværre i at deltage
aktivt. Han opretholdt imidlertid stadig sin stald med de pragtfulde rideheste,
som udelukkende blev benyttet ved polokampene. Sultanen fortalte, at hestene
var specielt udvalgte. De kom fra Australien, han havde ingen arabiske heste.
Vi oplevede også at se Mahmoods søn, Tunku Ibrahim Ismail, som anfører
for et juniorhold kæmpe mod et gæstende juniorhold fra nabostaten, sultanatet
Pahang. Mahmood havde inden kampen gjort meget for at indgyde sønnen
selvtillid, han måtte ikke tabe - i sultanfamilien blev man altid den første! Forf.
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oplevede således i Mahmoods hjem, at han på sønnens beskyttelseshjelm male
de et symbol, som skulle bringe ham til sejr i juniormesterskabet. Efter nogen
overvejelse blev det til flagsymbolet for ”Number one”. Tunku Ibrahim Ismails
hold blev da også nummer ét.
Da polokampen var forbi, trak sultanen sig tilbage, og hans livvagt, kørte
ham tilbage til slottet. Mahmood førte derefter alle polospillerne og vi øvrige
gæster op til polopladsens klubhus. Her blev der budt på drinks, og man talte
hyggeligt sammen en times tid, hvorefter alle brød op og kørte hver til sit.

Sultanens fødselsdag

Sultanens fødselsdag blev altid fejret med pomp og pragt. Overalt vajede sulta
nens og Malaysias flag. Både ved slottet og rundt omkring i Johor var der
opstillet æresporte. Disse var prydet med sultanens våbenskjold med hans
initialer og bar inskriptioner med hyldest til sultanen. Der var også porte med
lykønskningsinskriptioner fra nabosultanatet Pahang. Aviserne var i dagene
omkring fødselsdagen fyldt med annoncer, der bragte billeder af sultanen med
lykønskninger - dog også med en tydelig henvisning til person eller firma bag
annoncen.
Oppe på slottet, Istana Besar, holdt sultanen en lukket audiens i anledning
af sin fødselsdag. Der var i forvejen udsendt invitationer, vedlagt passérsedler,
der gav adgang til det i dagens anledning lukkede slotsområde. Gæsterne skulle
give møde foran slottet inden kl. otte om morgenen. Kvinderne blev her vist
direkte på plads inde i tronsalen. Mændene blev derimod ført over til en
tempellignende bygning, der lå tæt ved slottet. Her fandt man regeringen
repræsenteret ved premierministeren og alle ministrene. Disse var iført de flot
te, hvide Dato’-ordensdragter med gyldne knapper med Johors rigsvåben, og
guldbrokader på kraver og epauletter. Dertil midnatsblå, guldgallonerede ben
klæder. Der var også mange officerer fra hær, flåde og luftvåben. Landets
dommere bar mørke embedskapper og pudrede parykker - et minde fra den
britiske periode - som prægede mange af ceremonierne ved sultanens fødsels
dagsfest. Øvrige embedsmænd og civile gæster mødte enten i farverige, malaji
ske festdragter eller det forordnede mørke jakkesæt. Mange med slips i brogede
farver.
I midten af tempelbygningen var der en stor tribune med et rigt udskåret,
rødt rækværk udenom. Bygningens tag blev båret af fire, ret spinkle røde søjler
af træ. Selve træloftet var holdt i en grå tone, smykket med forgyldt stukkatur.
Oppe på tribunen stod der opmarcheret en række lansenerer fra den kongelige
livvagt. Deres uniformer var gråblå og de bar et bredt, gult skærf fra højre
skulder til venstre hofte. Dette var foroven prydet med Johors kongekrone og
rigsvåben med to tigre, der holdt et skjold imellem sig. Lansenerernes spyd
havde imponerende store, flammeformede gyldne spydpidser. I det lavere af
snit af tempelbygningen stod også en række lansenerer langs væggene, flankeret
af fanebærere med hvide faner, der havde en malajisk indskrift.
Efterhånden som de mandlige gæster ankom til templet blev de budt velkom
men afen ceremonimester, der anviste dem plads efter klasse og rang. Medlem-
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mer af den kongelige familie og alle i første rangklasse blev vist op på tribunen,
hvor der bagest stod en tronstol. De andre gæster fordelte sig i templets nedre
afdeling.
Kort før klokken otte ankom kronprinsen og prinserne. Oppe på tribunen
satte kronprinsen sig i tronstolen. Tre mullaher stillede sig foran kronprinsen
og læste nogle bønner. Herunder blev der afgivet en salut på 21 skud fra
kanoner, der var opstillet på plænen lige udenfor tempelbygningen, og så tæt på
denne, at templets spinkle trækonstruktion rystede faretruende under fødderne
på én.
Straks efter denne kongesalut blev alle gæsterne ført over til kongeslottet i
procession. Denne var anført afen ceremonimester med otte lansenerer. Umid
delbart efter kom en marskal. Denne bar sultanens gyldne embedssværd, hol
dende på dets skede, så det hvilede på venstre skulder med fæstet opad. Efter
marskallen gik kronprinsen, ordensskatmesteren, Johors premierminister og de
andre ministre. Processionen afsluttedes med endnu flere fanebærere, lansenerere og ceremonimestre, der førte resten af de mandlige gæster hen til konge
slottet. Kronprinsen og hans følge gik her ind i slottet gennem en sideport. Alle
andre gik op ad slottets brede hovedtrappe til tronsalens store porte. Dér blev
man modtaget af kvindelige statssekretærer, som anviste gæsterne de reservere
de pladser inde i tronsalen.
Herinde lagde man først mærke til de imponerende, gyldne og rigt udskårne
tronstole, der stod på en forhøjning bagest i salen. Tronstolenes armlæn var
fortil prydet med udskårne tigerhoveder. Små fodskamler var anbragt foran de
høje tronstole.
Væggene i tronsalen var holdt i en afdæmpet créme farve. På væggene hang
kæmpestore malerier, der viste de britiske konger og dronninger fra tiden før
staten Malaysia blev oprettet. Malerierne mindede om den nære tilknytning,
Johors sultaner gennem årene havde haft til det britiske kongehus. Sultanerne
Abu Bakar og Ibrahim var dog naturligvis også repræsenteret, iklædt de deko
rative og farverige malajiske festdragter.
I den ene side af tronsalen var den kongelige familie placeret på de forreste
rækker. Premierministeren og regeringens øvrige medlemmer sad overfor i den
anden side af salen .
Man kunne snart høre på politieskortens sirener, at sultanen og sultanahen
ankom til slottet. Der lød en trommehvirvel, og alle rejste sig mens et militæror
kester udenfor spillede Johors nationalmelodi. Kort efter blev nogle døre bag
ved tronen slået op, og Mads Langes oldebarn, sultan Ismail og sultanah
Aminah trådte ind og tog plads i de gyldne tronstole. Sultanen bar en hvid,
europæisk olTicersuniform med sabel. Sultanahen var i en flot kjole med guld
brokader.
De ceremonielle højtideligheder begyndte nu med, at tre mullaher trådte
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Mads Langes oldebarn, sultan Ismail, taler til gasterne i tronsalen ved den officielle
reception på sin fødselsdag på slottet Istana Besar. På den forreste rakke ses den kongelige
familie. (Off statsfoto).

frem foran tronen. Den ældste, der stod i midten, råbte højt med en messende
stemme noget, der lød som: ”Bena!, Bena!, Bena!”, hvorefter han fremsagde
nogle bønner. Herunder sad alle andægtigt med håndfladerne opad. Efter bøn
nen rejste sultanen sig, trådte frem og holdt en kort tale, der blev transmitteret i
Johor State Radio.
Efter talen fulgte lykønskningshilsener fra sultanens børn. Dette skete på den
måde, at først trådte kronprinsen og kronprinsessen frem foran tronen og buk
kede dybt. Derefter kom sultanens anden søn og efter denne hans datter, begge
med ægtefæller. De hilste sultanen på samme ærbødige og stille måde, da ingen
af dem sagde noget. Men efter de kongelige trådte premierministeren frem og
holdt dagens eneste tale, hvori han bragte en lykønskningshilsen fra Johors
regering og folk. Efter premierministerens tale læste mullaherne igen flere bøn
ner. Derefter kom der en pause i højtidelighederne hvor sultanen og sultanahen
trak sig tilbage for et kort hvil i gemakkerne bagved tronen.
Efter pausen overrakte sultanen personlig de højeste klasser afjohors Krones
Orden til de udvalgte af gæsterne, som i forvejen havde faet besked fra ordens
kapitlet. I lighed med skikken ved det britiske hof skete denne tildeling af
dekorationer kun denne ene gang om året på sultanens fødselsdag.
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Ceremonien sluttede med bønner, hvorefter sultanen og sultanahen sammen
med prinser og prinsesser trak sig tilbage til de kongelige lokaler bagved tro
nen. De øvrige gæster forlod tronsalen for at samles i en sal i slottets stueetage,
hvor der stod borde med ”soft drinks” og søde kager i mange variationer til
gæsterne. Senere kom prinserne og deres pårørende ind og hilste rundt på
gæsterne. Kort efter skiltes man og kørte hver til sit.
Eftermiddagen tilbragte sultanen altid med sine gæster på polopladsen. Her
kæmpede hold fra Johor med andre sultanater om de store, flotte pokaler, der
stod stillet op på borde foran sultanens loge. Det var dog som regel hold fra
sultanatet Pahang, der blev kæmpet mod. Her var der, som tidligere nævnt, et
nært venskabs- og slægtsforhold mellem sultanaterne Johor og Pahang, som
stammede fra dengang sultan Abu Bakar og Cecilias datter, prinsesse Mariam
- Mads Langes barnebarn - blev gift med sultan Mohamud af Pahang. Når
polokampene hen under aften var afsluttet, uddelte sultan Ismail og sultanahen
pokaler til de vindende hold, hvorefter de kørte hjem til slottet.
Polospillerne og særligt indbudte gæster blev derefter inviteret på en drink i
poloklubbens bar, mens man ventede på medlemmer af kongehuset og regerin
gen, der ikke havde været interesserede i at sidde i varmen for at overvære
polokampene. Alle var inviteret med damer.
Når selskabet var samlet, kom sultanen alene tilbage fra slottet. Sultanahen
deltog aldrig i denne mere afslappede del af fødselsdagsfesten, hvor der var
musik og dans. Da sultanen trådte ind i poloklubbens sal, intonerede orkestret
Johors nationalmelodi, hvorefter han og gæsterne tog plads ved bordene. På
bordene stod der skåle og fade med alle mulige, dejlige og spændende malajiske
retter. Sultanen havde de mest prominente af gæsterne ved sit bord og så gerne
et par kønne damer placeret ved sin side. Der blev ikke ved denne aftenfest
holdt officielle taler, som man kender det i Europa. Denne aften hyggede
sultanen sig. Det var utvivlsomt den del af fødselsdagsfesten, han glædede sig
mest til.
Til maden blev der serveret ”soft drinks”, indtil anførerne for de vindende
hold fra dagens polokampe kom for at fejre sejren ved at gå rundt og byde
”Veuve Clicquot” champagne fra pokalerne. Efter spisningen blev der spillet
op til dans, hvori sultanen dog ikke selv deltog. Først langt ud på natten brød
han op og kørte hjem.
I lighed med skikken ved det britiske hof var der dagen efter sultanens
fødselsdag inviteret flere tusinde gæster til teselskab i slotsparken. Under dette
var der underholdning med orkestre og optræden af nationale dansere. Samme
aften blev der afholdt et tattoo på pladsen foran regeringens gæstehus. På en
overdækket forhøjning i den ene ende af pladsen var der opstillet to store,
læderbetrukne lænestole til kronprinsen og kronprinsessen. Rundt omkring
pladsen vajede sultanens og det malajsiske flag side om side, og midt på denne
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var der opmarcheret et talstærkt sækkepibeorkester fra det britiskprægede poli
tikorps i Singapore.
Alle de kendte numre for sækkepibeorkestre blev spillet under dannelse af
mange indviklede formationer. Afslutningen på tatooet var imponerende. Lyset
på pladsen blev slukket, og orkestret marcherede nu rundt i mørket, kun med
små elektriske pærer i huerne og lys inden i trommerne. Det var betagende til
sidst at høre den enlige trompeter blæse retræten i den mørke tropenat!

Ismails børn

Sultan Ismail fik tre børn, sønnerne Tunku Mahmood og Tunku Abdul Rahman og datteren Tunku Maimunah. Tunku Mahmood blev født den 8/4 1932
og var det første barn, sultanah Aminah fik, efter at hun havde haft flere
aborter og født 3 børn, der enten var døde kort efter fødslen eller kun levede
kort tid. Dette ses ikke ualmindeligt i ægteskaber mellem nært beslægtede.
Sultan Ismail og sultanah Aminah var jo fætter og kusine.
Aret efter, den 25/11 1933, fødte sultanahen sønnen, Tunku Abdul Rahman,
og den 12/2 1939 kom det sidste barn, datteren Tunku Maimunah, til verden.
Alle i sultanfamilien kendte deres forfader, Mads Lange fra Danmark. De
mente, at Langeland var opkaldt efter Langefamilien. Det er tidligere omtalt,
at Mads Langes barnebarn, oversygeplejerske Cecilie Veitch, endda engang vil
le gøre krav på Langeland, som også hun troede tilhørte Mads Lange-slægten.
I den årrække, forf. besøgte sultan Ismail, var hans næstældste søn, Tunku
Abdul Rahman, kronprins, idet han i 1961 af Johors Kongelige Råd og med
sultanens samtykke var blevet udnævnt til at remplacere den dengang 29-årige
Mahmood som kronprins. Baggrunden for dette vil senere blive omtalt.
Kronprins Abdul Rahman lignede sin fader meget. Han havde den samme,
kraftige bygning, men var knap så høj. Det fyldige ansigt var karakteriseret af
et smalt skæg omkring munden som skjulte de lidt mutte mundvige. På billeder
af hans oldefar, sultan Abu Bakar, kan man se, at denne havde samme type
skæg. Tunku Mahmood havde en lille moustache, mens sultanen altid var
glatbarberet.
Kronprinsesse Shahariah var datter af Malaysias første konge, sultanen af
staten Negri Semblian. Shahariah var meget spinkel og fin. Hun havde altid et
charmerende smil og var yndig i sin optræden. Ægteparret havde kun ét barn,
sønnen Tunku Bakar, Mads Langes tip-tipoldebarn. Han var kun fem år, da
forf. så ham første gang. Efter afsluttet skoleuddannnelse blev han sendt på en
militærskole i Australien for at fa den uddannelse, faderen fandt nødvendig for
en kommende tronfølger. Kronprinseparret adopterede senere en pige, Tunku
Farah, der var født 15/1 1976.
Kronprins Abdul Rahman var - ligesom farfaderen, sultan Ibrahim - meget
interesseret i jagt. Han fortalte engang forf., at han for ikke så længe siden flere
gange forgæves havde været ude for at skyde en tiger - en frygtet ”man-eater” som havde hærget befolkningen i kampongerne inde i junglen ovre i området på
Johors vestkyst ved det sydkinesiske hav. Kronprinsen havde flere gange været
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Sultan Ismails næstældste søn, prins Abdul

Sultan Ismails datter prinsesse Maimunah

Rahman med hustruen, prinsesse Shaha-

med ægtefællen prins Osman. (Off statsfoto).

riah. (Off. statsfoto).

tæt på tigeren, men ikke kunnet komme på skudhold af den. En dag kørte en
taxa tilfældigvis forbi på en smal vej, der førte gennem junglen i netop det
område, hvor ”man-eateren” huserede. Tigeren havde aldrig før set en taxa.
Den sprang modigt frem for at angribe dette larmende uhyre. Da chaufføren
pludselig så den grusomme tiger foran vognen, trykkede han af bar skræk
speederen i bund og kom derved til at køre tigeren over. Da han atter fik
standset vognen, så han at ”man-eateren” lå lemlæstet og død på vejen.
Chaufføren var henrykt over at slippe med livet i behold, men kronprinsen
ærgrede sig meget over, at dette kongelige bytte skulle fa en så skændig død - at
blive kørt over af en taxa!
Sultanens yngste, datteren prinsesse Maimunah, lignede sine søskende me
get, var dog slankere, en sød og charmerende type. Maimunah var gift med sin
fætter, prins Osman. De havde flere børn, men adopterede alligevel også et
barn. Prinseparret boede i sultan Ibrahims gamle residens, ”Istana Pasir Pelangi”, som han havde bygget ude ved polopladsen. Prinseparret havde rejst
meget i Europa og var især meget begejstret for Italien. De fortalte engang forf.,
at de under et besøg i Vatikanet i Rom havde beundret Michelangelos fresker i
loftet i det Sixtinske kapel. Natten efter dette besøg tilbragte de på et hotel,
hvor loftet i soveværelset også var rigt dekoreret med typiske italienske fresker.
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Da prins Osman vågnede næste morgen, slog øjnene op og i loftet over sin seng
så de samme dekorationer, som udsmykker lofterne i de italienske gravkapeller,
troede han et øjeblik, at han var død og allerede lå i kapellet. Den oplevelse
havde de moret sig meget over — men først, da han var blevet rigtig vågen!
Senere byggede de et nyt palads på en stor, højt beliggende grund, som
Maimunah havde faet af sin far, sultanen. Heroppe var luften meget mere frisk
end i paladset nede ved polopladsen. Deres nye hjem havde de udstyret med
nyt inventar overalt. Maimunah fortalte, at de havde gjort de fleste indkøb til
hjemmet på deres rejser i Europa. De havde især været betaget af udvalget i
Venedig. I Murano ved Venedig havde de købt mange af de kunstfærdigt
udførte standerlamper og lysekroner af krystal og farvet glas. Alt kom heldigvis
i hel stand til Johor Bahru og var nu anbragt forskellige steder i paladsets sale.
Meget raffineret var et stort, rundt spisebord af tykt, røgfarvet glas, hvor forf.
med hustru og nogle andre gæster blev budt på et overdådigt måltid. Spisestel
let var meget elegant. Det var fremstillet i Tyskland på de berømte Rosenthai
fabrikker. Stellet var dygtigt dekoreret med guld og stærke, men vel afstemte
farver omkring Maimunahs kongelige monogram. Det kostbare stel blev frem
hævet af et tungt bestik afægte guld, også præget med samme monogram. Hele
paladsets indretning var imponerende med mange, store sale. Gæsterummene
havde hver sine farver, og de sanitære installationers farver var tilsvarende
afstemte. Hvert gæsteafsnit vendte ud mod en åben havesal, hvor man kunne
sidde og nyde udsigten til den store park med dekorative, høje palmer.

