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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1950—51

en 4. maj 1951 modtog Handels- og Søfartsmuseet med
delelse om, at museets mangeårige formand, departe
mentschef Johs. Dalhoff var afgået ved døden. Departements
chefen indtrådte i 1927 i museets bestyrelse og blev 1928
formand for komiteens forretningsudvalg og efter kort tid
tillige formand for komiteen. Museets komite nærer stor tak
nemlighed overfor departementschefen for den store interesse,
hvormed han røgtede sit hverv, og takker departementschefen
for den betydelige indsats, han gjorde under sit mangeårige
formandskab, under hvilket museet undergik en meget stor
udvikling. Der henvises iøvrigt til de bemærkninger, der inde
holdes i museets årbog 1950 i anledning af departements
chefens fratræden som komiteens formand i april 1950.
Museet har i regnskabsåret 1950—51 modtaget værdifulde
forøgelser af sine samlinger. Museet har i et par år haft en
model af Asiatisk Kompagnis fregat „Disco“ under arbejde
hos modelerer Werge på Holmen. Dette modelarbejde er nu
afsluttet og modellen afleveret til museet. „Disco“ er konstru
eret af marinens berømte konstruktør, fabrikmester Henrik Ger
ner 1777. Den blev bygget på Holmen som et orlogsskib på
50 kanoner og var beregnet til at vise landets farver ved et
årligt togt til Middelhavet som støtte for den voksende danske
handel på levanten. Men allerede under skibets bygning slut
tedes overenskomst om Asiatisk Kompagnis overtagelse af ski
bet. Da der foreligger fuldstændige tegninger til fregatten, har
det været muligt på modellen at vise alle skibets enkeltheder.
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og da skibets aptering desuden er kendt, har man valgt at vise
skibet helt åbent i bagbords side, således at man får et godt
indtryk af et sådant skibs indretning. „Disco“s negotieprotokoller er bevaret i Rigsarkivet, og museet har ladet tage en afskrift
af listen over skibets returladning på dets første hjemrejse i 1781
fra Kanton. Ladningen bestod i væsentlig grad af the og porcellæn, og de kasser, som på modellen ses anbragt i skibets
lastrum, er mærket med kollinumre og mærker, som ganske
svarer til de kasser, der hjembragtes til København fra Kina
på denne rejse. Modellen er overordentlig vel udført og repræ
senterer en værdifuld forøgelse af museets samlinger. Den er
en gave fra selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“.
Som gave fra „Jørgen Pades Mindelegat“ har museet des
uden fået skænket en model af everten „Anna Catharina“ af
Elmshorn 1824, hvorved en af Elbområdets interessante spe
cielle typer er tilgået museet. Modellen er en gengivelse af en
original i Altonaer Museum, som venligst har tilladt søfarts
museet denne kopiering. På tilsvarende måde er udført en
model af en kuf fra Haderslev efter en original i Altona.
Museets modelbygger, Chr. Nielsen, Fejø, har udført en model
af en kåg fra Gudenåen, der fornylig opmåltes af Chr. Nielsen
under en opmålingsrejse i Jylland. I den tolvte time har
museet derved fået reddet erindringen om en historisk fartøjs
type, som helt er konkurreret ud af den moderne jernbane- og
rutebiltrafik.
Fra A/S H. C. Christensens Damp- & Sejlskibsrederi i
Marstal er skænket en konstruktionstegning af skonnerten
„Fuglen“ 1882, og fra Burmeister & Wain en konstruktions
tegning til M/S „Dansborg“ 1945 (Dampskibsselskabet „Dan
nebrog“). En samling opmålingstegninger af lokale norske
fartøjstyper er skænket af museumsdirektør Kr. Kielland, Norsk
sjøfartsmuseum i Oslo. Det drejer sig om tre forskellige typer
af Åfjordsbåde : en færing, bygget af Joh. Harstad & Sønner,
Stordalen, 1937; en seksring, bygget af J. Børmark, Mosvik,
ca. 1895, samt en firing, bygget af Peter Bye ca. 1900; to
typer af Nordmørebåden : en seksring af Auregjeldstypen
(nordlige Nordmøretype) og en færing af sydlig Nordmøre-
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Model af fregatten „Disco“, konstrueret af fabrikmester Henrik Gerner
1777. Udført efter konstruktionstegninger i Rigsarkivet.

type ; endelig af en færing af Nordfjordstype. Hertil knytter sig
et oversigtskort med indstregninger for de forskellige typers
forekomst. Museet anser det for at være af megen værdi i sit
arkiv at have opmålingstegninger af disse norske typer.
Som testamentarisk gave fra frk. Carli Andersens bo er
modtaget et værdifuldt maleri af C. Fr. Sørensen af H/S
„Diana“, bygget 1851 i Glasgow, et af C. P. A. Kochs ældre
dampskibe, som i 1850’erne gik i rutefart mellem København
og Kiel og København og Flensborg; senere tilhørte skibet
Koch & Henderson og overgik i 1867 til DFDS. Et maleri af
et af Østasiatisk Kompagnis ældre skibe, S/S „Siam“, 1898,
udført af en kinesisk kunstner, er skænket af kunsthandler
Knud Kannik, Helsingør.
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Som gave fra Sejlklubben „Frem“s kystskipperlaug er under
et besøg i museet skænket en dagbog, ført af C. W. Rasmussen
på et togt 1856—57 med korvetten „Naiaden“ til Spanien,
Madeira, Sydamerika og Dansk Vestindien, og af skibsfører
H. Barfoed, Vedbæk, er skænket en journal fra korvetten „Galathea“ 1837, samt en beskrivelse af danske farvande, begge
udført af den senere admiral C. Irminger.
En meget værdifuld gave, Willerups buste af fabrikmester
Henrik Gerner, signeret og dateret 1788, er skænket af SøeLieutenant-Selskabet. Et andet minde om flådens skibsbyg
ning, „Admiralitets og Commissariats Collegium Hoved-Efterretninger“ er skænket af driftsleder V. Christoffersen, Odense.
Et velbevaret og sjældent engelsk stik, „The Bombardement of
Copenhagen and Surrender of the Danish Fleet“, som er ind
købt af museet, er en værdifuld forøgelse af afdelingen for
1807—14. En farvelagt blyantstegning of professor MagnusPetersen: udkast til gallionsfigur til orlogsskibet „Dannebrog“,
er indkøbt af museet. To halvmodeller af træskibe er skænket
af fru Lise Wilken-Petersen, Nakskov. 6 stkr. modeller af nit
tede og svejste forbindelser er foræret af A/S ESAB, Køben
havn.
Til den nautiske afdeling har gårdejer H. Larsen, Kæmpe
høj i Bistrup, skænket en sekstant af fabr. Spencer, Browning
& Rust, London, mens en oktant af fabr. Smith & Hind, Hartle
pool, er foræret af hr. F. Grøndahl, Ålborg. Til samme afde
ling er indkøbt en smuk messing-proportionspasser fra 1700erne, og en meget værdifuld forøgelse, en smuk gengivelse af
„Mapa Mundi“, et verdenskort tegnet i året 1500 af Juan de
la Cosa, der af Christoffer Columbus havde lært navigation og
korttegning, er tilgået som gave fra kaptajn Carl V. Sølver,
København.
Fra firmaet H. J. Hansen, Odense, er skænket interiøret af
kaptajnens kahyt i S/S „Tyr“ (DFDS, 1890), der er nedtaget
ved velvillig bistand fra Odense Stålskibsværft og driftsleder
V. Christoffersen, Odense. På samme måde er salon og kamre
i briggen „Tjalfe“s agterskib, der er skænket af skibsreder
A. P. Møller, aftaget og ligesom „Tyr“s interiør sammen med
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Model af evert „Anna Catharina“ af Elmshorn, 1824.

„Tjalfe“s gallionsfigur og andre ornamenter fra samme skib
overført til museets magasin. Det er museets håb senere at søge
disse interiører opstillet, således at museets publikum kan få
lejlighed til at iagttage boligforholdene i sejlskibene og i de
ældre dampskibe. Planen om at frelse „Tjalfe“ fra ophugning
har af økonomiske grunde desværre ikke kunnet realiseres, men
museet er meget taknemlig overfor de redere, først og fremmest
skibsreder A. P. Møller, som har vist interesse og offervilje over
for denne sag.
Fra fru Betty Olsen, København, er som gave modtaget et
fedthorn, dat. 1837, og en pren af hjortetak, begge udført
og benyttet af giverindens oldefader, sømand Rasmus Sørensen.
Malermester Povl Fredholm, Bregninge pr. Svendborg, har
skænket en skibstømrerkiste med redskaber. På auktion i Han-
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sted er indkøbt en gieblok og en kasteblok, hidrørende fra en
stranding på vestkysten.
Et interessant minde om korvetten „Galathea“s jordomsej
ling i 1845—47 er tre mapper med tegninger udført af P. A.
Plum, der efter kong Christian VIII’s ønske som tegner fulgte
med ekspeditionsskibet, som museet har indkøbt på en auktion
i efteråret 1950. Samlingen omfatter over 200 numre og inde
holder en værdifuld række skitser fra den lange rejsefærd, her
under et antal prospekter og folkelivsbilleder fra de gamle dan
ske kolonier i Trankebar og Ser ampur. Som testamentarisk gave
fra maleren Ludwig Schwensen er gennem maleren Sigurd
S wane modtaget en samling tegninger og akvareller, ialt 62
stkr., dels fra kunstnerens mangeårige ophold i Østen, dels fra
hjemlige farvande. Fra samme kunstner har museet tidligere
modtaget adskillige oliemalede skitser fra Østen.
Afdelingen for skibsmaskiner har som gave fra A/S Bur
meister & Wain modtaget en model af en 6-cvlindret B & W
dieselmotor af type 674 — VTF — 140. Det er en totakts en
keltvirkende omstyrbar krydshovedmotor, der udvikler 6540
IHK ved 125 omdrejninger. Dieselmotorer af denne type byg
gede B. & W. første gang i 1939. Typen har vundet god ind
pas og er siden leveret til de fleste nyere store fragtskibe og be
nyttes fortrinsvis af rederierne Dannebrog, Østasiatisk Kom
pagni, DFDS og J. Lauritzen. Den nydelige og særdeles vel
udførte model er en meget værdifuld forøgelse af museets sam
linger.
Fra dispachør Skovgaard-Petersen er som prøve på dispacheforretninger modtaget 6 dispacheprotokoller samt en del
journalsager vedrørende sådanne forretninger. Lloyd’s Register
of Shipping i London har skænket Annals of Lloyd’s Register,
Centenary Edition 1934 samt en repræsentation af Lloyd’s æl
dre skibslister, der sammen med andet materiale vil være ud
mærket egnet for en lille afdeling for skibsregistrering, som
museet påtænker at oprette.
Pastor S. Ingstrup Mikkelsen, Holte, har skænket et eksem
plar af dr. Henrich Müllers Evangeliske Hierte-Speyl, en karak
teristisk 18. årh.s huspostil, der af giveren er fundet på en bar
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Fabrikmester Henrik Gerner (1741—1787).
Buste af F. C. Willerup, signeret og dateret 1788.
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i Chicago, og som i følge traditionen er bragt til U.S.A, af en
dansk emigrantfamilie.
Museet har indkøbt en tegning af Otto Benzon: Humle
bæk 1871, samt en tegning af E. Carlsen med motiv fra Hel
singør havn i sidste halvdel af 19. århundrede. En plan over
Helsingør havn 1950 er skænket af Helsingør havneråd. Som
gave fra snedkermester Kristen Olsen, Fejø, er modtaget to
lodsskilte fra Fejø, begge fra 1818 og forsynet med navne på
lodserne Jens Eriksen og Peder Jenssen.
Museets Søhistoriske registratur er i årets løb både ved køb
og gave blevet forøget med et stort antal numre. Blandt giverne
skal især nævnes slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg, kap
tajn Fr. Jorberg, Berlin, direktør Louis E. Grandjean, Køben
havn, købmand J. Winther, Rudkøbing, læge A. V. Møller,
København, og kunsthandler Kannik, Helsingør. Store samlin
ger af ældre og nyere fotos er skænket af forskellige danske
rederier. Fra Foreningen til Søfartens Fremme er modtaget
diverse moderne fotografier og arkivalier, ligesom en samling
fotografier af hospitalsskibet „Jutlandia“ er skænket af Nakskov
Skibsværft. En samling fotografier og træsnit er skænket af
museumsinspektør Henning Henningsen. Ved indkøb er er
hvervet 5 træsnit af fartøjstyper fra omkring år 1500, forment
lig stammende fra Sebastian Brants Vergiludgave på Hans Gril
ningers forlag, udgivet i Strassbourg 1502. Ligeledes er indkøbt
nogle gamle plakater (forordninger) samt et samlebind med
64 stkr. plakater og cirkulærer vedrørende skibsfart, handels
væsen, toldvæsen og konsumtion fra 1817—18. Endvidere er i
museets arkiv indgået et kort over kirkeskibene i Danmark samt
materiale og kort til belysning af forholdet mellem de katolske
helgener St. Nikolaj, St. Clemens og St. Gertrud, udarbejdede
af museumsinspektør Henning Henningsen (jfr. kirkeskibsbogen
og museets årbog 1950).
Udover disse værdifulde genstande er indkommet betydelige
kontante tilskud til museets drift. Beløbet er ialt kr. 33.118,78.
De er indkommet fra følgende institutioner og firmaer : Dansk
Dampskibsrederiforening, DDPA-Fondet, Foreningen af Jern
skibs- og Maskinbyggerier i Danmark, De danske Spritfabrik-
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ker, Jørgen Pades Mindelegat (jfr. foran), Otto Mønsteds
Fond, Tuborgfondet samt Helsingør Skibsværft, og endvidere
fra følgende rederier: H. H. Andersen & Co., Bornholm af
1866, Brown jun. & Co., Martin Carl, Dania, Dansk-Fransk,
De danske Sukkerfabrikker, Det danske Kulkompagni, DFDS.,
De Forenede Kulimportører, Grønlandsdepartementet, C. K.
Hansen, Hetland, Holm & Wonsild, A/S Motortramp, Store
Nord. Telegraf Selskab, Orient, Pacific, Ove Skou, Svendsen
& Christensen, A. E. Sørensen, Torm, Viking samt Østasiatisk
Kompagni.
Museet takker såvel giverne af genstande som de fonds,
rederier og andre firmaer, som gennem deres kontante tilskud
har ydet deres værdifulde bidrag til museets drift. Museet er
taknemlig for at bidragyderne har forøget deres tilskud i for
hold til tidligere og udtaler håbet om, at det også i de kom
mende år vil være muligt at opretholde og videre udvikle disse
tilskud, der er nødvendige for at museet på tilfredsstillende
måde kan udfylde sin opgave. Museet takker også de bidrag
ydere og annoncører, som har muliggjort udsendelsen af mu
seets årbog 1950 og håber, at der stadig i fremtiden må findes
en kreds af kulturelt interesserede firmaer, der vil skabe grund
laget for fortsættelsen af denne for museet så vigtige publi
kation.
Nærværende årbog 1951 er den tiende årbog, museet og
dets venneselskab udgiver. For at markere dette jubilæum har
man til lettelse for læserne valgt at ledsage årbogen med et
kortfattet forfatter-, navne- og sagregister.
Museumsbesøget har omfattet 66.102 besøgende, heraf
15.130 gratisbesøg, omfattende skoler, navigations- og handels
skoler samt andre studiebesøg.
Udover det daglige arbejde er foretaget en omordning af
museets arkiv. I museets protokoller er i årets løb registreret
4427 numre, hvortil der for en dels vedkommende er udskrevet
sag- og navneregistersedler. Desuden er museets Søhistoriske
registratur vokset med 2129 numre. Bibliotekstilvæksten har
været 277 numre. Museet har som tidligere udlånt bøger gen
nem folkebibliotekerne og Statens Bibliotekstilsyn, samt til pri-

i6

vate lånere, som er museet bekendt. Museet har sammen med
selskabet Handels- og Søfartsmuseets venner udgivet Søhistori
ske skrifter nr. 3 : Henning Henningsen : Kirkeskibe og kirke
skibsfester, samt samme serie nr. 4: Louis E. Grandjean og
Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere. Begge skrifter
er blevet vel modtaget i pressen. Museets bytteforbindelser, med
hvem det udveksler publikationer, er udvidet i årets løb. Foto
grafisk billedmateriale er bl. a. udvekslet med Musée de la
Marine i Paris, Maritiem Museum Prins Hendrik i Rotterdam
og Africana Museum, Johannesburg (Sydafrika).
Direktør Klem har aflagt studiebesøg i forskellige holland
ske museer i sommeren 1950, bl. a. i søfartsmuseerne i Rotter
dam og Amsterdam, samt det nye Zuidersee-museum i Enkhuisen. Inspektør Henningsen har i sommeren 1950 besøgt flere
norske museer, bl. a. i Oslo, Trondheim, Lillehammer og
Drammen.
Af større besøg på museet skal nævnes 120 engelske pæda
goger d. 3. april 1950, Cardiffs Lord Mayor d. 17. april, samt
Marineforeningernes sendemandsmøde på Kronborg d. 14. maj.
Museets embedsmænd har ved talrige lejligheder vejledet ved
særlige besøg i museet og har bl. a. bistået ved studiebesøg af
fremmede, arrangeret af Det danske Selskab.
Museets komité har afholdt møde d. 15. april, 7. juni samt
31. august 1950. Museet har været repræsenteret ved Dansk
kulturhistorisk Museumsforening og Dansk historisk Fællesfor
enings årsmøder i Viborg 8.—10. sept. 1950 ved direktør Klem
og fru Klem, samt i Skandinavisk Museumsforbunds møde i
Trondheim i juni 1950 ved museets inspektør Henningsen;
sidstnævnte repræsenterede ligeledes museet ved åbningen af de
norske rederes skibsfartsudstilling i Oslo d. 1. juni 1950. Direk
tør Klem har deltaget i Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
bestyrelsesmøder d. 14. juni, 7. sept, og 27. nov. 1950, samt i
Skandinavisk Museumsforbunds arbejdsudvalgsmøde d. 24. maj
1950 og 23. febr. 1951, og i Kronborgudvalgets møde d. 19.
febr. 1951. Han valgtes i april 1950 til formand for „Forenin
gen af danske Museumsmænd“.
Ingeniør Knud E. Hansen og direktør Klem foretog d. 27.
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maj en besigtigelse af et nyfundet, højst interessant kalkmaleri
med skibsfremstilling i Sdr. Jernløse kirke ved Holbæk. Sidst
nævnte har desuden foretaget en tjenesterejse til Næstved og
Nakskov. Museet har deltaget i arbejdet for indsamlingen til
museerne af ældre fotografier af kulturhistorisk interesse og er
repræsenteret i et landsudvalg, der arbejder med denne sag.
Museet har deltaget i en udstilling af ældre nautisk og skibsbygningsteknisk litteratur, som i okt. 1950 afholdtes af Branners
bibliofile antikvariat, endvidere i udstillingen „Købmanden“ i
Odense i sept. 1950 og i Marineforeningens mindeudstilling på
150 årsdagen for slaget på reden. Det bør endvidere nævnes,
at museet i årets løb er blevet anerkendt af Erhvervenes Ind
samlingskontrol .
Den 15. jan. 1951 havde kustode Henry Eckhaussen 25 års
jubilæum for sin ansættelse ved museet. Kustode Eckhaussen
har i alle disse år udvist en sjælden interesse for og dygtighed
i sin gerning, og museet takker ham oprigtigt for hans trofaste
og pligtopfyldende arbejde og for den elskværdighed og hjælp
somhed, han altid viser både overfor medarbejderne i museet
og overfor museets besøgende.
Museets opmålingsarbejder, der velvilligst støttes af Tuborgfondet, har været fortsat. Museets opmåler, Chr. Nielsen, Fejø,
har berejst egnen om Esbjerg, Hjerting og Ribe, samt Lillebælts
området langs Sønderjyllands kyst. De færdige opmålingsteg
ninger og beskrivelser vil senere fremkomme på museet. I årets
løb er modtaget tegninger til halvdæksbåden „Peter“ af Teglkås, bygget i Hasle 1895 af Andreas Hansen, en af de ældste
både på Bornholm af den såkaldte rakstævnede type, endvidere
halvdæksbåden „Odin“ af Tejn, bygget i Svaneke 1909 af H.
Peter Hansen, samt af fiskerbåden „Kvik“, bygget i Gudhjem
1917 af bådebygger Karl Madsen. Alle de tre nævnte både er
interessante bornholmske bådtyper, der alle har været benyttet
til lakse-, silde- og torskefiskeri ved Bornholm. I indeværende
sommer påtænker museet at fortsætte med opmålingsarbejdet
på Sønderjyllands østersøkyst og så vidt muligt også på østkysten
af Sydslesvig og Holsten.
Som nærmest foreliggende planer arbejder museet med æn2
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drede opstillinger for de moderne afdelingers vedkommende,
først og fremmest indretningen af en modelhal for det 20. år
hundredes damp- og motorskibstyper i galleriet i østfløjen. Det
vil medføre en del omlægninger af andre afdelinger, men ar
bejdet hermed er afhængigt af museets lokaleforhold i alminde
lighed. Hertil slutter sig stadig ikke gennemførte ønsker om for
bedring af arbejdslokaler og magasinforhold, som museet nærer
et inderligt håb om at se løst i de kommende år.
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS
DRIFTSREGNSKAB 1950—1951
UDGIFT

Administration og drift:

Lønninger m. m......................................... 65.294,68
Rengøring af lokalerne ........................... 2.537,02
Opvarmning af lokalerne ....................... 1.500,00
Kontorhold og diverse udgifter ............. 4.207,65
73’539.35

Museets samlinger :

Indkøb af museumsgenstande ................ 15.615,34
Modtagne gaver ...................................... 41.400,00

Skrifter ...........................................................................
Transport og arbejdspenge ........................................
Assurance ......................................................................
Overskud .......................................................................

57-015.34
4.000,00
1.924,11
1.352,06
117,83

Kr- 137-948>69
INDTÆGT

Indtægt ved forevisning................ ..............................
Statens tilskud ..............................................................
Private bidrag: kontante ....................... 33.118,78
gaver ............................ 41.400,00
.....................
Renter
................................................

27.678,03
35.000,00

74-518,78
75j,88

Kr. 137.948,69
De foran nævnte private bidrag fordeler sig således:

Otto Mønsteds Fond ...................................................
Tuborgfondet ...............................................................

5.000,00
2.000,00
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Dansk Dampskibsrederiforening ..............................
Grønlandsdepartementet ............................................
D. D. P. A.-Fondet ......................................................
Helsingør Skibsværft ...................................................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier
i Danmark ..............................................................
De danske Spritfabrikker ..........................................
Jørgen Pades Mindelegat ..........................................
En kreds af redere .......................................................

2.000,00
200,00
1.124,08
18.194,70

Kr.

33.118,78

2.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00

Aktiver
Passiver
Bank- og Sparekasse-...................... Vindings- og tabs
beholdning ....... 36.444,83
konto:
Kassebeholdning ... 1.765,57 Overført fra 1949
—5° .................. 38-092,57
Overskud fra 1950
—51 ..................
117,83

Kr. 38.210,40

Kr. 38.210,40

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, d. 27. april 1951.

Knud Klem

Driftsregnskab og status er, efter at være sammenholdt med
de indsendte kassebilag, fundet overensstemmende med de af
museet førte bøger.
København, d. 4. juni 1951.

Frank Estrup
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Hvorledes forøges

Handels- og Søfartsmuseets samlinger ?
Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb,
men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra firmaer,
navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagen
der, samt fra privatpersoner.

Museets samlinger omfatter
Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner.
Skibsomamentik, f. eks. gallionsfigurer.
Skibsinventar.
Skibsbilleder: malerier, akvareller, tegninger. Portræt
ter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier.
Billeder og genstande fra de gamle danske kolonier
samt Grønland.
Nautiske instrumenter.
Søkort.
Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager.
Nautisk litteratur.
Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre
og nyere skibe, skibsjournaler etc.
I det hele taget alt, som har forbindelse med hande
lens og skibsfartens historie, herunder skibmandsar
bejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og
bjergningsvæsen, toldvæsen, især krydstoldvæsenet,
lodsvæsen, søopmåling etc.

Gaver eller deposita
eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under
museets interesseområde modtages med taknemlighed.

CHRISTIAN SCHMIEGELOWS

UNGDOMSERINDRINGER
Af

E.

SCHMIEGELOW

fteråt min fætter Christian Schmiegelow trak sig tilbage
som direktør i Østas. Komp., har jeg gentagne gange bedt
ham om at nedskrive sine ungdomserindringer. Vi bor begge
i København om vinteren, han i Stavangergade 6, jeg paa
Nørregade 18 og begge har vi sommerbolig i Vedbæk, han i
Villa Skrænten, Sofievej, jeg i Villa Elm, syd for Smidstrup.
Vi bor kun faa hundrede meters afstand fra hinanden og under
vore gensidige besøg har han fortalt mig om sine oplevelser i
skoletiden og som sømand, medens han havde sit hjem hos
sin pleiefader, vor fælleds farbroder, afdøde malermester Ernst
Schmiegelow, som i en del aar boede i St. Pederstræde 27 ind
til onkel 1878 købte den smukke eiendom Nørregade 18 af
cand. juris Bull, fader til Frederik d. VIIIs hofchef kammer
herre B.
Chr. S.’s erindringers brogede indhold fortjener at bevares,
fordi de belyser hans udvikling i ungdommen samt visse interes
sante forhold i tredsernes og halvfjersernes borgerlige forhold
herhjemme.
Da jeg ikke kunde formaa min fætter til selv at fæstne sine
erindringer til papiret, hvad han i det høieste lovede, maaske at
ville gøre naar han blev enkemand, besluttede jeg at gøre det,
støttende mig til hvad jeg har hørt ham nu og da fortælle mig
om sine oplevelser. Selv om det kun bliver brudstykker, jeg paa
den maade kan faa nedskrevet, vil jeg for slægtens skyld hellere
nøies med det, end helt at unddrage mine efterkommere oplys
ning om Christ. S.’s barndom og ungdoms udvikling, da han

E
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dog maa regnes til et af slægtens mere fremstaaende med
lemmer.
Christian Schmiegelow er født i Rønne d. 4. Sept. 1859.
Forældrene var apotheker Fritz S. søn af lægen, eskadronschirurg og krigsassessor Joachim Friederich S. paa Holsteinborg
(Fiurendal), hvor han døde 1831 af tyfus (f. 13/9 1819, død
i Rønne 1862 af tyfus) og Johanne Arboe, datter af købmand
og skibsrheder i Rønne; hun døde 27/4 1866 af tuberkulose
(begge ligger begravede paa Rønne Kirkegaard).
Deres børn var :

i ) Anna, f. omkring 1854 i Rønne, død omkring 1881 af tuber
kulose, 27 aar gi. i Hjørlunde præstegaard ved Slangerup og
begravet sammesteds.
2) Frederikke, f. i Rønne 1855, død ugift i Kbhvn. 1936 af
lungebetændelse, begravet paa Vestre Kirkegaard.
3) Oliva, f. i Rønne d. 17/4 1856, d. 31/8 1905, g. med gros
serer M. E. Frigast i Kbhvn.
4) Otto, f. 1857 i Rønne, reiste som ung til St. Croix (giftede
sig med Kate Sheock af skotsk herkomst). Eiede plantagen
Diamond and Ruby, ledede Holger Petersens sukkerplan
tager paa St. Croix, oplevede negeroprøret derovre. Kom
hjem til Danmark ca. 1920 og døde kort efter paa Kom
munehospitalet efter operation for en ondartet nyresvulst.
Hans hustru lever endnu ( 1943 ) i København. — Han
havde følgende børn a) Elisabeth, død ugift, b) Ernst
Robert S., prakt. læge i København, f. 20/1 1890 paa
St. Croix, gift 2/2 34 med Gertrud Panner, f. 19/2 1906,
c) Berrie, gift med sukkerbestyrer Watson i Barbados, d)
Arthur S., entreprenør i Birmingham, e) Gordon S., vexelmægler i London.
5) Christian S., f. 4/9 1859 i Rønne.
Allerede 1861 blev Chr. S., kun 2 aar gi. sendt over til vor
fælleds farbroder Ernst Schmiegelow i København, for at op
drages hos ham og hans hustru tante Thekla, f. Sauerbrey ; de
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havde haft to børn, som begge var afgaaet ved døden kort efter
fødslen. Efter at Chr. S.’ fader var død 1862 og moderen 1866
bukkede under for sin tuberkulose, opløstes barndomshjemmet
i Rønne. Den ældste af børnene, Anna, fik sit fremtidige hjem
hos morbroderen pastor Arboe i Hjørlunde, medens vor fælleds
farbroder malermesteren paatog sig at opdrage de fire yngste,
Frederikke, Otto, Oliva og Chr. S., som hos dem fandt et kær
ligt hjem, hvor de blev opdraget som om det kunde have været
deres egne børn, men under stræng tugt.
Da Christian S. i 1861, to aar gi. kom til København, havde
vor fælleds onkel i aarenes løb, begyndende paa bar bund men
ved dygtighed og gennemført sparsommelighed i sit daglige
hjemmeforbrug oparbeidet en solid malerforretning, der voxede
i de følgende aar saaledes at han ved sin død 4/9 1888 vai
indehaver af den største og mest ansete malerforretning i Køben
havn.
Malermester E. Schmiegelow var født 27/2 1826 som
søn af godslæge S. paa Holsteinborg (se ovenfor) ; denne var
født 30/4 1786 i Gnögen, Mecklenborg og søn af en kirurg
Herman S. og dennes hustru Elisabeth Marie Carls. Bedste
fader kom til København, hvor han 1811 tog den chirurgiske
examen. Han var gift med Marie Edelbold Bötcher, f. 1792,
d. 11/8 1867 i København; hun var datter af præsten Hen
rik Pontoppidan Bötcher i Tjørnemarke (mellem Nestved
og Fuglebjerg). Joachim Friedrich S. var en anset læge,
der sammen med lehnsgreve Holstein Holsteinborg interes
serede sig for samfundsnyttige sociale forbedringer. Han havde
sin lægebolig paa Fiurendal, hvor greven havde indrettet en
opdragelsesanstalt for forsømte unge mennesker, ligesom Schmie
gelow i forbindelse med greven fik oprettet den første sygekasse
i Danmark, saaledes at godsets bønder som medlemmer af syge
kassen kunde slutte aftale med Schmiegelow om sygebehandling for en aarlig afgift: En tønde byg eller mindre, eftersom
det passede den enkeltes økonomiske evner. Denne sygekasse
mødte imidlertid saa stærk modstand indenfor den daværende
lægevidenskabelige presse, at den blev opgivet efter Schmiegelows død.

Da vor fælleds farfader var revet bort af tyfus i 1831, efter
lod han sin enke og deres børn i smaa kaar; farmor flyttede
til Vordingborg med børnene, hvoraf den ældste var 15 aar,
den yngste kun et aar gi. Hun lærte dem nøisomhed, sparsom
melighed og strængt arbejde. De var syv børn ialt.

1) Hermann Heinrich Mathias S, f. 1816. Udvandrede som
ung til Amerika, hvor han døde som en gammel mand i
Californien (San Francisco).

2) Elisabeth, f. 11/7 1817, d. 10/9 1895 i Kbhvn., gift med
apotheker Aarsløf i Vordingborg (fremstiller af Esprit de
Valdemar), begravet i Kbhvn. Assistentskirkegaard.
3) Fritz, f. 13/9 1819, d. i Rønne 1862.
4) Henriette Frederikke Amalie, d. 1872 i Kbhvn. af kopper,
ugift, begravet paa Assistentskirkegaard.

5) Christian Christoffer, min fader, f. 19/12 1823, d. 4/1 1907
som direktør for de private søassurandører, begr. i Kbhvn.,
Assistentskirkegaard.
6) Ernst Schmiegelow, malermester, borgerrepresentant, f. 27/2
1826, d. 4/9 1888, begr. i Kbhvn., Assistentskirkegaard.
7) Anna Louise Vilhelmine, f. 1/1 1830, d. 23/9 1905 i
Viborg, g. med justitssekretær, overretssagfører Niels Georg
Chr. Morville, f. i Kbhvn. 14/5 1817, d. 16/3 1904 i
Viborg. Stifter af Hedeselskabet sammen med Dalgas og
Mourier Petersen.
Min fader gik til søs som ung, tog styrmandseksamen, førte
skibe for rhederierne Sass og Broberg og har nedskrevet nogle
erindringer som styrmand ombord i en finsk-russisk fuldrigger,
der bragte straffefanger rundt Cap Horn til de russiske besid
delser Aleuterne ved Behringstrædet. Disse erindringer skriver
sig fra 1848—49 og dem har jeg skænket Handels- og Søfarts
museet paa Kronborg slot.
Saavel Christian’s som mit barndomshjem var præget af
nøisom, sund borgerlig levemaade. — Overflødig luxus kendtes
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ikke paa det tidspunkt i vore respektive hjem i treserne og
begyndelsen af halvfjerserne. Naar vor fælleds onkel om søn
dagen drog i skoven med sine fire broderbørn og det var varmt
og tørsten skulde stilles, skete det ved hjælp af kildevand, kun
naar traktementet var særlig fint, købtes en appelsin, som deltes
i 4 skiver, en til hver.
Men hvad opdragelsen af sine broderbørn angik, blev der
ikke sparet, børnene blev sat i Københavns bedste skoler. Pige
børnene kom i frøken Kruses skole, som ligger endnu der, hvor
den laa dengang, i begyndelsen af Frederiksberg allé, medens
de to drenge, Otto og Christian, indmeldtes i Borgerdydskolen
paa Christianshavn, hvis bestyrer var professor Helms. Skole
gangen interesserede ikke Christian S. i særlig høj grad. Han
var en rask, kraftigt bygget dreng, udstyret med et varmt hidsigt
temperament. En af hans samtidige klassekammerater, den i
1942 afdøde bekendte landmaaler, etatsraad Bentzen, har for
talt mig om hvorledes Christian S. var i skoletiden. Han min
dedes ham som en rask dreng, der i frikvarterene jævnligt var
indviklet i voldsomme nævekampe med andre drenge, der enten
havde fornærmet ham selv eller drillet kammerater, som Chri
stian S. satte pris paa og derfor tog i forsvar. Om hans mod
stander var ældre eller stærkere end han selv, var ham lige
gyldigt; hans angreb var dikteret af harmen over at der, efter
hans mening, var begaaet en uretfærdighed.
I rent fysisk henseende var han sine jævnaldrende kamme
rater overlegen, men var dem hvad kundskabsmængde angik
underlegen. Det morede ham ikke at tilegne sig skolekundska
ber, hvilket hans onkel, malermesteren, i høi grad beklagede,
fordi han havde næret et inderligt haab og ønske om at Chri
stian muligvis skulde gaa de studerendes vei og ende som læge
ligesom hans farfader.
Men trods gentagne kraftige opfordringer fra hans pleieforældre om at oppe sig, kunde virkningen ikke spores i hans
ugentlige karakterbøger; Christian var som regel doven og
blandt de tre nederste i klassen. Paa den anden side var han i
besiddelse af saa megen æres- og pligtfølelse at han, for ikke
at volde sine pleieforældre alt for megen bedrøvelse ved at blive
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oversidder, tog sig vældig sammen de sidste maaneder før examensoprykningen skulde finde sted, stod tidligt op om morge
nen og klemte paa med læsningen for at indhente, hvad han i
skoleaarets løb havde forsømt. Takket være hans naturlige gode
begavelse i forbindelse med hans intensive flid, lykkedes det ham
ogsaa at naa et pænt examensresultat, hvorved han undgik at
blive oversidder og fulgte med sine kammerater op gennem
klasserne. Men saa var det ogsaa slut med hans flid, thi efterat
han atter havde begyndt skolearbeidet efter sommerferien, sank
Christian S. langsomt men sikkert tilbage blandt de nederste i
klassen og hans karakterbøger vidnede uhyggeligt om hans
stigende ulyst til skolearbeidet.
Da dette gentog sig hvert aar og hans pleiefader, onkel
Ernst, derved bestyrkedes i sin frygt for, hvad der skulde blive
af drengen, gik han en dag ud paa Christianshavn for at med
dele professor Helms sine bekymringer i saa henseende og mu
ligvis faa et godt raad om, hvad han skulde gøre med Christian.
Professor Helms beroligede ham med følgende udtalelse : „De
skal ikke nære ængstelser for Christian, han skal nok klare sig
ude i verden, selv om det maaske ikke bliver som student“.
Christian S. var allerede tidligt klar over at han vilde til søs,
men han vilde ikke være søofficer ; muligvis har tanken om den
megen læsning, som krævedes af en søkadet, inden han blev
officer, skræmmet ham. Nei ! Han vilde gaa koffardiveien, thi
allerede som ganske ung, har han meddelt mig, dæmrede tan
ken i ham om at kunne føre sit eget skib og ende som skibsrheder.
Han befandt sig i Borgerdydskolens studerende klasse, da
han efter overstaaet aarsexamen i sommeren 1874 tog mod til
sig og meddelte malermester S., at han helst vilde holde op
med at gaa i skole, for at kunne gaa til søs. Hans onkel gav
ham modstræbende lov til at følge sine lyster, da han var klar
over, at han hverken vilde eller kunde tvinge Christian til at
fortsætte skolegangen indtil han var bleven student.
Paa det tidspunkt boede malermester E. Schmiegelow til
leie i St. Pederstræde 27, der var en gammeldags bygning paa
3 etager og kvist. I bagbygningen havde han indrettet sit maler-
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værksted, medens han og hans hustru tilligemed hans sviger
moder oberstinde Sauerbrey, samt hans fire broderbørn boede
i forbygningen paa 2. sal og i enkelte værelser paa 3. sal.
Jeg har tilbragt mange hyggelige timer i dette min onkels hjem,
medens jeg var skoleelev i det v. Westen’ske Institut (Bohrs
skole) Nørregade 45, som laa ved siden af Folketheatret og nu
huser Københavns berømteste og ældste natcafé: „Adlon“.
Skønt der var trangt i de gamle smaa stuer og lavt til loftet,
gemmer de og samlivet med min onkel og tante og mine fættre
og kusiner saa mange kære minder, at jeg altid tænker tilbage
paa St. Pederstræde No. 27 med dyb taknemmelighed for hvad
jeg der har nydt af hjælp og gæstfrihed hos de elskelige men
nesker. Tante Thekla var mig en trofast hjælperske i moderne
sprog og utrættelig til at give mig en haandsrækning, naar jeg,
efter skoletiden, fra Nørregade søgte op til hende i St. Peder
stræde for at faa støtte i mine nysproglige mangler i skolepen
sumet. Man kom fra gaden ind ad en smal port i den ene ende
af bygningen, og fra midten af porten førte en gammel ret
aaben trappe i tre afsatser mellem hver etage op gennem for
bygningen. Til gaden var der to tofagede smaa dagligstuer og
et etfags meget smalt værelse over porten, som var min tante
og onkels soveværelse. Gennem en forholdsvis lille spisestue med
vindue til gaarden kom man fra den ene dagligstue ind i et
lille smalt værelse der forbandt spisestuen med køkkenet. For
uden at være mine to kusiners soveværelse tjente dette værelse
som gennemgang for alt hvad der skulde fra spisestuen til køk
kenet og omvendt. Mine to fættre Otto og Christian boede i et
værelse paa kvisten ; det var hundekoldt om vinteren, da der
ikke blev fyret op, og smeltende varmt om sommeren som følge
af solens opvarmning. — Til familien hørte endvidere gamle
fru Sauerbrey, tante Thekla’s moder, enke efter oberst Sauer
brey ; hun boede tilligemed to frøkner Schytte paa 3. sal, hvor
hun havde to værelser. Paa 1. sal boede cand. theol. Ludvig
Zink (lærer i Engelsk i Efterslægtens skole paa Østergade, ud
giver af maanedsskriftet „Fra alle Lande“ og ivrig archæolog
og udgiver af archæologiske skrifter) tilligemed sin moder, der
var enke efter kgl. svngemester Z. og blandt andre ogsaa moder
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til skuespilleren Otto Zink. Alle disse mennesker traf jeg stadig
hos min onkel paa 2. sal, foruden at familien i stuen, enkefru
Wesenberg og hendes lille søn ogsaa hørte til familiens jævnlige
omgangsfæller. Fru Wesenberg var ifølge Christian S.s udsagn
enke efter en koffardikaptajn, som døde af gul feber i Kalkutta,
og hun boede nu i stuen sammen med sin lille søn, der var en
køn og opvakt lille dreng paa 6—7 aar, som senere er bleven
en berømt zoolog og professor i ferskvandsbiologi ved Køben
havns universitet, hvor jeg har truffet ham senere som collega
og leilighedsvis drøftet med ham de kære minder om hjemmet
i St. Pederstræde 27 og de elskelige mennesker, som boede der
i treserne og begyndelsen af halvfjerserne (indtil 1878) i for
rige aarhundrede.

Onkel Ernst eller „Mester“, som han altid kaldtes indenfor
familien, havde, siden han kom ud fra skolen, gennemgaaet en
stræng skole uden støtte hjemme fra. Som „farende svend“
reiste han i Tyskland og opholdt sig under revolutionen i 1848
i Wien, hvor han maatte søge lægehjælp paa grund af et svagt
bryst, rimeligvis tuberkulose, for hvilken lidelse han dog tilsyne
ladende blev helbredt, men som senere i 1887 under en vold
som influenza blussede op og forvoldte hans død d. 4/9 1888.
Han stillede store krav til sig selv og sine medarbeidere ;
præcis kl. 6 stillede han paa værkstedet og sent holdt han fyr
aften. Han havde som før nævnt næret et inderligt ønske om
at Christian S. skulde have fortsat sine studier og være gaaet
i sin farfars fodspor som læge, men da det haab glippede, var
det ligesom han tabte interessen for Christian S.s fremtid, hvil
ket blandt andet viste sig derved, at da Christian gik til søs og
undertiden var indtil 3 aar ad gangen borte fra hjemmet, fik
han aldrig eller kun undtagelsesvis et enkelt brev fra „mester“,
til hvem han jævnlig sendte breve. Onkel havde givet ham lov
til at følge sine lyster og blive sømand men kun paa den ud
trykkelige betingelse, at han skulde klare sig selv.
Afskeden fra St. Pederstræde 27 var derfor ret kølig. Chri
stian S. fik af onkel en skibskiste samt de øvrige klædningsstyk
ker og rekvisitter, som hører til en skibsdrengs udstyr. Christian
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havde gennem et forhyringskontor forskaffet sig hyre som skibs
dreng ombord i en norsk bark „Fortuna“, der passerede Køben
havn, kommende fra en Østersøhavn med trælast, der skulde
afleveres i Rotterdam. Han fik ordre til at møde en bestemt dag
med sin skibskiste og øvrige kluns nede i Amaliegade for at gaa
ombord, og havde glædet sig til, naar afskedstimen slog, at han

Chr. Schmiegelow som orlogsgast.
Fot. H. Diedrich, Kbhvn.