Mahmood

Tunku Mahmood var som nævnt Sultanah Aminahs første barn der endelig efter sultanahens tidligere omtalte vanskeligheder med at gennemføre gravidi
teter- blev bragt levende gennem den første tid efter fødslen. Ønskebarnet, den
længe ventede tronfølger, blev født den 8/4 1932.
Mahmood blev indsat som kronprins af Johor i 1959, men som ovenfor
refereret blev denne titel frataget ham i 1961 på grund af hans vanskelige sind.
Dette var sket efter sigende og har gennem årene, også efter at han var blevet
afsat som kronprins, givet ham flere alvorlige problemer. Således skød og dræb
te han engang en smugler, han havde grebet på fersk gerning. I retten påstod
han, at han havde skudt smugleren i selvforsvar.48
Tunku Mahmood var gift to gange. Hans første hustru, der hed Josephine
Trevorrow, var født i England. Med hende fik han én søn, Ibrahim Ismail, og
tre døtre, Kamariah, Besar Zabedah og Azizah. Mahmood opløste ægteskabet
med Josephine Trevorrow og giftede sig i 1961 med Hajjah Zanariah, der var
”Miss Malaysia” i 1960. I dette ægteskab kom der fem døtre og én søn, Tunku
Abdul Majid. Den ene af døtrene, Tunku Noraini, havde blå øjne. Hun blev
præsenteret for forf. som ”Miss Denmark” - som hendes moder sagde, et minde
om hendes danske afstamning gennem Mads Lange!
Prins Mahmood var utvivlsom den mest dominerende af sultanens børn og
nok den stærkeste personlighed. Han interesserede sig meget for biler. Desuden
var han en habil pilot og havde både fly og helikopter. Mahmood havde endda
indrettet en landingsplatform til sidstnævnte lige udenfor sit slot.
En gepard var hans kæledyr. Den gik frit rundt i hjemmet og børnene legede
med den. De var dog ikke helt trygge ved den. Forf. overværede således, at
Mahmoods søn, Ibrahim Ismail, blev bidt i armen. Det tog faderen ganske
roligt. Han forklarede omhyggeligt sønnen, hvordan man skulle omgås dyret.
Altid rolige bevægelser, så bider den ikke.
Mahmood fortalte forf., at han undertiden tog geparden med på rejser til
Europa. Da han engang på sit hotelværelse i London var ved at tage bad, lød
der pludselig et højt skrig inde fra soveværelset. Det var stuepigen, som var
kommet ind på værelset for at tæppe af og pludselig havde opdaget geparden,
som lå i sengen og hyggede sig mellem tæpperne. Stuepigen var straks flygtet
ud af døren og turde ikke mere komme ind på hans værelse.
I 1977 var sultan Ismail og sultanah Aminah ude for en alvorlig trafikulykke.
Sultanparret var på vej til en by oppe ved Johors nordlige grænse, hvor sulta-
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nen skulle åbne en konkurrence i læsning af Koranen. De havde eskorte af politi
der kørte i forvejen for at standse den tværgående trafik.
Således var en lastbil blevet stoppet ved udkørslen fra en bivej. Bag denne
kørte en anden lastbil, tungt læsset med tømmer. Chaufføren nåede imidlertid
ikke at standse sin vogn, der for forbi den anden lastbil og påkørte sultanens
vogn der netop i samme øjeblik passerede forbi på hovedvejen. Sultanahen blev
ramt i hovedet og fik kraniebrud. Sultanen selv slap med en brækket højre arm
og nogle snitsår. Sultanahen blev indlagt på hospitalet i Johor Bahru, hvor hun
døde 3 uger senere, i en alder af 72 år. Sultanahen blev straks bisat i det
kongelige mausoleum, idet den muslimske fastemåned, Ramadanen, netop
skulle begynde. Dennes fasteregler ville give problemer med de nødvendige
bespisninger i anledning af begravelsen.
Da processionen med sultanahens båre kørte fra slottet til mausoléet, blev
der affyret en salut på 72 skud - ét for hvert år, hun havde levet. Efter begravel
sen var der 40 dages sørgetid, som netop sluttede fa dage inden sultanens 83-års
fødselsdag. På denne fik hans chauffør og livvagt, Osman, en høj orden af
sultanen som tak for hans snarrådige reaktion i ulykkesøjeblikket, der forhin
drede, at sultanen var blevet dræbt. Kort tid efter ændrede man navnet ”Johor
Bahru Hospital” til: ”Sultanah Aminah Hospital” til minde om sultanahen,
der døde her.

Kampen om sultantronen

Prins Mahmood kunne aldrig glemme, at faderen i 1961 havde frataget ham
kronprinsetitlen. Han førte en stille kamp bag kulisserne for atter at komme
tilbage som arving til Johors trone. Hans svigerinde, den 38-årige Tunku Nora,
havde taget sig meget af sultanen, både under sultanah Aminahs sygdom og
efter hendes død. Sultanen giftede sig med hende ret kort tid efter - nok
tilskyndet dertil af Mahmood, som måske her øjnede en mulighed for, på et
eller andet belejligt tidspunkt, gennem sin sviderinde, at kunne påvirke faderen
til at tilbagegive ham kronprinsetitlen og dermed arveretten til Johors trone.
Den nye sultanah var smuk som sin søster Zanariah og meget intelligent, talte
flydende engelsk og flere andre sprog.
Sultan Ismail blomstrede op efter giftermålet og fik nogle gode år. Men den
27/4 1981 blev Ismail akut indlagt på sygehuset i Johor Bahru med en virusin
fektion der havde angrebet lungerne og givet alvorlige åndedrætsproblemer.
Sygdommen svækkede den 86-årige sultan meget. Nora opholdt sig hos ham
døgnet rundt og Mahmood besøgte ham meget ofte. Begivenhederne begyndte
nu at rulle i hastig rækkefølge. Endnu mens sultanen var indlagt på sygehuset,
ændrede han sin beslutning fra 1961 og genindsatte Mahmood som kronprins.
Broderen, Abdul Rahman, fik i stedet titlen Tunku Bendahara (tronfølger).
Aviserne skrev, at denne beslutning chokerede Abdul Rahman. Især harmede
det ham, at han først erfarede det gennem avisernes omtale. Men dertil svarede
Mahmood, at heller ikke han var blevet underrettet i forvejen, dengang han
selv var blevet afsat som kronprins. Han sagde blot: ”Det er Allahs vilje! - Alt
er Allahs vilje!”48
Sultanen blev udskrevet fra sygehuset to dage senere, den 29/4. Allerede
samme aften indkaldte sultanen Det Kongelige Hofråd til møde på sultanens
slot, Istana Bukit Serene. Sultanen forelagde sin beslutning om den ændrede
tronfølge for rådet. Dette approberede at Mahmood blev genindsat som kron
prins af Johor.
Det Kongelige Hofråd havde fra syv til 12 medlemmer, som blev valgt af
regentskabsrådet. Et medlem af den kongelige familie kunne ikke indgå i begge
råd, når det drejede sig om sager, der angik vedkommende. Statens myndighe
der var bundet af sultanens og Det Kongelige Hofråds beslutninger. Nogle
personskifter i den seneste tid i Det Kongelige Hofråd havde ydermere været til
fordel for Mahmood.
Nu manglede kun, at Det Kongelige Råds beslutning skulle forelægges Jo-
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Sultan Ismail med sin anden hustru, sultanah Nora siddende på tronen i slottet, Istana
Besar, den 28/10 1978, hvor prinsesse Nora netop er blevet kronet som sultanah. (Off.
statsfoto).
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hors regentskabsråd (Majlis Pangkuan Negeri), som skulle bekræfte valget.
Dette råd bestod af Dato’er, der var malajer og muslimer med bopæl i Johor.
Civile tjenestemænd undtaget. Hvis dette råd ikke var enig med en truffen
beslutning, skulle afgørelsen gå tilbage til Det Kongelige Hofråd, hvis beslut
ning derefter var endelig afgørende. Sultanens beslutning var én af hans konge
lige rettigheder og i overensstemmelse med en ændring i 1961 i Johors grundlov
og artiklerne VII-2 og XXIII i denne.48
Da nu Johors parlament skulle underrettes om den ændrede tronfølge, blev
dets 32 medlemmer allerede næste morgen hasteindkaldt til at give møde sam
me dag på sultanens slot for dér at fa besked om den trufne beslutning. Pre
mierminister Othman Saat var ikke særlig begejstret for at fa Mahmood tilbage
som kronprins; de to stod ikke på særlig god fod med hinanden. Dette demon
strerede han ved at sabotere mødet. Det fik han også sine partimedlemmer til at
gøre, så der mødte kun ni af parlamentets 32 medlemmer fem Dato’er og fire fra
MCA (Malaysian Chinese Association).
Premierminister Othman Saat undskyldte sig med, at han som formand var
nødt til at lede et møde i UMNO (United Malay National Organization) i
Muar oppe ved sultanatet Johors nordlige grænse. De andre udeblevne parla
mentsmedlemmer, overvejende fra det regerende UMNO parti, undskyldte
deres fravær, enten med at de ikke havde været underrettet, eller at de havde
været bortrejst.
På UMNO-mødet forelagde Othman Saat sultanens beslutning om den æn
drede tronfølge. Han sagde, at da han havde hørt det, var han straks taget til
Kuala Lumpur for at drøfte berettigelsen af sultanens beslutning med Malaysias premierminister, Dato’ Hussein Onn. Denne havde imidlertid kun kunnet
bekræfte, at sultanens beslutning havde været helt korrekt og i fuld overens
stemmelse med grundloven.
Othman Saat sagde til UMNO-medlemmerne, at ifølge Johors statskonstitu
tion var det praksis, inden sådanne vigtige beslutninger blev taget, at indhente
premierministerens synspunkter og råd om sagen. Videre sagde han - lidt
bittert - at han, som chef for regeringen, på forhånd burde have været under
rettet om sultanens ændring i tronfølgen. Han sagde, at han først fik det at
vide, da nyheden var ”eksploderet” i aviserne.
Kun fem dage efter at sultanen havde haft det afgørende møde på slottet med
Det Kongelige Råd, blev han atter indlagt på sygehuset. Denne gang med en
alvorlig mave-tarmblødning. Desuden var der problemer med hans lever og
nyrer. Tilstanden vekslede de følgende dage, men sultanen blev efterhånden så
dårlig, at kronprins Mahmood den 9/5 af Det Kongelige Råd - med øjeblikke
lig virkning - blev konstitueret som ”midlertidig regent med begrænset beføjel
se.” Dette indebar, blandt andet - den for Othman Saat vigtige bestemmelse -
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at Mahmood ikke måtte opløse Johors parlament uden først at indhente sulta
nens tilladelse.
Ved middagstid dagen efter blev Mahmood svoret ind som midlertidig re
gent. Det skete ved en kort ceremoni på slottet foran præsidenten for Det
Kongelige Råd. Mahmoods broder og forhenværende kronprins, Tunku Bendahara Abdul Rahman, Johors premierminister, Othman Saat, og Mahmoods
søn, Ibrahim Ismail, var alle til stede som vidner ved ceremonien.

Mads Langes tipoldebarn - Iskandar
Mahmood sultan

Den 10/5 1981 kl. 18.12 døde sultan Ismail, 86 år. Det var to dage efter 21-året
for hans tronbestigelse, og samme dag som Tunku Mahkota Mahmood var
blevet konstitueret som midlertidig regent over Johor. Samme aften måtte Det
Kongelige Råd derfor atter møde i slottets tronsal for nu at bekræfte kronprins
Mahmood som den ny sultan af Johor.
Da Mahmood blev sultan, antog han navnet Iskandar som sit officielle navn.
Han ønskede ikke sit eneste fødenavn, Mahmood, som sultannavn. Han sagde,
der var uheld ved det navn, idet tidligere sultaner med navnet Mahmood var
blevet myrdet. Iskandar betyder Alexander og henviser til Alexander den Sto
re, et navn, der er styrke i. Det navn ville han bære!
Dagen efter Ismails død havde en folkeskare ved middagstid forsamlet sig på
pladsen foran Johors kongeslot. Inde i slottets tronsal blev Iskandar svoret ind
som den fjerde sultan af Johor. Det skete, efter at statsmuftien havde læst en
bøn, hvorpå der fulgte en oplæsning af meddelelsen om kronprins Mahmoods
udnævnelse til sultan. Iskandar aflagde derefter regentskabseden, der lød som
følger:

’Jeg, prins Mahmood Iskandar, søn af sultan Ismail, sværger ved min
overtagelse af embedet som regent for Johor stat og alle dets territorier
og besiddelser, at jeg vil herske over Johors befolkning, klogt, retfærdigt
og forstående. Og jeg sværger, at jeg vil beskytte og respektere den
islamiske religion og de malajiske skikke og strengt rette mig efter Jo
hors grundlov og statens andre love. - So help me God!”.64

Premierminister Othman Saat gik umiddelbart efter ceremonien ud på slots
trappen, hvor han, som sin pligt, overfor folkeskaren skulle oplæse den prokla
mation, ifølge hvilken Iskandar Mahmood nu var kåret som den nye sultan af
Johor og efterfølger af sultan Ismail, hvorefter han dirigerede folket til de
særlige kongelige hyldestråb:
- Daulat Tuanku! - Daulat Tuanku! - Daulat Tuanku!
En kongesalut på 21 kanonskud markerede tronskiftet, og det kongelige flag
blev hejst, mens den kongelige malaysiske flådes orkester spillede Johors natio
nalmelodi.
Samme dag var Ismails kiste stillet op i den store slotssal, hvor den blev
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anbragt på en forhøjning for at ligge på lit de parade. Sultankronen og sværdet i
den gyldne skede lå på kisten, som var dækket med det kongelige flag. Officerer
fra Johors hær, flåde, luftvåben og politi stod æresvagt ved kisten. Tusinder af
Johors indbyggere passerede forbi kisten i en stille, sidste ærbødighed for deres
sultan, alt imens troperegnen silede ned udenfor. Som aviserne i samme anled
ning skrev: - Johor græd!
Efter at have ligget på lit de parade natten over, blev kisten næste morgen af
medlemmer af den kongelige familie båret ud og anbragt på rustvognen mens
militærorkesteret spillede Johors nationalmelodi. En kanonsalut på 86 skud sultanens alder - blev indledt, og ligtoget satte sig i bevægelse. Sultan Ismails
sidste rejse fra slottet til det kongelige mausoleum var begyndt. Titusinder af
Johors indbyggere havde stillet sig op langs sørgeruten for at vise deres elskede
sultan den sidste ærbødighed.
Da sørgetoget var ankommet til mausoleet, blev kisten båret ind og anbragt i
en grav ved siden af sarkofagen for sultan Ismails afdøde hustru, sultanah
Aminah. Til stede ved begravelsen var også Lady Marcela og dennes datter
prinsesse Meriam (som - med sine 30 år - var halvsøster til den afdøde 86-årige
sultan Ismail!). Endvidere Malaysias vicekonge, alle Malaysias regenter, pre
mierminister Dato’ Hussein Onn fra Kuala Lumpur med kabinetsministre,
Singapores højkommissær i Malaysia og mange andre fra det diplomatiske
korps.
Sultan Iskandar Mahmood indledte selv ceremonien ved at kaste blomster
og stænke duftende vand på kisten. Samme ceremonielle handling blev derefter
udført af Malaysias Agong, sultanen af Pahang (Iskandars gode ven gennem
mange år) og af de nærmeste medlemmer af den kongelige familie samt enkelte
andre officials. Graven blev derefter kastet til med Johors røde jord fra små
sække, som 50-60 særligt udvalgte mænd tømte over kisten. Johors statsmufti
afsluttede ceremonien med en bøn.
Efter sultanens begravelse blev der beordret 40 dages hofsorg, og på alle
offentlige bygninger vajede flagene på halv i tre dage. Også i Malaysias andre
stater flagede man på halv i ærbødighed for den afdøde sultan.
Straks efter at Iskandar var blevet sultan, viste det sig, at han tog de religiøse
forpligtelser i regentskabseden meget alvorligt. Allerede i den samme uge, hvor
hans far var blevet bisat, deltog han sammen med Malaysias premierminister,
Dato’ Hussein Onn, i fredagsbønnen i Johors Abu Bakar Moské. I moskéen
ledede han bønnen for de omkring 5.000 muslimer, som var strømmet til for at
opleve deres ny sultan lede ceremonien.
Man mente, at han var den første sultan i den malajiske historie, som havde
gjort dette, og således føjet et nyt kapitel til Johor-sultanatets historie. De
følgende fredage talte han også i andre af sultanatets moskeer for - som han
sagde - at komme tæt på sine undersåtter. I sine taler pålagde han muslimerne
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ikke at lyve, ikke at være intrigante, blasfemiske eller stræbe efter jordisk gods.
Han bad dem være loyale og at retlede ham, hvis han skulle komme til at
handle imod islams trossætninger.
Hans religiøse indsats kunne måske være begrundet i et ønske om at ride
med på den islamiske bølge, som den iranske Ayatollah Khomeini havde star
tet, og som kunne true med en islamisk revolution i de stater, som var imod
denne. Således sagde Iskandar: ”Hvad vi end gør, eller kæmper for, må være i
overensstemmelse med islams love og principper!”, og ”Mine øjne og ører er
alle vegne, i hvert eneste hjørne af Johor!”
Sultan Iskandar kendte virkelig hvert et hjørne af sit sultanat. Dette demon
strerede han blandt andet, dengang han åbnede en konkurrence om fortolkning
af koranen i byen Batu Pahat. Det er én afjohors større byer, beliggende ved
Malakkastrædet. Specielt henvendt til byens embedsmænd og kadien sagde
han, at de omgående måtte begynde at rense ud i den umoral, der herskede i
Batu Pahat, som han sagde, havde øgenavnet: ”Sydøstasiens Paris”. For den
religiøse forsamling tordnede han:

”Den nuværende situation i byen ligner den vankundige periode før
islams komme. I må nu rette Jer efter de ny befalinger under mit
regentskab!”48

Det viste sig snart, at han havde taget sin bedstefader, sultan Ibrahims skik op
med på skiftende tider af dagen - især tidligt om morgenen - at ringe rundt til
de forskellige statsinstitutioner for at sikre sig, at embedsmændene var til stede
på deres arbejdspladser, - og at de blev der hele arbejdsdagen!
Omkring Iskandars fødselsdag var der de samme arrangementer som i Ismails tid, med polokampe og om aftenen tattoo. Tronsalen i slottet havde dog nu
været genstand for en gennemgribende restaurering. Væggenes farve var nu
ændret til kraftigt gult - Johors kongefarve. De store malerier med de britiske
kongefamilier var fjernet. Kun billederne af de gamle sultaner i malajiske
dragter var tilbage. Det var tydeligt, at man havde søgt at slette sporene af
påvirkningen fra den europæisk prægede tid. Ligesom i Ismails tid var der
fremlagt programmer med tidsangivelser for fødselsdagens begivenheder. Det
var interessant at bemærke, at sultan Iskandars fødselsdata var angivet efter
den muhammedanske kalender - ikke som i Ismails tid, efter den gregorianske
kalender. Iskandars islamiske tilhørsforhold var præciseret.
Ceremonien på slottet var ellers næsten som i Ismails tid. Sultanen blev dog
nu modtaget ude foran slottet af en æresgarde fra Johors militær. Det skulle
overfor befolkningen understrege Iskandars støtte til militæret. Receptionssa
len, hvor gæsterne efter ceremonien blev budt på forfriskninger, havde også laet
den stærke gule nationalfarve. Sultanen og de kongelige sad nu ved et bord
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oppe i den ene ende af samme sal, hvor alle de andre gæster befandt sig. Det var
et klogt træk af Iskandar, et forsøg på i højere grad at komme tættere på sit folk.
Det var også nyt, at sultan Iskandar efter spisningen gik rundt med et lille følge
og hilste på de tilstedeværende. Den gamle sultan Ismail holdt hér større
afstand til folket.

Vejen mod konge tronen

Malaysia er et konstitutionelt monarki med et parlamentarisk demokrati. Val
get af kongen foretages af regenternes råd. Dette består af Malaysias ni sultaner
og fire guvernører. Rådets primære opgave er at vælge konge og vicekonge, men
det skal også rådspørges ved udpegning af dommere, generalauditører, valg- og
tjenestekommissioner. Det skal rådspørges og godkende love som ændrer
grundloven eller de enkelte staters grænser. Endvidere behandler rådet også
sager, som vedrører regenternes særlige rettigheder og privilegier.
Valget af Agong (konge) sker i henhold til artiklerne 32 og 33 § 1 i Malaysias
grundlov, som bestemmer, at Agongen skal vælges fra sultanernes kreds hvert
femte år. Dette stadigt fornyende system blev gennemført af Tunku Abdul
Rahman, som var Malaysias første statsminister fra 1963 til 1970. Hver af de ni
sultaner i Malaysia er valgbare i modsætning til de fire guvernører af Penang,
Melaka, Sabah og Sarawak. Almindeligvis tilbydes embedet den sultan, som
har siddet længst i sit sultanat.
Ved valget er kun de ni sultaner til stede, bortset fra kongens seglbevarer, der
fungerer som sekretær. Valget er hemmeligt, og simpel majoritet afgør, hvem
der skal være den næste konge. Ved valget nedlægger kongen - sålænge han
sidder i embedet - alle sine funktioner som regent over sit eget sultanat, hvor
han kan udpege en stedfortrædende regent. Samtidig vælges en vicekonge
(Timblan Yang di-Pertuan Agong). Denne har almindeligvis ingen udøvende
magt, men står til disposition for at overtage kongens plads og udføre hans
funktioner som stedfortræder under fravær eller sygdom. Hvis kongen dør, eller
træder tilbage, overtager vicekongen hans embede, indtil regenternes råd har
valgt en efterfølger.
Som symbol på sin suverænitet har kongen forrang fremfor alle andre i
landet. Hans følge kommer næst efter ham i rang, og han kan ikke underkastes
retsforfølgelse. Som landets overhoved har han udøvende magt og udfører sine
pligter i samråd med Parlamentet og andre styrende organer. Han kan også
råde Parlamentets kamre i sager af særlig betydning.
Til kongens forfatningsmæssige pligter hører udskrivning af valg og udnæv
nelse af en statsminister for Malaysia. Denne skal være medlem af parlamentets
folkevalgte underhus og støttes af et flertal af dets medlemmer. Det vil automa
tisk være præsidenten for Malaysias største parti. Dette har hidtil, og med stor
majoritet, været Den Forenede Malaysiske Nationalunion (UMNO).
Ifølge grundloven kan en kandidat til embedet som Agong kun afvises eller
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forbigås, hvis han ikke er myndig, er syg, eller der er andre forhold, som vil
påvirke hans rolle som konge, eller hvis han selv afstår fra at blive konge. Dette
sidstnævnte var tilfældet med Iskandars fader, den afdøde sultan Ismail af
Johor. Han ønskede ikke at blive konge og afslog med henvisning til sin høje
alder, da turen kom til ham. Ismail mente ikke, han kunne magte de fysisk
belastende pligter, som påhviler en konge af Malaysia.
Derfor havde Johors sultanat endnu ikke haft den ære. Heller ikke sultan
Idris Shah af Perak havde været Agong. Han stod egentlig for tur og var
allerede opstillet som kandidat på et af sultanernes møder den 12/10 1983 i
Kota Kinabalu i sultanatet Sabah. Men sultan Iskandar ville meget gerne være
den næste Agong. Tiden var knap, da den ny Agong skulle vælges i begyndel
sen af 1984. Det næste skridt var at forsøge at knytte sultanaterne Johor og
Perak nærmere til hinanden. Dette kunne ske ved et for begge sultanater fordel
agtigt ægteskab.
Iskandar benyttede sig af den i Østen gammelkendte måde at fremme sine
planer på, at det er forældrenes ret - ja, faktiske pligt - at aftale ægteskab på
deres børns vegne. Det lykkedes da også for Iskandar at aftale ægteskab mellem
sin ældste søn, den 25-årige kronprins Ibrahim Ismail, og sultanen af Peraks
datter, prinsesse Raja Zarith Sofiah på 24 år. Hun ville jo med tiden blive
sultanah af Johor, hvilket naturligvis tiltalte hendes fader. De unge blev gift
den 19/9 1983 ved et storstilet bryllup i Peraks hovedstad, Kuala Kangsar,
hvortil der var inviteret over 5.000 gæster.48
Da dette ægteskab var indgået, syntes Iskandar derefter at være så sikker på
at blive valgt til embedet som næste Agong, at han begyndte at tale åbent om,
at den tanke ikke var fjern for ham, med den rettighed som grundloven gav
kongen af Malaysia, engang - på et belejligt tidspunkt - at erklære landet i
undtagelsestilstand, og med militærets støtte gøre sig til enehersker i Malaysia.
Regeringen i Kuala Lumpur blev grebet af panik, da den hørte om disse planer.
Den fandt, at det ville være en utilsigtet fortolkning afgrundloven. Der måtte
hurtigt gøres noget. For at fjerne tvivlsomme officerer blev der foretaget ud
rensning i forsvaret og i løbet af december 1983 blev der afsat ialt otte genera
ler. Heriblandt to, der var kendt som særlig loyale overfor sultanen af Johor.
Grundloven måtte desuden også snarest ændres på de punkter, der vedrørte
Agongens rettigheder til på egen hånd at kunne erklære undtagelsestilstand i
landet. Samtidig ville man også gribe ind overfor Agongens politiske magt til at
kunne nedlægge veto overfor de love, han ikke ville stadfæste. Grundlovsæn
dringen skulle være gennemført inden udgangen af året 1983, så den forelå
førend valget til Agong i begyndelsen af 1984.
Malaysias premierminister var på dette tidspunkt Dato’ Seri Dr. Mahathir
bin Mohamad, som havde haft embedet siden 1981. Han tog initiativet til at fa
gennemført ændringen afgrundloven og fremlagde den 1/8 1983 i parlamentets
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H.K.H. Kronprins Ibrahim Ismail afJo-

H.K.H. Kronprinsesse Raja Zarith Sofiah

hor. (Off. statsfoto).

afJohor. (Off. statsfoto).

underhus flere forslag om ændringer i og tilføjelser til denne. Størst betydning
for kongedømmet var nok sammenlægningen af artiklerne 40 og 150, således at
det blev helt klart, at kongen ikke alene, men kun efter premierministerens råd
og med hans billigelse, kunne erklære landet i undtagelsestilstand. Mahathirs
motivering ved forelæggelsen i parlamentet var, at der ellers ville hvile en for
tung byrde på kongen hvis ”et eller andet uønsket” skete. Han alene ville i så
fald være den ansvarlige.
En anden ændring drejede sig om et lovforslags normale gang igennem
systemet, inden det kan træde i kraft. Det førte til en hed diskussion om kon
gens politiske rolle. Normalt bliver en lov - efter vedtagelsen i begge parlamen
tets kamre - sendt til kongen som stadfæster den ved at sætte sit segl under den.
Derefter skal den offentliggøres i Statstidende. Når dette er sket, er loven sat i
kraft. Denne fremgangsmåde mente man havde givet for stor en magt til kon
gen, idet han kunne standse den ved at nægte at stadfæste den. Kongen og
sultanerne kunne på denne måde blokere for de love, som var imod deres
interesser. Dr. Mahathir havde derfor fremlagt det forslag, at hvis en lov ikke
var blevet stadfæstet af kongen inden 15 dage efter at den var blevet forelagt
ham, skulle han forpligtes til at stadfæste den, og loven derefter træde i kraft.
Ændringerne af grundloven blev, efter flere dages diskussion, vedtaget den
3/8 i parlamentet og straks sendt videre til den siddende Agong, som på det
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tidspunkt var sultanen af Pahang. Denne nægtede imidlertid at stadfæste den.
Specielt var han på sit embeds vegne fuldstændig imod de foreslåede ind
skrænkninger i kongens rettigheder. (Han havde forøvrigt ikke stadfæstet no
gen af de ham forelagte love siden juli måned samme år.) Sultanerne ville
fortsat heller ikke acceptere indskrænkningerne i deres rettigheder, som blot
ville reducere Agongens embede til ”et gummistempel”.
Det kom til gevaldige diskussioner om disse ændringer i grundloven. Mahathir tog ud til folket for at fa dets støtte. Han arrangerede mammutmøder rundt
omkring i landet, hvor han kunne samle op til 50.000 - 100.000 begejstrede
tilhængere fra sit UMNO-parti. Det blev samtidig til valgmøder, idet den nye
grundlov også bestemte, at antallet af parlamentsmedlemmer skulle øges til 22
(18 i VestMalaysia og fire i Øst-Malaysia - fra Sabah på Borneo). Denne
ændring var meget klogt indføjet af Dr. Mahathir, idet vedtagelsen af loven
derved kom under tidspres. Valgbestyrelserne skulle nemlig påbegynde arbej
det med at aftale de nye valgkredse senest den 15/12, ellers kunne de først
gennemføres lovligt i året 1994! Således fremgik det af Malaysias valglov.
Under dette pres gav Det Kongelige Råd endelig efter, og den 11/12 stadfæ
stede kongen den nye grundlov. Den blev - i allersidste øjeblik - offentliggjort i
Statstidende den 15/12 1983. Dødvandet var brudt! Sultanerne sikrede sig dog
parlamentets tilsagn om, at der i januar 1984 blev indkaldt til et særligt møde i
parlamentet for at vedtage loven med de ændringer, som sultanerne endnu ikke
havde kunnet acceptere.
Det blev dog ikke store ting, sultanerne opnåede på det nye møde i parla
mentet. Vedrørende kongens stadfæstelse af en lov, blev det til et kompromis.
Der tillodes nu kongen 30 dages betænkningstid. Besluttede han sig for et
afslag, skulle han sende lovforslaget tilbage til parlamentet. Hvis dette nu igen
sendte loven uændret tilbage til kongen, så skulle han stadfæste den. Ændrin
gerne til grundloven blev derefter endeligt vedtaget den 9/1 1984 med stor
majoritet (141 mod 10).
Kongens og sultanernes grundlovsfæstede urørlighed blev også diskuteret.
Det var især Malaysias første - nu pensionerede - premierminister, Tunku
Abdul Rahman, som kom med vægtige indlæg i sin avis, ”The Star”. Han
henviste til sin egen vigtige rolle ved skabelsen af landets første grundlov.
Dengang godtog man situationen, som den havde været i kolonitiden. Man
havde aldrig tænkt sig, hvad der kunne ske i et selvstændigt og uafhængigt
Malaysia. I ”The Star” havde han en fast ugentlig leder under titlen: ”Som jeg
ser det”. I denne havde han gennem mange år udtrykt sit syn på dagens
begivenheder. Som prins interesserede det ham selvfølgelig, når det var konge
dømmet, som var i søgelyset, og han ville ikke være med til at undergrave
kongens magt.
Dette standpunkt forsvarede han i en leder kort efter den nye grundlovs
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vedtagelse; men han pegede samtidig på det store ansvar, som ligger i grundlo
vens bestemmelser om kongens urørlighed, og ifølge hvilke han er hævet over
loven og ikke kan retsforfølges, selvom han begår kriminelle handlinger. Abdul
Rahman skrev: ”Der kan komme tider, hvor staternes regenter (sultaner og
guvernører), eller statens leder (kongen), kan begå handlinger, som kan true
freden i landet”.48

Iskandar konge af Malaysia og Johor

Trods alle vanskeligheder faldt brikkerne på plads. Sultan Idris Shah af Perak
- Iskandars konkurrent til stillingen som Agong - var, som tidligere nævnt, den
12/10 1983 af sultanerne indstillet til embedet som Malaysias næste konge.
Men den 4/2 1984, fem dage før det endelige valg til ny Agong skulle finde sted,
døde sultan Idris Shah. I sultanatet Perak var arvefølgen anderledes end i
Malaysias andre sultanater. Der var rotation mellem fem af de kongelige fami
lier. Det var én fra disse, Rajah Azlan Shah, der nu blev indsat som sultan af
Perak. Han blev omtalt som en agtværdig og velbegavet mand, der tidligere var
”Chief Justice & Lord President” i Malaysias højesteret, og iøvrigt dommeren,
der dømte Mahmood i en af dennes tidligere kriminelle handlinger. De to stod
selvsagt ikke på særlig god fod med hinanden.
På sultanernes 129. møde den 9/2 1984 havde man intet andet valg end at
udpege Iskandar til Agong. Kun sultanaterne Perak og Johor manglede, inden
man var kommet hele raden rundt. Ellers havde alle de andre sultanater i
Malaysia haft deres Agong. Den ny sultan Rajah Azlan Shah af Perak havde
kun siddet fa dage, og da reglerne krævede, at valget til Agong skulle falde på
den sultan, der havde siddet længst på sin trone, kunne man ikke komme uden
om Iskandar. Sultanen af Perak blev på mødet valgt til vicekonge af Malaysia
og skulle så stå for tur til at afløse Iskandar i 1989.
Indsættelsen som Agong skulle ikke forløbe helt uden problemer. For at
understrege sit nære forhold til de væbnede styrker havde Iskandar i London
ladet forfærdige en specialsyet militæruniform. Denne ønskede han at bære ved
indsættelsesceremonien. Der blev i den anledning en vældig diskussion, idet
regeringen i Kuala Lumpur ikke ønskede en sådan ændring af traditionerne.
Iskandar mødte massiv modstand og måtte til sidst bøje sig.
Den 26/4 1984, på den normale og fastlagte dato for indsættelsen af en ny
Agong, måtte Iskandar ved en højtidelighed i Kuala Lumpur møde op i den
traditionelle malajiske Agongklædedragt og overtage sit nye embede.48 Dette
skete ved at han i tronsalen foran regeringens medlemmer kyssede Malaysiaagongens gyldne sværd. Dette var et symbol på, at nu var sultanen af Johor Mads Langes tipoldebarn - blevet konge af Malaysia. Hans fulde titel blev
herefter: Dymm Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almutawakkil
Allah Sultan Iskandar al-Haj Ibni al-Marhum Sultan IsmaiL
I den periode, hvor Iskandar var konge over Malaysia, skete der meget i
Malaysia, ikke alene indenrigspolitisk, men også på det udenrigspolitiske plan.
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Mads Langes tipoldebarn, H.M. Kong
Iskandar, sultan afJohor. (Off statsfoto).