skulde blive kørt til toldboden i en drosche med alle sine greier og
ledsaget af onkel og tante med efterfølgende større afskedtagen.
Ceremoniellet blev imidlertid mere enkelt, thi Christian
maatte selv paa en almindelig trækkevogn ganske mutters alene
transportere sin skibskiste og øvrige pakkenilliker gennem byen
ned til Amaliegade, uden spor af deltagende ledsagelse. Ankom
men til Amaliegade blev han hos en skibshandler paamønstret
som skibsdreng, hvorefter han i en baad færgedes ud til barken,
der laa paa yderrheden uden for Trekroner, og som, efter at han
var kommen ombord, strax lettede anker og stod nordpaa i
Øresund. Christian var dengang kun 15 aar gi., og det var med
et bevæget sind han saa Københavns taarne forsvinde af syne,
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medens skibet fjærnede sig paa veien mod Kronborg og han
stod ombord paa det fremmede skib overladt til sine egne tan
ker. Et nyt afsnit af hans liv begyndte.
Skibets bestemmelsessted var som nævnt Rotterdam, hvor
lasten blev afleveret, hvorefter „Fortuna“ forlod Rotterdam og
satte kursen efter Frederiksstad i Christianiafjord. Det var en
drøi tur over Nordsøen, som Christian ikke glemmer saa let. —
Vinterstormene huserede med skibet, det blæste haardt og fro
sten var stræng ; dæk og tovværk overisedes jævnligt. Christian
var ikke vant til den konfekt, thi saadan havde han ikke tænkt
sig sømandslivet. De eneste lyspunkter i tilværelsen var maaltiderne, og mandskabets glæde var stor, da der juleaften skulde
trakteres med deilig ribbensteg. Næppe havde folket imidlertid
sat sig ned i lukafet og begyndt at spise ribbenstegen, før de
blev purret ud for at gaa tilveirs og rebe seil for den tiltagende
storm. Og da de langt om længe havde afsluttet dette arbeide
og var komne ned for at fortsætte fortæringen af ribbenstegen,
var denne stivfrossen ! Det var som sagt en ubehagelig tur over
Nordsøen, præget af snestorm, kuldegrader, og da bølgerne
jævnligt brød ind over skibet, blev takkelagen stivfrossen og
færden paa dækket vanskelig, fordi det var glat af et dækkende
islag.
I januar 1875 naaede skibet endelig ind til Frederiksstad,
hvor Christian S. blev afmønstret og tog op til det nærliggende
Moss, hvor han kom til at bo hos en fiskerfamilie. Da han blev
afmønstret i Frederiksstad, fik han udbetalt sin hyre, som ialt
beløb sig til 5 norske speciedaler; det var hele hans formue.
Af denne maatte han betale 2 speciedaler for at faa lov til at
bo hos fiskeren i Moss, hvorfra han ønskede at reise til Chri
stiania. Da dette skulde ske søværts og Christianiafjord var
islagt, maatte han vente nogen tid inden det endelig lykkedes
ham i februar 1875 at komme til Christiania, men da var hans
driftskapital ogsaa skrumpet ind til 2 norske speciedaler.
I Christiania kom han til at bo i Sommers sømandslogis,
hvor han til at begynde med maatte aflevere sine 2 speciedaler
som pant for overhovedet at faa lov til at bo der. Skøndt han
gentagne gange skrev hjem til ..mester“ for at blødgøre ham
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og faa pekuniær hjælp fra hjemmet i St. Pederstræde 27, fik
han aldrig svar fra ham, der var haard og uforsonlig i sin be
dømmelse af Christian, som havde handlet imod hans ønske.
Hans ophold i Sommers logis trak en del længere ud, end
at de to daler kunde dække de dermed forbundne omkostninger,
og Christian S. maatte derfor som vederlag for logiet præstere
arbeide for værten. I tre uger var han saaledes gaardskarl,
maatte hjælpe til i køkkenet som køkkendreng, dagligt skulde
han stille nede paa jernbanestationen forat hente ankommende
søfolk og med sin slæde køre deres bagage hjem til sømands
hjemmet og desforuden bringe børnetøj, som fru Sommer syede
for forretningsfolk i Christiania, ud til kunderne.
Det var ikke det liv, Christian havde tænkt sig han skulde
gaa ind til, da han tog hjemme fra for at gaa til søs og hans
eneste tanke var derfor blot at komme ned til København igen,
men penge havde han ingen af og breve han sendte til sin onkel,
blev ikke besvarede. Tilsidst lykkedes det ham dog at formaa den
danske konsul til at forstrække ham med saa mange penge, at
han kunde komme med et godstog til Malmø, men maatte som
sikkerhed for disse penge sætte sin skibskiste i pant hos konsulen.
Uden penge eller mod forlod nu Christian S. Christiania.
Det var hundekoldt og han frøs stærkt, kun om natten kunde
han blive nogenlunde optøet, idet godstoget kun kørte om
dagen, om nætterne holdt det stille ved stationerne, og da krøb
Christian ind i stationernes ventesal, der var opvarmet, og lagde
sig paa en bænk og hvilte sig. Derimod kneb det stærkt med at
faa noget at spise og kun ved at vække medlidenhed hos med
reisende bønder, fik han af disse noget af deres medbragte mad.
Paa denne maade hutlede han sig sydover sulten og forfrossen
gennem Norge og Sverige i løbet af fire døgn. Den sidste dag
inden han naaede Malmø, traf han i toget en bonde, der skulde
til København med kreaturer, og med ham blev han enig om,
at Christian skulde hjælpe ham med i Malmø at trække krea
turerne fra jernbanen til dampskibet og ovre i København
hjælpe ham med at faa dem hen til exportmarkedet. Men da
bonden næste dag foretrak at blive i Malmø, hvor der den dag
var kreaturmarked, gav han Christian penge til dampskibsbil-
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letten til København, hvorefter han tog afsked med bonden og
seilede over sundet til København.
Hjemkomsten virkede i høj grad overraskende paa familien
i St. Pederstræde, hvorfra han intet havde hørt under sin fra
værelse. Han havde imidlertid faaet nok af sømandslivet, som
havde formet sig helt anderledes i virkeligheden end han i sine
drengedrømme havde forestillet sig det, og han tillod sig derfor
at meddele sin onkel, at han ønskede at gøre en forandring og
vilde prøve noget andet og behageligere paa landjorden.
Men her mødte han en bestemt modstand fra onkels side.
..Mester“ vilde slet ikke høre tale om noget saadant, idet
han udtrykte sig omtrent saadan: Jeg var afgjort imod at du
vilde til søs, da du forlangte at komme ud af skolen, men den
gang vilde du ikke følge mine raad. Nu maa du tage skade for
hjemgæld, og du har værsgod at blive ved med at fortsætte den
gærning, du engang har valgt. Du har at klare dig selv til søs
og fortsætte med det.
Christian S. havde en mægtig respekt for „gamle Mester“,
han turde ikke protestere og var flov. Foreløbigt blev han
hjemme, da det var vinter og skibsfarten indstillet, hvorfor
han hyggede sig i familiens skød og rettede sig, da opholdet i
Christiania havde medtaget ham en del. — Han fik god mad
og forplejning, men onkel kunde ikke fordrage at Christian gik
og drev tiden væk derhjemme, uden at bestille noget, hvorfor
han satte ham i snedkerlære hos en mester i Larsbjørnstræde,
hvor han arbeidede en maanedstid, inden han fik hyre ombord
i en skonnertbrig ved navn „Julius“, der seilede fra København
til Skotland og tilbage med kul til København, herfra gik skibet
op til Archangelsk for at indtage en last stokfisk, som blev seilet
til Venedig.
Paa denne reise hændte det, at han nær havde mistet livet.
Om denne begivenhed har han fortalt mig følgende: Skibet
befandt sig i Adriaterhavet, da han sammen med mandskabet
blev beordret tilveirs for at rebe. Under dette arbeide mistede
han taget paa grund af skibets slingring og faldt fra bramraaen,
altsaa fra en betydelig høide, ned mod dækket, og vilde sand
synligvis have slaaet sig ihjel, hvis han havde ramt dækket. —
3
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Heldigvis fik han under faldet nedover fat paa nogle gordinger,
dvs. reb, hvormed seilet heises op, og derved standsedes faldet,
inden han naaede dækket. Efter at han lykkeligt havde overstaaet denne episode blev han kaldt agterud af captainen, der
gav ham en forsvarlig overhaling, fordi han ikke holdt sig
bedre fast.
Disciplinen ombord i skibene var ikke blødsøden paa den
tid, og jeg mindes i den anledning en episode, som i begyndel
sen af tredserne fandt sted ombord i barkskibet „Augusta
Aurora“, der førtes af min fader, som har fortalt mig den, da
jeg var dreng, og episoden gjorde et dybt indtryk paa mig. Det
skete ude i Nordsøen midt i treserne i forrige aarhundrede, da
„Augusta Aurora“ var paa vei til Rio Janeiro. Som passager
i skibet befandt min moders søstersøn Christian Wassard sig,
der lige havde taget sin juridiske embedsexamen, hvorfor han
som rekreationsreise skulde gøre seilturen med. Kulingen var
ret haard og der var en del sø, det var henad aften, solen var
ifærd med at gaa ned. Af hensyn til den tilstundende nat og
den tiltagende kuling skulde der mindskes seil og mandskabet
var ifærd med at gaa tilveirs for at rebe. Veiret var klart og
sigtbart. Min fader og Christian Wassard stod paa agter side paa
kahyttens ruf og iagttog manøvren. Skibsdrengen, den senere,
nu afdøde, captain Staal, som lige havde begyndt sin sømands
bane, var en lille adrait gut, som var ifærd med at løbe tilveirs
med en hurtighed og behændighed, der tildrog sig min faders
og Wassards beundring, da drengen pludselig under en over
haling af skibet mister taget og falder udenbords. Medens iste
styrmand med nogle matroser bemandede redningsbaaden og
min fader under skibets manøvrer, der krævede kursændringer,
holdt skarpt øje med skibsdrengen, der heldigvis var en god
svømmer, men som paa grund af skibets fart hurtigt forøgede
afstanden mellem sig og skibet, lykkedes det efter en halv times
tid at faa drengen frelst ombord til mandskabets og min faders
udelte glæde og beroligelse. Trods sindsbevægelsen og min
faders indre tilfredshed over at drengen var bleven frelst, blev
Staal kaldt agterud, fik en alvorlig formaningstale og i tilgift
et par lussinger, fordi han ikke forstod at holde bedre fast og
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derfor havde tvunget skibet og dets besætning til at kadreie
rundt en halv times tid for at frelse ham.
Da Christian S. afmønstredes fra skonnertbriggen „Julius4",
kom han ombord i fuldskibet „Falstria44, som førtes af captain
Bache. Denne var en broder til rektor Bache i Vestindien, som
senere blev udnævnt til rektor paa Herlufsholms skole; han
lever endnu i sommeren 1943 som en 98 aarig olding i Køben
havn, aandsfrisk men fuldstændig blind.
Christian mindes godt professor Bache fra sin skoletid ude
i Borgerdydskolen paa Christianshavn, hvor han som ung var
hans lærer og, saavidt Christian husker, gav undervisning i
fransk. Han var en stræng lærer, der krævede meget af sine
elever, og Christian modtog desværre lussinger af ham paa
grund af sin dovenskab. Senere hen i livet, da Christian var
bleven direktør for 0. K., glemtes det nag, han som skoledisci
pel nærede overfor professor Bache, og han var glad over at
kunne imødekomme sin gamle fransklærers anmodning om at
skaffe dennes nevø fri reise ud til Japan med et af „Østasiatisk
Kompagni“s skibe.
Med „Falstria44 gik seiladsen gennem Østersøen til Nord
sverig for at laste træ til Vestindien. Her hændte det, da skibet
laa for at tage trælasten ombord, at det kom til at ligge ved
siden af et svensk skib, hvis captain havde en skibshund ombord
hos sig, som han satte megen pris paa. Denne hund forsvandt
en skønne dag, men hundens eier var sikker paa at en af „Falstria4is matroser havde stjaalet den, og captainen paa det sven
ske skib kom derfor ombord i „Falstria44 sikker paa at den var
gemt dér et eller andet sted, men trods energisk eftersøgning
lykkedes det ikke at finde hunden, hvorfor den svenske captain
forlod skibet med uforrettet sag, udstødende en forbandelse
over den sømand, der havde stjaalet hans hund, idet han ud
talte det ønske at Vorherre vilde sørge for at tyvens haand
maatte visne.
Nogle dage efter at „Falstria44 havde forladt den svenske
havn paa vei til England, viste den stjaalne hund sig ombord
i skibet, hvorfor capt. Bache blev gal i hovedet, anløb den nær
meste havn i Sverig og satte hunden i land, medens skibet fort-
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satte reisen til Vestindien, uden at man ombord tænkte videre
paa den historie. Da skibet naaede Jamaica, udviklede der sig
imidlertid en pustuløs hudsygdom paa høire haand af den
matros, som var gærningsmanden til tyveriet af hunden. — En
læge i Jamaica tog matrosens haand under behandling, men
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trods denne forværredes haandlidelsen og da „Falstria" med en
ladning sukker fra Jamaica var ankommet til London, var ma
trosens haand blevet saa alvorligt angrebet, at captainen blev
nødt til at indlægge matrosen paa hospitalet i Greenwich, hvor
han laa i længere tid, under hvilken sygdommen imidlertid
forværredes saa betydeligt, at haanden maatte amputeres. At
denne tildragelse var Vorherres straf og en direkte følge af
den svenske captains forbandelse af matrosen, der havde begaaet hundetyveriet, nærede besætningen ombord i „Falstria“
ingen tvivl om og det fremkaldte en uhyggelig overtroisk stem
ning blandt mandskabet.
Christian S. følte, da han færdedes paa søen, savnet af at
han i sin skoletid ikke havde tilegnet sig kundskaber og for at
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bøde herpaa tog han, da han gik ombord i „Falstria“ alle sine
skolebøger med sig, og saa saare veiret tillod det og han havde
frivagt, anbragte han sig forude i skibet, oppe paa bakken, for
dér uforstyrret at kunne hengive sig til studiet af dem. Han
nøiedes ikke med at fordybe sig i danske bøger men syslede
ogsaa med fremmede sprog navnlig engelsk og tysk og benyttede
flittigt sine medbragte lexika for at udvide sit gloseforraad.
Hans flid vakte en ung matros Hans Jensens opmærksom
hed. Denne Hans Jensen stammede fra et fattigt hjem ovre
paa Fven, hvor han var begyndt som faarehyrde. Hans skole
kundskaber var yderst tarvelige og han var næppe istand til
hverken at skrive eller læse correkt. Han iagttog Christian S.
interesseret, naar denne sad oppe paa bakken og gjorde citater
i sine stilebøger og tilsidst bad han Christian, om han ikke
vilde undervise ham, hvad denne ogsaa gik ind paa og under
visningen viste sig at være saa virkningsfuld, at Hans Jensen
kort efter sin hjemkomst og afmønstring kunde komme ind paa
navigationsskolen, hvor han tog sin styrmandsexamen. Senere
tabte Christian ham af syne, men i 1916 fik han, medens han
sad oppe paa Østasiatisk Kompagnis kontor, besøg af Hans
Jensen, der imidlertid var blevet en velstaaende mand, thi han
meddelte Christian, at han eiede 4 millioner kroner, og han
byggede kort efter i Landskrona et stort skibsværft. Han mistede
imidlertid største delen af sine penge og døde i slutningen af
tyverne. Hans sønner blev skibsrhedere.
Da Christian S. i slutningen af 1877 blev afmønstret fra
„Falstria“, var han 18 aar gammel, og glædede sig i sit stille
sind til at han nu kunde faa et længere, hyggeligt ophold
hjemme hos sin onkel og tante i København. Men „Mester“
kunde ikke finde sig i at se sin brodersøn gaa hjemme og drive
den af, hvorfor han en dag rettede det spørgsmaal til Christian :
Hvad han egentlig havde tænkt at tage sig for i fremtiden. Paa
grund af vinteren var seilskibsfarten ophørt, og da Christian
ikke evnede at besvare onkels spørgsmaal paa tilfredsstillende
maade, blev han anbragt i malerværkstedet og sat til at skrabe
og rense malerpotter og køre i byen med malergreierne, som
var anbragt paa en trækvogn. Saaledes gik tiden til henad for-
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aaret 1877, da han sagde hjemmet farvel for at reise til Ham
borg og søge hyre dernede.
Christian kunde ikke andet end føle sig ensom og uden
forstaaelse og støtte i sit pleiehjem, hvor man mistvivlede om
hans fremtid. Han var 18 aar gammel, havde endnu ikke fun
det nogen sikker fremtidslivsbane. Hans begyndelse som sømand
havde været ganske mislykket. Efter et halvt aars forløb var
han led og ked af sømandslivet, var strandet oppe i Oslo, hvor
han som altmuligmand maatte kæmpe for livet. Han fik aldrig
svar paa de breve, han sendte hjemmet for at bede om hjælp,
og det pinte og bedrøvede ham. Onkel Ernst, som var en for
træffelig og retsindig mand, var meget stræng og haard i sin
bedømmelse af sine to brodersønner og forlangte at Christian
og hans ældre broder Otto skulde klare sig selv, saaledes som
han selv havde maattet, da han kom i malerlære. Ingen af de to
broderbørn havde under væksten vist sig særligt stadige og lær
villige i skolen, og saa blev „Mester“ haard i sin bedømmelse
af deres evner og fremtidsmuligheder.
I parenthes bemærket vilde den ældre broder Otto S. op
rindelig have været arkitekt og kom derfor til at begynde med
i murerlære, men maatte kort efter opgive haandværket, da
han blev angrebet af en meget alvorlig betændelse i det ene
laarben, hvorfor han blev underkastet svære operative indgreb
paa Kommunehospitalets chirurgiske afdeling, hvor han laa
adskillige maaneder, og en tid tvivlede man paa at han kunde
komme sig. Nogen tid efter sin helbredelse reiste han til Vest
indien sammen med sin fætter (overretssagfører, senere raadmand og etatsraad) Christian Wassard, og udviklede sig derovre
til at blive en særdeles dygtig administrator og sukkerdyrker.
Han eiede selv plantagen Ruby & Diamond, bestyrede Hol
ger Petersens plantager og høstede megen offentlig anerkendelse
for sin virksomhed paa St. Croix.
Jeg vender tilbage til Christian, efterat han havde sagt sine
pleieforældre og barndomshjemmet i St. Pederstræde 27 farvel
og var reist til Hamborg for at søge hyre som matros. Det
skulde blive drøie 3 aar, inden han atter gensaa København.
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Han fik først hyre ombord i en dansk skonnertbrig, som
lastet med kul gik til Haiti, hvor den indtog en mahogni-last,
hvormed han naaede Hamborg efter 6 maaneders forløb og
blev afmønstret. Han kan hverken huske skibets navn eller
hvad captainen hed, og kun mindes han, at captainen var
stærkt hengiven til drik.
Derefter kom han ombord i en tysk brig „Marie Louise“,
hvis besætning bestod af 12 mand i folkelukafet forude, og agter
ude boede to styrmænd og captainen.
Skibet var godt udhalet, og der herskede en glimrende orden
ombord, ligesom der var stræng, men mønsterværdig disciplin ;
folkene var flinke og omgængelige.
Efter at skibet havde forladt Hamborg og var kommen ud
i Nordsøen, blev mandskabet kaldt agterud til captainen, der
meddelte dem en række sundhedsregler, som skulde følges om
bord og i land. Ligeledes ønskede han nøie besked om, hvad
hver især havde med sig ombord af tøi og beklædningsgen
stande, og specielt forlangte han at vide, om de havde med
bragt en tandbørste. Medens alle de tyske søfolk var i besid
delse af en saadan genstand, var Christian som den eneste ud
lænding ombord ikke istand til at fremvise dette redskab, hvor
for han af captainen fik en tandbørste med brugsanvisning
udleveret.
Men det var ikke nok at eie en tandbørste. Captainen vilde
være sikker paa, at den blev benyttet dagligt og rigtigt, hvorfor
styrmanden mødte frem hver morgen forude paa skibet for at
overvaage søfolkenes morgentoilette og rette brug af tandgreierne.
„Marie Louise“ seilede sønden om Cap Horn og op langs
vestkysten af Sydamerica, helt op til Nicaragua og Costarica.
Skibet var ladet med kostbart stykgods, bestaaende af al slags
fine møbler, husgeraad og lignende sager, og meningen med
dem var, at de skulde smugles i land udenom toldvæsenet.
Skibet holdt det derfor gaaende med smaa seil op og ned
langs kysten, stadigt holdende udkig ind mod land, indtil der
fra modtagerne inde i land blev givet aftalte signaler, at nu
var kysten fri. Saa bragtes smuglergodset i land paa den aabne
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kyst i smaa baade bemandede med skibets mandskab. Det
hændte ikke saa sjældent, at smuglertrafiken blev afbrudt ved
faresignaler fra land, hvilket havde tilfølge, at skibet maatte gaa
til søs, for efter nogen tid at genoptage arbeidet paa et andet
sted af kysten.
Saaledes gik der et par maaneder med denne seilads til og
fra kysten, inden skibet blev udlosset, hvorefter „Marie Louise“
løb ind til en by Korinth, der ligger halweis mellem Panama
og San Francisco.
Korinth ligger ved mundingen af en flod, ud for hvilken
skibet kastede anker et godt stykke fra kysten. Skibet skulde
her indtage en last af mahogni og andre fine tropiske, haarde
træsorter, som tilførtes en handelsplads, der laa et godt stykke
opad floden, ca. io—15 kilometer fra mundingen. For at naa
op til handelspladsen, maatte mandskabet ro captainen op ad
floden mod høivandet, hvilket var en anstrængende, men inter
essant tur for folkene. Paa sine steder var vandstanden saa lav
over sandbanker, at baaden maatte bæres over dem. Flodbred
derne var dækket af tropiske skove og vegetation af fantastiske
former, og luften var fyldt af abers og vilde dyrs skrig og brølen.
Trods den voldsomme varme var klimaet tilsyneladende sundt,
thi der indtraf ingen sygdomstilfælde ombord i skibet, saalænge
det laa ude paa rheden, et stykke fra land.
Da captainen endelig efter den lange rotur var naaet op
til stationen og gaaet i land, forhandlede han med stations
forstanderen, en mexikaner, om trælastens størrelse og vægten
af den kontrolleredes, hvorefter captainen og mexikaneren af
sluttede handelen. Derefter blev træet i de følgende uger, lidt
efter lidt, transporteret ned ad floden paa lægter og ud til
skibet paa rheden. Det hele varede mellem 5 og 6 uger, inden
skibet fuldt lastet kunde lette anker og seile til Grimsby i Eng
land, hvor lasten afleveredes. Herfra seiledes der til Hamborg,
som naaedes i oktober, og Christian afmønstredes.
Kort efter kom han ombord i en stor Bremer-fuldrigger, der
havde en besætning paa 40 mand. Der var indrettet et mindre
hospital paa et par senge ombord i skibet, for at eventuelle syge
kunde isoleres fra den øvrige del af besætningen.

41
Skibet afseilede med ballast til New York, og det var rhederiets plan, at skibet, naar det havde indtaget last i New York,
skulde være dirigeret til Australien. Men forholdene udviklede
sig helt anderledes end bestemt.
Paa seiladsen over Atlanterhavet blev skibet nemlig læk
under høi søgang, hvorfor skibet, efter at det var ankommet til
New York, fik ordre til at indtage en petroleumslast og vende
tilbage til Bremen. Endvidere udbrød der sygdom ombord i
skibet, medens det befandt sig ude paa Atlanterhavet, nogen tid
før det naaede ind til New York, og en af matroserne blev
indlagt paa skibets hospitalslukaf, hvor han døde kort efter af
sin sygdom. Christian S. og en hollandsk matros fik ordre af
captainen til at bære liget af matrosen op paa dækket, hvor
det blev lagt i en af skibstømreren lavet kiste, der derefter sæn
kedes i havet. Nogen tid efter blev hollænderen, som havde
bakset med liget, syg, og efter ankomsten til New York indlagt
paa et derværende hospital. Hvorvidt han klarede sygdommen
eller ei, kunde Christian S. ikke meddele noget om, da skibet
kort efter forlod New York fuldt lastet med petroleum i tønder.
Men allerede før afreisen fra Amerika begyndte Christian
at føle sig syg. Han led af stærk hovedpine, feber og appetitløs
hed, men maatte alligevel tage del i arbeidet ombord, bakse
med petroleumstønderne for at faa dem stuvet af veien nede i
lasten. Under dette arbeide hændte det nu og da, at han stødte
hovedet mod de lavtliggende dæksbjælker, og hovedet smertede
forfærdeligt paa ham, som om det skulde sprænges. Han led
meget under dette arbeide, men captainen var stræng, der
hjalp ingen kære mor, og folkene maatte arbeide indtil de
styrtede. Det var drøie dage, som Christian maatte tilbringe
efter at de var kommen ud af New Yorks havn, ud i Atlanter
havet omkring nytaar 1879—80, kulde og høi sø gjorde det
vanskeligt for den syge Christian at holde sig opreist, og en
skønne dag, mens han gik og spulede dæk, faldt han bevidstløs
omkuld og blev bragt ned i hospitalet. Fra den dag og indtil
skibet naaede ind i den engelske kanal, ialt 20 dage, var han
uden bevidsthed. Senere hørte han af sine skibskammerater, at
skibstømmermanden skulde have udtalt, at han snart kom til
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at lave en kiste til Christian, som ingen troede vilde kunne slippe
levende fra sin sygdom. Men trods alt vaagnede han op af sin
døs, da skibet var kommet ind i Kanalen. Det var hundekoldt
veir med storm og snebyger, men alligevel blev Christian, efter
han havde rettet sig saa meget, at han kunde begynde at komme
paa dækket, beordret til at arbeide. Det kneb haardt for ham,
thi der optraadte stærke smerter i fødderne, der ikke var i stand
til at bære ham, og til sidst maatte han atter ligge nede i hospi
talet, hvor han forblev, indtil de naaede ind til Bremen i slut
ningen af januar 1881, og her blev han afmønstret.
Han var imidlertid saa afkræftet, at han var ude af stand
til at gaa alene, og maatte halvt bæres i land af to af sine kam
merater, der fulgte ham op til jernbanestationen i Bremen og
hjalp ham ind i toget, der bragte ham til Hamborg. Hans med
tagne udseende vakte stærk medlidenhed blandt hans med
passagerer i toget. Han var daarligt og tyndt paaklædt og frøs,
hvorfor en tysk medreisende læge, som forfærdedes over Chri
stians udseende og elendige tilstand, overlod ham sin plaid
for at Christian kunde varme sig nogenlunde, og da de naaede
Hamborg og Christian vilde tilbagelevere lægen hans plaid, bad
lægen ham om at beholde den under sin videre reise til Kø
benhavn.
Christian S. var saa sløi ved ankomsten til Hamborg, at han
maatte opholde sig der i et sømandshjem flere ugers tid for at
blive pleiet og nogenlunde komme til kræfter under lægebehand
ling. Da den behandlende læge havde faaet hans sygehistorie
meddelt, var han klar over, at det havde været en svær typhus,
der havde strakt ham paa det langvarige sygeleie, og naar Chri
stian, trods de daarlige forhold, han havde været syg under,
var sluppet fra det med livet, skyldtes det hans ualmindelig kraf
tige konstitution og stærke modstandskraft.
Da lægen spurgte ham om, hvad han havde nydt ombord
under sin sygdom, og Christian, i henhold til hvad sygepasseren
havde meddelt ham, kunde fortælle lægen, at han udelukkende
havde faaet kogt ris og amerikansk olie, kunde lægen meddele
ham, at han, set fra et lægevidenskabeligt standpunkt, havde
faaet en diæt, der passede udmærket for en typhuspatient.
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I de tre aar, han havde været borte fra hjemmet, havde
han kun modtaget et enkelt kort brev fra onkel Ernst. — Efterat
han var kommen saa vidt til kræfter, at han turde vove sig paa
hjemreisen fra Hamborg, meddelte han sine pleieforældre i
København, at han havde været syg ombord og nu opholdt sig
nogen tid i Hamborg, men at han agtede at reise hjem til
København, og angav dagen og tidspunktet paa hvilket han
ventede at være i København via Kiel og Korsør. Dette brev
blev, i parentes bemærket, heller ikke besvaret.
Han begav sig saa paa hjemrejsen over Kiel—Korsør i en
forfatning, der var vidt forskellig fra den, hvori han befandt
sig, da han for tre aar siden havde forladt Danmark. Syg
dommen ude paa Atlanterhavet havde næsten gjort ham uken
delig. Han var bleven bleg, stærkt afmagret og kraftesløs, havde
mistet alt sit haar, og humøret var langt nede, da han kørte ind
paa hovedbanegaarden i København. Hertil kom yderligere, at
ingen af hans slægtninge var paa banegaarden ved togets an
komst for at tage imod ham og hjælpe ham hjem til Nørre
gade 18, hvortil onkel Ernst var flyttet hen 1878 efter at have
købt eiendommen af cand. jur. C. L. Bull. Onkel boede paa
2. sal, medens malerværkstedet var i baggaarden. — Christian
maatte alene, træt og udaset, hjælpe sig selv hjem til Nørre
gade 18, og kraftesløs, som han var, slæbte han sig med nød
og næppe op ad trappen til 2. sal og maatte sætte sig i vindues
karmen paa i. sal for at hvile ud en stund. Tante Thekla forfærdedes ved at gense ham efter tre aars mellemrum i den af
rakkede tilstand, hvori han tonede frem ved modtagelsen oppe
paa 2. sal, og han vakte den største medlidenhed og deltagelse
hos sine pleieforældre og sødskende, som i den følgende tid
gjorde ham til genstand for omhyggelig pleie. I de kommende
maaneder genvandt han huld og kræfter og var i stand til at
begynde arbeidet paa navigationsskolen i Havnegade 23, hvor
han efter et aars flittigt studium tog i foraaret 1881 længden
og bredden (styrmands- og skipperexamen) med et særdeles
fint examensresultat, der tangerede udmærkelse. Han vilde sik
kert have opnaaet denne fine karakter, hvis han havde fulgt
navigationsskolens direktør Schwartz’s raad. Christian havde
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nemlig opnaaet udmærkelse i sin skriftlige examen og manglede
af mundtlig examen kun at blive examineret i navigationsfaget,
hvis censor var en gammel kommandør. Denne gamle hæders
mand elskede og foretrak gamle nautiske udtryk, som imidlertid
var gaaet af brug indenfor koffardimarinen. Schwartz gjorde
Christian opmærksom paa dette forhold og tilraadede ham, for
at tækkes kommandøren, at han burde benytte de af denne
foretrukne udtryk. Christian var stædig og meddelte Schwartz,
at han ikke var vant til at benytte udtryk, som han ikke ansaa
for korrekte, og fastholdt dette princip under examinationen
i navigationslæren, hvilket medførte, at Christian blev snydt for
sin udmærkelse, til stor ærgrelse for navigationsdirektør
Schwartz, der skældte Christian ud paa navigationsskolens æres
vegne.
Christian S. blev nu styrmandsaspirant i dampskibsselskabet
„Danmark“ s rhederi og kom til at seile med S/S „Ansgar“, i
hvilket skib han efter et par maaneders forløb blev udnævnt
til 2. styrmand. Skibets captain hed Philipsen, broder til male
ren Philipsen og til Notarius publicus og øjenlægen. Capt. Phi
lipsen, siger Christian, var en kundskabsrig og dannet mand,
men manglede, efter hans mening, de egenskaber, som kræves
for at være en rask, initiativrig og dygtig sømand.
I foraaret 1883 blev han overflyttet til samme dampskibs
selskabs skib „Rolf“. Dette skete paa et tidspunkt, hvor „Ans
gar“ og „Rolf“ laa side om side i Kronstad. Den mand, Chri
stian skulde træde i stedet for som første styrmand paa „Rolf“,
var 36 aar gammel og skulde hjemkaldes for at være captain
paa et af selskabets andre skibe. Captain Fleischer, som førte
„Rolf“, var 63 aar, men saa adskilligt ældre ud, fik pludselig
telegrafisk ordre fra rhederiet om at sende første styrmand hjem
og i hans sted ansætte Christian S. som dennes stedfortræder
ombord i „Rolf“. Da han modtog ordren, at hans 36-aarige
første styrmand skulde afløses af den knap 24-aarige Chri
stian S., gik captainen ned til sin 1. maskinmester og betroede
ham, at skibet nu havde faaet en konfirmand til 1. styrmand.
Blandt mange andre oplevelser, som Christian har meddelt,
skal jeg fremdrage en enkelt, der belyser hans raskhed og ener-
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giske handledygtighed. Det hændte i vinteren 1882—83. Damp
skibet „Rolf“ havde været i England og var for hjemgaaende
med en kullast. „Rolf“ havde i selskab med et par skibe, tilhø
rende Det Forenede Dampskibsselskab, rundet Skagen og stod
Kattegat ind. Det var stærkt frostveir og Kattegat var fuldt af
is. Under disse forhold besluttede captainerne paa „Det For
enede^ baade at anløbe Frederikshavn for at se tiden an og
opnaa bedre seiladsforhold og sendte i den anledning telegram
til „Det Forenede“s rhederi. Capt. Fleischer paa „Rolf“ havde
ogsaa i sinde at gøre det samme.
Da foreslog Christian S. sin captain, at „Rolf“ burde fort
sætte reisen til København, hvad capt. Fleischer sluttelig gik
ind paa, men kun hvis Christian vilde føre skibet ned gennem
Kattegat. Det gjorde han ogsaa, idet han ikke forlod kommando
broen fra den ene dags eftermiddag indtil han næste dags for
middag passerede Kronborg og stod Sundet ind. Her fik ski
bet lods ombord, hvorefter Christian gik ned i sit lukaf og ind
svøbt i sin pels fik et par timers søvn, indtil de naaede Køben
havn, efter at capt. Fleischer havde ført skibet ned gennem
Sundet. Om formiddagen passerede det toldbommen, og under
sin seilads gennem havnen for at naa sin losseplads seilede det
forbi D.F.D.S.s kontorbygning ved Kvæsthusbroen, og her stod
daværende direktør for D.F.D.S., kommandør Normann, oppe
i sit kontor og bemærkede, at „Rolf“ passerede. Da han erfa
rede, at „Rolf“ var kommen fra Skagen, hvor hans egne skibe
laa og havde ventet paa nærmere ordre, telegraferede han til
dem om øieblikkeligt at afseile ned gennem Kattegat ti! Kø
benhavn.
Rhederiet „Danmark“s direktør, Sommer, gik ombord for at
komplimentere capt. Fleischer for hans hurtige og velgennem
førte reise trods de vanskelige isforhold, men da captainen med
delte, at det ikke var hans, men hans første styrmand, Chri
stian S.s fortjeneste, at de var kommet afsted, blev Chr. S. kaldt
ind i salonen og modtog anerkendende ros af direktøren.
Christian S. har, efter sit eget sigende, aldrig været særligt
interesseret i sin sømandsgerning, som han tidlig var klar over
næppe vilde føre ham frem til de maal, han havde sat sig i
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sin første ungdom. Han betragtede sømandslivet kun som et
mellemstadium i sit liv, klar over at han vilde springe fra saa
saare der tilbød sig en ledighed til at vove forsøget.
Han var i besiddelse af en god forstand, var lærevillig, pligt
opfyldende og udrustet med udpræget ansvarsfølelse. Derfor var
han ogsaa i stand til at udfylde sine forskellige stillinger som
letmatros, matros og styrmand til sine foresattes fulde tilfreds
hed, og efterat have taget en fin styrmandsexamen havde han
dokumenteret saa gode egenskaber, at han knapt 24 aar gi.
udnævntes til 1. styrmand i s/s „Rolf“.
Under al denne fremgang syslede han stadig med tanken
om ved ledighed at gaa iland for at blive sin egen herre. Der
for søgte han overalt, hvor hans skib laa i havn for at losse
eller lade, at sætte sig ind i den købmandsmæssige side af skibs
farten, idet han i de respektive havne holdt sig nøje à jour
med fragternes størrelse.
Som styrmand havde han ledighed til at studere sit eget
skibs befragtningsdokumenter, og ved at sammenligne disse
med lignende fragter, som andre skibe i samme havn havde
opnaaet, konstaterede han gentagne gange, at hans eget skibs
fragter laa lavere end de, som andre rhederier under ensartede
betingelser havde opnaaet. Han harmedes herover og begyndte
at kritisere sit rhederis dispositioner, og meddelte „Rolf“s ud
mærkede i. maskinmester, Blæsberg, sin kritik i saa henseende.
Det førte til, at maskinmester Blæsberg lod det gaa videre til
capt. Fleischer, der blev gal i hovedet over Christian S.s vigtigmageri, kaldte ham ned til sig i sin kahyt og gav ham det
glatte lag, fordi han tillod sig at kritisere sit rhederi og dets
direktør, der af captain og mandskab betragtedes med den
allerstørste ærbødighed. — Capt. Fleischer raadede ham til at
afholde sig fra al kritik i saa henseende og tilraadede ham kun
at sysle med sine sømandspligter og dito forretninger ombord.
Christian S. kunde imidlertid ikke slippe sin voxende inter
esse for alt, hvad der vedrørte handelsforholdene ved skibs
farten, og vedblev at gøre sine iagttagelser over fragtforholdene
paa de forskellige handelspladser, han paa skibets reiser kom i
berøring med. Men hvad hjertet er fuldt af, løber munden over
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med, og sin kritik over rhederiets efter hans mening feilagtige
dispositioner kunde han ikke holde tilbage for sig selv til eget
brug, men fandt i skibets maskinmester en villig tilhører; og
Christians meninger i saa henseende kom ogsaa capt. Fleischer
for øren, hvorfor denne en dag, da skibet laa i St. Petersborg,
sagde til Christian: „Naar De bilder Dem ind, at De forstaar
Dem saa godt paa skibsrhederi, hvorfor forlader De saa ikke
skibet og bliver skibsrheder?“ Christian tog ham paa ordet og
gik iland, hvilket capt. Fleischer i sit stille sind var ked af, thi
som maskinmester Blæsberg senere har betroet ham, udtalte
captain Fleischer, da Christian var gaaet fra borde i Køben
havn, til maskinmesteren, at han aldrig fik en bedre, paalideligere og dygtigere styrmand end Chr. Schmiegelow.
Det var i 1884, at Christian S. gik i land for at skabe sig
et nyt virkefelt. Captain Fleischer havde medgivet ham det raad
at henvende sig til captain Torm, der var korresponderende
rheder for tre smaa dampere. Dette raad fulgte Christian ikke
strax, men forsøgte først selv at skabe sit eget rhederi. —
Da dette mislykkedes, gik han en skønne dag op til Mads
Holm, der var en bekendt skibsrheder og havde sit kontor paa
hjørnet af Tordenskjoldsgade og Havnegade. Mads Holm havde
i februar 1871 stiftet dampskibsselskabet Norden, og den 1.
marts 1882 grundlagdes Helsingørs skibsværft, hvorfra den 5.
juni 1883 den første nybygning blev sat i vandet. Han var en
selfmade mand. Han var født i Nykøbing Mors 20. oktober
1827, hans moder var en ugift sypige, der omfattede sønnen
Mads med den dybeste kærlighed og opdrog ham paa en saa
opofrende maade, at sønnen altid stod i dyb taknemmeligheds
gæld til sin moder, som han, da han blev voxen, sørgede for
paa bedste maade, og da han døde som en gammel og vel
havende mand i København, blev han efter sit bestemte ønske
begravet paa kirkegaarden i Nykøbing Mors i samme grav,
hvor han havde sænket sin moders afsjælede legeme. Mads Holm
lærte som ung tømrerprofessionen og reiste 19 aar gammel til
San Francisco, hvor han dels som tømmerhandler, dels som
skibsbygger tjente saa meget, at han kun 30 aar gammel vendte