H.M. Dronning Hajjah Zanariah, sulta-

nah afJohor. (Off. statsfoto).

Det er nødvendigt for forståelsen af den nye konges situation at gå tilbage i
tiden og se på baggrunden for ændringerne i Malaysias udenrigspolitik.63 I
1970 havde den britiske regering besluttet at trække deres militære styrker ”Øst
for Suez” tilbage. Dette omfattede også Malaysia-Singapore området. Hertil
kom den totale tilbagetrækning af USA’s styrker i Vietnam. Disse tilbagetræk
ninger medførte i 1970rne, at Kina og Japan fremstod med stor politisk og
økonomisk indflydelse i Sydøstasien. Der kom således en ændring af magtba
lancen, som for Malaysia nødvendiggjorde politisk stillingtagen og initiativ.
Det vigtigste for udviklingen i denne periode var at erkende en stærk regional
gruppe i Sydøstasien i hvilken Malaysia indtog en fremtrædende rolle. Den
Malaysiske Føderation var officielt blevet dannet den 16/9 1963. Sultanen af
Brunei afslog dengang tilbuddet om at lade Brunei optage i den Malaysiske
Føderation. Han ønskede ikke at dele sit lands umådeligt rige olieforekomster
med andre. Brunei fik i 1971 indre selvstyre og opnåede fuld selvstændighed i
1984, det år hvor Iskandar var blevet valgt til konge over Malaysia. Samme år
blev Brunei optaget i ASEAN.
Denne organisation var oprettet i 1967 og omfattede Malaysia, Singapore,
Thailand, Indonesien og Filippinerne. Formålet var at sikre Sydøstasiens neu
tralitet og forhindre indgreb fra stormagternes side, samt sikre regionalt samar-
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bejde. Desuden blev der dannet fælleskomitéer med GATT og EF. ASEAN’s
succes i disse henseender havde især dæmpet Malaysias frygt for overgreb fra
nabolandene og bekræftet dets status som en respekteret og selvstændig nation.
Kong Iskandar talte ved åbningen af ASEAN’s tredie topmøde i Kuala
Lumpur og udtrykte dér håbet om, at ASEAN-landene ville fortsætte deres
samarbejde med at styrke de økonomiske og politiske bånd med hinanden. På
mødet gjorde Iskandar sig til talsmand for en international bekæmpelse af
narkotika. Han fremhævede, at Malaysia havde gjort en stor indsats for at blive
et narkotikafrit samfund. Man havde således indført dødsstraf for handel med eller blot besiddelse af narkotika. Iskandar sagde: ”En enig politisk vilje er
nødvendig for at bekæmpe den onde narkotrussel i denne region!”
Malaysia var under premierminister Mahathirs ledelse blevet ført over i en
mere antivestlig politik. ”Se mod øst”, sagde man. Og selvom Hongkong,
Japan og Korea ikke var med i ASEAN’s økonomiske, sociale og kulturelle
organisation, havde den malaysiske regering med de nævnte lande haft nogle
tvivlsomme transaktioner, som medførte, at Malaysia stod tilbage med en
kæmpegæld i Yen.
Således var der i 1983 en bankskandale,63 hvor den malajiske Bumiputrabank mistede 2,6 mia. M$ i et lån til et forretningsforetagende i Hongkong.
Lederen af Malayan Chinese Association (MCA) kom i fængsel i Singapore,
hans forretningsimperium faldt sammen og forårsagede, at børsen i Singapore
lukkede i 3 dage.
I Iskandars regeringstid var regeringskoalitionen i 1985 ved at gå i opløsning
på grund af en langvarig uenighed i det kinesiske støtteparti, MCA. Samtidig
blev landet konfronteret med en økonomisk nedgang, som blev helt tydelig, da
tinmarkedet i London brød sammen i oktober 1985, ligesom der var talrige
meldinger om økonomiske skandaler, som resulterede i anklager for korruption
i regeringen.63
For at aflede opmærksomheden fra skandalerne begyndte Mahathir at skabe
uro blandt Malaysias forskellige racer og religioner. Det var tilsyneladende
trivielle problemer, men de blev med vilje blæst op. Det drejede sig om ansæt
telse af lærere ved de kinesiske skoler. Der var også faren fra kristendommen.
Man sagde: ”De kristne skaber spænding mellem racerne”. Det lykkedes såle
des regeringen at skabe frygt blandt de kristne. Man gjorde det stadig sværere
for de kristne forsamlinger at drive kristen virksomhed. Skoler og hoteller måtte
ikke længere modtage gratis kristen litteratur. Bibelen måtte nu ikke sælges
oversat til det malaysiske sprog. Kinesernes og andre racers religiøse aktiviteter
blev også undertrykt og modarbejdet. Men for at berolige de islamiske malajer
blev der brugt enorme pengebeløb til at bygge nye moskéer og andre institutio
ner til fremme af islams lære.
Det kom til en magtkamp, hvor Dr. Mahathirs parti, United Malays Natio-
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nal Organization (UMNO), blev splittet i to fraktioner, Mahathirs egen og en
anden mere demokratisk fraktion. Denne var ledet af den tidligere minister for
handel og industri, Tunku Tan Sri Razleigh Hamzah, som arbejdede på at gøre
Malaysia til et ligeberettiget samfund. Mahathir blev tvunget til at opløse
parlamentet og udskrive valg - næsten et år før udløbet af dets femårs funk
tionsperiode. Mahathirs position som leder af den UMNO-dominerede rege
ring, Barisan Nasional (BN) - som var sammensat af mange racer fordelt på 13
partier - blev truet.
Mahathirs hovedmål var at finde en løsning på den voksende splittelse in
denfor koalitionen i regeringen, at konsolidere sin egen stilling indenfor samme,
og at forsøge at løse det større problem med den økonomiske tilbagegang. Efter
valget i 1986 fortsatte en kritik af Mahathirs lederskab indenfor UMNO. Han
blev beskyldt for at være overdrevent egenrådig, og at hans regering var kor
rupt og uvillig til at vedgå uetiske fremgangsmåder.
Ved generalforsamlingen i UMNO i april 1987 stillede Tunku Razleigh
Hamzah op imod Mahathir til valget som præsident i UMNO. Mahathirs
fraktion vandt knebent med 51%, hvorefter han afsatte alle de ministre, som
havde støttet Razleigh. Denne beskyldte bagefter Mahathir for urent spil, fordi
30 af partikredsene ikke var blevet registreret. Dette skabte uro i den majoritet
af den malajsiske befolkning, som hidtil havde støttet UMNO.
Højesteret så på sagen og dømte Mahathirs UMNO som værende ulovligt.
Mahathir svarede igen med at oprette et helt nyt parti UMNO Bahru (Ny
UMNO) og nægtede adgang til dette parti for oprørerne i det gamle UMNO.
Tunku Razleigh appellerede til højesteret for at fa omstødt beslutningen om
ulovligheden af det oprindelige, gamle UMNO parti. Præsidenten for højeste
ret, Mohammed Saleh Abas, stod netop for at skulle tage stilling til spørgs
målet, da Mahathir suspenderede ham, fordi han havde skrevet et brev til kong
Iskandar, hvori han anklagede statsministeren for at ville underminere domsto
lene. 66
Mahathir benyttede sig nu af den såkaldte Interne Sikkerhedslov, som gjorde
det muligt for myndighederne at fængsle folk for livstid uden rettergang. Flere
hundrede af de førende oppositionsledere blev arresteret, også toneangivende
intellektuelle, kirkeledere, universitetsprofessorer og mange andre.
De fængsledes situation var imidlertid nu yderligere blevet forværret, idet
Malaysia i 1984 afbrød de juridiske forbindelser med Storbritannien, som var
blevet videreført efter uafhængigheden. Det var nu ikke mere muligt at appelle
re til Privy Council i London, hvis landets domsafsigelser gik borgerne imod.
Dette styrkede naturligvis magthaverne i Malaysia.
Det gik også ud over pressefriheden. Malaysias tidligere omtalte første stats
minister, Tunku Abdul Rahman, havde i ugentlige artikler i sin avis, ”The
Star”, ofte mindet folket, politikerne og sultanerne om deres rettigheder og
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pligter og fremhævet islam som en moderat demokratisk religion. Mahathir
havde været stærkt kritiseret af Tunku Abdul Rahman. Denne fik nu pludselig
forbud mod at skrive, ellers ville regeringen lukke hans avis. Samtidig blev
journalister, som opflammede folkestemningen, truet med straffe på op til et års
fængsel. Forsamlingsfriheden blev begrænset, og der kunne gribes ind ved selv
små møder i privatboliger.
Da Abdul Rahman ikke ville lade sig kue, benyttede han sig af et interview i
en amerikansk avis til at udtrykke sin væmmelse over udviklingen, idet han
sagde til intervieweren:

”Han (Mahathir) har presset et styre af despotisme eller tyranni ned
over landet på bekostning af lov og orden. For at blive en virkelig
diktator må man have kontrol med alt. (...). Men domstolene er stadig
uafhængige. Det eneste, som blokerer Mahathirs vej, er domstolenes
uafhængighed. Nu ønsker han også at begrænse denne”.64
Kong Iskandar var meget interesseret i Malaysias militær og gjorde sig umage
med at udbygge sine kontakter til vigtige nøglepersoner i forsvaret. Der var i
anledning af kongens officielle fødselsdag den 7/6 1988 i avisen ”New Straits
Times” således en meget udførlig og detaljeret omtale af hans begejstring for
forsvaret.67 Under overskriften: ”Højt elsket af de væbnede styrker” beskrev
man, at han allerede som lille dreng plejede at gå i Johor Military Forces’
(JMF) uniform. Han var endda kommanderende officer for JMF, før han blev
sultan afjohor. Siden han blev konge, havde han altid på den islamiske nytårs
fest aflagt besøg i de malajiske militære forlægninger oppe ved grænsen til
Thailand. Journalisten omtalte en sådan todages tur i 1988, hvor Iskandar selv
fløj sin egen helikopter, ledsaget af forsvarschefen og andre højtstående offi
cerer.
Kongen besøgte flere af hærens baser, talte med soldaterne og spurgte til
deres befindende. Det blev nævnt, at Agongen tilsidesatte protokollen ved at
blande sig med de menige, daske dem på ryggen og sige: ”Well done!” Han tog
sig også tid til at slå takt til en folkesang, ”Dikirbarat”, som soldaterne sang for
ham. Kongen kørte ydermere også rundt i området, siddende mellem officerer
ne bag i en Land Rover. Journalisten skrev, at det var en gestus, som blev
opfattet som meget kammeratlig.
Selv om Iskandar i Kuala Lumpur som Agong kun skulle tage sig af sine
forpligtelser som konge af Malaysia, havde han stadig sin faste bopæl på slottet
i Johor Bahru. Han ville selv styre sit sultanat. Iskandar kunne med utrolig
energi også overkomme at klare sine pligter som sultan over Johor. Han ville
ikke bo i Kuala Lumpur men fløj dagligt frem og tilbage imellem de to byer i en
”executive jet”, som blev stillet til hans rådighed.
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Iskandar var formentlig så optaget af sit krævende arbejde med at passe både
opgaverne som Agong over hele Malaysia og sin egen indsats som sultan af
Johor, at han ikke kunne afse tid til at besøge nogle af de mange lande, som
farfaderen, sultan Ibrahim, havde gjort, bortset fra nedennævnte besøg i Indo
nesien. Han kunne dog ikke afslå en invitation til at besøge kong Bhumipol i
nabostaten Thailand. Agong’en accepterede invitationen, fordi der traditions
mæssigt altid havde hersket et godt forhold mellem de to lande. Besøget fandt
sted i december 1985 - næsten to år efter at Iskandar var blevet indsat som
Agong.
Problemerne omkring valget af en ny Agong kom til at præge de sidste
måneder af Iskandars valgperiode, der udløb i april 1989. I januar måned
samme år blev hans store støtte, premierminister Mahathir, indlagt på hospita
let i Kuala Lumpur, hvor han måtte gennemgå en hjerteoperation.68 Han
kunne derfor desværre ikke deltage i det politiske liv i den vigtige, afsluttende
periode op til valget. Iskandar stilede netop efter at fa en ny femårs periode som
Agong. Sultanerne valgte imidlertid på deres møde vicekongen, den 61-årige
sultan af Perak, Rajah Azlan Shah, til ny Agong. Han overtog den 26/4 1989
embedet som Agong efter den 57-årige sultan Iskandar.69
Måske i skuffelse over ikke at fortsætte som konge over Malaysia, besluttede
Iskandar i juni samme år, ved udstedelsen af et dekret, at udnævne sig selv til
Konge af Johor.70 Samtidig blev det besluttet at man ikke måtte benytte den
britiske stavemåde af statens navn, som hidtil havde været ”Johore”. I stedet
skulle den århundredgamle malajiske stavemåde ”Johor” genantages.
Ved dekretet var det nu muligt for Iskandar at lade sig krone som konge, i
modsætning til sine forfædre, der ”kun” var blevet kronet som sultaner, men
det er i skrivende stund endnu ikke sket. Årsagen synes at være, at Johors
kostbare krone havde været ude for et uheld i London, hvor den var indleveret
med henblik på en afpudsning og tilpasning inden kroningshøjtideligheden.
Desværre var én af de store safirer i kronen blevet beskadiget og kunne meget
vanskeligt erstattes. Dette er formentlig blevet opfattet som et varsel om at
vente med kroningen og se tiden an.
Den 12/7 1989 døde Iskandars yngre broder, Tunku Bendahara Abdul Rahman. Dødsårsagen var en ubehandlet sukkersyge med alle de alvorlige kompli
kationer, som denne sygdom kan medføre. Blandt andet var det nødvendigt at
amputere det ene ben på grund af en diabetisk koldbrand i dette.
Man kan til slut spørge sig selv, om Iskandar aldrig tænkte nærmere over sin
danske afstamning udover at kalde sin datter med de blå øjne for ”Miss Denmark”? Herom kan det fortælles, at allerede året efter at Iskandar var blevet
konge over Malaysia, tog han på et officielt statsbesøg til Indonesien. Under
opholdet fandt han anledning til at tage den korte vej over til Bali, hvor det blev
sagt, at han mødte nogle af Mads Langes balinesiske slægtninge - måske
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efterkommere fra fyrsten af Tabanans hus, hvorfra Mads Langes balinesiske
elskerinde, Nyai Kenyér, antages at være kommet. Iskandar sluttede sit ophold
på Bali med et besøg ved Mads Langes grav i Kuta.
Mads Lange havde vel næppe tænkt sig, at hans tipoldebarn - som konge af
Malaysia - engang skulle stå ved hans grav og sende tanker tilbage til den
danske stamfader fra Rudkøbing! Som Helms profeterede: Mads Langes histo
rie fik en grandiøs Ende!

Johors kongelige familie med H.K.H. Sultan Iskandar i midten. Fra venstre til højre:
Prinsesse Muna** (8). Prinsesse Maimunah** (42). Prinsesse Azizah** (21). Prinsesse
Mariam** (19). Kronprins Ibrahim Ismail** (23). H.K.H. Sultan Iskandar* (49).
H.K.H. Sultanah Zanariah, som på armen bærer barnebarnet, prins Shakirinal (8 mdr.).

Foran sultanahen står prinsesse Aminah** (2). I uniform ses prins Abdul Majid** (11).
Prinsesse Kamariah** (25). Prinsesse Zabedah** (25). Prinsesse Norani** (18).
*H.K.H. Sultan Ismails søn.
**H.K.H. Sultan Iskandars børn.

(Off. statsfoto taget 3/7 1981 to måneder efter at Iskandar var indsat som sultan. Han var

på det tidspunkt endnu ikke konge afJohor. Tallene i parentes angiver personernes alder på
dette tidspunkt).
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Ordliste
Agong
Almutawakkil Allah
al-Marhum
Arif
Badung
Bahru
Batu
Bendahara
Bidadari
Binte, bte.
Bukit
Daing
Dato’, Datuk,

Datin
Daulat
Engku*
Eurasian
Gambir
Gamelan

Gang, Gg.
Gde
Gunung
Gusti
Habshi
Ibni
Inche Besar
Istana
Istana Besar
Johor
Johor Bahru
Kadi

Stor, Leder, Malaysias konge (daglig om
tale)
Guds udsending
Tidligere, afdøde
Malajisk titel/navn, klog
Det senere Denpassar
Ny
Sten
Tronfølger/finansminister
Ung smuk kvinde i muhammedanernes
paradis, engel
Datter af
Bjerg, høj
Adelig titel
Respektfuld titel til en mand af høj rang
eller status. Svarer til eng. »Sir«.
Dato’s ægtefælle, »Lady«
Hyldestråb, bruges til konger eller re
genter
Prins/Prinsesse
Person af blandet europæisk-asiatisk af
stamning
Betel
Balinesisk musikform, frembragt med
slagtøjsinstrumenter
Lille vej
Balinesisk titel
Bjerg
Søn af balinesisk fyrste
Etioper, abessinsk semit
Søn af (kongelig)
Storfrue
Slot, palads
Stort slot
Sultanatet Johor
Hovedstaden i Johor
Dommer i muslimske anliggender
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Kampong, kampung
Kangchu

Kodicil
Kuala
Kuli
Lontar
Lumpur
Maharaja
Maharani
Majlis
Mahkota
Mentri, menteri
Mentri Besar
Mufti
Mullah
Negara, negeri
Nonna, Nona, Nonah
Nyai
Orang-laut
Pahat
Pandopo
Payong

Perbekel
Pasir Pelangi
Puan
Rajah
Raja Muda**
Seri
Shahbandar
Sri
Sultan
Sultanah
Sultanat
Sungai
Tan
Temenggong

Landsby
»Flodens Herre«, titel givet til en flodstammehøvding
Tilføjelse til et testamente
Flodmunding
Ufaglært arbejder
Palmen Borassus flabellifer
Mudret, jvf. Kuala Lumpur
Fyrste
Maharajaens hustru
Ceremonielt møde
Krone
Minister
Premierminister
Muslimsk retslærd
Muhammedansk gejstlig
Stat, land
Frøken, el. høflig betegnelse for en euro
pæers indfødte elskerinde
Elskede, elskerinde
Sø- og flodfolk (stammefolk)
Mejsel, dorn
Overdækket platform
Parasol, som tillige ved sin farve angiver
ejerens rang
Balinesisk titel
Regnbuefarvet sand
Frue
Fyrste, Prins, Administrator
Tronfølger
Fremragende, strålende
Havnefoged (-mester)
Højeste, ikke-kongelige titel
Muslimsk regent
Sultanens af regeringen anerkendte hustru
(blandt muligvis flere medhustruer)
Sultanens land/kongerige
Flod
Malajisk titel
Malajisk minister, tidl. med ansvar for
handel, forsvar og politi
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Tengku, Tunku, Ungku
Timblan Yang di-Pertuan Agong
Tuan
Unggawa besar
Ungku
Upacara
Yang di-Pertuan Agong
Yang di-Pertuan Muda
Zubidah, Zubaidah

Prins/Prinsesse
Malaysias vicekonge
Sir
Storkommissær
Prins/Prinsesse
Officiel indsættelsesceremoni
Malaysias konge
Malajisk kronprins
Kvindeligt egennavn, var navnet på kalif
Harun al-Rashids hustru. Etym. navn
på arabisk plante, Calendula officinalis,
da. »Morgenfrue«

* Engku. Titel kun anvendt ijohor. Blev indført af sultan Abu Bakar (1833-1895), der besluttede,

at alle prinser og prinsesser, der ikke tilhørte den »regerende familie«, skulle kaldes Engku.

Benyttes ikke mere, men hænger stadig ved nogle ældre familiemedlemmer.
** Raja Muda. Betyder i nogle sultanater kronprins. Kun Johor havde både en Tunku Mahkota

(kronprins) og en Raja Muda (arveprins). I begyndelsen af det 18. årh. var titlen reserveret til
den leder, som ofte tog sig af Johors sager på den malajiske herskers vegne.

Forkortelser

ASEAN
BN
EEC
EF
FMS
GATT
JMF
Mf
MB
MCA
UMNO
UMNO Bahru
V.O.C.
ØK

Association of South East Asian Nations
Barisan Nasional (National Front)
European Economic Community
Europæiske økonomiske Fællesskaber (EEC)
Federal Malay States
General Agreement on Tariffs and Trade
Johor Military Forces
Malaysisk Dollar/Ringit (kurs febr. 1992 ca. 240)
Mentri Besar (Premierminister)
Malayan Chinese Association
United Malays National Organization
Ny UMNO Organisation
Vereenigde Oostindische Compagnie
Østasiatisk Kompagni

Kort over Bali år 1847. Mads Langes faktori lå i byen Kotta i fyrstendømmet Badong på

a f Bali. Bemærk ankersignaturen ved Mads Langes ankerplads på
a f Bali, ud for Kotta. Den stiplede linie viser van Hoevells sejlrute omkring Bali.

den sydligste del

(van Hoevell).

vestkysten

MADS JOHANSEN LANGE

Ane- og Stamtavler

LANGE

MADS

ANETAVLE FÆDRENE LINIE
LORENTZ JOHANNES LANGE gift m.

f. 1623 København
d.

?

_______________________________ I

gift m.

OLUF FRANDSEN

KAREN (?)

PHILIP LORENTZ(SEN) LANGE

gift c.

1692

(2 ?) CHRISTINE LORENTZDATTER

f. c. 1695

f. 1655

f.

1666

d.

d.

d.

?

?

8 børn

Vagtmester i Dragon Regiment

____________________ I

(8) KNUD OLUFSEN

1730

________________________________________I________________________

gift 23/9 1736

f. c. 1695

ANNE MICHELSDATTER

LORENTZ (PHILIPSEN) LANGE

f. c. 1701

døbt 19/7 1705 Unnerud, Egebjerg______________________________ f.

d. 29/11

d. 1761 København

1791 Rudkøbing

?

d. Februar 1743 Søndenbro

12/5 1768 Søndenbro, Magleby sogn

d.

Sømand

1) i København m. 16/9 1723 METTE JØRGENSDATTER THRANE

gift

Skoleholder og kordegn Søndenbro 1727-1768
2)

1 datter 3 sønner

i Magleby m. 15/10 1744 ANNE MADSDATTER

døbt 30/8 1716 Røjle, Magleby sogn
d. omkr. 1808-10 Snøde

3 døtre 4 sønner

4 døtre 3 sønner

___________________________________ I______________________________
(7) PEDER FRANDSEN KNUDSØN

I________________________________________

(6) JOHANNA MARGRETHÆ LORENTZDATTER LANGE

gift

døbt 9/8 1748 RUDKØBING

1/7 1774

f.

1747 Søndenbro, Magleby sogn

begr. 11/12 1802 Rudkøbing

døbt 9/4

Murermester i Rudkøbing

1747 Magleby

d. 14/12 1824 Rudkøbing
I

ANNE CATHRINE

døbt. 26/2 1775 Rudkøbing
d.

?

KNUD CHRISTIAN

LORENTZ LANGE

(kaldet LORENTZ PEDERSEN)

f. 1775 Rudkøbing

MAREN SOPHIA

f. 1782 Rudkøbing

f. 1777 Rudkøbing

f.

døbt 1/12 1782 Rudkøbing

døbt 8/5 1777 Rudkøbing

1783 Rudkøbing

døbt 15/8 1784 Rudkøbing

d. 1783 Rudkøbing

d. 28/2 1828 Rudkøbing

Murer og købmand i Rudkøbing fra 17/2 1801

gift 22/3 1805 MAREN NIELSDATTER HANSEN (RAVN) enke efter MADS ANDRESEN

I
PETER FRANDSEN LANGE

f. 6/4 1806

d. 3/10 1858

I
CHRISTIAN PETER LANGE

MADS JOHANSEN LANGE
f.

18/9 1807

d. 13/5 1856
ugift

d. Kotta, Bali

CECILIA CATHRINE LANGE

RASMUS HANSEN LANGE

f. 27/4 1809______________ f, 8/11
g. 31/12 1830 FREDERIK NIELSEN
Teglværksejer

d.

1811

HANS NIELSEN LANGE

EMILIUS CARL LANGE

HANS HENRICH LANGE

f. 14/9 1813

f. 16/8 1815

f. 15/3 1819

d. 1860 Bali

19/3 1835

d. 1846

g.m. balinesisk fyrstedatter
|
HENDRICK LANGE

CARL LANGE

druknede ved Bali

d. 1833

druknede ved Syd-Indien

MADS

LANGE

ANETAVLE MØDRENE LINIE

CHRISTEN RAVN gift m. ?

RASMUS NIELSEN gift m. ?

f. c. 1685
d.

ANDERS JENSEN gift m.

f. c. 1682

?

d.

?

f.
I

I

_____________________ I_______

f.
?

gift m.

f.

1715

d.

12/8 1795

?

I

CHRISTEN CHRISTENSEN RAVN

CAECILIE ?

f. c. 1718

?

d.

Skomager

I

HANS RASMUSSEN

1690 KAREN NIELSDATTER

f. ?

MAREN ANDERSDATTER JENSEN

gift m.

f. 1709

24/10 1749

d. 1778

Garver

(først gift m. MADS TØMMERMAND)

I
NIELS HANSEN
f. 1751

MARIE CATHRINE CHRISTENSDATTER RAVN

gift m.

døbt 12/6 1750 Rudkøbing

4/12 1772

d. 1823

d. 1810

Købmand Rudkøbing

8 børn

_________________________________________________________ I________

(3) SIDSEL (kaldet CECILIE) NIELSDATTER HANSEN
f. 1785? Rudkøbing

(4) MAREN NIELSDATTER HANSEN
f. 25/11

gift 1)

1/5 1799

1779 Rudkøbing

f. c.

døbt 24/12 1779 Rudkøbing

d. 1859
gift m. HANS HENRIK BAY (12 børn)

d.

m. MADS ANDRESEN
d.

1/1

1765
1805

Værtshusholder, Købmand

15/6 1857 Rudkøbing

I

I______________________________________________________

CARL BAY

NIELS HANSEN ANDRESEN

IDA BAY

(1809-1880)

(1817-1874)

g.m. JOHANNE MARIE PILEGAARD

(2/7 1799 -

/

1818) ugift

CHRISTEN RAVN ANDRESEN

ugift

(24/2 1801-20/2 1865) Købmand

(1815-1881) (9 børn)

____________ I_____________________________

24/5 1827 g.m. CECILIE BOYE (1802-4/4 1865)
ANDREAS MADSEN ANDRESEN

JOHANNES BAY g.m. EUNICE MULLER (5 børn)

(22/3 1802 - 1884) død i udlandet ?

(1843-1925)

______ I

GERDA BAY g.m. NIELS S. BORCH (2 børn)

(MAREN HANSEN) gift 2) 22/3 1805 m. LORENTZ LANGE Købmand

I_______________________________________________________________

(1882-1966)______ (1884-1965)

__________ I

(7 børn): (2) MADS JOHANSEN LANGE (jvf. fædrene linie)

FLEMMING BORCH g.m. DORTE NISSEN (4 børn)
f. 1912

d. 1982

(18/9 1807 - 13/5 1856)

f. 1916
(MAREN HANSEN) gift 3)

2/5 1829 m. MADS HANSEN
ingen børn

MADS

LANGE

STAMTAVLE

Dato' Temenggong Sri Maharaja IBRAHIM

f.

8/12 1810

d.

31/1

MADS LANGE

NONNA SANGN10

med

f. 18/9 1807 RUDKØBING

1862 BUGIS CELEBES

d. 13/5 1856 BALI

__________ I___________

f.

KANTON, KINA

d.

BALI

1__________________________

H.K.H. ABU BAKAR

1)1860 CHE' ENGKU CHIK

ægtede:

Tiltrådt som Dato' Temmenggong 1/2 1862 - 30/6 1868

2)1870 CECILIA CATHERINA LANGE

d. af Bendahara (MU)TAHIR

Udråbt til Maharaja af JOHOR 1868 - 1885
Tiltrådt som 1. Sultan af JOHOR 11/12 1885 - 1895
Udråbt til Sultan af JOHOR 13/2 1886

f.

?

d.

?

4)22/9 1893 ? KHATIJAH

3)1886 FATIMAH

Inche Besar Zubidah

af PAHANG

28/2 1894 Sultanah

1886 Sultanah

f. Nov. 1848 BADONG BALI

f.

d. 1939 JOHOR

TYRKIET

f.

HONGKONG

d. 25/2 1891 SINGAPORE

d.

?

Kronet som Sultan af JOHOR 29/7 1886

f. 3/2 1833
d. 4/6 1895 LONDON (begravet 7/9 1895 JOHOR)

H.K.H. IBRAHIM

MARIAM

Kronprins af JOHOR 23/5 1891

Tunku SULONG

Udråbt til 2. Sultan af JOHOR 7/9 1895

Kronet som Sultan af JOHOR 2/11

f. 21/12 1871

1895

d.

1946 PAHANG

d.

f. 17/9 1873 SINGAPORE

ægtede 14/9 1897 Tengku MOHAMUD

8/5 1959 LONDON

Tengku Besar PAHANG

begravet 8/6 1959 JOHOR

O)
ND

Søn af Sultan AHMAD af PAHANG
________________________________ 1

ægtede:

ingen bern

1) 5/10 1892 MAIMUNAH bte. Ungku ABDUL MAJID

2) CHE ROGAHYAH

3) HASNAH bte. JAFFAR

Tunku Ampuan Besar Sultanah 30/8 1920

?

f.

f.

d. 2/9 1909 JOHOR

f.

d.

?

5)

Sultanah 18/11

?

____________________ 1

Tunku ABU BAKAR

Tiltrådt som Sultan af JOHOR

8/5 1959

Udråbt til 3. Sultan af JOHOR

6/6 1959

Tunku Aris Bendahara

Kronet som Sultan af JOHOR 10/2 1960

1931

d.

Tunku MERIAM

Prinsesse af JOHOR

f. 29/7 1898 JOHOR

d.

f. 18/9 1950 LONDON

/10 1983 JOHOR

aegtede 1978 BARRY RYAN

ski It 1980
________________________ 1

10/5 1981 JOHOR

begravet 11/5 1981 JOHOR

ingen b0rn
1) 30/8 1920

ægtede:

Ungku AMINAH

f.

5/2 1905 JOHOR

d.

14/9 1977 JOHOR

-

Tunku ABDUL RAHMAN

2)

født: 11/5 1924 JOHOR
død:

16/5 1925 JOHOR

-

Tunku KALTHOM

f.
____

22/12 1927 JOHOR

29/7 1930 JOHOR

1930 JOHOR

16/9 1930 JOHOR

15/2

1977 (?) Ungku NORA
/

1939

Sultanah 28/10 1978

1

Tunku ABDUL JALIL

1947

1/6 1982 LONDON

____________________________ 1

1

f. 28/10 1894 JOHOR

d.

1916 RUNVEN IEN

Sultanah Sept.

Tunku Temmengong

f. 16/2 1898 JOHOR
1956 JOHOR

f. 7/11

ingen børn

ingen børn

d.

/

__________________1

Tunku AHMAD

1940 MARCELA MENDEL

6) 6/11

f. ENGLAND
skilt 31/12 1937

___________________ I

ISMAIL

15/10 1930 HELEN WILSON

?

d. 8/3 1926

________________________________________________ I
H.K.H.

d.

?

4) INTAN bte. AHMAD

?

f.

- Tunku MAHMOOD

8/4 1932 JOHOR

-

Tunku ABDUL RAHMAN

Tunku HELEN

25/11

1933 JOHOR

15/2

1936 JOHOR

12/7

1989 JOHOR

20/11

1937 JOHOR

-

Tunku MAIMUNAH

14/2 1939 JOHOR

_______________________ 1
ingen børn

MADS

LANGE

STAMTAVLE
Efterkommere af Mads Langes oldebarn. Sultan Ismail af Johor

H.K.H. Sultan ISMAIL ægtede 30/8 1920 Sultanah AMINAH datter af Ungku AHMAD
f. 28/10 1894 JOHOR

d.

f.

10/5 1981 JOHOR

5/2 1905 JOHOR

d. 14/9 1977 JOHOR
Tunku Tun MAIMUNAH

Tunku ABDUL RAHMAN

H.M. Kong ISKANDAR

f. 25/11

f. 8/4 1932 JOHOR

Kronprins af JOHOR Dec.

Kronprins af JOHOR 8/5 1959
Raja Muda af JOHOR 28/11

1966

Kronprins af JOHOR 29/4

1981

f.

1933 JOHOR

Tunku Aris Bendahara af JOHOR 29/4
d.

f. 24/7 1932 JOHOR

12/7 1989 JOHOR

________________________________ 1
Tunku FATIMAH FARIDAH

datter af Tuanku ABDUL RAHMAN

Proclameret og installeret som 4 . Sultan af JOHOR 11/5 1981

8. Yang di-Pertuan Agong (Konge) af Malaysia 26/4 1984-25/4 1989

1958 Tunku OSMAN

seri af Tengku Temenggong AHMAD

1981

g. 25-27/10 1956 Tunku SHAHARIAH

Regent af JOHOR 10/5 1981

12/2 1939 JOHOR

cI. 27/11

1961

f. 27/9 1959 JOHOR

f. 8/4 1932 JOHOR
_____________________ 1

Tunku ZAHRAH

f. 29/8 1960 JOHOR

Tunku ABU BAKAR

Tunku ABDUL JALIL

f. 16/6 1963 JOHOR

f. 6/1

1962 JOHOR

g.m. FAUZIAH B. HASHIM
________________________ 1
Tunku AHMAD ISMAIL

f.