48

tilbage til Danmark som en formuende mand i midten af for
rige aarhundrede. Han øinede de muligheder, som den opduk
kende dampskibsfart sad inde med, og grundede dampskibs
selskabet „Nordenu og senere som nævnt Helsingørs skibsværft.
Mads Holm var en initiativrig foregangsmand med udpræ
get selvstændighedsfølelse, og hensynsløst forfulgte han virke
liggørelsen af de foretagender, han havde planlagt. Hindringer,
han mødte paa sin vej, slog han ned med haard haand. Han
var mere frygtet end elsket af sine underordnede, men paa den
anden side nærede de respekt for Mads Holms dygtighed. Tiet
gen, som i treserne og halvfjerdserne var dominanten i det
danske handelsliv, var ikke i stand til at faa Mads Holm til
at danse efter sin pibe, og de to var derfor gennem hele deres
liv uforsonlige modstandere1.
Det var denne mand med den høie, sværtbyggede, bred
skuldrede og lidt ludende skikkelse, med de markante ansigts
træk, de store buskede øienbrvn, der skyggede over dybtliggende
staalblaa øine, der skød lyn, naar han i samtalens løb mødte
modsigelse, hvem Christian S. henvendte sig til for at bede om
hjælp til sine foretagender.
Christian S. var paa dette tidspunkt knapt 29 aar. Han saa
meget ungdommelig ud og var ikke i stand til at imponere ved
sit ydre, da han en skønne dag indfandt sig hos Mads Holm,
som ikke kendte noget som helst til ham. Modtagelsen var ikke
særlig venlig, da Christian S. bad om at faa en privat samtale
med ham, og fik fuldmægtigen, der tilfældigvis opholdt sig inde
paa Mads Holms private kontor, lempet ud af dette. Mads Holm
overfusede ham med grovheder. Spurgte ham om, hvad han
bildte sig ind ved som en ham ganske ufuldkommen ubekendt
mand at trænge ind i hans kontor. Christian svarede hertil, at
1 I en artikel, som cand. mag. Eiler Nielsen har skrevet om ham i tids
skriftet „Danmark“, 3. aargang no. 19, 1943, p. 604, omtales Holm som
en robust og selvsikker personlighed, noget af en søulk, med et lunt glimt
i øiet og en tale, der lugtede af tjære . . . Mads Holm troede paa sit held,
men vidste, at det fremfor alt galdt om at sætte villie og energi ind —
i det andet liv kan man sove, sagde han, i dette er der ikke tid til det. —

49

han ikke var kommen op til ham paa kontoret for at blive
skældt ud og høre paa hans grovheder, han vilde blot spørge
Mads Holm, om han vilde sælge ham den damper „Hafnia“,
som for tiden stod paa beddingen oppe paa Helsingørs skibs
værft.
Det var frækt eller dristigt gjort af Chr. S. at stille Mads
Holm et saadant spørgsmaal, thi paa det tidspunkt eiede Chr. S.
ingen penge eller anede nogen mulighed for at kunne skaffe sig
den fornødne kapital. Men Mads Holm blev alligevel saa im
poneret af Chr. S.s selvbevidste optræden og friskhed, hvormed
han fremsatte sine forstandige meninger, at han begyndte at
føle interesse for den unge, ham ubekendte mand, der fra ga
den uden introduktion var kommen op til ham paa kontoret.
Han fik respekt for Chr. S.s syn paa skibsfart, idet hans egen
og den unge mands tænkemaade aabenbart dækkede hinanden.
Mads Holm bad Christian S. om at tage plads i en stol, bød
ham en cigar, spurgte ham om hans navn, og da han fik at
vide, at han var en brodersøn af min fader, captain Christian
Schmiegelow, som var hans personlige ven og hvem jeg ved,
han satte megen pris paa, blev han yderlig blidere og gunstigt
stemt overfor Chr. S., og samtalen endte med, at de skiltes paa
en særdeles behagelig maade, idet Mads Holm erklærede, at
han ikke havde noget imod at ville støtte Chr. S. paa den be
tingelse, at han selv vilde arbeide paa at faa en tilstrækkelig
kapital tegnet, til at det af Christian paatænkte aktieselskab
kunde træde i virksomhed.
Det var ikke dengang særlig gunstige tider, under hvilke
dampskibsfarten virkede, hvorfor mange, som Christian hen
vendte sig til for at faa tegnet aktier, holdt sig tilbage og afslog
at anbringe penge i et nyt dampskibsselskab. Christian har, for
at illustrere dette forhold, fortalt mig, hvorledes det gik ham,
da han forsøgte at faa grosserer Bemburg til at interessere sig
for hans foretagende. Grosserer Bemburg var en velhavende
mand og mangeaarig beboer af tredie sal i Nørregade 18, hvis
husvært var malermester Schmiegelow, og som følge deraf en
god bekendt af Chr. S. Da denne henvendte sig til Bernburg,
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erklærede han, at det vilde han meget gerne, hvis ikke tiderne
havde været saa daarlige, og til støtte for rigtigheden af denne
udtalelse viste Bernburg Christian S. en fortegnelse over en
række dampskibsselskaber, i hvilke han var pekuniært interes
seret, og hvis kurser var stærkt dalende.
Det gik trevent med at faa folk til at sætte penge i Chri
stian S.s foretagende, og selv om nogle af hans venner og slægt
ninge tegnede sig for større og mindre summer, svarede resul
taterne ikke til hans forventninger.
Saa gik han en dag op til grosserer Moses Melchior paa
Høibroplads, sagde ham, hvem han var, og udviklede sine pla
ner for ham, og opnaaede at Moses Melchior lovede at støtte
ham med en forholdsvis stor kapital og yderligere at ville virke
for planens gennemførelse ved at formaa sine forretningsvenner
til ogsaa at interessere sig for sagen. I løbet af nogle maaneder
var nu tilstrækkelig kapital sikret, saa at virkeliggørelsen af hans
tanke : dannelsen af et nyt dampskibsselskab, ikke syntes mere
saa fjæm; men der manglede dog noget endnu, inden maalet
var naaet. Christian mindedes da, hvad Mads Holm havde be
troet ham, at da captain Torm ikke kunde lide Mads Holm,
vilde han give ham følgende raad: Skulde De mangle nogle
skillinger, saa skal jeg nok hjælpe Dem, og i saa fald skal skibet
bygges paa Helsingørs skibsværft, og hvis De meddeler dette til
Torm, saa skal De se, saa gaar Torm med ! Og ganske rigtigt,
det gik, som Mads Holm havde spaaet. Da Christian S. kort
efter henvendte sig til captain Torm og meddelte ham, at Mads
Holm eventuelt var villig til at opfylde Christians ønsker, er
klærede Torm sig strax beredt til at gaa sammen med ham og
danne selskabet Torm.
Captain Torm var, siger Christian, en vældig flink, retsindig
og pæn mand, som han satte megen pris paa, men hele hans
færd prægedes af stærk konservatisme og uhyre forsigtighed,
naar det galdt om at forsøge noget nyt. Naar Christian S. fore
slog at anskaffe større og moderne indrettede skibe, hvilket selv
følgeligt krævede betydelige kapitaler, mødte han bestandig hos
capt. Torm stærk tvivl om betimeligheden af at foretage slige
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skridt. Dog anskaffedes efter længere tids overveielse s/s „Ali
ce“1, som blev bestilt paa Commercienrath Howalds værft i
Kiel.
I den anledning opholdt Christian S. sig omtrent et aars tid
i Kiel for at overvaage skibets bygning, og i den tid tilbragte han
hele dagen, fra tidlig morgen, naar arbeiderne mødte paa værf
tet, til sent paa aftenen, for at overvaage skibets bygning i dens
mindste detailler. Dette vakte Howalds interesse og beundring
for Christian S., og der knyttedes et mangeaarigt venskab mel
lem de to mænd, og Howald støttede selskabet „Torm“ med
store kapitaler og megen kredit, og i en lang række aar blev
„Torm“s skibe bygget paa Howalds værft i Kiel.
Da „Alice“ i efteraaret 1889 var færdigbygget, førte Chri
stian skibet paa reiserne til og fra Libau, Riga, København og
England. —
Paa en af disse seiladser hændte der en episode, som var
karakteristisk for Christian S.s varme temperament og djærve
handlemaade, som fik sit udslag, naar han til gavn for sit skibsrhederi vilde raade bod paa den megen slendrian, der paa den
tid gik og muligvis ogsaa endnu gaar i svang i Østersøens og
Englands havne. Christian har fortalt mig, at han laa med
„Alice“ i Riga for at indtage last til København. Det varede
ham imidlertid for længe, inden de varer, han skulde have
ombord, blev bragt ned til kaien, og Christian blev gal i hove
det og bandede i sit stille sind skibets befragter, firmaet consul
Bornholdt, der lededes af consul Jacob Brandt, som nogle aar
senere afløste kommandør Normann som direktør for Det For
enede Dampskibsselskab i København.
En dag, medens Christian S. spadserede op og ned paa
„Alice“s dæk og stille rasede indvendig over det sløseri, som
firmaet Bornholdt viste med hensyn til fremskaffelsen af lad
ning, hvorved skibet spildte unødig tid ved at ligge uvirksom
1 Alice opkaldtes efter capt. Torms hustru, cn vældig dygtig kone, der
sammen med sin datter bestred kontoret, som var installeret paa 4. sal paa
hjørnet af Østerbrogade og Odensegade, i en almindelig 6 værelses lejlig
hed, hvoraf et par værelser benyttedes til kontor, resten beboedes af capt.
Torms familie.
4’"
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i Riga, kom consul Brandt ombord, og Christian S. beklagede
sig stærkt overfor Brandt, der var en del ældre end Christian,
at han paa grund af Brands firmas smøleri maatte blive liggende
udover den stipulerede tid, hvilket medførte, at skibets rhedere
maatte betale ladningens modtagere i København overliggepenge. Begge de to herrer var hidsige og temperamentfyldte,
ordskiftet voxede i hæftighed og antog fuldkommen uparlamen
tariske former, og da Brandt gav Christian S. det raad, at han
kunde jo stikke af til København, naar han havde faaet et par
vognladninger huder, som stod nedenfor skibet paa kaien, men
som langtfra var store nok til at fylde skibet, blev Christian saa
galhovedet, at han anmodede Jacob Brandt om øieblikkelig at
forlade skibet, og hvis han ikke vilde gøre det godvilligt, vilde
han give to matroser ordre til at besørge det for ham, da han
selv ikke vilde røre ved ham.
Jacob Brandt var en dygtig, men meget frygtet mand inden
for sit kontorpersonale, som han behandlede skaanselsløst, næ
sten despotisk, naar han øinede pligtforsømmelser indenfor per
sonalets rækker. — Christian S.s haandfaste behandling af con
sul Brandt rygtedes hurtigt i Riga, og da „Alice“ næste gang
anløb Riga for at faa fragt og Christian S. i forretningsanlig
gende kom op paa consul Bomholdts kontor, blev kontor
personalet meget overrasket, da Christian S.s skikkelse viste sig
i kontoret. Man ansaa det nemlig for givet, at den captain, som
havde dristet sig til at smide Jacob Brandt i land fra sit skib,
maatte være en kæmpestor kraftkarl med et imponerende ydre,
og i stedet for fik de øie paa en lille, undersætsig, elegant og
zirligt paaklædt herre, der præsenterede sig som captain Chri
stian Schmiegelow, fører af s/s „Alice“.
Episoden mellem Brandt og Christian S. gjorde intet bli
vende skaar i forholdet mellem de to dygtige, men haarde negle,
de anerkendte hinandens dygtighed og blev særdeles gode ven
ner og duskammerater, og det intimere venskab ophørte først
mange aar efter, da Christian blev opfordret af Brandt til at
samarbeide med ham som leder af Det Forenede Dampskibs
selskab, et tilbud, som Chr. S. sagde nei til. Jeg nævner endnu
et andet exempel paa Christians dygtighed som skibsfører og
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Direktør Christian Schmiegelow og professor Ernst Schmiegelow i villa Elms
have i Vedbæk sommeren 1943.

hans aldrig slumrende ivrighed for at gøre sine rettigheder gæl
dende overfor myndighederne og faa fjæmet gammel slendrian,
hvis bestaaen medførte tab for skibets indtægter.
Det hændte engang i begyndelsen af halvfemserne i for
rige aarhundrede, vistnok 1894, at Christian S. som fører af et
af „Torrn“ s skibe ankom til London med en last af tøndestaver
fra Libau.
Christian havde bragt i erfaring, at dokkompagniet i Lon
don ikke tog tal paa stavene under losningen. Derfor lod han
i Libau under ladningen foretage en meget nøjagtig optælling
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af stavenes antal. Ankommen til London meddelte han dok
kompagniet, at han ønskede ladningen talt ved udlosningen.
Han vidste nemlig, at dokkompagniet altid smed ladningen i
land uden kontrol, og naar der saa skete afregning senere, var
antallet mindre, end det skulde være.
Dokkompagniet besvarede Christian S.s forlangende med en
meddelelse om, at det var en gammel koutume ikke at tælle la
sten ved udlosningen, og den koutume vilde kompagniet ikke
bryde med.
Christian S. lod sin juridiske repræsentant meddele dok
kompagniet, at eftersom han selv havde maattet give kvittering
for stavenes antal i Libau, forlangte han ogsaa antallet kon
stateret i London. Da Christian S. i henhold hertil, efter at
ladningen var bragt i land i London, forlangte fuld fragt for
sin ladning, men dokkompagniet tilbageholdt et beløb til dæk
ning af eventuel manko, anlagde Christian S. sag mod dok
kompagniet og vandt den. Dette vakte stor opsigt indenfor
shipping-kredse i England og andre steder, og Londonbladene
omtalte retssagen og meddelte, at Christian S. ved at vinde sin
sag havde brudt en mindst ioo aar gammel koutume.
Dampskibsselskabet „Torm“ arbeidede heldigt og øgede sin
skibstonnage hvert aar med et nyt skib. I dampskibsselskabets
bestyrelse sad skibsfører Harboe, som var formand for skipper
foreningen, grosserer Salomon (der var en slægtning af Moses
Melchior, som helst vilde have haft sin brodersøn Carl M. ind
i bestyrelsen), havnemester capt. Bondo og skibsfører Kraemer
fra Romø (som var fader til den senere direktør for selskabet).
I slutningen af 1896 gik Christian S. ud af selskabet som
skibsfører og traadte ind i bestyrelsen, men allerede i februar
1897 blev han af H. N. Andersen anmodet om at gaa ind i
det nystiftede Østasiatiske Kompagni som leder af dettes skibs
afdeling, men vedblev dog samtidig at være medlem af „Torm“s
bestyrelse.
Dampskibsselskabet „Torm“s kontor havde som nævnt til
huse hjemme i captain Torms private lejlighed ude paa Øster
bro paa hjørnet af Østerbrogade og Odensegade.
Herfra ledede capt. Torm virksomheden indtil sin død, som
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fandt sted i begyndelsen af det nye aarhundrede. Paa det tids
punkt disponerede Christian Schmiegelow, takket være sine
egne, sine slægtninges og sine venners aktier, langt over selska
bets aktiemajoritet, og da han ikke selv ønskede at overtage
ledelsen af selskabet, fik han ansat capt. Kraemers søn som di
rektør, og overtog selv stillingen som formand i bestyrelsen.
Disse erindringer om Christian Schmiegelows barndom og ungdom er
nedskrevne i sommeren 1943 af professor, dr. med. Ernst Schmiegelow,
født d. 13. okt. 1856, søn af skibskaptajn, senere direktør Christian Carl
Ernst Schmiegelow og Marie Dorothea Skeel. Manuskriptet er skænket til
Handels- og Søfartsmuseet af direktør Christian Schmiegelows søn skibs
reder Arne Schmiegelow. Der er ved trykningen foretaget nogle mindre
rettelser i retskrivningen.
Manuskriptets forfatter og direktør Christian Schmiegelow døde begge
i 1949-

VARER TIL GUINEA
Af

Georg Nørregård
ige fra den danske guineafart tog sin begyndelse i midten af
i det 17. århundrede, til regeringen solgte de danske etablis
sementer på Guldkysten til England år 1850, var det stort set
de samme slags varer, der indgik i skibsladningerne til den afri
kanske kyst.
Vareførselen på denne „rute“ havde to formål, det ene at
skaffe de nødvendige hjælpemidler frem til de danske, der byg
gede forter på kysten og blev derude for at opretholde handelen
med negrene, det andet at overføre de varer, hvormed man hos
de indfødte tiltuskede sig det eftertragtede guld, elfenben og
slaver. De fleste af skibene var beregnet til at indtage en slave
last i Guinea for at sejle videre dermed til Vestindien. Skibene
rummede derfor også ofte varer til Vestindien. Endvidere var
man betænkt på visse næringsmidler til negerslaverne undervejs
over Atlanterhavet ; men en del af deres føde blev almindeligvis
fremskaffet ved indkøb af millie på den afrikanske kyst.
I det følgende vil det fortrinsvis blive den ældre tids vareførsler til Guinea, der kommer på tale. Herom ved man god
besked, fordi der sammen med skibsbøgerne i Rigsarkivet er
bevaret ikke så få fortegnelser over ladningernes indhold. Så
danne cargo-fortegnelser mangler vel for den allerførste tid;
men allerede fra 1674 haves en meget udførlig liste over lad
ningen i det vestindisk-guineiske kompagnis skib „Charlotta
Amalia“, hvoraf man ser både de enkelte varesorters mængde
og indkøbspris, i mange tilfælde også noget om, hvorfra de kom.
At det nævnte skib aldrig nåede Guineakysten, men strandede
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på Vinga skær ved Göteborg den i8. januar 1675, er i denne
forbindelse af underordnet betydning1 ; man må antage, at
andre skibe, der var bestemt til Guinea, blev udrustet med en
tilsvarende ladning.
Til belysning af vareførselen tjener endvidere et andet ma
teriale, der i stor udstrækning er bevaret til nutiden, nemlig de
fortegnelser over varelageret på forterne, som opperhoveder
eller guvernører lod følge med de „generalbreve“2, som de
hjemsendte med beretning om tilstandene på kysten. Ligeledes
tilføjede de gerne nogle bemærkninger om, hvilke varer de
ønskede at få udsendt, således at man til en vis grad kan følge,
hvad der var på mode mellem negrene. Den let afsættelige vare
betegnedes i disse skrivelser som „trocken“.
Den del af ladningen, som var beregnet til brug for mand
skabet på forterne, var alsidig. Den hvide mand løb ikke an
på at kunne skaffe sig ret meget andet end madvarer fra de
indfødte. Hvis han skulle leve som et civiliseret menneske der
ude på kysten, måtte han have næsten alle de europæiske kul
turgoder tilsendt fra hjemlandet, og listerne over de varer, som
han fik ud, omfattede derfor næsten alle de ting, som opremses
i et vareleksikon. I det følgende skal anføres de vigtigste varer,
som indgik i „Charlotta Amalia“s ladning.
Når skibet medbragte store mængder brød, smør, byggryn,
ærter, oksekød, stokfisk og øl, var det selvfølgelig i første om
gang til brug under overfarten3, og det blev kun til en erindring
om det fjerne hjemland, hvis nogen af disse artikler kom på
bordet i Guinea ; men en række delikatesser og navnlig et vin
lager kompletterede spisekammeret for at også forternes mand1 „Fortegnelse paa Warene udi Skibet Charlotta Amalia“ samt akter
vedr. skibbruddet ligger i pakken Skibs-Bøger, Dokumenter og Regnskaber
1674—77 i det vestindisk-guineiske kompagnis arkiv i Rigsarkivet.
2 „Generalbreve“ ligger for den ældre tid i Breve og Dokumenter ind
komne til det vestindisk-guineiske Kompagnis Direktion og Bogholder med
Koncepter til udgaaede Breve 1680—81 og i Breve og Dokumenter ind
komne fra Guinea 1687—1754, 5 pakker, i kompagniets arkiv.
3 Et sted opgøres proviant for en måned for en normal skibsbesætning
på 60 mand til 1000 pd. brød, 350 pd. flæsk, 500 pd. kød, 250 pd. smør,
500 pd. stokfisk, i td. gryn, 2 tdr. ærter samt øl og brændevin efter behag.
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skab, i alt fald guvernører og befalingsmand, kunne få kryd
deri på tilværelsen. Således var der både sukker og tamarinde,
svedsker og rosiner, korender og oliven, kapers, sennep, peber,
kanel, muskatblomme, ingefær, nelliker, annis, safran, mandler
og dansk kommen om bord. Man startede med ikke mindre
end 3 fade franske svedsker, men kun ganske små portioner af
„specerierne“.
Vinlageret bestod især i 13 jernbeslagne ahmer med en
spansk vin, der var kommet til København over Holland ; end
videre var der rinsk vin, ligeledes kommet over Holland, og en
del fransk vin, der siges at være „af Juels parti“ — Jens Juel
var en af direktørerne i det vestindisk-guineiske kompagni.
Langt bedre var man dog forsynet med brændevin, men det
skulle også strække til både på skibet og på forterne, og så
skulle der endda gerne blive noget at sælge til negrene. Til
ladningen hørte i øvrigt en stor mængde tomme fade, hvoraf
en del formentlig var reservebeholdere til vand, men en anden
del beregnet „til at pakke gryn i“, d. v. s. millie.
En meget stor del af fortegnelsen over ladningen opremser
de talrige slags redskaber, værktøj og remedier, som måtte
medbringes til husholdningen og til udførelse af de forskellige
slags håndværk. Til dels er det i nutiden vanskeligt at bestemme,
hvad de gamle ord dækker over. Af jerntøj var der økser, ko
fødder, hamre og en mængde „fod- eller hand-klifuer med
splisser“, formodentlig slavebøjer. De almindelige brugsting til
besætningerne var af træ, således fade, skåle, tallerkener, skeer,
sleve, saltkar, sier, trug etc. Af tintøj var der meget mindre,
men dog en del fade, tallerkener og brændevinsbægre, 1 vin
kande, i ølkande, 1 saltkar og 1 stikbækken. Endvidere havde
man 12 fine stentallerkener. Af drikkeglas omtales kun få, 12
bægre til vin, 2 fine vinglas, 12 ølbægre etc. Af stentøj nævnes
16 grå skibskander, 8 fine blåmalede krus med låg samt for
skellige andre krus.
Særlig omfattende var fortegnelsen over værktøj og mate
riale til skibsbødkeren. Der var træskiver, staver og tøndebånd
af forskellig størrelse ; der var hamre og økser, knive og file og
drivholter. Til ladningen hørte også en del tømmer og brædder.