12/11

1989

Tunku AHMAD

f. 23/11

ægtedede:

2) 20/8 1961 H.M. Dronning HAJ JAH ZANARIAH

1) dec. 1955 (skilt okt. 1962) KHALSOM B. ABDULLAH

f. JOSEPHINE TREVORROW

datter af Tengku AHMAD

f. 2/12 1935 ENGLAND

f. 5/7 1940 KELANTAN, MALAYSIA

__________________________________________ 1

1

H.K.H.

IBRAHIM ISMAIL

f. 22/11

1958 JOHOR

Kronprins af JOHOR 3/7 1981

g. 22/9 1982 Raja ZARITH SOFIAH

datter af Sultan IDRIS SHAH (Perak)
___________________________ |

Tunku ISMAIL f. 30/6 1984
Tunku AMINAH f.

Tunku ZABEDAH

Tunku AZIZAH

(Tunku Besar ZABEDAH 1983)

(Tengku Puan Pahang 1986)

Tunku KAMARIAH

(Tunku Puteri Johor 1981)
f. 11/7 1956 JOHOR

f. 20/10 1957 JOHOR

8/4 1986

sen af Sultan SALAHUDOIN

sen af Sultan

AHMAD SHAH (Pahang)

Tengku Panglima DiRaja Selangor (2/5 1977)

______________________________________________ 1

Tunku SHAKIRINAL AMIN SHAH f. 1/11

Tunku ABDUL JALIL f. 5/7 1990

Tunku SALEHUDIN SHAH f. 28/10 1982

Tunku SHAHRAIN SHAH f. 24/8 1985
Tunku KATHIRA f.

17/7 1990

Kronprins af Pahang (6/3 1986)

f. 30/7 1959

f. 17/6 1950

Tunku IDRIS f. 25/12 1987

f. 5/8 1960 JOHOR

g. 6/3 1986 Tengku ABDULLAH

g. 2/5 1977 Tengku SULAIMAN SHAH

ABDUL AZIZ SHAH (Selangor)

f. 14/8 1959

1977 JOHOR

1980

Tunku MARIAM f.

4/9 1962 JOHOR

Tunku NORANI f. 17/7 1963 JOHOR
Tunku MAIMUNAH f. 20/10 1967 JOHOR

Tunku ABDUL MAJID f. 20/7 1970 JOHOR
Tunku MUNA f. 12/4 1973 JOHOR

Tunku AMINAH f. 6/6 1979 JOHOR

LANGE

MADS

STAMTAVLE
MADS LANGE

f.

med

NYAI KENYER

18/9 1807 RUDKØBING
d.

f. BALI (Fyrstedatter fra TABANAN?)

13/5 1856 BALI

d. BALI

I
1
WILLIAM PETER LANGE

ANDREAS EMIL LANGE gift 1873

f. 1843 BADONG BALI

f. 13/9 1850 BADONG BALI

1855 SINGAPORE

d.

d.

AYAN JANE

f. 1857 PAHANG (FED. MALAY STATES)

12/9 1909 SINGAPORE

d. 28/10 1932 SINGAPORE

Sekretær hos Rajah C. BROOKE, SARAWAK
1

(1) CECILIE LANGE

(2) MILDRED LANGE

f. 26/5 1879

f. ?

d. 1981 JOHORE

d.

Oversygepl. JOHORE Hosp,

?

g.m. GEORGE de ALMEIDA
OSWALD

g.m.

GLADYS

_________ 1___________________________
ANDRE EMIL VEITCH

f. 3/1

døde i SKOTLAND

d.

d.

27/3 1988 ENGLAND

Skoleforstander

1979 S'PORE

f.

MERLE EVELYN

Laerer

ERROL GEORGE PEREIRA

DELICIA DOROTHY

f. 28/4 1955

f. 20/9 1949

1945

g.m. VICTOR C. PAPINEAU
__________ |____________

Chefleder IBM

g.m./ae.o. R. RODRIGUES

g.m. PATRICIA VELGE

____________ |__________
WARREN f. 10/5 1978

f. 7/2 1966_______ ________ |____________

SHARON E.

1967

f. 17/10 1970

WAYNE f.

10/5 1978

PENELOPE f. 12/7 1982

NOELLE MARGARET
f.

STANLEY

Arkitekt

f.

SYDNEY

VICTOR FRANK

f. 1927

f. 24/5 1928

d.

1942

Inspektør

Byplanlægger

(14/2 1900 - 1/1

f. 10/9 1932

______________ I______
ROSE

SALLY AGNES

f. 22/2 1933

f.. 26/4 1937

f. 9/8 1939

Pens. Lærer

Sygeplejerske

TITUS

g ,m. MAHANI OTHMAN

g.m. MOLLY LEONG

|

|

________ |________

|

CHRISTOPHER HANS

|

f. 23/11 1967 S'PORE

g.,m. Azizi

___________ ____ 1_______
ZULEIKA f. . 25/4 1961
ARIFIN

ZURINA

Lærer

f..
3/6 1962
f. . 11/7 1966

f. 4/11

1938

________ 1____________

ALAN f. 13/2 1968
CRYSTL f. 3/11

1969

MELANIE f. 25/9 1974

|

______________ 1_______________
FARAH YASMIN f. 6/8 1962

(Miss SINGAPORE 1986)

DEREK FEISEL f.

NOEL CHRISTIAN
f. 18/1

12/9 1963

g. 4/9 1987 KAREN LORNA WILSON

1960 SINGAPORE

Computer Programmør

f. 22/5 1966 FULWOOD.U.K.

Forsikringsfunktionær

JOHN NIGEL

f.

19/10 1963 IPOH, PERAK,

W. MALAYSIA

Kiropraktor
f. 29/3 1990 U.K.

1972)

g.m,. C. JEFFERY OLIVEIRO

bin GHAZALKæ.o.)

(ae.o.)

f. 23/4 1930

Sygeplejerske

J
1
1
1
1
1
1
1
1

Postmester S.-PORE

g. 1919 CARRIE MOSS

VIOLET

Pens. Telecomm.

ugift

13/2 1954 WALTHAMSTOW,U.K.

KATIE HANNAH WRIGHT_____________ SIMON LANGE WRIGHT

1/5 1986 GREATER MANCHESTER U.K.

ingen børn

f. 17/9 1909

g. 18/9 1976 GEOFFREY WRIGHT

25/8 1954 SINGAPORE

___________________________ I

f.

2) Ibaneser 3) EDNA M. SCULLY
______ 1________
______ 1_____
_1____

JOAN WILKINSON

1

f. 7/1

d. 10/2 1976 S.-PORE

13/9 1931 BYFIELD U.K.

I

LORRAINE M.

f. 24/2 1888 SARAWAK

1920

g. 7/10 1953 MARGARET

f. 30/10 1913 PENANG
d. 21/11

LEON G.

13/3 1902

d.

Parkdirektør

g.m. GEORGE JOAQUIM PEREIRA

f. 2/1

f.

1957 PENANG

1) Ibaneser

1921 S'PORE

>

1881 SARAWAK

EDWIN

NOEL VERNON
f. 28/11

1920

(5) FRANK LANGE

f. 15/2

f. 1903

DOROTHY EVELYN

f. 4/2 1900 JOHORE

(4) ROSE LANGE

d. 26/11

___ 1.

g.m. ROBERT VEITCH

Bestyrer kgl. Plantager JOHORE

>

(3) CHARLES LANGE

LANG E

MADS

STAMTAVLE

(ANDREAS EMIL LANGEs efterslægt forts.)
MADS LANGE

NYAI KENYER

med

f. BALI (Fyrstedatter fra TABANAN?)

f. 18/9 1807 RUDKØBING
d. 13/5 1856 BALI

d. BALI

_______________________________ 1

ANDREAS EMIL LANGE

AYAN JANE

gift 1873

f. 13/9 1850 BADONG BALI

f.

1857 PAHANG (FED. MALAY STATES)

d. 12/9 1909 SINGAPORE

d. 28/10 1932 SINGAPORE

Sekretær hos Rajah C. BROOKE SARAWAK
>

____ >
>

1

>(6) JACK LANGE

(7) LILY LANGE

f. 24/2 1888

f. 4/3 1890

f.

d.

d. 16/9 1920 S'PORE

d.

?

(9) FRIDA LANGE

1892

g. MAUDE ROSARIO

f. 21/1

f. ?
?

d. 23/9 1919

1889

f.

d. 15/4 1976

d.

VIOLET

1914

f. 4/11

3.REGINALD

g.m. A. KERR

MARGUARITE
f. 24/9 1916
g.m. JOHN MADDOX

d. 1986

g.m./æ.o. WOOLLEY

_|_

5.IRENE

NIGEL

g. 31/12 1943 m. PANSY THESERIA

VICTORIA

f. 13/12 1916

g.m. ROY NEWBRONNER

(5 sønner 2 døtre)

g.m. FRAWCIS KREMPL

f. 4/7 1903 UNGARN

d. 4/11

6.RAMONA

__________________ I__________________
l.MADS (MAX) LANGE f. 13/7 1943

CYNTHIA

f. 25/9 1930

OLIVE

f. 12/3 1921

2.CUTHBERT f. 29/11 1924 d.2.Verdenskrig
3.GEORGE f. 25/8 1926

1962

4.EDGAR f.

Professionel musiker

5.LEONARD f.

_ _______________________________________________ 1___________
6.LAWRENCE f.

7.SYBIL g.m A., FERNANDES

SANDRA

ROGER

f. 13/10 1945

g. 1) PRISCILLA DANIEL
ægteskabet opløst

2) ROSALYN CHAN

______ 1______
IAN FRANCIS

STEPHEN

f. 15/8 1950

f. 22/11

g.m. LESLY PEREIRA
________ |________

NICKI

f.

f

1959

RACHEL VICTORIA

?

f.

?

/9 1929

1931

/

?

d.

7.EVELYN f. 15/6 1938

g.m. LEVERINA RODRIQUES

________ |_________
LUIZ

?

1946

f. 20/6 1902

?
?

I

4.JOYCE

8.WALTER

d.

g.m. LOUISE GOODENOUGH

ass. Tilsynsførende P.O.

1

2.DOUGLAS

f. 1/10 1896

g.m. ALLAN MOWE

Autoriseret Inspektør
1

1.JOHN

(10) PHILIP LANGE

f. 19/10 1894

g.m. ROBERT PEARSE

Arkitekt

d.

(8) WILLIAM LANGE

?

LANGE

MADS

STAMTAVLE
(ANDREAS EMIL LANGES efterslægt forts.)
MADS LANGE

f.

med

NYAI KENYER

18/9 1807 RUDKØBING

f. BALI (Fyrstedatter fra TABANAN?)

d. 13/5 1856 BALI

d. BALI

_______________________________ 1

ANDREAS EMIL LANGE
d.

AYAN JANE

gift 1873

f. 13/9 1850 BADONG BALI

f.

12/9 1909 SINGAPORE

1857 PAHANG (FED. MALAY STATES)

d. 28/10 1932 SINGAPORE

Sekretær hos Rajah C. BROOKE. SARAWAK
1

(11) ROBERT GEORGE LANGE

1922

gift

f.

f. 16/3 1903 SINGAPORE

f. 28/12 1899 SARAWAK

d. 21/11

____________ 1

(12) CHRISTIAN PETER LANGE

STELLA HELEN MOSS

f.

DUDLEY

GORDON MALCOLM

f.

g. 1944 TREVOR R. HALE d.

13/11

8/1

1

__ 1_________

g.

f. 27/3 1947

1951

f.

f.

f. 28/11

HUGH OLIVE IRQ
f. 31/5 1942

?
1

1937 JAPAN

17/9 1939

g. 2/9 1972

GRANVILLE DANKER
f.

f.

Major i l-feeren

1

1

_____ 1_______

___1__

__ 1_____________

PATRICK JR. DOREEN MARY

ingen born

KAREN RUTH

|

|
|

g.m. PETER ONG

|

|

f. 8/9 1949

|

|__________________________________________________________________________________________________________

f.

ALLAN ROBERT

MELVIN STEWART

f. 9/6 1952 SARAWAK f. 26/7 1954 S.-PORE
Cathay Pacific Airways

1975

ANGELA DRAGON

f. 17/3 1951 S'PORE

DESMOND JUNIOR

KATHY-ANN

f.10/10 1976

f. 2/8 1979

?

Direktor

DONNA MAREE DOBSON

ugift

f. 7/2 1961

f. 20/6 1969 AUSTRALIEN

|

f. 23/12 1987

NICOLAS ALLAN
f. 2/4

1985

BEVERLY ANN

f. 22/9 1967

VANESSA

f. 23/9 1986

JUNE MARIE

f. 2/9 1956 SINGAPORE

f. 11/7 1961 S'PORE

g./ae.o. 1) 23/10 1956 DRICHARD BARNSLEY

g. 25/9 1988

1/5 1 984

NANCY JAMES

LILLIAN

GAVIN GRANVILLE

f. 8/9 1966

KEITH GEORGE

HONG KONG

_________ |_________________________________
MARK RICHARD

f.

f. 28/10 1952 SINGAPORE

f. 2/10 1954 S'PORE

g.

?

g. 2) 1972 SHERI BHARUCHA

___________________________________|_____________________________

g. 18/1

g. 1967

1) 1964 (æ.o.)

KUMIKO IMAMURA

1

14/7 1929

g.

Radioofficer

?
1

ESTHER NAOMI

ELEANOR

f. 20/8 1935 S.-PORE f. 20/10 1937 S.-PORE

|

JUDITH

g.m. NEWBRONNER

10/11

?

f. 26/10 1955

JANICE

f. 12/7 1949

g.m. PATRICK MCCARTHY

GWENDOLINE PERRY

g. 1950 MAGDALENE MAYO
f . 20/7 1928 SARAWAK

f.

?

DAVID HESKIL

f. 15/2 1931 S.-PORE

Marineingeniør

1990 JOHORE

Air-con. Ingeniør

f. 17/5 1921
OvertoId inspektør

DOREEN ANITA

f . 6/3 1926 S.-PORE

1923 S.-PORE

7

MAVIS

HAZEL

1
1
JANET TELFOR

d.

_______ |________

Kontorchef. SIME DARBY

f. 22/10 1922 S.-PORE

ALICE HENDRICKS |
?
f.

26/12 1976

1906

d. 26/12 1976

1/10 1984 SINGAPORE

d.

1984 SINGAPORE

gift

f.

?

|

MICHAEL ANTHONY

f. 24/6 1989 V. AUSTRALIEN

f. 7/11

1948

Rådgivende Ingeniør

|
CHARLES LANGE WINSOR

f.

17/12 1984

g.

17/7 1982

NOEL J. DUNSTAN

g. 2) 22/10 1988 MURRAY GORDON WINSOR f.

18/7 1959 AUSTRALIEN

Stillingsfuldmægtig
_______ |_____

ERYN MORGAN
f. 28/8 1987 AUSTRALIEN

CD
CD

ANDRESEN/LANGE

SLÆGTSSKABSFORBINDELSE

(forkortet)

MAREN HANSEN
g.

1) 1/5 1799 m. MADS ANDRESEN
(ca.

(25/11

1779-15/6 1857)

1805)

1765-1/1

g. 2) 22/3 1805 m. LORENTZ LANGE
(8/5 1777-28/2 1828)

Værtshusholder, Købmand i Rudkøbing

Murermester, Købmand i Rudkøbing

3 børn:

(1) NIELS HANSEN ANDRESEN
(2/7 1799- 1818)

7 børn:

(2) CHRISTEN RAVN ANDRESEN
(24/2 1801-20/2 1865)

ugift

Købmand, Byrådsmedlem Rudkøbing

Urmager i Rudkøbing

g. 24/5 1827 m. Cecilie Boye

(3) ANDREAS MADSEN ANDRESEN

(2) MADS LANGE

(22/3 1803- 1884)

(18/9 1807-13/5 1856)

Kalkbrænderiejer

3 børn:

(1802-4/4 1865)
CHRISTEN MADSEN ANDRESEN

(2) CECILIA CATHERINA LANGE

(19/10 1828-7/12 1886)

(1848-1939)

Lærer, Kirkesanger Hostrup

g. ca. 1870 m. Maharaja ABU BAKAR

g.m.Jensine Dusine Grønborg

(3/2 1832-4/6 1895)

(13/2 1827-28/5 1902)

1. Sultan af Johor 1885

CHRISTEN EMIL ANDRESEN

H.K.H. Sultan IBRAHIM

(5/3 1859-5/2 1928)

(17/9 1873-8/5 1959)

Købmand Kerteminde

2. Sultan af Johor 1895

g. 22/10 1884 m. Marie Elise Regine Frederiksen
(19/5 1861-3/2 1944)
OTTO ANDRESEN

H.K.H. Sultan ISMAIL

(22/8 1887-15/3 1988)

(28/10 1894-10/5 1981)

Købmand, Borgmester Kerteminde

3. Sultan af Johor 1959

g. 12/9 1911 m. Valborg Starck
PAUL ANDRESEN

H.M.

Pens. Overlæge
(26/2 1917-

ISKANDAR MAHMOOD

(8/4 1932-

I

)

g.1) 17/10 1942 m. Annalise Breidahl

/

)

4.Sul tan af Johor 1981

Konge af Malaysia 1984-1989

(12/7 1918-25/8 1989)
g.2) 12/5 1990 m. Jane Kjærgaard
(31/1

/

1952-

)

OTTO ANDRESEN

H.K.H.

Civilingeniør

(28/9 1943-

IBRAHIM ISMAIL

(22/11

/

)

1958-

/

)

Kronprins af Johor

g.l) m. Kirsten Wistrup Jensen
(3/3 1946-

) æ.o.

/

g.2) m. June Fremmich
(22/6 1954-

/

)

JES ANDRESEN
(11/12 1971-

/

Studerende

H.K.H.
)

ISMAIL

(14/9 1984-

/

Prins af Johor

)

MADS JOHANSEN LANGE

Genealogical tree

MADS

LANGE

GENEALOGICAL TREE - PATERNAL LINE

LORENTZ JOHANNES LANGE married to

?

b. 1623 København

d.

?

_______________________________ I___________________

OLUF FRANDSEN

married

b. c. 1695

b. 1655

d.

d.

?

_________ I
b. c.

b. 1666

1730

?

d.

Officer danish Dragoons

8 children

(8) KNUD OLUFSEN

married ab. 1692___ (2 ?) CHRISTINE LORENTZDATTER

PHILIP LORENTZ(SEN) LANGE

KAREN (?)

________________________________________ I________________________

married 23/9 1736

LORENTZ (PHILIPSEN) LANGE

ANNE MICHELSDATTER

b. c. 1701

1695

d. 1761 Copenhagen

d. 29/11

bapt.

d.

1791 Rudkøbing

1) 16/9 1723 København METTE JØRGENSDATTER THRANE

married

?

19/7 1705 Unnerud, Egebjerg________________________ b.

12/5 1768 Søndenbro, Magleby parish

d. Febr. 1743 Sønderbroby

1 daughter 3 sons

School principal Søndenbro 1727-1768

Mariner

2) 15/10 1744 Magleby ANNE MADSDATTER
bapt. 30/8 1716 Røjle, Magleby parish

d. c.

1808/10 Snøde

4 daughters 3 sons

3 daughters 4 sons
__________________________________ I______________________________
(7) PEDER FRANDSEN KNUDSØN

________________________ I________________________________________
(6) JOHANNA MARGRETHÆ LORENTZDATTER LANGE

married

b. 1747 Søndenbro, Magleby parish

1/7 1774

bapt. 9/8 1748 RUDKØBING

bapt. 9/4

d. 11/12 1802 Rudkøbing

1747 Magleby

d. 14/12 1824 Rudkøbing

Masterbuilder Rudkøbing

_____________________________________________ I

LORENTZ LANGE

ANNE KATRINE

b.

bapt. 26/2 1775 Rudkøbing

b. 1777 Rudkøbing

bapt.

b.

1/12 1782 Rudkøbing

1783 Rudkøbing

bapt. 15/8 1784 Rudkøbing

d. 1783 Rudkøbing

bapt. 8/5 1777 Rudkøbing

?

d.

MAREN SOPHIA

KNUD CHRISTIAN

b. 1782 Rudkøning

(called LORENTZ PEDERSEN)

1775 Rudkøbing

d.

?

d. 28/2 1828 Rudkøbing
Merchant in Rudkøbing from 17/2 1801

married 22/3 1805 MAREN NIELSDATTER HANSEN (RAVN) widow of MADS ANDRESEN

______________________________________________________________________________________________ I
PETER FRANDSEN LANGE

b. 6/4 1806
d. 3/10 1858

|
CHRISTIAN PETER LANGE

MADS JOHANSEN LANGE

b. 18/9 1807
d. 13/5 1856

single

d. Kotta Bali

CECILIA CATHRINE LANGE

b. 27/4 1809
m. 31/12 1830 FREDERIK NIELSEN

RASMUS HANSEN LANGE

b, 8/11

HANS NIELSEN LANGE

b. 14/9 1813

1811

m. Balinese princess
|
HENDRICK LANGE

HANS HENRICH LANGE

b. 15/3 1819

d. 1846

d. 1860

d. 19/3 1835

Tile manufacturer

EMILIUS CARL LANGE

b. 16/8 1815

CARL LANGE

drowned at Bali

d. 1833

drowned South India

MADS

LANGE

GENEALOGICAL TREE - MATERNAL LINE

CHRISTEN RAVN married ?

RASMUS NIELSEN married ?

b. c.

1685

d.

?

ANDERS JENSEN married 1690 KAREN NIELSDATTER

b. c. 1682
d.

b.
1

HANS RASMUSSEN

b. c.

married

b.

1715

d.

12/8 1795

?

d.

?

_____________________ 1_______________________

CHRISTEN CHRISTENSEN RAVN

CAECILIE ?

1718

b.
?

Shoemaker

____________________ 1__________

1

?

b.

?

1

MAREN ANDERSDATTER JENSEN

married

24/10 1749

b.

1709

d. 1778

(1rst married MADS TØMMERMAND)

Tanner
1

1

married

MARIE CATHRINE CHRISTENSDATTER RAVN

4/12 1772

bapt. 12/6 1750 Rudkøbing

NIELS HANSEN

b. 1751

d. 1810

d. 1823

8 children

Merchant Rudkøbing
1

(3) SIDSEL (called CECILIE) NIELSDATTER HANSEN

b.

1785 ? Rudkøbing
d. 1859

married HANS HENRIK BAY (12 children)

_______________________________ 1_____________________
CARL BAY

(4) MAREN NIELSDATTER HANSEN

b. 25/11

married 1)

1/5 1799

b.

c.

1765

bapt. 24/12 1779 Rudkøbing

d.

1/1

1805

d. 15/6

Licensed victualler. Businessman

1857
1________

NIELS HANSEN ANDRESEN

IDA BAY

(2/7 1799 -

(1817-1874)

(1809-1880)

m. JOHANNE MARIE PILEGAARD

MADS ANDRESEN

1779 Rudkøbing

/

1818) single

CHRISTEN RAVN ANDRESEN

single

(24/2 1801-20/2 1865) Merchant

(1815-1881) (9 children)

______________ 1__________________________

m . 24/5 1827 CECILIE BOYE (1802-4/4 1865)
ANDREAS MADSEN ANDRESEN

JOHANNES BAY m. EUNICE MULLER (5 children)

(22/3 1802 - 1884) died abroad

(1843-1925)

_______________ 1_________________

GERDA BAY m. NIELS S. BORCH (2 children)
(1884-1965)

(1882-1966)

__________ 1__________________________

(MAREN HANSEN) married 2) 22/3 1805 LORENTZ LANGE Merchant
1________

(7 children):

b.

1912

d. 1982

(2) MADS JOHANSEN LANGE (ref. pat.
(18/9 1807 - 13/5 1856)

FLEMMING BORCH m. DORTE NISSEN (4 children)

b. 1916
(MAREN HANSEN) married 3) 2/5 1829 MADS HANSEN
I

no children

line)

MADS

LANGE

GENEALOGICAL TREE

b.

8/12 1810

d. 31/1

1862 BUGIS CELEBES

b.

18/9 1807 RUDKØBING

d.

13/5 1856 BALI

b.

?

d.

BALI

1__________________________

_________ 1___________

H.R.H. ABU BAKAR

NONNA SANGNIO

with

MADS LANGE

Dato' Temenggong Sri Maharaja IBRAHIM

d. of Bendahara (MU)TAHIR

Inche Besar Zubidah

Acceded 1rst Sultan of JOHOR 11/12 1885 - 1895

b.

?

Proclaimed Sultan of JOHOR 13/2 1886

d.

?

4)22/9 1893 ? KHATIJAH

28/2 1894 Sultanah

1886 Sultanah

b. Nov. 1848 BADONG BALI

of PAHANG

Proclaimed Maharaja of JOHOR 1868 - 1885

3)1886 FATIMAH

2)1870 CECILIA CATHERINA LANGE

1)1860 CHE' ENGKU CHIK

married

Acceded Dato' Temmenggong 1/2 1862 - 30/6 1868

d. 1939 JOHOR

b.

b.

HONGKONG

d. 25/2 1891 SINGAPORE

TURKEY

d.

?

b. 3/2 1833

d. 4/6 1895 LONDON (buried 7/9 1895 JOHOR)
H.R.H.

MARIAM

IBRAHIM

Crownprince of JOHOR 23/5 1891

Tunku SULONG

Proclaimed 2nd Sultan of JOHOR 7/9 1895

b. 21/12 1871

Crowned Sultan of JOHOR 2/11
b.

d.

d.

1895

1946 PAHANG

married 14/9 1897 Tunku MOHAMUD

17/9 1873 SINGAPORE

Tunku Besar PAHANG

8/5 1959 LONDON

Son of Sultan AHMAD of PAHANG

buried 8/6 1959 JOHOR

___________________________________1
no children

married:

2) CHE ROGAHYAH

1) 5/10 1892 MAIMUNAH
b.

b.

?

___________________ 1

__________ 1

Proclaimed 3rd Sultan of JOHOR

?

b.

d.

?

d.

8/5 1959

Tunku Aris Bendahara

b.

6/6 1959

d.

Crowned Sultan of JOHOR 10/2 1960

16/2 1898 JOHOR

/

1956 JOHOR

6) 6/11

Sultanah 18/11

?

____________________ 1

d.

Tunku MERIAM

Princess of JOHOR

Tunku Temmengong

b. 29/7 1898 JOHOR

b. 18/9 1950 LONDON

d.

marr. 1978 BARRY RYAN

/10 1983 JOHOR

divorced 1980
_________________________ 1

b. 28/10 1894 JOHOR

d.

10/5 1981

JOHOR

no children

buried 11/5 1981 JOHOR

1) 30/8 1920

married:

2) 1977 ? Ungku NORA

Ungku AMINAH

b.

5/2 1905 JOHOR

d.

14/9 1977 JOHOR

b.

Tunku KALTHOM

________________________________________
-■

Tunku ABDUL RAHMAN

born:

11/5 1924 JOHOR

22/12

1927 JOHOR

29/7 1930 JOHOR

died:

16/5 1925 JOHOR

15/2

1930 JOHOR

16/9 1930 JOHOR

/

1939

Sultanah 28/10 1978

1

Tunku ABDUL JALIL -

1947

1/6 1982 LONDON

___________________________ 1

no children

no children

1916 RUMANIA

Sultanah Sept.

1931

___________________________ 1

__________________ 1

Tunku AHMAD

1940 MARCELA MENDEL

b. 7/11

b. ENGLAND

?

div. 31/12 1937

Tunku ABU BAKAR

ISMAIL

Acceded Sultan of JOHOR

?

b.

d. 8/3 1926

d. 2/9 1909 JOHOR

H.R.H.

3) HASNAH bte. JAFFAR

Sultanah 30/8 1920

Tunku Ampuan Besar

5) 15/10 1930 HELEN WILSON

.4) INTAN bte. AHMAD

- Tunku MAHMOOD

8/4 1932 JOHOR

- Tunku ABDUL RAHMAN

-

Tunku HELEN

25/11

1933 JOHOR

15/2

1936 JOHOR

12/7

1989 JOHOR

20/11

1937 JOHOR

-

Tunku MAIMUNAH
14/2 1939 JOHOR

_______________________ 1

no children

LANGE

MADS

GENEALOGICAL TREE

Descendants of Mads Lange's great grandchild, Sultan Ismail of Johor
H.R.H. Sultan ISMAIL married 30/8 1920 Sultanah AMINAH B. Ungku AHMAD

b. 28/10 1894 JOHOR

b.

5/2 1905 JOHOR

10/5 1981 JOHOR

d.

14/9 1977 JOHOR

d.

Tunku ABDUL RAHMAN

H.M. King ISKANDAR

b. 25/11

b. 8/4 1932 JOHOR

b. 12/2 1939 JOHOR

Crown Prince of JOHOR Dec.

Crown Prince of JOHOR 8/5 1959
Raja Muda of JOHOR 28/11

Tunku Tun MAIMUNAH

1933 JOHOR

m. 27/11

1961

Tunku Aris Bendahara of JOHOR 29/4 1981

1966

b. 24/7 1932 JOHOR

d. 12/7 1989 JOHOR

Crown Prince of JOHOR 29/4 1981

______________________________ 1

m. 25-27/10 1956 Tunku SHAHARIAH

Regent of JOHOR 10/5 1981

Tunku FATIMAH FARIDAH

B. Tuanku ABDUL RAHMAN

Proclaimed and installed as 4th Sultan of JOHOR 11/5 1981
Sth Yang di-Pertuan Agong (King) of Malaysia 26/4 1984-25/4

b. 8/4 1932 JOHOR

1989

b. 27/9 1959 JOHOR

___________________ 1

Tunku Z AH RAH

b. 29/8 1960 JOHOR

Tunku ABU BAKAR

b.

1958 Tunku OSMAN

IBNI Almarhum Tengku Temenggong AHMAD

16/6 1963 JOHOR

Tunku ABDUL JALIL
b. 6/1

1962 JOHOR

m. FAUZIAH B. HASHIM

________ 1

Tunku AHMAD ISMAIL
b. 12/11

1989

Tunku AHMAD
b. 23/11

married:

1) Dec.

1955 (div. Oct.

2)

1962) KHALSOM B. ABDULLAH

20/8 1961 H.M. Queen HAJJAH ZANARIAH
B. Tengku AHMAD

nee JOSEPHINE TREVORROW

b. 5/7 1940 KELANTAN, MALAYSIA

b. 2/12 1935 ENGLAND

_________________________________________ 1

1

H.R.H.

IBRAHIM ISMAIL

b. 22/11

1958 JOHOR

Crown Prince of JOHOR 3/7 1981

married 22/9 1982 Raja ZARITH SOFIAH
B. Sultan IDRIS SHAH (Perak)

b. 14/8 1959
___________________________ |
Tunku ISMAIL b. 30/6 1984
Tunku AMINAH b.

8/4 1986

1977 JOHOR

Tunku KAMARIAH

(Tunku Puteri Johor 1981)

Tunku AZIZAH

Tunku ZABEDAH
(Tunku Besar ZABEDAH 1983)

b. 11/7 1956 JOHOR

b. 20/10 1957 JOHOR

(Tengku Puan Pahang 1986)
b.

m. 6/3 1986

m. 2/5 1977 Tengku SULAIMAN SHAH

Tunku MARIAM b.

4/9 1962 JOHOR

Tunku NORANI b. 17/7 1963 JOHOR

5/8 1960 JOHOR

Tunku MAIMUNAH b. 20/10 1967 JOHOR

Tengku ABDULLAH

Tunku ABDUL MAJID b. 20/7 1970 JOHOR
12/4 1973 JOHOR

IBNI Sultan SALAHUDDIN

IBNI Sultan

Tunku MUNA b.

ABDUL AZIZ SHAH (Selangor)

AHMAD SHAH (Pahang)

Tunku AMINAH b. 6/6 1979 JOHOR

Tengku Panglima DiRaja Selangor (2/5 1977)

b.

______________________________________________ 1

Tunku IDRIS b. 25/12 1987

Tunku SHAKIRINAL AMIN SHAH b. 1/11

Tunku ABDUL JALIL b. 5/7 1990

Tunku SALEHUDIN SHAH b. 28/10 1982

Tunku SHAHRAIN SHAH b. 24/8 1985
Tunku KATHIRA b. 17/7 1990

Crown Prince of Pahang (6/3 1986)

b. 30/7 1959

17/6 1950
1980

MADS

LANGE

GENEALOGICAL TREE
NYAI KENYER

with

MADS LANGE

b. BALI (Princess from TABANAN?)

b. 18/9 1807 RUDKØBING
d. 13/5 1856 BALI

d. BALI

I

WILLIAM PETER LANGE

ANDREAS EMIL LANGE

AYAN JANE

married 1873

b. 13/9 1850 BADONG BALI

1843 BADONG BALI

b.

d. 1855 SINGAPORE

b. 1857 PAHANG FED. MALAY STATES

d. 28/10 1932 SINGAPORE

d. 12/9 1909 SINGAPORE
Secretary, Rajah C. BROOKE SARAWAK

_________________________________________________________________________________________________ I________________________________________________________________________________ '

(2) MILDRED LANGE
?
b.

(1) CECILIE LANGE

b. 26/5 1879
d. 1981 JOHORE

d.

Head Nurse JOHORE Hosp,

m. GEORGE de ALMEIDA

m.

1)

1

m. ROBERT VEITCH
Manager Royal Plant.s JOHORE
ANDRE EMIL VEITCH

b.

DOROTHY EVELYN

b. 3/1

died in SCOTLAND

d.

b. 28/11

School Principal
m. GEORGE JOAQUIM PEREIRA
1979 S'PORE

b.