59

Det var meget velkomment, hvis europæiske håndværkere ville
rejse med til Guinea og der arbejde i deres fag.
Videre nævnes pumper, skæppemål, fjerdingkar, ottingkar,
kurve, koste, lamper, tragte, ildtøj og murskeer. Altsammen
udtryk for de højst varierende arbejder, der skulle udføres på
forterne. Dertil kom forbrugsvarer som skind og læder, stude
hår, olie, tælle, lys, sæbe, tran, svovl, salpeter, beg, tjære, medi
kamenter og farver. Medikamenterne medførtes til en værdi
af omtrent 30 rd. Farverne omfattede bl. a. kønrøg, okker, kridt,
brunrødt og spansk grønt; også pensler havde man husket.
Kork, flag, tovværk og hængemåtter var vel først og fremmest
til brug på skibet, men kunne også nok finde anvendelse på
kysten.
Til brug for kontorarbejdet var der skrivebøger, papir, blæk
pulver, pennefjer og lak. Åndslivet var repræsenteret ved 4
tyske almanakker, 20 sang- og bønnebøger, 1 postil og 1
alterbog.
Endelig måtte der tænkes på etablissementernes forsvar, og
foruden de våben, som hørte til skibet, medførtes „stykker“,
d. v. s. kanoner af forskellige kalibre. Der var 2 sekspunds, 3
firepunds, 1 trepunds og 2 falkenetter. Af de firepunds om
tales 2 som købt i Helsingør. Hertil kom rapperter og kugler.
Af kugler havde man 150 ottepunds, 60 sekspunds, 283 fire
punds, 30 trepunds og 60 topunds, af „snippels“ et lignende
udvalg; det er ikke klart, om dette lager også skulle strække
til skibets forbrug. Der nævnes endvidere 553 pund skrot og
50 håndgranater, de sidste fra Holland.
Tilsammen indgik alle de nævnte ting som nødvendige led
i tilværelsen i etablissementernes lilleverden. Et stort savn var
det, hvis en eller anden vare blev brugt op eller helt var glemt
ved skibets afsendelse fra Danmark. Man måtte da sætte sine
forhåbninger til den næste skibsladning, og undertiden kunne
der gå mange måneder, ja hele år, før den indfandt sig. I visse
tilfælde kunne man dog forsyne sig hos andre skibe, der kom
til kysten.
I reglen havde de danske skibes kaptajner ordre til ikke at
anløbe havne undervejs, men først søge land, når de kom til
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Guinea. Instruksen for „Charlotta Amalia“s kaptajn Henrik
Coll4 advarede især mod at løbe ind til havne med fæstninger
eller skanser. Hvis han ville søge forfriskning, skulle han sende

Vareprøver fra Guinea, indkommet til Vestind.-guin. Komp. 9/12 1718.
Latches. Røde og hvide farver, i den nederste en smal gul stribe
mellem to brede røde striber.

sluppen med højbådsmands mat eller skibsmands mat med 3
eller 4 menige, og de skulle snarest komme om bord igen. Når
4 Ordre og Instrux for Henrich Coll, Charlotta Amalia, 18/12 1674,
i Skibs-Bøger, Dokumenter og Regnskaber 1674—77 i kompagniets arkiv.
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skibet nåede Guinea, skulle der holdes råd om bord, og der
efter skulle man undervejs langs kysten tilforhandle sig så
mange slaver, som fartøjet kunne føre, og i øvrigt søge at få
fat på sådanne ting, som kunne omsættes med fordel. Hvis
skibet nåede de danske forter, skulle man skaffe sig underret
ning om forholdene der og afstå varer til forterne for 1500 rd.
efter de priser, som var gældende i hjemlandet. Dette beløb
blev umiddelbart før afrejsen fra København forhøjet til 3000
rd. „Ingenlunde må I dog eder så blotte, at det eder i eders
slavehandel dermed hindrer.“ Det anbefaledes at sky alle hol
landske og andre europæiske forter og loger på den afrikanske
kyst så meget som muligt „for at geråde ikke med dem i nogen
ulempe“, ligeledes at sky fremmede europæiske fartøjer, men
hvis det blev nødvendigt at gå til angreb mod fremmede, skulle
„Charlotta Amalia“ forsvare sig til det yderste. „I haver også
ej nogen flag på toppen at føre, men agter af; men i Hans
Majestæts havne kan I eders flag således lade vaje, som der
er brugelig“.
Når man skulle gå så forsigtigt til værks, ja halvvejs stjæle
sig til handelen, gjaldt det at have varer om bord, som negrene
gerne ville købe. Hvad de indfødte især brød sig om, var
tekstilier, smykker, brændevin, våben og visse andre metalgen
stande.
Det fornemste, en neger kunne tænke sig at erhverve, var
uden tvivl et gevær. „Charlotta Amalia“ medførte både mu
sketter og flinter. Af musketter var der 4 kister hver med 50 stk.,
ansat til en værdi af 4/2 rd. pr. stk. Af flinter var der 4 kister
såkaldte „snaphaner“ og ligeledes 50 stk. i hver af kisterne,
undtagen den ene. I denne forbindelse udgjorde også flintesten
en handelsartikkel, som regelmæssigt var repræsenteret i ladnin
gerne til Guina; men navnlig var der afsætning for krudt;
deraf blev altid udsendt meget mere end til skibenes og for
ternes eget forbrug. „Charlotta Amalia“ medførte således 72
fade krudt, der var kommet fra Holland.
Senere nævner lager-fortegnelserne5 ofte „gebiesde og ge5 Eks. herpå i Breve og Dokumenter indkomne fra Guinea 1687—1705.
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damaserede“ flinter, et udtryk for, at negrene lagde vægt på
det pyntelige ydre.
Næst efter bøsser hørte knive til de mest attråværdige euro
pæiske produkter. „Charlotta Amalia“ medførte ikke mindre
end 425 dusin med hvide og sorte skafter og med tilhørende
skeder. I senere fortegnelser nævnes knive med trykte hæfter

Vareprøver fra Guinea, indkommet til Vestind.-guin. Komp. 9/12 1718.
Store broulis. Hvidt med blåt, den øverste med røde, den nederste
med brune striber på langs og tværs.

og skeder. Blandt de efterspurgte metalvarer forekom siden også
hængelåse og bjelder i diverse størrelser, trompeter, fiskekroge,
messingkedler, tinfade og tinkander. Til stadighed afsattes lige
ledes en betydelig mængde jernstænger. „Charlotta Amalia“
havde ikke mindre end 2000 stk. om bord.
Blandt de smykker, som kunne afsættes til de indfødte,
spillede messingarmringe en rolle. De transporteredes i massevis,
pakket i tønder, skæpper og fjerdingkar, og var fremstillet i for-
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skellige størrelser og udførelser. Den højst elskede pyntegenstand var dog koraller. ..Charlotta Amalia“ medførte 548 unser
fine koraller og store partier af andre sorter, således af „quispels“. Siden blev der ført omhyggeligt regnskab med partier
og beholdninger i forskellige farver. Der var fine koraller ,.i
allehande små kulører“, og der var koraller i gule, blå, orange,
blodrøde og papegøjegrønne, violette og agat-kulører, „pont“
og „cabesh“koraller. Lige efter år 1700 nævnes gule og blå
agat quispel, papegøjegrønne quispel, hvide quispel og hvide
krystaller, ja blåstribede, rødstribede og hvidstribede. I forbin
delse med denne farverigdom behøver det na^ppe at siges, at
også spejle var i høj kurs.
Den største varerigdom udkrævedes imidlertid på tekstiliernes område. Negrenes farveglæde måtte også her imødekom
mes. Enskulørte stoffer havde sjældent interesse. Tøjet skulle
være stribet eller ternet, gerne i klare farver.
Transporten foregik i kister. „Charlotta Amalia“s titnævnte
ladning omfattede flere kister med say6, et fint uldent stof
vævet med forskellig tæthed og fasthed, velegnet til sommertøj.
Endvidere var der 10 stykker perpetuaner, et mere holdbart
engelsk uldstof, 30 stykker salemporis, et indisk bomuldsstof,
importeret til Europa af de asiatiske kompagnier, og 9 stykker
„tyrkisk“ stof, formodentlig rødt, ligesom 1 kiste annabas, d. v. s.
blå- og hvid-stribede tæpper, der var forarbejdet i Frankrig
eller Holland, og 3 kister forskellige ostindiske varer såsom
rolandos, gingang, rød alessia, taffecellis og bengalse longe, alt
i alt en meget international vareforsyning. Desuden fulgte der
med denne som med enhver anden ladning til Guinea et parti
slaplakens, gamle sengelagener, ikke mindre end 13 kister fulde,
sikre på afsætning til negerkvinderne.
Senere i tiden træffes en stor mængde skiftende stofbeteg
nelser, til dels undergivet modens luner. Efterhånden blev han
delen ikke uden risiko, fordi et stof, der det ene år blev efter
spurgt af alle, kunne være næsten usælgeligt det næste, og når
'! Beskrivelsen af dette og flere af de i det følgende nævnte stoffer er
hentet fra Brun Juuls Handels- og Varelexikon, 3 bind, 1807—12 ; enkelte
oplysninger fra den store Oxford English Dictionary.
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guvernementet skrev hjem efter ny forsyning af en stærkt efter
spurgt vare, kunne interessen have tabt sig, inden forsynin
gerne nåede frem.
I en ladning fra 1680’erne forekom således foruden schlesisk lærred, slaplakens og say fra Leith såkaldte lange og korte
nikoneser og store og korte tapsindos, begge ostindiske stoffer.
Lidt senere indbefattede en anden ladning ostindisk topseils,
blå salampores, blå baftas, brede tapetentenias m. m. I en liste
fra 1720’erne nævnes endvidere maderpach, platillias, syrsok,
chellos, cherederies og nu også cartun (kattun)7.
Til trods for de mange nyheder på markedet bevarede visse
stoffer dog deres popularitet ganske godt. Således kendes vare
prøver af gingang, der meget ligner hinanden fra 1720 og fra
1828s. Dette stof blev oprindelig fremstillet i Indien, men siden
efterlignet i Europa. Ifølge ældre vareleksika vævedes det af
bomuld og silke eller bomuld og bast; men en specifikation i
Rigsarkivet fra 17289 omtaler silkegingang eller bombaystof.
Af de nævnte stoffer kom også syrsok fra Indien, og det var
halvt cartun, halvt hvidsilke eller cartun med gule silkestriber.
Det hjemførtes med de danske ostindiefarere, men en bedre
kvalitet kunne ifølge ovennævnte specifikation fås over England.
Baftas var fine ostindiske cartuner, som i Europa blev for
synet med påtrykte mønstre og appreteret.
Af det dansk-vestindiske kompagnis cartuner brugte negrene
gerne det rødstribede med mørk bund, men især begærede de
det kulørte, det blå eller det hvidblommede, som var småspættet. Sidstnævnte mønster var også yndet på tapetentenias.
Af indiske stoffer nævnes det omtalte salampores samt
7 Samtidig forsøger listen at give tøjstoffernes navne på engelsk ; salempores oversættes således ved blewbass, platillias ved slesis, gingang ved
custis, chellos ved cherederies.
s Vareprøverne fra 1720 hjemkom med skibet „Croon-Princen“ og lig
ger nu i pakken Breve og Dokumenter fra Guinea 1717—32 ; vareprøverne
fra 1828 hjemkom med jagten „Laurine Mathilde“ og ligger nu i kommercekollegiets arkiv i Rigsarkivet i en pakke, der forkert er betegnet
„Ostindiske Vareprøver“.
0 Specification 6/8 1728 i Breve og Dokumenter fra Guinea 1717—32
i kompagniets arkiv.
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maderpach, garsi, calemporis og allej ars. Salampores og garsi
omtales som lettest at afsætte, når de var vel pappet og glin
sende og ligesom maderpach bedst, når de kom fra København.
Calemporis og allej ars var ternede tøjer „som kompagniets
cupies“, men bedst fra England. Kompagniets cupies var heller
ikke så godt som det engelske, det kneb med den røde farve.
Latches var et stof, fremstillet halvt af silke og halvt af bast,
og forekommer omtalt som hvidt med sorte eller røde striber.
Af cherederies var der flere slags. Der nævnes baj udepots
og nigenipots og en ternet slags chellos som alle var at få fra
England ; andetsteds nævnes også pallempores og challempores.
Chellos nævnes i vareleksikonet som et bomuldsstof.
Af broulis var den „små engelske“ eller pepper broulis og
den „store engelske“ eller „photees“, fordansket til photasser
eller fetasser. Visse andre slags broulis var bedst fra Holland.
Sussi var et stof „alene til blanke (hvide) at gøre paviljon
af for myg“. Plastillias var europæisk lærred, ifølge en af speci
fikationerne bedst fra Hamburg og Slesvig.
Særlig efterspurgte var tørklæder, med et indisk ord ofte
kaldet romals, fremstillet af silke eller bomuld, stribede eller
ternede og i talrige farver, hyppigt fabrikeret også i Europa.
„Små franske broulis“ hed på engelsk cotton romals. Meget
yndede ved de danske forter var højrøde og rød- og hvidstribede
tørklæder.
Blot denne brudstykkeagtige oversigt giver et indtryk af,
hvor meget Indien havde at bringe den vestlige verden på
tekstiliernes område. Disse farveskønne og lette stoffer behagede
i fuldt mål beboerne i tropevarme lande, og Europæerne lærte
hurtigt at lave dem efter for at tilfredsstille købelysten hos
negrene, hvis egne tekstilfrembringelser, i alt fald i nærheden
af de danske guineaforter, var såre beskedne.
Egentlig mønt havde negrene ikke til hjælp ved omsætnin
gen ; men man hjalp sig i stedet ved bos eller kauris, der også
bestandig indgik i vareforsendelserne til etablissementerne i
Afrika.
Det siger sig selv, at udrustningen af et skib til Guinea i
høj grad måtte virke oplivende på hjemlandets erhvervsliv.
5
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Handelsfolk tjente godt på leverancen af de betydelige vare
partier, og for så vidt varerne var af indenlandsk tilvirkning,
faldt der også noget af til producenterne. Smede, snedkere,
sejlmagere, vævere, samtlige håndværk og industrigrene måtte
yde hver, hvad de kunne, og enten guineahandelen gav ud
bytte eller ej til det vestindisk-guineiske kompagnis aktionærer,
skaffede den omsætning og fordele til mange af hjemlandets
borgere og bidrog til Københavns flor som handelsby.

UNDÉNS PATENT LOG
Af

Carl V. Sølver

Helsingør i gamle dage var en betydelig søfartsby, besøgt
af mangfoldige søfarende mellem år og dag, ved vi alle,
men kun få ved, at den første brugelige rælingslog til måling
af skibets fart blev opfundet og fremstillet i Helsingør. Tidli
gere havde man kun den såkaldte håndlog, et apparat bestå
ende af en flynder med line på en rulle samt et lille timeglas,
hvis oprindelse menes at stamme fra Spanien kort efter de store
opdagelser. Mærkelig nok har dette oldtidsapparat været be
nyttet gennem århundreder lige op til vor egen tid og anvendes
efter sigende endnu i mange lystfartøjer.
Håndloggen omtales af den engelske søfarende og matema
tiker Richard Norward i året 1637, men rimeligvis har man
langt tidligere benyttet lignende apparater til at måle skibets
fart. Således omtaler italieneren Pigafatta, der var med på
Magelians jordomsejling i årene 1519—22 og skrev en om
fattende beretning herom, at man gik agterud og så på „kæ
den“, når man ville kende skibets fart, men han omtaler des
værre ikke sagen yderligere.
Måske er dette apparat identisk med den af den engelske
At

/ 1

Gammeldags håndlog med logglas, rulle, logline og flynder.
5‘
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forfatter Humphrey Cole i året 1578 beskrevne log — en slags
lille „båd“, slæbt i skibets kølvand, som ved en „paddle“ med
udveksling viste det udsejlede antal „leagues“. I året 1772
gjorde mr. Foxen fra Deptford (London) brug af en log, be
stående af en skrue i vandet, drevet rundt ved skibets fart, for
bundet med en line til en slags registerapparat om bord, og et
noget lignende apparat beskrives i 1776 af Guerimond fra
Middlesex. Ingen af disse logger kom dog ud over eksperimen
ternes stadium.
Den første virkelig brugbare logmaskine var en slæbelog,
opfundet af Edward Massey i 1802. Den blev første gang gen
nemprøvet i 1805 om bord i H.M.S. „Donegal“ mellem opmålte
distancer i Neapel Golfen til almindelig tilfredshed.
Massey’s logmaskine bestod af en flad firkantet kasse, inde
holdende et urværk på en flyder, som på oversiden var forsynet
med urskive, visende fra 1 til 100 miles. Rotatoren var en tynd
metaltube med påloddede vinger, forbundet til maskinen med
en 6 fod smekker line. Som det ses, er Massey’s log ikke den
første patentlog, men det er den første slæbelog, som kunne
anvendes til søs; den havde dog den ulempe, at den måtte
hales ind for at aflæses.
Fra året 1830 kom en slæbelog i fiskeform, omtalt som
„Lamb’s Patent Log“ ; senere fremstilledes andre slæbelogge, så
ledes som Massey’s forbedrede slæbelog fra 1840 og Thomas
Walker’s „Harpoon“ slæbelog i 1865, men den første rælings
log med en rotator slæbende i vandet og logmaskinen stående
på lønningen blev opfundet her i Danmark.
I året 1850, den 11 /11, fik nemlig „Urmager C. G. Undén
af vor Kjøbstad Aalborg i vort Land Nørrejylland“ af Kong
Frederik VII privilegium på fremstilling og salg af et såkaldt
„hodometer“ eller logmaskine af en af ham opfundet konstruk
tion, og den 31/5 1861 forlænger samme konge privilegiet for
10 år til „Urmagermester C. G. Undén af vor Kjøbstad Hel
singør i vort Land Sjælland“. Denne gang gælder privilegiet
kun „Kongeriget Danmark med Undtagelse af vore Bilande Is
land og Færøerne samt vore Kolonier“.
Urmager Carl Gotfred Undén var født i Helsingør den
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Portræt af urmagermcster C. G. Undén, Helsingør, rælingsloggcns opfinder.

28/12 1810, søn af hjulmand Johan Erik Undén og hustru
Anna Christine Prugh, boende i Helsingør. Tidligt flyttede ur
mager Undén til Ålborg, hvor han arbejdede som urmager og
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bl. a. opfandt rælingsloggen eller, som han benævnte den, „hod ometret“. Mellem 1850—60 flyttede han tilbage til Helsingør,
hvor han fortsatte sin urmagervirksomhed ; han omtales som
en habil fagmand, og med hæder nævnes et „spindelur“, han
lavede. Undén har sikkert været en intelligent og opvakt mand,
meget interesseret i sin tid, men når det siges, at han gik ud
med skibene og rettede kompasser, tror jeg, fantasien er løbet af
med meddelerne. At han kunne tale „tysk og engelsk“ betyder
vel kun, at han som så mange andre Helsingørdrenge fra Sund
toldens dage kunne gøre sig nødtørftig forståelig for landgangs
folk fra de fremmede skibe på reden.
Hvis Undén som ung har drømt om at blive noget stort, så
gik drømmen ikke i opfyldelse, for hans geniale idé gjorde ikke
den lykke, den fortjente. I 1872 sendte han sin log til den store
nordiske udstilling i København, hvor den skal være omtalt i
kataloget.
Hvad der derefter er sket, kan desværre ikke følges i enkelt
heder, men allerede i året 1870 fremkom instrumentmageren
W. F. Reynolds i London med en såkaldt „odometer“ log, der
meget synes at ligne Undéns opfindelse. Reynolds logur var lige
ledes anbragt i en gaffel på lønningen og viste distancen på en
urskive ; rotatoren var dog af træ med metalvinger, ganske som
på de log-rotatorer, der den dag i dag fremstilles af tyske log
fabrikanter. Denne log blev dog heller ikke nogen succes, men
i 1878 begyndte instrumentmageren Thomas Walker i Bir
mingham at lave en rælingslog, den såkaldte „Cherub“ log —
i princippet nøjagtig efter Undéns „Hodometer“, men i udfø
relsen betydelig mere praktisk — og denne patent rælingslog
blev efterhånden en verdensartikel med umådelige indtægter
for fabrikanten og hans arvinger.
Konstruktionen af Undén’s logmaskine fremgår af hosfølgende tegning pag. 71, hvis original har ledsaget ansøgningen ;
dette er et logur i cylinder, anbragt i en gaffel med tap til løn
ningen, forbundet med rotatoren med en line. Ideen er altså
nøjagtig som den moderne patentlog, som findes i næsten et
hvert skib nu til dags. Ved skibets fart gennem vandet sættes
rotatoren i omdrejende bevægelse, og denne forplantes gennem
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Undéns logmaskine fra Frederik VII’s privilegium fra 1850.
Originalen tilhører Helsingør Bymuseum.

loglinen til loguret, på hvis urskive man aflæser det udløbne
antal sømil; det udløbne antal mil i en time giver derefter
skibets fart.
I beskrivelsen, der medfølger privilegiet, forklares, hvorledes
man ved instrumentet foruden skibets fart også kan beregne
skibets afdrift derved, at instrumentets tap anbringes i midten
af en gradinddelt sektor på hakkebrættet. Loglinens retning
over sektorens inddeling vil vise afdriften i grader og streger.
Det har ikke været muligt at efterspore, hvor udbredt denne
log har været. Desværre svandt skibsbesøgene i Helsingør svært
ind i årene efter øresundstoldens ophør, og jeg må forstå, at
prisen og de konservative danske sejlskibsfolk har hæmmet sal
get, samt at de nyopdukkede amerikanske og engelske logge har
udkonkurreret Undéns udmærkede lille apparat. Undéns ur
magerforretning bestod endnu i min barndom, men da var log
fabrikationen forlængst opgivet. Han huskes af samtidige sid
dende alene i sit lille værksted, krumbøjet over sine ure, men
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Undéns log med logur og rotator, der har tilhørt kaptajn Nielsen, fregat
skibet „Freya“ af Puggaards rederi. (Handels- og Søfartsmuseet).

det har vistnok været meget småt for ham. På deres gamle dage
boede han og hustruen i det gamle kloster i Helsingør, men
også her foretog han urreparationer for folk i byen. Ved sin
død den 13/2 1886 efterlod Undén sig intet af værdi.
Undéns hodometer er altså den første log i sin art og proto
typ for de tusinder og atter tusinder af rælingslogge, de såkaldte
„Taffrail Logs“, som senere blev fabrikeret og som findes så
at sige i ethvert skib af nogen størrelse i hele verden. Fremstil
lingen er unægtelig bleven mere hensigtsmæssig og apparatet
mere modstandsdygtigt, ligesom et arrangement til elektrisk
overføring til kommandobroen er anbragt i forbindelse med
loguret, men systemet er ganske det samme som i den oprinde
lige log, opfundet i 1850 af urmagermester Undén, og som nu
kan ses i søfartsmuseets samling af nautiske instrumenter.
Den i museet opstillede log af Undéns fabrikat har tilhørt
fregatskibet „Freya“ af Københavnsrederiet Puggaard. Kaptaj
nens navn var Hans Nielsen, og hans søn, hr. overretssagfører
Bach-Nielsen, København, beretter, at loggen bl. a. har været
benyttet på en meget interessant rejse til Amurfloden på Sibi
riens østkyst i halvfemserne.
Det skulle være interessant, om andre ved at læse denne
artikel kunne give yderligere oplysninger om denne tidlige
patentlog.

HORNBÆKSTRANDINGEN OG
JOHANNES EWALD
Av

Louis E. Grandjean
m baggrunden for syngespillet „Fiskerne“ har for en men
neskealder siden litteraturhistorikeren, professor Hans
Brix fremsat sine betragtninger og magister Hans Ellekilde
fremførte udfra folkloristiske overvejelser og undersøgelser ad
skilligt om, hvordan „Nelly and Isabell“s bjærgning må antages
at have fundet sted. Begge undersøgelser bragte værdifulde
detailoplysninger frem, men de dragne slutninger kunne ikke
forliges. Da det stod mig klart, at forklaringen formentlig var
den, at der ikke var anlagt søhistoriske synspunkter, hvad der
var forklarligt, bestemte jeg mig til at forsøge at finde den
egentlige baggrund for, at den faktiske handling blev genstand
både for opsigt og for dramatisk behandling.
Ved at anskue det, vi faktisk véd, i søhistorisk perspektiv,
tror jeg, at vi finder det sande billede også av livreddernes ind
sats. De tidligere fremsatte synspunkter lader sig i hvert fald
nu lettere forene. Dr. phil. Louis Bobés personhistoriske studier
omkring emnet har bidraget væsentlig til at vinde større klarhed
og finde en harmoni i det dybdepsykologiske.