1921 S'PORE

ERROL GEORGE PEREIRA

m. VICTOR C. PAPINEAU

Executive IBM

1967

SHARON E. b. 17/10 1970

m. MAHANI OTHMAN

|

________ |_________

1

CHRISTOPHER HANS

1

m./div. R. RODRIGUES
WARREN b.

(divorced)
|

b. 23/11

b. 9/8 1939
Teacher

Nurse
m. Dr. Azizi

m., C. JEFFERY OLIVEIRO

bin GHAZALKdiv.)

________________|_______

ZULEIKA b., 25/4 1961

ARIFIN

b.,

3/6 1962

ZURINA

b. ,

11/7 1966

b. 4/11

1938

_____ 1__________

ALAN b. 13/2 1968
CRYSTL b. 3/11

1969

MELANIE b. 25/9 1974

|

1

_____________ 1_______________

1

FARAH YASMIN b. 6/8 1962

1

10/5 1978

1967 S'PORE

|
|

SALLY AGNES

ROSE
b., 26/4 1937

(Miss. SINGAPORE 1986)

1

DEREK FEISEL b. 12/9 1963

WAYNE b. 10/5 1978

PENELOPE b. 12/7 1982

NOELLE MARGARET

b.

Supervisor

J

b. 28/4 1955

LEON G. b. 7/2 1966_______________ |____________
LORRAINE M. b. 7/1

Ret. Teacher

Nurse

m. PATRICIA VELGE__________________ |__________

__________ |____________

Ret. Telecomm.

TITUS

b. 23/4 1930

DELICIA DOROTHY

b. 20/9 1949

1945

b. 22/2 1933

m. MOLLY LEONG

1972)
1

b. 24/5 1928

JOAN WILKINSON
Teacher

(14/2 1900 - 1/1

10/9 1932

VICTOR FRANK

m. 7/10 1953 MARGARET

Postmaster S.-PORE

VIOLET

b.

b. 13/9 1931 BYFIELD U.K.

d. 10/2 1976 S.-PORE
m. 1919 CARRIE MOSS

b. 1927
single

1920

d.

SYDNEY
1942

b. 24/2 1888 SARAWAK

— I__

no children

>

b. 13/3 1902

3) EDNA M. SCULLY

Ibanese

______ 1______

17/9 1909

Chief Parks Officer

1

b. 2/1

2)

STANLEY

1903

d.

|

MERLE EVELYN

1957 PENANG

d. 27/3 1988 ENGLAND

b. 30/10 1913 PENANG
d. 21/11

d. 26/11

Ibanese

NOEL VERNON

1920

1881 SARAWAK

EDWIN

GLADYS

OSWALD

_________ 1__________________________

b. 4/2 1900 JOHORE

b. 15/2

_l_________

(5) FRANK LANGE

(4) ROSE LANGE

(3) CHARLES LANGE

7

25/8 1954 SINGAPORE

NOEL CHRISTIAN m. 4/9 1987 KAREN LORNA WILSON

m. 18/9 1976 GEOFFREY WRIGHT

b.

Architect

13/2 1954 WALTHAMSTOW,U.K.
Town Planner

|
KATIE HANNAH WRIGHT

b. 1/5 1986 GREATER MANCHESTER U.K.

SIMON LANGE WRIGHT

b. 29/3 1990 U.K.

b.

18/1

1960 SINGAPORE

Computer Programmer

b. 22/5 1966 FULWOOD.U.K.

Insurance Clerk

JOHN NIGEL

b. 19/10 1963 IPOH, PERAK,
W. MALAYSIA

Doctor of Chiropractic

LANGE

MADS

GENEALOGICAL TREE
(ANDREAS EMIL LANGE-line cont.)

with

MADS LANGE

NYAI KENYER

b. 18/9 1807 RUDKØBING

b. BALI (Princess from TABANAN?)

d. 13/5 1856 BALI

d. BALI
_1

ANDREAS EMIL LANGE

AYAN JANE

married 1873

b. 13/9 1850 BADONG BALI

b.

1857 PAHANG (FED. MALAY STATES)
d. 28/10 1932 SINGAPORE

d. 12/9 1909 SINGAPORE
Secretary, Rajah C. BROOKE SARAWAK

(9) FRIDA LANGE

>(6) JACK LANGE

(7) LILY LANGE

b. 24/2 1888

b. 4/3 1890

b.

d.

d. 16/9 1920 S'PORE

d.

?

b. 21/1

m. MAUDE ROSARIO

d.

l.JOHN

2.DOUGLAS

3.REGINALD

VIOLET

b. 4/11

1914

m. A. KERR

MARGUARITE

b. 20/6 1902
?

d.

____ 1_____

b. 12/3 1921

m. JOHN MADDOX

m./div. WOOLLEY

4.JOYCE

_l_

5.IRENE

NIGEL

1.MADS (MAX) LANGE b. 13/7 1923

m. 31/12 1943 PANSY THERESIA

VICTORIA

CYNTHIA

OLIVE

b. 24/9 1916

b. 13/12 1916

b. 25/9 1930
m. ROY NEWBRONNER

(5 sons 2 daughters)

m. FRAWCIS KREMPL

2.CUTHBERT b. 29/11

b. 4/7 1903 HUNGARY
d. 4/11

4.EDGAR b.

1962

professional musician

5.LEONARD b

7.SYBIL m. A. FERNANDES

___________1__________

6.LAWRENCE b.

ROGER

b. 13/10 1945
m. 1. PRISCILLA DANIEL

IAN FRANCIS

b. 15/8 1950
m. LESLY PEREIRA

b. 22/11

1959

m. LEVERINA RODRIQUES
_______ |__________

NICKI

LUIZ

RACHEL VICTORIA

b.

b. ?

?

b.

/9 1925
/

1931

?

d.

7.EVELYN b. 15/6 1938

divorced ________ 1________

2. ROSALYN CHAN
______ 1

STEPHEN

SANDRA

1924 d. World War 2

3.GEORGE b. 25/8 1926

6.RAMONA
8.WALTER

1986

____________________ 1__________

ass.. Superintendant P.O.

1

1946

m. LOUISE GOODENOUGH

b. ?

1889

1/10 1896

d.

m. ALLAN MOWE

Chartered Surveyor

?

__________ 1________________________

b.

d. 23/9 1919

d. 15/4 1976

b. ?

>

(10) PHILIP LANGE

b. 19/10 1894

1892

m. ROBERT PEARSE

Architect

d.

(8) WILLIAM LANGE

?

?

MADS

LANGE

GENEALOGICAL TREE
(ANDREAS EMIL LANGE-Line cont.)
NYAI KENYER

with

MADS LANGE

b. 18/9 1807 RUDKØBING

b. BALI (Princess from TABANAN?)

d. 13/5 1856 BALI

d. BALI

1
_______________________________ 1
ANDREAS EMIL LANGE__________ married 1873

d.

AYAN JANE

b. 1857 PAHANG (FED. MALAY STATES)

b. 13/9 1850 BADONG BALI

d. 28/10 1932 SINGAPORE

12/9 1909 SINGAPORE

Secretary. Rajah C. BROOKE SARAWAK
1

(11) ROBERT GEORGE LANGE

•

d. 26/12 1976

1/10 1984 SINGAPORE

d.

ALICE HENDRICKS

married 26/12 1976

1906

b.

b. 16/3 1903 SINGAPORE

1984 SINGAPORE

d. 21/11

(12) CHRISTIAN PETER LANGE

STELLA HELEN MOSS

imarried 1922

b. 28/12 1899 SARAWAK

_______ |________

Chief Clerk, SIME DARBY

HAZEL

1

?
?

MAVIS

?

b.

b.
d.

b.

?

1

GORDON MALCOLM

JANET TELFOR
b. 22/10 1922 S.-PORE

b.

m. 1944 TREVOR R. HALE

b.

17/5 1921

13/11

d. 8/1

DUDLEY

1990 JOHORE

Marine Engineer

m.

1950 MAGDALENE MAYO

_____ 1___________________

1

|

12/7 1949

b. 26/10 1955

|

|

m.

NEWBRONNER

m. PETER ONG

|

|

b. 8/9 1942

|

MELVIN STEWART

b. 9/6 1952 SARAWAK b. 26/7 1954 S.-PORE

m. 18/1

Cathay Pacific Airways

1975

HONG KONG

ANGELA DRAGON
b. 17/3 1951 S'PORE

Single

_________ 1_________________________________
MARK RICHARD

KATHY-ANN

b.10/10 1976

b. 2/8 1979

LILLIAN
b. 23/12 1987

?

b. 28/11

b.

b. 17/9 1939
m. 2/9 1972

1) 1964 (div.)
GRANVILLE DANKER

m. 1967

?

b.

KUMIKO IMAMURA

1

b.

m.

Radio Officer

PATRICK JR. DOREEN MARY

HUGH OLIVEIRO
b. 31/5 1942

Major Armed Forces

|

1937 JAPAN

_ 1______

______1____________________________

no children

KAREN RUTH

GAVIN GRANVILLE

b. 8/9 1966

?

m. 2)

b. 22/9 1967

1972 SHERI BHARUCHA

|______
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married 1)

1/5 1799

MADS ANDRESEN
(c. 1765-1/1

(25/11

1779-15/6 1857)

married 2) 22/3 1805

Masterbuilder, Buisiness man

Licensed victualler, Buisiness man

3 children:
(1) NIELS HANSEN ANDRESEN

7 children:

(2) CHRISTEN RAVN ANDRESEN

(3) ANDREAS MADSEN ANDRESEN

(2) MADS LANGE

(22/3 1803-1884)

(24/2 1801-20/2 1865)

(2/7 1799- 1818)

LORENTZ LANGE

(8/5 1777-28/2 1828)

1805)

single

City Councillor, Buisiness man Rudkøbing

Watchmaker, Rudkøbing

m. 24/5 1827 Cecilie Boye

(18/9 1807-13/5 1856)
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(1802-4/4 1865)

CHRISTEN MADSEN ANDRESEN

(2) CECILIA CATHERINA LANGE
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(19/10 1828-7/12 1886)

Teacher, Parish clerk Hostrup

m.

1870 Maharaja ABU BAKAR

m. Jensine Dusine Grønborg

(3/2 1832-4/6 1895)

(13/2 1827-28/5 1902)

1rst Sultan of Johor 1885

CHRISTEN EMIL ANDRESEN

H.R.H. Sultan IBRAHIM

(5/3 1859-5/2 1928)

(17/9 1873-8/5 1959)

Buisiness man, Kerteminde
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m. 22/10 1884 Marie Elise Regine Frederiksen
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OTTO ANDRESEN
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(28/10 1894-10/5 1981)
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3rd Sultan of Johor 1959

m. 12/9 1911 Valborg Starck

(31/12 1888-10/3 1964)

H.M. ISKANDAR MAHMOOD

PAUL ANDRESEN

(26/2 1917-

/

(8/4 1932-

)

Senior medical officer, ret.

m.l)

17/10 1942 Annalise Breidahl

/

)

4th Sultan of Johor 1981

King of Malaysia 1984-1989

(12/7 1918-25/8 1989)

m.2)

12/5 1990 Jane Kjærgaard

/

(31/1 1952-

)

OTTO ANDRESEN
(28/9 1943-

/

H.R.H.

(22/11

)

Manager Business Development

IBRAHIM ISMAIL

1958-

/

)

Crown Prince of Johor

m.l) Kirsten Wistrup Jensen
) div.

(3/3 1946- /

m.2) June Fremmich
(22/6 1954-

/

)

JES ANDRESEN
(11/12 1971-

/

Student

Tunku ISMAIL
)

(14/9 1984-

/

Prince of Johor

)
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Summary
This book is about the Danish sailor Mads Lange, and his descendants, based
on the author’s relationship to him. The main idea is to follow the line descend
ing from the daughter Cecilia. Through her marriage to Abu Bakar, the later
Sultan of Johor, she became the mother of Ibrahim, heir to the throne. This
royal line is followed up to Mads Lange’s great-great-grandchild King Iskandar, the present Sultan of Johor.
The eventful life of Mads Lange has been described in detail by the Danish
author Aage Krarup Nielsen in his book ”Mads Lange til Bali”, first published
in 1925. The present book may be considered a follow-up, as various authors,
mainly Dutch, have published new and interesting information. This is here
brought up to date concurrently with the contemporary historical events.
After a brief reference to Mads Lange’s antecedents and the conditions in his
maternal home, an account is offered of how the seventeen year old boy in 1814
left his native town, Rudkøbing, hired aboard the schooner ”Norden”. After a
chequered career as captain on various ships he settled down in 1839 on the
Island of Bali. Established in the Kingdom of Badong, ruled by Rajah Kassiman, he successfully built up an important commercial enterprise.
The following chapters describe the life in his home and trading station on
Bali - the so-called ”faktori”, his relations to Rajah Kassiman, his mistresses,
his attitude to the slave trade and other conditions in Bali, and conclude with
his final position as a big trader and banker. One chapter briefly mentions the
recent discovery made by the author and his wife of some ancient ruins on one
of the coasts of Bali. The find is so peculiar as regards shape and location that it
may be interpreted as the remains of one of Mads Lange’s magazines or
slaughter-houses.
Mads Lange played a very important role on account of his good relations to
the Balinese on one hand and to the Dutch on the other. The latter tried several
times to achieve military control of Bali. Here Mads Lange proved his ability as
a mediator and succeeded in settling the dispute. In return the Dutch rewarded
him by nominating him as their official representative in Bali.
Mads Lange sent many exceptional Balinese ethnographical obejcts to the
recently established Ethnographic Museum in Denmark. Futhermore he trans
ferred a lot of money to his native country to support Denmark’s war in 18481850 against Schleswig-Holstein.
Another aspect of his affection for Denmark was his unrequited love for his
cousin, Ida Bay, who lived in Rudkøbing. By sending her many valuable
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presents he tried to persuade her to marry him. Nevertheless he was rejected.
But Mads Lange raised two sons with a Balinese mistress, Nyai Kenyér, and
with another mistress, the Chinese, Nonna Sangnio, the above mentioned
daughter, Cecilia.
In 1851 Mads Lange drew up his will, the contents of which are summarized,
and his motives for a later codicil are commented upon. Particulars concerning
his death in 1856 are briefly mentioned. His tomb in Bali is described, and the
changes it has been subjected to in the course of time, as well as the problems
concerning its maintenance, are mentioned.
Andreas Emil Lange was the only son who survived Mads Lange, and he
raised twelve children, the descendants of whom are now living in Great Brit
ain, Singapore and Australia. This second line of Mads Lange’s descendants is
briefly presented. Complete genealogical tables of all descendants are in the
back of the book.
Introducing a delineation of Mads Lange’s descendants in the Johor Sulta
nate, the history of the sultanate is outlined, and the eventful events of each
sultan’s life are added. The grandchild of Mads Lange, Sultan Ibrahim, was a
particularly colourful personality who experienced a great many things. His
passion for big-game hunting, travelling and women, as well as his attitude to
the British, are illustrated in special chapters. In conclusion there is a descrip
tion of his status as sultan during the Second World War and his attitude to the
Japanese occupation of Johor.
Through several visits in Johor the author has had particularly close rela
tions with Mads Lange’s great-grandchild, Sultan Ismail, and his children.
Many individual experiences are reported in detail, among others how the
sultan celebrated his birthday at his castle with pomp and circumstance, fol
lowed by a magnificent tattoo and exciting polo matches. Private visits in the
homes of Sultan Ismail’s three children are referred to, including elegant din
ner parties and private audiences, with accounts of these adventures and expe
riences.
The heir presumptive, Prince Mahmood, great-great-grandchild of Mads
Lange, is the subject of comments in the final chapters, which describe how he
succeeded in taking over the Throne of Johor - in preference to his brother
Abdul Rahman, who by The Royal Court of Johor and with the consent of the
Sultan had been appointed to replace him as crown prince. On his ascension as
Sultan of Johor Mahmood changed his name to the Royal name, Iskandar.
Eventually, by the sultans of Malaysia, he was elected Agong (King) of Malay
sia for the period 1985-1989.
In the back of the book are lists of literature and sources, notes, a list of
words, abbreviations, genealogical tables in Danish and English, as well as an
index of names.

Bogen handler om den danske købmand Mads Lange
fra Rudkøbing, som i 1814 sejlede ud fra fødebyen og i
1839 slog sig ned på stillehavsøen Bali. Herfra drev
han handelsvirksomhed med de omliggende lande.
Som H.N. Andersen og admiral Richelieu fik han suc
ces i det fremmede.
Mads Lange fik på Bali to sønner og datteren Cecilia,
som blev gift med sultan Abu Bakar af Johor, med
hvem hun fik tronfølgeren, Ibrahim.
I bogen følges Mads Langes efterkommere, hvor de
farverige begivenheder i sultanernes liv oprulles: Stor
vildtjagt, rejser, kvinder, forholdet til kolonimagten
Storbritannien m.m.
Bogen indeholder udførlige stamtavler over Mads
Lange og hans efterkommere.
Paul Andresen er selv i familie med Mads Lange og har fået et
særligt nært forhold til Mads Langes oldebarn, sultan Ismail, og
hans børn. Forfatteren giver et levende indtryk af det farverige liv
hos den kongelige familie i Johor. Samtidig giver bogen også en
række konkrete oplysninger om historiske, politiske og sociale
forhold i sultanatet. Man mærker forfatterens glæde ved mødet
med Østens Fagre Riger.