O

Grundtemaet i „Fiskerne“.
Det var Kingo, som digtede sit smukkeste mindekvad om
amtmanden Hans Lindenows forlis ved Norges kyst i 1690, et
epos som man har betegnet som helt i den antike episke digt
nings stil. Her lader Kingo de druknende helte i farens stund
holde taler for at vise deres mod og deres tillid til Gud.
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Det var derimod Holberg, som i „Peder Paars“ fra 1719
satte sig til at spotte baroktidens overbroderede skildringer av
skibbrud og ironien kulminerer i strofen:
„at sige med eet ord :
man aldrig mere så bevæget hav og fjord !“

Og så kommer Johannes Ewalds „Fiskerne“ i 1779. Det er
påvist, at Ewalds digtning om skibbrud har en ganske anden
tone, et helt nyt tema, som man har kaldt det humane, ligesom
man har fremhævet det tydelige sociale islæt. Det er sagt, at
syngespillet er en hyldest til den danske folkelige samfølelse og
til almindelig menneskelig hjælpsomhed. Dette er også ganske
uimodsigeligt, men man har endnu ikke påvist den dybere årsag
til, at Ewald har lagt så stor vægt på at fremhæve det humane.
Det virkelig epokegørende, som man søhistorisk må hæfte
sig ved, er Ewalds fremhævelse af en helt ny mentalitet ved
vore strandsider. Jeg har i „Skibbruddets Saga“ 19471 ret ind
gående påvist den ældgamle strandret og det brutale strandrov
og tillige påvist, at bjærgningsforholdene i 1700-tallet endnu
var ganske middelalderlige.
Forordningen av 21.3.1705 bestemte således i § 7 at, hvis
nogen tænder ild på tredjemands strandede ejendele, skal han
have sit liv forbrudt. De falske fyr, som skulle hidføre strandin
ger, var altså endnu i 1700-tallet ikke noget forhistorisk. For
ordningens § 8 bestemte endvidere, at om nogen handlede ilde
med de skibbrudne og sårer dem på legem og lemmer, skal den
skyldige miste sit liv. Man har altså heller ikke i 1700-tallet
kommet bort fra den frygtelige tradition at ihjelslå de fra vra
gene ilandkomne levende for at vraget kunne blive „herreløst“,
så at bjærgerne fik samtlige værdiers højeste bjærgeløn (50 %).
Man vil måske indvende, at det var i 1700-tallets begyn
delse, men endnu 3.6.1793 udstedes der en plakat, hvorefter
det forbydes at bortfjerne de ved søopmålingerne udlagte vagere
og tønder, hvilket viser, at selve sikkerhedstjenesten i dette år
hundrede saboteredes, antagelig av fiskere og færgemænd, som
søkortdirektøren Jens Sørensen også klagede over i 1690. Det
var også Jens Sørensen, som i 1694 rapporterede om beboerne
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på Anholt, at „deres underhold ventes alene av skibsvrag at
erlanges, som på Anholt land og grunde forulykkes“. Højst
sandsynlig baggrunden for Holbergs påstand i Peder Pårs om
Anholtboerne „at hver lever kristeligt og nærer sig av vrag“.
Chr. Vs danske lov fra 1683 havde jo nok på papiret fast
lagt en pligt til at bjærge og et tilsyn med, at det skete ved
kongens amtmænd, borgmestre og råd, fogder og strandfogder
og alle andre, som har befaling ved strandsiden — men i praxis
nåede disse udmærkede bestemmelser ikke at virke førend langt
ind i 1700-tallet.
Vi ved endvidere, at der rundt om ved strandsiderne i sidste
halvdel av 1700-tallet var organiseret regulære bjærgelaug med
forbjærgere og overbjærgere. Det var såvidt også nødvendigt,
når man ville forlange et pligtarbejde udført. Bjærgelaugenes til
stedeværelse vil hjælpe os til at løse det stadig åbne spørgsmål
om, hvem der bjærgede eller reddede „Nelly and Isabellas
kaptajn.
Når man betænker, hvorledes de forhold har artet sig om
kring den tid, da „Nelly and Isabell“ strandede ved Hornbæk,
forstår man nemlig først det opsigtsvækkende ved, at den nye
mentalitet er brudt frem, når fiskerne vover deres eget liv for
at redde kaptajnen og tilmed avslår hans taknemmelige tilbud
om betaling. Dette bliver sandelig til en „stor og god handling“
som den senere statsminister Ove Malling netop opfatter den.
De danske fiskere er ikke mere gridske og rovbegærlige — som
de havde været det i århundreder tilbage til vikingetiden —
deres arbejde på havet er nu tydeligt blevet fredens gerning, de
ernærer sig kristeligt ved deres fiskererhverv, og de går på lang
fart til koffardis, hvis de ikke lader sig enrollere til flåden for
at tjene det daglige brød . . .
Er vi nu sikker på, at Ewald også fuldeligt har kendt disse
omstændigheder, og at forhistorien er grundtemaet i syngespil
let? Det må besvares med et avgjort ja. Dels har Ewald fra sin
Rungsted-periode 1773—75 omgåedes fiskerne så meget, at han
kendte de gængse hårrejsende historier om de tidligere brutale
fremgangsmåder ved strandinger, og dels har Ewald direkte i
syngespillet trukket den nye linje op. Fiskerne føler sig uav-

hængige økonomisk og falder ikke mere for fristelsen til passivt
at sidde på strandsiden og vente på rov edderkoppen lig.
En sømand med et modigt bryst
kan aldrig fattes penge . . .
Han sadler dristigt havet op,
såsnart hans hjærte lyster,
og rider højt på bølgens top
i trav og susende galop
til guldbestrøede kyster . . .
flux er han der så rig, han vil,
og lystig som den rige,
og flyver glad med sang og spil
tilbage til sin pige.

Det passer på en prik, thi den florissante handelsperiode bød
jo netop Ostindie- og Kinafarerne nye chancer for rigdom,
når vi husker på føringsretten. Det er utvivlsomt de økonomiske
konjunkturer, som er med til at ændre den gamle mentalitet,
og den støttes i visse fiskerlejer av den religiøse påvirkning, som
vi senere skal komme tilbage til.
Svigter fiskeriet, eller vil de unge fiskere skrabe lidt midler
sammen for at kunne købe garn og båd selv, kan de tage en
tur til koffardis. Der er også en anden udvej :

„Men kan Du da, om fiskeriet glipper,
tilstede, at jeg gør så lang en rejse.
Hvad vil Du? Rejs med fred!
Tak raske pige !
men sig mig nu, ifald det gik til orlogs.“
og her indlægger Ewald kongesangen om „Du danskes vej til
ros og magt“.
Ewald har givet fiskerne værdighed og stolthed. Desuden
har han opbyggeligt indlagt scenerne, hvor de fattige fiskere
vægrer sig ved at sætte livet til for at bjærge deres av stormen
truede bundgarn2. Derved fremhæves den dramatiske modsæt
ning til den situation, hvor det strandede skibs sidste menneske
liv står på spil. Her føler fiskerne det som deres dybe pligt at
løbe den personlige risiko for at miste deres eget liv i stormen
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og brændingen. Da den reddede kaptajn tilbyder dem av det
guld, han frelst bærer på sig, at dække dem for deres materielle
tab, avslår de som frie, hæderlige mænd :

„thi hvad er skønt som dydens egen stråler?
Og tanken om et sideblik til vinding
kan alt beskygge den. Det ved retskafne/'

Da skuespillets Odelheim tilbyder dem sin belønning, væg
rer de sig atter først, men føler, at de dog ikke kan undslå sig :
„At hjælpe brave dannemænd. Jeg tænker :
at vrage sligt var blot hårdnakket stolthed/'

Ewald har altså fuldt opfattet den nye situation og den nye
mentalitet : danske fiskere redder nu menneskeliv for livets skyld
og ser bort fra profiten. Det er netop i forståelse herav, at
Ewald lader syngespillet tone ud i repliken :
„O Danmark vær de ædles hjem
Og alle prise Dig og dem.“

Netop ordene: „Vær de ædles hjem“ viser, at han ønsker,
at dette herefter må blive tilfældet, at det fremdragne og først
kendte exempel må danne skole i fremtiden.
Det er først på denne måde, at vi forstår, hvad der var den
egentlige årsag til, at Malling optog just denne strandingshisto
rie i sine „store og gode handlinger“ og satte den under rubri
ken „Menneskekærlighed“. Den var nemlig hidtil ukendt ved
strandsiderne! Det var det ædle, humane motiv, som kaldte
på Mallings bevågenhed, og det var dette nye motiv, som også
blev grundtemaet i Ewalds Fiskerne, det som i virkeligheden
inspirerede ham så stærkt.
Forstrandsretten og strandrovet var blevet ophævet, urgam
mel hjemmel og hævd var blevet frivilligt opgivet, langs danske
kyster var man ved at befri sig for endeløse forbrydelser, skænd
sel, og på vej til at blive borgere i „de ædles hjem“.
Intet mindre end denne store mentalitetsændring er Ewalds
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grundtema. Søhistorisk giver syngespillet os altså desuden en
datering for de ændrede forhold ved strandsiderne.
Men syngespillets hovedtema ligger vel endda dybere. Det
er menneskerettighederne, som tiden alvorligt drøftede, der hol
des frem både av Ove Malling og Johannes Ewald. Lockes og
Montesquieu’s tanker havde fundet grobund overalt i Vesterlandene og i Amerika. I statslivet fremtrådte de jo knapt to år
efter Hornbækstrandingen i Staten Virginias forfatning av 12.
juni 1776, som „declaration of rights“ og 26. august 1789 fik
menneskerettighederne sit fyldigste udtryk i den franske natio
nalforsamlings erklæring.
Måske er det netop denne dybere baggrund, som greb den
aldrende kammerherre von Piessen, der i Frankrig fulgte godt
med i, hvad der rørte sig i tiden om disse menneskerettigheder.
Hvad kunne ellers for ham være så betydningsfuldt, at han fra
sit exil skullè optræde som fiskernes velgører?

Jagten „Nelly and Isabell“.

Det første vi erfarer om „Nelly and Isabell“ kommer fra
Helsingør. Allerede 1617 ved vi, at der var professionelle bjær
gere, „vragere“, i Helsingør. Kongens skibshøvidsmand Peder
Jansen St or hof havde der dannet et bjærgelaug sammen med
nogle Helsingør-borgere. De søger 14.10.1617 kongens tilladelse
til at bjærge et skib ved Gilleleje og de får tilladelsen. Hel
singørs rådmand Johan Berentsen fik 1670 privilegium på
bjærgning. Færgelauget i Helsingør var dog det, som længst
og siden 1630 drev professionelt bjærgningsarbejde med deres
dertil velegnede fartøjer. Helsingør var i sejlskibstiden Dan
marks betydeligste nødhavn ligesom det var et vigtigt meldested.
Udenlandske redere havde her agenter, som varetog deres inter
esser. De professionelle bjærgere havde selvklart et godt organi
seret efterretningsvæsen, som satte dem i stand til hurtigt at
erfare, hvor der i nærheden skete en stranding. Intet under at
både „Berlingske Tidende“ og „Adresseavisen“ havde en fast
korrespondent i Helsingør til at rapportere til hovedstaden om
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handels- og søfartsnyheder. Fra bjærgerne kunne de altså tillige
indhente oplysninger om strandinger.
Det er denne ukendte korrespondent, som antagelig allerede
den 2O.11.1774 rapporterer om „Nelly and Isabellas forlis den
19.11., dagen før. Nyheden, som er beregnet for købmænd og
redere, kommer på den 21.11. og har følgende ordlyd:

„18. ds. indkom fra Nordsøen 9 skibe . . . Samme dag, da vin
den gik til SO med tyk luft, gik 20 skibe til sejls. Om natten derpå,
da vinden sprang til NO med en forskrækkelig storm og snefog,
returnerede nogle av bemeldte skibe hertil og udi samme storm
er på Sjællands vallen forulykket 4 av dem, nemlig 2 hollandske
og en skotsk sloop fra København med byg samt 1 svensk fra
Bourdeaux med vin og brændevin. Skippernes navne eller hvad
som kan bjærges av disse skibe vides endnu ikke. Det befrygtes,
at man endnu vil få mere søskade at høre som er sket i Cattegat
i den storm, som på 8 dage har varet.“
Enkeltheder er ikke kendt, nyheden sendes hurtigst muligt,
men efterfølges av nærmere detailler, som findes i københavner
bladene den 25.11.

„En engelsk sloop, ført av kaptajn Thomas Brown fra Køben
havn med byg, fartøjet i stykker og intet av ladningen bjærget,
som alt står under vand. Hele besætningen, som bestod av 5
mand, alle frosset ihjel og kaptajnen alene halvdød bjærget og
har av den stærke frost mistet 2 fingre, men menes at komme
sig igen.“
Hermed har bladenes nyhedstjeneste i relation til forret
ningsverdenen udført sin mission. De interesserede parter har
selv derefter kunnet orientere sig og sætte sig i forbindelse med
reder og ladningsmodtager. Ved en henvendelse til Lloyd’s com
mittee i London viser det sig, at de engelske assurandører hver
ken har haft forsikring på „Nelly and Isabellas kasko eller lad
ning. Iflg. Det kgl. oct. Søassurance Compagnis angivelsesbog
litr. T.T.T. fra 27.10.1774 til 28. juli 1775 (Rigsarkivet) har
der heller ikke herhjemme været tegnet søforsikring. Tabet har
ramt reder og ladningsejere hårdt.
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Om kaptajnen har været partreder kan ikke oplyses, da det
engelske skibsregisters journaler kun går tilbage til ca. 18003.
Skipperne var det ofte dengang.
Nyhedstjenesten sætter os i stand til at rekonstruere „Nelly
and Isabellas fart fra København. Stormen har varet fra den
14.11. og „Nelly and Isabell“ har en av dagene derefter, an
kommet til Helsingør fra København, ankret på sætteriet Di
sken, en grund ude på reden, for at oppebie bedre og gunstigere
vejr og bør. Da vinden den 18.11. drejer om i SO, letter skibet
sammen med 19 andre med kurs ud av Sundtragten og med
stormen godt agten for tværs. Man har lænset avsted med ret
god fart, ca. 6 knob, men hvor langt man er nået nordover,
da stormen sprang om i NO, kan ikke vides, da afgangstids
punktet den 18.11, ikke kendes. Formentlig er man kommet
godt norden om Kulien, da stormen måske før midnatstid sprin
ger. Efter at have haft Kulien fyr, er kursen sat mod Læsø
Trindel, men i den åbne sø må kaptajn Brown have set sig
nødsaget til at returnere til Sundet ligesom en del andre skip
pere havde besluttet. Med rumskøds sejlads har „Nelly and Isabell“ sikkert gjort 5 à 6 knob i timen, som vil have bragt skibet
norden for Kulien længe inden midnat. Det må være på tilbage
rejsen, at skibet lider så alvorligt havari, antagelig omkring
S vineboderne, for at det kan strande ved Kildekrog (Femhøje).
Drivende i orkan kunne havaristen nå fra Svenskekysten til
Kildekrog på 1% time med lethed, da farvandets bredde kun
er 6 kvartmil. Man må forudsætte, at „Nelly and Isabell“ har
lidt havari på sejlene og måske delvis på riggen, thi det er
senere oplyst, at der ved strandingen „kun er lidet sejl tilbage“,
ligesom skibsjolien er forlist. Som havarist er skibet drevet for
vind og sø i SW retning ned mod Sjælland, og i den tilstand
har det ikke kunnet klare en lægerval ; det måtte nødvendigvis
strande. Det er dog også tænkeligt, at skibet fra det øjeblik,
det vendte i Kattegat, og til det strandede er forsat mere og
mere SW over til det nåede ud for strandingsstedet. Det skete,
som det senere oplyses, ved Femhøje nær Kildekrog. Strandin
gen sker kl. 6 om morgenen den 19.11., så man tør vel formode,
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Eckersbergs maleri af Hornbækstrandingen, malet 1806.
Tilhører amtmandinde Åhl, Oslo.

at skibet har været udsat i mindst J4 eetmål for det frygte
lige vejr.
Bjærgelauget opdager strandingen kl. 7 om morgenen, da
det på denne årstid knapt nok er lyst. Om selve strandingen
vil der blive givet oplysninger i et følgende kapitel.
Korrespondenten i Helsingør betegnede skibet som en sloop.
Den senere avholdte søforklaring kalder skibet en jagt, enten
vidnerne nu har betegnet skibet som sådan eller kaptajnens
engelske sloop er blevet oversat ved jagt. Kobberstikket på
Handels- og Søfartsmuseet av N. Truslev gengiver strandingen
og vraget, der vises som tomastet. Med jagt mente man i 1800tallet et eenmastet lastfartøj, men det er givet, at man i 1700tallet også benævnede tomastede skibe jagter.
Truslevs stik er ganske vist ikke samtidigt, men stukket efter
Eckersbergs maleri av strandingen fra 1806. Han plejede at
vide besked. Weilbachs kunstnerlexicon siger, at Eckersberg
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havde „en videnskabelig interesse for skibe“, og at han var
„uforlignelig sagkyndig“.
Sloop betegnede en enm astet lastskude, men også efter sin
engelske betydning et lastfartøj med gennemgående øverste
dæk, altså uden bak eller halvdæk. Endelig betød slup en lille
skibsjolle.
Vi må vel derfor have lov til at antage, at „Nelly and Isabell“ var et etmastet skib med glat, gennemgående dæk og med
en lasteevne på mindst 35 læster, den havde jo vinterdage —
som vi senere skal erfare — 700 tdr. byg i lasten. Kaptajnen
har i betragtning af den fremrykkede årstid haft travlt, isen
kunne snart lukke farvandene — og gjorde det også en snes
dage senere. Endnu den 21.11. meddeles fra Helsingør, at der
ved postens avgang på Disken lå 64 skibe til Nordsøen, for
medelst kontrær vind av NNO. Den 9. december blev Helsingør
havn istillagt.
Strandingen og bjærgningen.

Den 22.11.1774 blev gæsteretten i Dronningmølle sat for
at optage „søforklaring“ i anledning av „Nelly and Isabell“s
forlis1. Det var under forsæde av rettens sædvanlige betjente og
i overværelse av tre bisiddere, hvorav den ene, Anders Pedersen,
var fra Hornbæk og som måske har beklædt embedet som
strandfoged :
„hvor da indfandt sig for retten skipper Thomas Brun (Brown)
fra Kincardin som vedmodelig beklagede sig at han med sin fø
rende jagt Nelly & Isabell kaldet kommen fra København med
700 tdr. byg destineret til Dunbar i Skotland, ulykkelig er stran
det her ved Dronning Mølle sidste avvigte lørdag kl. 6 slet den
19. ds. og det med den elendige omstændighed, at hans på jagten
husende skibsbesætning neml. en styrmand William Drysdale, de
andre matroser Thomas Commen, Francis Linsay, Thomas Scot
land og drengen Alexander Devart alle satte livet til samme tid
og ej kunne reddes, fordi vind og vejret var således at ingen
kunne komme dem til hjælp, til hvilket at bevise han fremstillede
3de beboere av Hornbæk fiskeleje, som, da nøden var hårdest
kom til den omvidnede lørdag eftermiddag kl. imellem 3 og 4 slet
og reddede skipperens liv, som næstendels havde været ude, i fald
Gud havde ikke på den tid tilsendt ham sådan hjælp, hvilke trende
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Hornbæk fiskere neml. Arved Olsen. Ole Pedersen og Peder Erich
sen, efter at edens forklaring for dem av lovbogen var blevet op
læst med rettens formaning om sandheds udsigende avlagde hver
for sig deres ed i følge loven at ville vidne deres sandhed i denne
sag og derpå forklarede eenstemmigt : at da de sidste avvigte lør
dag formiddag kl. ongefær 7 så, at denne skipper Thomas Brun
med sin jagt var strandet ved Dronninge Mølle, og så, at hans båd
var borte fra skibet og altså ikke kunne bjærge enten sig selv eller
skibsfolk, søgte de der hen til stedet og gjorde adskillige forsøg på
at ville bjærge folket iland, men da skibet stod på grund og søen
gik over det meget hæftigt var al deres umage forgæves, da de
imidlertid meget ynkeligt måtte se, at såvel kaptajnen som skibs
folket dels søgte op i skibets taugværk og dels ned igen på skibet,
når de ej længere kunne udholde at holde sig fast i taugværket, og
det så ofte, indtil een efter den anden dels av søen og dels av frost
omkom og døde for deres øjne ; endelig holder kaptajnen det så
længe ud, indtil kl. henimod 4 om eftermiddagen, da søen og vin
den lidet lagde sig, hvormed vidnerne fik lejlighed til at praktisere
bemeldte skipper Thomas Brun fra den strandede jagt og op på
landet, endskønt han da befandtes i sådan tilstand av søen, frost
og arbejde, at han næsten dels var sågodt som livløs ; men hvad
jagten angår, da befindes samme tilligemed sin ladning av korn,
i den tilstand, at intet derav kan bjærges uden hvad som av jagten
ved dens istykkerslåen skulle kunne drive i land. 3de ankere og
tvende derved værende tauge er av vidnerne siden den tid blevet
opbjærget, og når vejrliget tillader det, håber de fremdeles at
bjærge hvad lidet sejl der forefindes samt jagtens takkelage, og
som de ikke kunne gøre nogen anden og yderligere forklaring, så
blev de av Gæsteretten demitteret og hvad som passeret er, efter
begæring sluttet og beskreven at meddeles.“
Denne søforklaring er altså angivet 3 dage efter strandingen.
De tre Hornbæk fiskere, som avgiver forklaring, er vidner ud
peget av kaptajn Thomas Brown, fordi de reddede skipperens
liv, da de kom til avvigte lørdag eftermiddag mellem 3 og 4.
Selv oplyser fiskerne, at de ( 1 ) opdagede strandingen kl. 7 om
morgenen og søgte hen til stedet, (2) gjorde adskillige forsøg
på at bjærge besætningen iland, (3) kl. 4 om eftermiddagen
praktiserede skipperen fra den strandede jagt: og op på land,
(4) efter strandingsdagen havde bjærget 3 ankere og to anker
tove, og (5) at de fortsat håber på at bjærge lidt sejl og rig
ning.
6*
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Ved denne ganske minutiøse beskrivelse av hele bjærgnings
operationen fra dens første øjeblik og til det øjeblik, de står
står foran retten og endnu håber, at der kan bjærges en smule
inventar, avslører de sig utvetydigt som de ansvarlige ledere av
bjærgningsoperationen og dermed også av bjærgelauget i Horn
bæk. Der hører vist ikke megen dristighed til at fastslå, at Ar
ved Olsen er laugets forbjærger og Ole Pedersen og Peder Erich
sen er overbjærgere i lauget. Med forbjærger og overbjærgere
i toppen var dette århundredes bjærgelaug organiseret. Det var
ældre folk eller folk i deres bedste alder, som fik det ansvar
at lede bjærgningerne. De kunne i reglen mange sprog, da de
var velbefarne og havde besøgt mange lande. Intet er derfor
naturligere, end at netop disse tre opfordres av kaptajn Brown
til at møde i retten; de har talt engelsk og kunne i alle dele
forhandle med skipperen om søforklaringens avholdelse.
Nu er der imidlertid en sproglig finesse, som tidligere synes
at være overset. De tre vidner siger, at de søgte hen til stedet,
at de gjorde adskillige bjærgningsforsøg, og her taler de på egne
og hele bjærgelaugets vegne, men om den tredje handling:
livredningen av kaptajnen siger de, at de fik lejlighed til at
praktisere skipperen fra jagten og op i landet. Det vil sige, at
de har organiseret og tilrettelagt denne handling, som deres
hjælpere i lauget på deres ansvar har gennemført. Ordbog over
det danske sprog opgiver netop, at ordet praktisere foruden be
tydningen i. udføre, udøve, har betydningen 2. en handling,
hvorved noget arrangeres, bringes i stand, og hertil 2.1 i al al
mindelighed indrette, arrangere. Udtrykket skal ifølge ordbogen
være forældet, men på strandingens tid var det i hvert fald
gængs.
De 3 fiskere fra søforklaringen indrettede og arrangerede
kaptajn Browns redning, som de ikke personligt udførte. Fisker
båden eller jollen, som selve livredderne gik ud i, nævnes over
hovedet ikke, det er også ænseværdigt, at vidnerne slet ikke
omtaler, hvordan den sågodt som livløse skipper blev praktiseret
over i jollen. Det vidste de nemlig ikke selv, av den gode grund,
at de ikke var med til selve livredningen. Hvad de derimod
vidste at forklare var: at livredningen skete, „da søen og vin-
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den lidet lagde sig“. Dette er en heltud rimelig tilføjelse, der
skal forklare, hvorfor de tidligere forsøg, som de selv person
ligt var med i, ikke lykkedes.
At de tre bjærgere har avlagt ed på, at de har reddet Tho
mas Brown, kan måske siges i udvidet forstand, men der står
intet om, at de har gjort det personligt. Det er bjærgelauget,
som har overtaget hele bjærgningsoperationen, og det er på
dettes vegne, at folkene taler i retten. Er bjærgningen een samlet
operation, fremtræder dog livredningen av kaptajnen som en
skarpt avgrænset episode.
Magister Hans Ellekilde har ganske ret i, at søforhørets ka
rakter er ganske specifikt : kaptajn Brown skal slet og ret have
dokumenteret, at han er forlist på stedet, at der har været
gjort alt for at bjærge vrag og besætning samt gods, således at
han kan friholde sig for ansvar overfor rederen og ladnings
ejerne resp. de pågældende assurandører. Det bevidnes på mest
betryggende måde av laugets ældste.
Derimod har professor Hans Brix så frygtelig kategorisk er
klæret : „ethvert forsøg på at gøre disse mænd til en art ledere
av redningsforsøgene og de fem fra „store og gode handlinger“
til deres redskaber glipper overfor forhørets uomtvistelige ud
tryk : de kom til Thomas Brown og reddede hans liv, de prak
tiserede ham fra jagten op på landet“. Måske lidt betænkelig
ved sit postulat har Brix derfor tilføjet: „Imidlertid kan man
ikke forudsætte nogen egentlig sammensværgelse med egen
nyttigt formål. En foreløbig undersøgelse av kirkebøger for Tikøb har givet til oplysning, at de tre oprindelige redningsmænd
er midaldrende, ansete fiskere (de er opførte som faddere i
tredseme), medens de sekundære helte er unge, endnu uplace
rede folk, to er tjenestedrenge.“
Ellekilde har netop henvist til, at vidnerne i søforklaringen
har følgende aldre: 35, 35 og 33 år, medens livredderne fra
Mallings store og gode gerninger har disse aldre : 30, 26, 26,
19 og 18 år. Da nu professor Brix strax efter sin kategoriske
erklæring indrømmer, at alderen vidner meget stærkt om, at de
to hold kan være ledende og ledet, har han vel dunkelt anet det
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virkelige forhold uden at være kendt med tidens bjærgnings
forhold.
Niels Møller har i artiklen „Ewalds Fiskere“ (Tilskueren
1930) oplyst, at kaptajn Thomas Brown efter forhøret er rejst
ind til Helsingør, hvor han overdrog Tom Bruun som havari
kommissær at avvikle havariet, derunder bortauktionere vraget
og hvad der eventuelt kunne bjærges. Derefter er han vel med
første skibslejlighed rejst hjem til Skotland.
I det næste avsnit skal vi endeligt dokumentere, at det oven
nævnte forsøg ikke glipper.
Hvem var livredderne?

Redningen av kaptajn Thomas Brown vakte opsigt. Chr.
Siegfried von Piessen til Næsbyholm og Bavelse hørte derom
og oprettede den 24. februar 1775 et gavebrev dateret i Gourtaux i Languedoc5 :
„Da det er kommen til min kundskab, hvorledes husmændene
Anders Jenssen, Peder Jenssen og Svend Nielsen Bache samt tje
nestedrengene Jens Larssen og Svend Pedersen alle fra Hornbæk
på Kronborg Amt udi Sjælland, have den 19de november 1774
vist den menneskekærlighed, at de med deres eget livs øjensynligste
fare have reddet en ved bemeldte Hornbæk strandet skipper navn
lig Thomas Browns liv, og efter at have gjort denne gode gerning,
været så ædelmodige, at de have vægret sig ved at modtage den
dem derfor av skipperen anbudne belønning.
Så, da dette deres foretagende gør menneskeligheden så meget
mere ære i disse fordærvede tider, som man ikke skulle vente sig
sligt av folk der ej have haft bedre opdragelse og vilkår, holder
jeg for, at det kunne tjene andre til opmuntring til i lige tilfælde
at vise samme menneskekærlighed og ædelmodighed, når der fand
tes nogen, som ved en liden belønning til bemeldte folk vilde vise
dem højagtelse, velbehag og skønsomhed, som gode og dydige
mennesker have ret til at påstå av ethvert deres medmennesker.
Thi har jeg ej alene besluttet sålænge Gud endnu under mig
livet, til forbemeldte Anders Jenssen, Peder Jenssen, Svend Niel
sen Bache, Jens Larssen og Svend Pedersen årlig at lade betale
den summa et hundrede og fem og tyve rigsdaler, skriver 125 rdl,
som mellem dem lige skal deles, så at enhver av dem får 25 rdl,
men jeg anordner endog ved dette dokument, der skal have samme
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kraft som et codicil, at efter min død, skal mine arvinger og
legatarier een for alle og alle for een til dem årligt så længe de
lever lade udbetale til lige deling den samme summa eet hundrede
og femogtyve rigsdaler, som skal leveres til stedets amtmand, der,
som jeg håber ubesværet påtager sig at uddele dem og at for
skaffe kvittering for pengenes annammelse samt vedkommendes
attester om, at disse folk ved uddelingen er ilive. Og ligesom en
eller flere av disse fem folk ved døden avgår, skal den eller de
avgangnes del tilfalde dem eller den igenlevende, så at den som
de andre fire tilsidst overlever nyder sålænge han er ilive alene
de fulde hundrede og femogtyve rigsdaler.
Dette til bekræftelse under min hånd og mit hostrykte signet.“
Denne belønning falder med andre ord kun 3 måneder
efter strandingen, og von Piessen sidder i Frankrig; med lyn
ildens fart har beretningen om dåden spredt sig. Men inden vi
søger at klare, ad hvilke veje velgøreren har fået kundskab om
sagen, vil vi holde os til selve den form, hans gavebrev har.
I gavebrevet nævnes altså fem andre mænd end dem, der har
avlagt forklaring i retten 3 måneder tidligere. Dernæst nævnes,
at dåden gør menneskeligheden så meget mere ære „i disse
fordærvede tider“ og fordi man ikke skulle vente dåden „av
folk, der ej have haft bedre opdragelse og vilkår“. I disse ven
dinger må man have lov til at se en positiv viden hos von
Piessen om, hvordan forholdene ved strandsiderne ellers plejer
at være og da især fordi hensigten er at opmuntre andre til
„i lige tilfælde at vise samme menneskekærlighed og ædelmo
dighed“. Dette var jo ikke nødvendigt, om dåden blot var en
i en lang række tidligere, som måske blot var mindre kendte.
Gavebrevet understreger det usædvanlige og det hidtil
ukendte. Hvorfor i alverden skulle ellers von Piessen gøre et så
stort postyr ud av den strandingshistorie og endda betænke
disse fiskere med en belønning ud over sin egen levetid?
Det er netop på denne baggrund, at Ove Malling ønsker
at medtage historien i sine „gode og store handlinger“. For
at sikre sig historiens pålidelighed, skriver han til birkeskriveren
i Dronningmølle Chr. Claudi Rehfeldt, som under 22.6.1776
avgiver følgende Pro Memoria6 :
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„Capitain Thomas Brown kom fra København med en ladning
byg destineret til England, hvormed han strandede den 19.11.1774
imellem Villingbæk og Hornbæk om morgenen kl. 3 slet men blev
ikke reddet før end samme eftermiddag kl. 4 slet dels formedelst
det hårde vejr og dels i mangel av tilforladelige både og brave
søfolk, som mangler ved Villingbæks fiskerleje, da boligerne sam
mesteds som alletider forhen har været beboet av fiskere, nu beboes
av nogle uforfarne bønderkarle, som ikke forstå sig det ringeste
på stranden og hvad dertil hører, så at det fiskerleje med aller
første må undergå, og derfor var at ønske, at samme igen måtte
blive forsynet med brave fiskere, dette er og at observere, at Vil
lingbæks fiskerleje er det bekvemmeste til fiskeri, som findes på
Kronborg Amt.
Captajnens stranding ellers angående, da er mig videre av hans
bjærgere meddelt en sådan underretning : Bjærgerne er de her
efter følgende Anders Jensen, gift Peder Jensen og Svend Nielsen
Bagge, do. Jens Larsen og Svend Pedersen, begge unge karle og
alle hjemmehørende på Hornbæk, bemeldte 5 mand var de, som
reddede kaptajnen, dog have nogle andre fiskere av samme leje
tillige med en av bjærgerne nogle gange forhen prøvet på at ville
redde såvel kaptajnen som det andet mandskab 5 i tallet, hvilke
alle om morgenen tilligemed kaptajnen var levende, men efter
omstændighederne måtte retirere, bemeldte 5 mandskab så de for
deres øjne dø av frost og kulde en efter den anden på skibet und
tagen en, som sprang udi stranden for at ville svømme til lands
men måtte sætte livet til.
Efter udseende av strandens højde dengang lod det til, at ski
bet stod fast et bøsseskud fra landet, men nu ved lavvande kan
man næsten gå tørskoet ud til skroget, som endnu i denne dag er
tilsyne ; skulle nu denne beretning ikke være så fuldstændig som
ønskes, bedes om en liden notice, hvorledes den skulle være, da jeg
med al flid skal udforske alle omstændigheder.“

Nu er det vitterligt, at den gode birkeskriver ikke engang
har gidet slå efter i retsprotokollen, thi klokkeslettet for strandin
gen er forkert i hans pro memoria, men han lover til gengæld
at udforske med flid, hvis der ønskes flere oplysninger. Den lange
indledning om at genskabe et fiskerleje i Villingbæk er sagen
helt uvedkommende, men vi får dog at vide, at der var brist på
„tilforladelige både“, som altså måtte bringes overland fra
Hornbæk. Men hovedsagen er, at birkeskriveren på landet, og
i år og 7 måneder senere, har talt med livredderne personligt.
Birkeskriveren kendte dem, han har personlig set selve strandin-
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gen og har ført retsprotokollen, hvori søforklaringen indførtes.
Dette er selvklart det helt sikre bevis for, at de 5 mand, som
han udpeger og som netop i samme rækkefølge er nævnt i
von Piessens gavebrev, er Thomas Browns redningsmænd. Mal
ling føler sig i hvert fald overbevist om det autentiske i beret
ningen, der supplerer de oplysninger, han personlig har siddet
inde med, og i hans værk får da begivenheden følgende ordlyd :

„For to år siden indstrandede et skib mellem fiskerlejerne Horn
bæk og Villingbæk på Cronborg Amt. Skibet som var bestemt til
Skotland med byg, førtes av den engelske skipper Thomas Bruun,
og havde foruden ham endnu fem mand ombord. Det var om
efteråret i en mørk og stormende nat, at disse ulykkelige menne
sker måtte friste så hård en skæbne. De ventede kun efter dagens
anbrækning for at se, hvor de var, og hvad håb de kunne gøre sig
om redning. Dagen kom, de så sig et bøsseskud fra landet og
råbte om hjælp. Ved disse ynkelige råb forsamlede bønderne av
Hornbæk og Villingebæk sig på strandbredden. De satte både ud
for at ro ombord, men stormen blev ved at rase så stærkt, at det
ej var muligt at trænge igennem. Ofte gjorde de forsøg derpå,
men forsøgene mislykkedes, og de måtte hver gang vende tilbage
uden at nå deres hensigt. Imidlertid stod de arme skibbrudne på
vraget overladte til sig selv. Trættede av forrige nats arbejde, ud
mattede av kulde, hunger og angst tabte de efterhånden mod og
styrke og styrtede døde ned ved siden av hinanden. Hen på efter
middagen var alene skipperen og styrmanden tilbage. Styrmanden,
forfærdet ved at se ligene omkring sig, besluttede da at anvende
sine sidste kræfter, han havde tilbage, på at svømme iland. Han
favnede skipperen, sagde ham farvel, og kastede sig derpå ud.
Men næppe var han kommet nogle favne ud fra vraget, før et
stykke flydende træ stødte på ham, det knuste hans hoved og han
sank. Alle disse ynkelige scener måtte bønderne på strandbredden
være tilskuere til. Enhver scene havde rørt dem. Den sidste satte
dem i sådan bevægelse, at de påny begyndte at berådslå, om det
da ej på nogen måde skulle være muligt at redde skipperen, som
nu ene var tilbage. Da trådte frem husmændene Anders Jensen,
Peder Jensen, Svend Bagge og tjenestekarlene Jens Larsen og
Svend Pedersen alle av Hornbæk og forbandt sig til at vove det
alleryderste på det sidste forsøg. De sætter sig i en båd, lægger
årer til, anspænder alle kræfter, arbejder sig frem igennem bøl
gerne, når endelig ud til vraget, tager skipperen med i båden,
arbejder igen tilbage og bringer ham iland til almindelig glæde.
Den halvdøde mand blev derpå båret op til et hus, hvor de for-
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friskede ham efter deres fattige evne, det bedste de kunne, indtil
han kort efter blev modtagen i Dronningmølle, et sted dær i
nærheden, hvor han ved omhyggelig pleje efterhånden fik liv, hel
bred og styrke igen. Da skipperen var kommet til sig selv og så
disse gode folk, som havde vovet deres liv for at redde hans, tog
han frem de penge, som han havde hos sig og bød dem en del
derav. Men så modige som de før havde været til at gå faren
imøde, så uegennyttige var de nu. De forlangte ingen belønning,
men anså det for pligt at have udrevet en ulykkelig mand fra dø
den.
Dog deres ædle handlinger fortjente belønning og fik den. En
indfødt dansk mand, som lever udenfor fædrelandet, da han
hørte fortællingen derom, glædede han sig over sine landsmænd
og besluttede at vise dem den skønsomhed, der tilkom dem. Til
den ende tillagde han enhver av benævnte personer 25 rigsdaler
så længe de lever. Disse gaver nyder de nu årligt. Når nogen av
dem dør, skal hans anpart deles mellem de overlevende, og den,
der bliver sidst tilbage nyder de fulde 125 rdl årlig på sin livstid.“
I Mallings version er der kommet noget nyt til, som vidner
om, at han har modtaget oplysninger fra flere sider. Styrman
dens død er uddybet. Motivet til at forsøge at svømme iland er
naturligvis ikke rædslen for de lig, der allerede ligger omkring
ham, men simpelthen at dagen går på hæld. Den 19. november
er det mørkt mellem 3 og 4, og ved den tid er styrmanden klar
over, at nu må han vove forsøget, da endnu en nat ombord
på vraget er den visse død. Efter mørkets frembrud kan ingen
hjælp ventes fra land. Styrmanden handler ikke i dødsangst,
men efter modent overlæg. Kaptajnen bliver derimod ombord,
skønt han sikkert sent på eftermiddagen ganske deler styrman
dens opfattelse av det håbløse i situationen. Den der kender til
søens traditioner ved, at skibsføreren, når ulykken indtræffer,
helst går ned med sit skib. Muligt har kaptajnen bebrejdet sig
selv, at han ikke tidligere returnerede ad Helsingør, da stormen
sprang over i NO, således som nogle av de andre skippere havde
bestemt sig til, eller sin muligvis mangelfulde navigation.
Det er denne sene eftermiddagstime i november, som rum
mer den dybdepsykologiske spænding: styrmanden der vover
forsøget at svømme iland og dræbes for fiskernes øjne, kaptaj
nen, der ene står tilbage på vraget for at gå natten og den visse
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død imøde. Så kommer Mallings klare ord om, at samtlige
bjærgere iland beråder sig, om det da ikke skulle være muligt
at redde denne ensomme kaptajn. Da trådte de 5 navngivne
fiskere frem for de 3 i søforklaringen nævnte for- og overbjær
gere og forbandt sig til at vove det allervderste forsøg.
Beretningen er blevet komplet, samlet sammen som den vel
er av mosaiker, og gangen i begivenhederne står ganske klar:
de 5 i gavebrevet nævnte fiskere er livredderne.
Der er ingen årsag til at fordybe sig i den fremsatte teori
om, at alle 8 fiskere skulle have været med i det sidste forsøg.
Nej, de var et ulige antal, ulige fordi en har måttet styre gen
nem brændingen og manøvrere langs vraget, og måhænde holde
fast med en bådshage i de sekunder mens kaptajnen sprang
over. Og dertil forslog ikke 2 roere men 4, fordi to var ude av
stand til at bringe båden op mod storm og brænding.
Vi behøver ikke at dvæle ved yderligere enkeltheder, der er
ikke mere tvivl om, hvem de virkelige livreddere var. Men vi
vil til slut beskæftige os med den opsigtsvækkende stilling de
5 livreddere indtog til kaptajn Thomas Browns betænksomme
tilbud om pengehjælp, fordi vi må samstemme med Hans Elle
kilde i, at man næppe uden kundskab til det gamle Hornbæks
kristelig-folkelige kultur og dets overlevering kan nå til den indre
sandhed om begivenhederne i forbindelse med den berømte
stranding og deriblandt fiskernes vægring ved at modtage kap
tajnens tilbudte betaling. Vi kommer her til det dybdepsyko
logiske, som vi nu kalder det.
Det er lykkeligt, at Ellekilde har fremdraget sognepræstens,
provst Rasmus Garbos indberetning til kancelliet i 1743. Provst
Garbo var endnu 1774 Hornbæks ærværdige kirkehyrde og
havde været det i over 50 år. Indberetningen indeholder bl. a.
følgende om Hornbækfiskernes mentalitet i almindelighed7 :

„På Hornbæks leje, som består ej alene av gudfrygtige men
endog gavmilde mennesker, endskønt fattigdom alle tider har tryk
ket dem, har deres forfædre dog efter kongelig tilladelse på egen
bekostning først ladet opbygge et kapel på lejet, hvilket for sin
brøstfældighed efter vor allernådigste Arve Herre og Konge, kong
Christian den sjettes priselige omhu er blevet forandret til en smuk
grundmuret kirke, som av mig blev indviet 1737 . . .
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Fiskerne på samme leje bevarer endnu deres forfædres gav
mildhed imod deres Guds hus, at når Gud velsigner deres garn,
nedlægger de hver gang en liden gave til templet, som beløber
sig av dem til en smuk summa årlig. Foruden at de fattige fra
landet omkring, som hver morgen møder ved deres både, når de
kommer iland, bliver skikkeligt betænkte av de fisk, som Vor
herre giver dem.“

Av dette endog særdeles smukke skudsmål fremgår det klart
— selvom man trækker en del fra som stedets præsts ønske
drømme — at lejets fiskere har været religiøst vakte. Deres
menneskekærlighed, under hvilken Malling jo rubricerer deres
handlemåde, var følgelig på lejet den naturligste ting. Den
deltes jo tilmed av samtlige 5 fiskere i bådelaget, som bragte
Thomas Brown iland. Og disse religiøse fiskere ville, således
som Ellekilde også logisk har hævdet det, aldrig have fundet
på at modtage von Piessens gave, såfremt der var andre, hvem
æresgaven rettelig tilkom.
De av Ellekilde således fremdragne forhold viser med al
tydelighed, at fiskerne i Hornbæk jo netop havde fået „en bedre
opdragelse“ end von Piessen antog efter ordlyden av hans
gavebrev. Det dybdepsykologiske havde von Piessen slet ikke
fået fat i, han regnede med, at Hornbæk-fiskerne var som fi
skerne var flest ved strandsiderne med den gamle middelalder
lige mentalitet, som er beskrevet i et tidligere kapitel. Alligevel
forblev hændelsen et særsyn på de tider og derfor så overra
skende, at det måtte vække opsigt. Ewald har bedre forstået
den dybe sammenhæng; hans personer i syngespillet er alle
religiøse.

Ewalds formentlige kilder.
Professor Brix fremsatte i sin tid som sit skøn, at Ewald
ikke har nøjedes med at benytte fortællingen i Mallings „Store
og gode handlinger“, fordi Ewald bl. a. kendte navnet på den
adelige velgører, og Ida Falbe-Hansen antydede, at Ewald,
der på strandingens tidspunkt boede i Rungsted, „måske alle
rede dær har hørt om den“.
Dr. Bobé har givet værdifulde oplysninger om slægten
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Clemens portræt af Johs. Ewald. Orig. i Kobberstiksamlingen.

Huulegaard og oplyst, at Arentse Huulegaards farbror, Arent
Huulegaard, havde været forpagter av Bavelse hovedgård, som
ejedes av kammerherre von Piessen; forpagtningstiden ligger
tilbage til tiden 1737—1750, men Arent Huulegaard kan have
holdt kontakten vedlige. Bobé har ligeledes gjort opmærksom
på, at Ewalds vært i Rungsted kro, fiskemester Ole Jacobsen,
sikkert tilhørte den i Sletten og Hornbæk udbredte fiskerfamilie
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Jacobsen, og at Ole Jacobsen havde en broder, der var kobber
smed i Helsingør. Ole Jacobsen havde tillige postexpeditionen
i Rungsted, hvor de gående brevposter mellem Helsingør og
København mødtes og byttede tasker. I 1774 var Ewald derfor
sikkert velorienteret om, hvad der var sket i Hornbæk, da
..Nelly and Isabell“ led sit forlis. Strandfogden i Rungsted, Ole
Bagge, havde en datter gift i Helsingør, hvorfra søfartstiden
derne jo udgiks. Man har på kroen drøftet begivenheden i alle
detailler, det kan man være vis på, hvorfra enkelthederne end
måtte være kommet.
Kort efter at Ewald er begravet, sidder den gamle jubel
lærer, provst Rasmus Henriksen Garbo i Tikøb og skriver en
indberetning til sin biskop. Provsten har haft Ewald til sogne
barn, da han boede i Søbækshuset og var kommet til at holde
av den ulykkelige digter. Inde i beretningen om almindelige
embedssager skriver Garbo:
„Mit gamle sognebarn og min gamle ven, Johannes Ewald, er
død, begravet og ligesom kanoniseret i kirken ved et stort følge
i sort. Han var en stor poet, men ikke just profet, dog havde han
hellige tanker om Gud,“9
og her får vi altså at vide, at provsten i Tikøb, der også var
sognepræst i annexsognet Hornbæk, kendte Ewald og opfattede
ham som sin gamle ven. Det er netop provst Garbo, som Elle
kilde anser for at være von Piessens hjemmelsmand med hensyn
til oplysningerne om Hornbækstrandingen. Ewalds kilde har
altså været den allernærmeste.
Kammerherre Christian Siegfried von Piessen ( 1696—1777)
var som nævnt ejer av Næsbyholm og Bavelse, men da han i
1729 mistede sin hustru Elisabeth Trolle, rejste han til Frank
rig, hvor han boede i Paris endnu i 1754, da han mistede sin
eneste søn, kammerjunker Frederik Christian von Piessen ; der
efter opholdt han sig i Courteaux i Languedoc, hvor han i 1775
underskrev sit gavebrev til de fattige Hornbækfiskere. Von
Piessen var da 79 år gammel og barnløs. Han døde 1777, to år
efter og hans ældste broderdatter, grevinde Bertha Raben, født
von Piessen, påtog sig da ved et dokument oprettet 11.6.1779
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at drage omsorg for den fremtidige fuldbyrdelse av gavebrevets
bestemmelser. Dette aktstykke blev fundet i arkivet på Lind
holm.
C. S. von Piessens brodersøn med de samme fornavne (1716
—*755) var amtmand og deputeret for finanserne og gift med
Louise Berckentin, som efter sin fader, grev Berckentin, overtog
Kokkedal i nærheden av Rungsted. Louise v. Piessen, f. com
tesse Berckentin, tog, da hun faldt i unåde som overhofmesterinde for Caroline Mathilde, ophold på Kokkedal, men forlod
snart efter landet for at tage ophold i Celle. Hun sluttede da
kontrakt med sin mands brodersøn, kammerherre Chr. Ludv.
Scheel von Piessen, om at overtage Kokkedal mod en årlig sum
av 800 rdl. med det forbehold, at gården skulle tilbagegives
hende, hvis hun vendte tilbage til Danmark. 1771 skødede
Scheel-Plessen Kokkedal til Heinrich von Levetzau, hvis moder
var en von Piessen, og som var amtmand over Frederiksborg,
Kronborg og Hørsholm amter, d. v. s. „stedets amtmand“, som
der står i gavebrevet fra Courteaux.
Så nær ved Rungsted sad altså tillige den, som årligt ud
delte gavebrevets belønninger til fiskerne, men vi véd intet om,
hvorvidt Ewald har haft sin gang på Kokkedal. Men talt om
det i Rungsted har man såvist.
Det næste spørgsmål, om Ewald har gjort sig bekendt med
livredderne og med egne øren hørt deres beretning melder sig
derefter. Ellekilde overvejede dengang, om dette var tænkeligt,
men var ikke tilbøjelig til at tro det.
Ser vi nu på opbygningen av syngespillet, lægger vi mærke
til, at Ewald i handlingen indlægger en bonde Claus, som alle
rede optræder i første akt for at købe fisk til sit herskab, der
har besøg av Odelheim alias von Piessen. Claus er Ewalds
kontaktmand i ßdie akt, den som fortæller Odelheim om Hornbækfiskernes dåd. Ewalds digteriske eller reelle version er altså
den, at von Piessen er hjemme på besøg i Danmark på en herre
gård i nærheden og netop på den tid, da strandingen sker. Det
er nu næppe sandsynligt, at von Piessen virkelig har været i
Danmark.
Vender vi os derefter til iscenesættelsen, er gangen i 2den
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D. Chodowieckis stik til 2. akt af „Fiskerne“ i Ewalds „Samtlige Skrifter“,
Kbh. 1780—91. I midten den reddede Thomas (kaptajn Brown), støttet
af de to kvinder.

akt den, at båden eller redningsjollen for modvinds og bølgernes
skyld må slå et slag forbi et næs, hvorved jollen i nogen tid
tabes av syne og folkenes råb ikke kan høres, førend de på
hjemvejen har nået den samme pynt. Redderne springer iland
og hjælper den avmægtige skibbrudne av båden o. s. v. Såvidt
det trykte syngespil.

D. Chodowieckis stik til 3. akt af „Fiskerne“ i Ewalds „Samtlige Skrifter“,
Kbh. 1780—91. Odelheim (v. Plcsscn) takker fiskerne for deres dåd.

Ved selve opførelsen blev redningen av kaptajn Thomas
Brown derimod gjort ganske realistisk ; man valgte trods alt at
give en scenisk fremstilling av skibbruddet10. Dette kunne sik
kert ikke gøres, uden at Ewald iforvejen havde erkyndiget sig
nøje om, hvordan det faktisk var gået til, selvom han var sag
kyndig på området. Og hvem andre end redningsmændene selv
kunne bedst give de helt nøjagtige oplysninger derom? Ewald
7
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konfererer med teatrets maskinmester Christopher Nielsen om
redningsscenens enkeltheder. Han har „efter ordre allerede for
fire uger siden været hos mig og truffet avtale fiskerne angå
ende“, som Ewald skriver 15.8.1778 til kammerherre von Warn
stedt, teaterchefen.
Man er med andre ord gået tilbage til Ewalds udkast, hvor
man ser „Nelly and Isabell“ med mændene i masten, ser jollen
ro ud og tage den skibbrudne kaptajn ombord . . . dels just som
båden er ved bredden ser man den kuldsejle med hele sit indhold.
Folkene på bredden springer ud i vandet og redder de betrængte.
Her får bjærgelaugets ældste altså, hvad der tilkommer dem,
og intet taler vist for, at det er en frit opfundet scene.
Av selve opførelsen har vi et referat fra premieren i et brev
fra teaterchefens søster, grevinde Sophie Schulin :

„Efter at båden længe har været kastet frem og tilbage ved
matrosernes ivrige arbejde, dels av bølgernes voldsomhed, dels av
matrosernes ivrige manøvrer, ser man båden lægge til ved skibet
og den stakkels halvdøde skipper dukker op, hvem selvopholdelsens
drift gav kraft til at springe ned i den frelsende båd.“11
Enhver der har blot en anelse om, hvordan en sådan red
ningsaktion foregår, ser strax, at fremgangsmåden bærer virke
lighedens sande præg. En jolle, der ros ud gennem brændingen,
kan nemlig kun i få sekunder holdes til vraget i det øjeblik,
kaptajnen selv springer over — enten han så kommer ned med
benene eller hovedet først. Ved næste brådsø må jollen allerede
være klar av vraget for ikke at blive knust mod dette. De øvrige
4 livreddere sidder krampagtig fastnaglet ved toften med årerne
i hånden parate til at ro til i samme sekund, kaptajnen har
vovet sit spring.
Så realistisk var scenen gennemført, at grevinde Schulin er
klærer, at bølgerne var så naturligt oprørte og voldsomme, at
man næsten følte sig søsyg ved at se på dem. Det var denne
tekniske udførelse av det frådende hav, som skaffede maskin
mester Nielsen en guldmedaille. Ewald fik bare en skriftlig tak
av sin „sjælesørger“, pastor Schønheyder, som i brev av 10.7.
1779 kvitterer for et tilsendt exemplar av „Fiskerne“ med de
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ord: ..Den sang i Schluppen, de losningsord er ganske mester
lige/' Men av denne tak forstår vi, at det næppe er en fisker
båd, redderne går ud i, men en slup, en jolle. De kunne heller
ikke have transporteret en større båd over land fra Hornbæk til
strandingsstedet. Den slup passede til 4 roere og en rorgænger.
Det er også grevinde Schulin, der fortæller : ..midt imellem
de pyntede damer i de oplyste loger så man lige overfor scenen
de fem gode fiskere i deres simple brune dragter med kortklippet
hår på engelsk maner og alle med det beskedneste væsen, alle
med de prægtigste fysiognomier. En kvinde, der ligesom hende
i stykket hed Birte, var også tilstede.“
Kulturhistorisk har fiskernes „kortklippede hår på engelsk
maner“ sin interesse. I bogen om Lars Bache (han søns opteg
nelser) hører vi, at i begyndelsen av 1800 havde de yngre i
Helsingør aldeles avlagt parykken og de gik — såvel som sø
folkene — upudret med avskåret hår; kun av og til så man
en matros, en bådsmand eller underofficer til orlogs med en
vældig tyk pisk av eget hår.
Efter premieren spurgte en av skuespillerne fiskerne om det
var sådan, det var gået til, og den, der var Knud, svarede :
— Just sådan var det — men vi sang ikke !
Svaret rummer den frimodiges humor. De skulle ikke be
dømme skuespillet men de tekniske enkeltheder med hensyn
til livredningen, og den bekræftede de var realistisk og i over
ensstemmelse med den virkelige strandingssituation.
Ewald må enten have talt med en av disse fiskere eller fået
detaillerne fra provst Garbo forinden ; det ville have været flovt,
om fiskerne som tilskuere havde sagt : at sådan var det slet ikke
gået til. Men om Ewald har haft lejlighed til at tale med fi
skerne selv, eller han alene har fået enkelthederne av provst
Garbo, det lader sig næppe nu dokumentere. Måske har begge
kilder været til hans disposition.

Sammenfattende betragtninger,
I fortalen til Ewalds samtlige skrifter fortæller han, at han
som ung av sin rektor med magt måtte lade sig hente tilbage
7*
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fire mil fra vejen til Holland, hvorfra det var hans agt at
rejse til Batavia i det lønlige håb undervejs at strande på en
øde ø. Han var da 13 år gammel. Det ville derfor slet ikke
være så urimeligt at læse hans brev fra 1774, da han var 30 år
gammel, til vennen Spendrup, bogstaveligt:

„Jeg har ild. fortærende ild i alle mine ben. Imellem os at
sige gør jeg stærke anstalter til min store rejse. Snart, snart letter
jeg anker, og så vil Du stå ved bredden og råbe hurra min broder,
snart skal jeg hale Dig ind — og samles vi ikke før, så ved Cap
de bonne Esperance“,

selvom der samtidig kan læses noget i overført betydning.
Ewald, der aften efter aften i Rungsted sad og snakkede med
fiskerne, havde et virkeligt drag mod søen, og måske har sø
folkene fortalt ham, at en tur syd om Kap det gode håb til
Ostindien ville bringe ham lindring for gigten. Og hvad ville
en digter ikke opleve på en sådan sørejse ! Dr. Bobé har ganske
ret, at det var i Rungsted, at hans fantasi formælede sig med
havet. Fra højen skuede han mod sætteriet eller ankerpladsen
Disken s. for Helsingør, hvortil hans øjne
snart undrende haster
blandt skove av master —
og forsker og kender den fremmedes flag
og glemmer den hældende dag.
I disse Rungsted nætter lyttede han til havets evige åndedræt
og til den bekendte lyd av sejl og årer, når fiskerne drog
deres net.
Til Spendrup, om hvem han beder om 4 mark i et på fransk
avfattet brev, skriver han, at han kan løbe risikoen som under
et bodmeri. Ewald er svært med i shipping sager !
Man kan roligt tillægge Ewald fuld indsigt i spørgsmålet
om, hvorvidt der skulle 3 mand eller 5 mand eller endog 8
mand til at gå ud og redde kaptajn Thomas Brown. Han var
vel orienteret i disse spørgsmål, som han gang på gang har
drøftet med Rungsted fiskerne.
Selv har Ewald erklæret :
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Mindesmærke i Hornbæk for strandingen.

„Er en skribent en digter, som himmelen forbyde, da bør han
for alting fornægte sig selv, hvor han forefinder en sand historie,
at han ikke vover den mindste tilsætning eller udpyntning,“
og det ville da være imod hans eget program, om han ikke
med hensyn til selve bjergningen havde holdt sig strikte til
kendsgerningerne uden udpyntning eller mindste tilsætning.
Der er heller intet, der tyder derpå.
Med hensyn til de 5 livreddere har Ewald ikke ladet sig
narre. Det må beklages, at professor Brix med sin artikel „En
kon historie“, som han aldrig har tilbagekaldt eller modificeret,
har givet anledning til vrangforestillinger om Hornbækstrandingens forløb. Så sent som i 1943 har Doery Smith i Oslo i sin
bog medtaget et stort kapitel med titlen „En festforestilling med
5 bedragere i æreslogen“, hvori hele Brix’s fremstilling berettes
for vort broderfolk. End ikke en køn historie bliver dog bedre
eller sandere ved at blive gentaget.
Vi må slå fast, at de belønnede og lovpriste fiskere virkelig
var kaptajn Browns livreddere — og at begivenheden vakte
den enorme opsigt, fordi den i sin art var ganske ny ved de
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danske strandsider12. Var endelig kaptajn Brown en ruineret
mand ved strandingen, var også hans tilbud om erstatning til
sine redningsmænd en gentlemans noble optræden.
Hornbækstrandingen står i dansk søhistorie som det mest
omtalte og opsigtsvækkende skibbrud.
NOTER
1 Louis E. Grandjean : Skibbruddets Saga, Søhistoriske skrifter I ud
givne av Søfartsmuseet og dets venneselskab 1947.
2 Fabrikant Carl Petersen, Gilleleje, har udtalt, at det er tvivlsomt om
bundgarn brugtes dengang på nordkysten ; det er nok et digterisk lån fra
Rungsted, som Ewald kendte så godt.
3 En forespørgsel til det engelske skibsregister er venligst besørget av
Messrs. W. K. Webster & Co., London.
4 Kronborg Amts justitsprotocol 1772—78 i Landsarkivet. Forhøret
fandtes av professor Hans Brix.
5 Gavebrevet er i sin helhed trykt i Ida Falbe-Hansens udgave av
„Fiskerne“.
c Originalen på Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. Samling nr. 111 k i folio.
7 Provst Garbos beretning er et svar på Cancelliets forespørgsel og fin
des i blandingshåndskriftet Kali 48 (folio) på Det kgl. Bibliotek som fun
det av Ellekilde.
s Personalhistorisk Tidsskrift 5. række 2. bind (pag. 293—327).
9 Oplyst i Doery Smith : Johannes Ewald, Oslo 1943 uden kildeangi
velse. En henvendelse til forfatteren er kommet retur fordi forfatter og for
lag ikke kunne findes av postvæsenet.
10 Se således J. C. Normann: Teatret 1939, om „Fiskerne“ pag. 26—31.
11 Grevinde Schulins brev er offentliggjort av dr. phil. Louis Bobé i
Berlingske Aftenavis 30.8.1928.
12 Niels Møllers „Ewalds Fiskere“ i Tilskueren 1930 stemmer i det
væsentlige overens med mine slutbemærkninger. Dens polemiske form har
ikke fristet til at gå nærmere ind på visse enkeltheder.

LITTERATUREN OM STRANDINGEN
Hans Brix: Johannes Ewald. Kbhvn. 1913.
Hans Ellekilde : Hornbæk. Johannes Ewald : Fiskerne. Fra Frederiksborg
Amt. Aarbog for 1916.
Louis Bobé : Johannes Ewald. Kbhvn. 1943.

JUAN DE LA COSAS VERDENSKORT FRA
ÅRET 1500

Bortset fra en ubetydelig skitse af nordkysten af Haiti fra 1492 findes
der ingen af Christoffer Columbus’s kort mere. Alle hans originale kort
blev udlånt til de efterfølgende ekspeditioner og er efterhånden forsvundet.
Heldigvis er der opbevaret et kort fremstillet af en af hans samtidige, en
virkelig pilot (navigatør) med erfaring i atlanterhavsfarten, nemlig spa
nieren Juan de la Cosa fra Baskerlandet ved Biskaybugten. Han havde
deltaget i opdagelsesrejser i Vestindien under Columbus og af ham lært
sømandsskab, navigation og korttegning. I året 1493 mønstrede han som
matros (marinero) i karavellen „Nina“ (Tøsen) på Columbus anden rejse,
men han må nærmest have gjort tjeneste som pilotlærling ; han var med
på den lange rejse langs Cubas og Jamaicas kyster og var nærværende ved
Columbus’s mindeværdige længdebestemmelse ved en måneformørkelse i
Vestindien d. 14. sept. 1493. Ganske kort tid efter mønstrer han som pilot
i Vestindiefarten, hvor han efterhånden avancerer til kaptajn. Efter mange
rejser, hvor han gør udmærket tjeneste som skibschef, bliver han i året
1510 dræbt af de indfødte i nærheden af det nuværende Cartagena i
Columbia. Hans grav er forlængst opslugt af junglen, men han har selv
sat sig et værdigt monument ved det verdenskort, „Mapa Mundi“, som han
tegnede i året 1500, antagelig som cn gave til dronning Isabella.
Juan de la Cosa omtales af datiden som „den store pilot endog i sam
menligning med Columbus ; en mand af stort mod og megen handlekraft“.
Men det skønneste eftermæle har hans herskerinde, den uforglemmelige
dronning Isabella, givet ham i et dekret dat. 5. jan. 1503, hvori hun
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Den vestlige del af „Mapa Mundi“ visende opdagelsesrejser i Amerika
indtil år 1500.

skriver : „Jeg skulde være mere fornøjet, om den omtalte Juan de la Cosa
var med på denne rejse, for jeg tror, han ved bedre, hvorledes en sådan
ekspedition skal ledes end nogen anden.“ „Mapa Mundi“ er utvivlsomt
påvirket af Christoffer Columbus ; en tegning i det nordlige Atlanterhav
viser den vestenvindsdrift, hvorpå Columbus antagelig har baseret sin
første hjemrejse fra Vestindien. På Amerikas nordøstkyst ses flere engelske
navne, sandsynligvis stammende fra John Cabots rejser, som ellers ikke
ses på noget andet kort.
Juan de la Cosas „Mapa Mundi“, der nu opbevares i Museo Naval i
Madrid, er tegnet i seks farver på pergament, og størrelsen er 1,83X0,96 m.
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Den østlige del af „Mapa Mundi“, der viser hvor lidt kendskab en spansk
pilot havde til portugisernes rejser til Ostindien flere år efter
Vasco da Gamas rejser.
Det er det ældste kort visende Columbus og hans samtidiges opdagelser,
og af særlig betydning er, at det er autentisk og sikkert tidsfæstet ; det er
afgjort det interessanteste minde fra de store opdagelsers tid, idet det giver
et levende billede af spanske piloters opfattelse af verden.
En fuldstændig biografi af Juan de la Cosa med en detailleret beskri
velse af „Mapa Mundi“ findes i det lige udkomne værk om de store opda
gelsers navigation, „Imago Mundi“, hvis forfatter, skibsfører Carl V. Sølver,
har skænket Handels- og Søfartsmuseet en spansk kopi af „Mapa Mundi“
i fuld størrelse og i de originale farver.
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Gouache af Fred. Wessel Munck (?) ca. 1780: fregatten „Røepstorf“ af
København. Original på Handels- og Søfartsmuseet.

Den skik, at redere eller kaptajner lader male „portrætter“ af deres
skibe, kommer først op omkring midten og slutningen af 1 700’erne. Til de
ældste skibsbilleder hører en serie af fire gouacher på Handels- og Søfarts
museet, vistnok malede.i 1780’erne af F. W. Munck, Dronningensgade 231,
Christianshavn, og forestillende fregatterne „Damerne“, „Frederica“, „Jo
han Friederich“ og „Røepstorf“. Billederne, der er meget friske og klare i
farverne, er malet med stor virtuositet, hvad redegørelsen for detailler i
skrog og rig angår, mens behandlingen af bølgerne er noget primitiv. På
hvert billede ses en lille engel eller putto, holdende et flagrebånd, hvorpå
skibets navn. Alle fire billeder har hængt på herregården Einsidelsborg
(nu Egebjerg) på Fyn, hovedsædet i det tidligere grevskab Roepstorff, som
blev oprettet af Ulrich Wilhelm de Roepstorff (1730—1821). Han havde
været kommandant på St. Thomas og St. Jan 1764 og blev 1771—73
generalguvernør over de dansk-vestindiske øer. Om skibet, der sandsynlig
vis er opkaldt efter ham, ved vi desværre meget lidt. I 1781 udrustedes det
til Ostindiefart af de bekendte handelsmænd og redere Fr. de Coninck og
N. C. Reiersen i København. Det fik søpas 24. okt. 1781 og vendte hjem
1783 med en rig ladning. Kaptajn var G. Lorentzen. Formentlig har det
ellers gået i Vestindiefart ligesom de øvrige skibe. Roepstorff, der var meget
rig, har været økonomisk interesseret i Vestindiefarten og sukkeravlen.
Han var plantageejer også efter sin hjemkomst til Danmark og havde an
lagt et sukkerraffinaderi i Odense.
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Farvelagt tegning af P. A. Plum 1845 : En babus bolig i Serampore
(Frederiksnagor). Original på Handels- og Søfartsmuseet.

I korvetten „Galathea“s jordomsejling 1845—47 deltog Poul August
Plum (1815—76) som tegner, efter sigende efter kong Christian VIH’s
udtrykkelige ønske. Handels- og Søfartsmuseet har nu erhvervet de fleste
af de skitser, Plum tog undervejs, både i blyant og i farver, ialt over 200
blade, deriblandt en del af stor interesse fra de gamle danske kolonier. Her
afbildes en af hans farvelagte tegninger fra logen Serampore ved Huglifloden, en af Gangesflodens deltaarme, 30 km nord for Kalkutta. Logen,
der var anlagt efter en overenskomst mellem Asiatisk kompagni og stedets
fyrste 1755, var af temmelig stor betydning for den danske handel. Den
var på godt 100 km2, d. v. s. dobbelt så stor som Trankebar. Der var en
stor produktion af tøjer i logen, og der oprettedes flere industrielle virk
somheder, bl. a. et diamantsliberi. Byen kaldtes Frederiksnagor (nagor =
by) efter Frederik V. — 1777 overtog den danske stat logen. Der byggedes
en kirke, Olafskirken, og 1827 oprettede Frederik VI et universitet, der
stadig er et af Indiens mest ansete lærdomssædcr. 1845 solgtes Serampore
sammen med Trankebar til englænderne. Den blev afleveret få uger før
„Galathea“ ankrede op ud for Kalkutta, men skibets officerer besøgte ste
det. Plum tegnede en lang række skitser derfra. Billedet viser den stille,
solbeskinnede gård i en fornem inders, en „babu“s hus.

Prøver pà engelske sømandsfajancer, tilhørende Handels- og Søfartsmuseet.

Når søfolkene i forrige århundrede vendte tilbage fra deres farter for at
tilbringe vinteren hjemme, medbragte de gerne forskellige ting som gaver
til kæresten eller konen og som pryd for hjemmet. Blandt disse sager fore
kom især ofte fajanceting fra England. Specielt i Staffordshire, men også
andetsteds i England var der en stor fabrikation af sådanne sømandsfajan
cer. Handels- og Søfartsmuseet ejer en hel del af disse „sailor’s gifts“, og
mange steder kan man endnu i privateje finde dem. Det gælder vel især
de morsomme porcellænshunde, som altid optræder parvis, nøjagtig ens,
blot vendt mod hinanden. Men også boller, krukker, krus, tallerkener og
kander træffes ofte. De er hvide, dekoreret med guld og forskellige farver,
og de tomme flader har en lilla, mctalskinnende farve med „øjne“. Der er
billedlige fremstillinger, frembragt ved aftryk af træsnit, — men repertoiret
er ikke stort : det er de samme billeder, der går igen og igen i forskellige
sammensætninger. På siderne og i bunden er der vers, handlende om
„Sailor’s Farewell“, „The Sailor’s Tear“, „Forget me not“ o. s. v., alle i en
let sentimental og romantisk tone, som f. eks. :
Glide on my bark, the summer’s tide
Is gently flowing by thy side.
Around thy prow the waters bright,
In circling rounds of broken light,
Are glitt’ring as if ocean gave,
Her countless gems to deck the wave.

Det er et forholdsvis lille antal vers, der stadig optræder.
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Anker fra skibet „Windhunden“ 1792, opstillet på Helsingborg ravelin,
Kronborg, tilhørende Handels- og Søfartsmuseet.
De ældste ankre har været primitive stenankre, således som man kender
dem fra Ægypten, men allerede på en persisk mønt fra kong Darius’s tid,
ca. 500 f. Kr., findes en stiliseret afbildning af et anker af den for os for
trolige type, med ankerstok og to arme. Op igennem tiden er der afbildet
ankre på en del mønter, og på skibsfremstillinger i håndskrifter, på male
rier, på kalkmalerier osv. ser man ofte ankre. Fra græsk og romersk oldtid
er der bevaret ikke så få dele af gamle ankre, og fra nordisk oldtid kender
man dem fra vikingeskibsfund, — både Osebergskibet og Ladbyskibet havde
ret velbevarede ankre af smedejern. Det ældste anker, Handels- og Søfarts
museet ejer, stammer fra kong Hans’s værft Engelsborg på Slotø i Nakskov
fjord ; det er ca. 2 m højt (ringen mangler) og har smalle flige. Vort bil
lede viser et andet anker i museets besiddelse, nemlig fra et skib „Wind
hunden“, om hvilket vi ellers intet ved. Navnet og årstallet 1792 er skåret
ind i stokken og er skarpt og tydeligt den dag i dag, ligesom man må sige,
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Stik af Gousnicr efter Benard: interiør fra en ankersmedje i 1700’ernes
begyndelse ; man er ved at påsætte den manglende flig. Original på
Handels- og Søfartsmuseet.
at ankeret er forholdsvis velbevaret i betragtning af at det har ligget tem
melig længe på bunden af Kikhavn dyb, hvor det for få år siden (1933)
blev fisket op. Det er 2,75 m højt ; den korteste afstand mellem næbbene er
1,85 m. Ankerstokken af træ er 3 m lang; ringens yderdiameter er 46 cm.
På ringen sidder der endnu rester af en indre bevikling med sejldugsstrim
ler og ståltråd og en ydre beklædning med platting.
Smedning af ankre var i ældre tid et af de allerstørste metalarbejder,
der overhovedet blev udført. Det svære gods blev bearbejdet af tunge
hamre, som blev drevet med vandkraft. Ankerlæggen blev smedet sammen
af bundter af smalle jernbarrer, som blev giødet i en esse, der fik lufttil
førsel ved meget store blæsebælge. Ved hjælp af en svær, drejelig kran
bjælke blev den anbragt på ambolten og bearbejdet med hammeren. Ar
mene blev derpå smedet sammen på samme måde et efter et og fligene sat
på, og derpå blev armene svejst på læggen. Vort stik er taget fra en fransk
beskrivelse fra 1700’ernes begyndelse, hvor den for datiden så komplicerede
fremgangsmåde indgående klarlægges ved en fyldig tekst og mange smukke
kobberstik.

SELSKABET „HANDELS- OG

SØFARTSMUSEETS VENNER“
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 195 0—5 1

..Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære
generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5.
juli 1950. Banedirektør Friis, Helsingør, valgtes til dirigent.
Forinden man gik over til den egentlige generalforsamling,
udtalte næstformanden, overretssagfører V. Falbe-Hansen, nogle
mindeord om selskabets afdøde formand, skibsreder Willie C.
K. Hansen, hvis virksomhed som formand og hvis interesse for
selskabets og museets arbejde han karakteriserede i smukke,
personligt prægede bemærkninger. Om skibsrederens arbejde
for selskabet skal iøvrigt henvises til den oversigt herom, der
er indeholdt i museets og selskabets årbog 1950.
Den fungerende formand, professor, dr. techn. C. W.
Prohaska, aflagde derefter beretning, i hvilken han omtalte
selskabets deltagelse på udstillingen „Skibet“ samt medlemstil
gangen, der tildels var affødt heraf gennem den interesse, som
publikum viste udstillingens afdeling „Museum“, der var arran
geret af museet, og hvor man også havde haft lejlighed til at
demonstrere selskabets eksistens og virke. Formanden rede
gjorde endvidere for de gaver, som bestyrelsen havde vedtaget
at yde museet, herunder først og fremmest en model af Asiatisk
kompagnis fregat „Disco“, konstrueret 1777 af flådens be
rømte konstruktør, fabrikmester Henrik Gerner. Dette model
arbejde, der udførtes af flådens modellerer Erik Werge, er som
det fremgår af museets årsberetning nu færdig, og modellen er
afleveret til museet og er opstillet i afdelingen for Asiatisk kom-

I 12

pagni. Museet har udtrykt sin taknemlighed over at modtage
denne meget værdifulde model, og selskabet er glad ved på
denne måde at have kunnet bidrage til forøgelsen af museets
samlinger.
Formandens beretning toges til efterretning, hvorefter kas
sereren, museumsdirektør Klem, forelagde selskabets regnskab,
der balancerede med en sum af kr. 13.690,50. Selskabets for
mue var pr. 31. marts 1950 kr. 58.406,84.
Ved de efterfølgende valg genvalgtes direktør Ernst Kauffmann og borgmester Schytz. Endvidere valgtes professor, dr.
techn. C. W. Prohaska til formand i stedet for skibsreder Willie
C. K. Hansen. Af revisorerne genvalgtes stadsingeniør A. T.
Jørgensen, Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, handelsmi
nisteriet, nyvalgtes.
Museets og selskabets årbog 1950 udkom i juni 1950. Den
er som sine forgængere en god og smuk publikation med en
række interessante afhandlinger. Den er egnet til at fastholde
medlemmerne og forøge medlemstilgangen og er også af værdi
for museet ved at den over for offentligheden bringer oplys
ninger om museets arbejde, ligesom den tilsendes museets tal
rige bytteforbindelser, hvorved den giver anledning til en væ
sentlig forøgelse af museets håndbibliotek af faglitteratur, som
det ellers vilde have vanskeligt ved at købe.
Desværre er både papir- og trykkepriserne i stadig stigning.
Selskabet er derfor taknemlig for, at en kreds af firmaer og
institutioner gennem annoncer og tilskud har bidraget til dæk
ning af omkostningerne ved årbogens udsendelse. Selskabet ud
taler sin erkendtlige tak over for disse bidragydere og udtaler
håbet om, at det også i fremtiden må blive muligt at opnå så
danne tilskud, således at omkostningerne i hvert fald i det væ
sentlige må blive dækket derved. Som det ses af selskabets regn
skab 1950—51 udviser årbog 1950 et større underskud end tid
ligere, og man bør vistnok derfor regne med at det i nogle år vil
være nødvendigt at gennemføre visse begrænsninger i årbogens
omfang, uden at man dog derfor på nogen måde ønsker at for
ringe dens værdi som en interessant og værdifuld publikation
for studier indenfor søfartens og handelens historie. Til inde-
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værende års regnskab for årbogen er der dog også at bemærke,
at der er udbetalt et ikke uvæsentligt beløb à conto på årbog
1951 for at udnytte et fordelagtigt tilbud på indkøb af papir
til denne.
I efterårets løb er endvidere udsendt to publikationer i se
rien „Søhistoriske skrifter“, nr. 3, Henning Henningsen: „Kir
keskibe og kirkeskibsfester“, og nr. 4, Louis E. Grandjean og
Knud E. Hansen: „De danske Gotlandsfarere“.
Begge disse skrifter har fået en god modtagelse i pressen.
Det sidstnævnte skrift indeholder en række nye tanker vedrø
rende den danske Gotlandshandel med en stærkere understreg
ning af det danske initiativ i denne handel, tanker, som har vakt
interesse.
Kirkeskibsbogen er et grundigt og dybtgående arbejde, der
giver en fyldig og udmærket fremstilling af de danske kirke
skibe og de skikke, der knytter sig til deres ophængning og
vedligeholdelse. Det er det første skrift i sin art. Det er en
sammendragning af det materiale, som museet har samlet om
dette emne gennem de senere år i forbindelse med en for dette
arbejde nedsat kommission, og det omfattende materiale herom,
som forfatteren selv har samlet, såvel før som efter sin ansæt
telse ved Handels- og Søfartsmuseet.
Som støtte til disse skrifters udgivelse har selskabet fra privat
side modtaget værdifulde tilskud, som allerede er blevet omtalt
i selskabets årsberetning for 1949—50; også museet har bidra
get til udgivelsen med et tilskud på 2000 kr. til hvert af disse
skrifter. Da selskabet imidlertid lægger vægt på som hovedop
gave at skænke genstande til museet, er det betænkelig ved fort
sat at yde så store bidrag til publikationer. Der har været for
handlet om denne sag med museets komité, og man har det
håb, at museet vil være i stand til selv at overtage disse publi
kationer ved hjælp af de tilskud hertil, det forhåbentlig vil
være muligt at opnå fra forskellig side. Men da selskabet er
vidende om at museet og dets komité lægger stor vægt på ud
givelsen af denne serie, har det været glad ved at det ved sit
initiativ på dette område har foranlediget, at denne skriftserie
er blevet startet, og det ønsker alt godt for de Søhistoriske
8
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skrifter i fremtiden som et betydningsfuldt led i museets kul
turelle arbejde.
Bestyrelsen har drøftet nye gaver til museet i den kom
mende tid. Forskellige modelbygningsarbejder er under over
vejelse ; museet har flere ønsker om modeller af historiske skibs
typer, hvortil der foreligger fornødne konstruktionstegninger.
Nogen afgørelse heraf er dog ikke truffet inden for regnskabs
året 1950—51. Derimod har bestyrelsen tilbudt museet et gen
optryk af Sikker Hansens smukke plakat i nylitografering. Pla
katen er et af kunstnerens værdifuldeste arbejder på dette om
råde, og bestyrelsen mener derfor, at den påny bør trykkes for
endnu bedre at slå museets navn fast over for offentligheden.
Plakaten vil blive afleveret i løbet af foråret, således at den kan
gøre sin virkning fra sommersæsonens begyndelse. Flerfarvede
plakater er i vore dage dyre at fremstille, og her drejer det sig
om en plakat, der er litograferet i 12 farver. Plakatens gen
optrykning repræsenterer derfor en gave til museet af samme
størrelsesorden som de modeller, der iøvrigt er tale om.
I årets løb er fire af selskabets livsvarige medlemmer afgået
ved døden, mens to er nyindmeldte. Antallet af livsvarige med
lemmer er nu 99. Af årsmedlemmerne er der ligeledes ved
dødsfald og udmeldelse en mindre afgang, men der foreligger
også en del indmeldelser, således at der ved årets udgang ialt
er 1030 årsmedlemmer mod 1006 pr. 31. marts 1950. Selska
bets samlede medlemstal er dermed 1128. Der har ikke i årets
løb været foretaget nogen egentlig medlemsakkvisition, men
bestyrelsen har vedtaget at søge en sådan iværksat. Under de
økonomiske forhold, der for tiden råder i samfundet, kan man
muligvis ikke vente en meget stærk tilgang, men bestyrelsen har
det håb, at den voksende interesse i befolkningen for museets
arbejde vil vise sig i en stadig vækst i medlemstallet. Denne
udvikling vil yderligere underbygges gennem museets årbog,
der ydes medlemmerne gratis, og hvis værdi er væsentlig højere
end minimumskontingentet. Bestyrelsen opfordrer indtrængende
selskabets medlemmer til at virke for tilgang. Hvis medlemmer
ne selv er tilfreds med de ydelser, som selskabet præsterer, er

det selskabets håb, at de inden for deres bekendtskabskreds
og virkekreds vil bestræbe sig på at skaffe nye medlemmer.
På selskabets sidste generalforsamling rejstes spørgsmålet om
eventuelt at søge gennemført en belysning af Kronborgs mure
til glæde for turister og for de forbipasserende skibes passa
gerer. Spørgsmålet har for så vidt ringe interesse for selskabets
egen virksomhed, men da det faktisk interesserer mange men
nesker, ikke mindst de, der arbejder med dansk turisme, har
sagen været ventileret, og en prøvebelysning af slottet har været
iværksat. Sagen er ikke færdigbehandlet, og hvad der kommer
ud af de iværksatte undersøgelser, kan der derfor ikke siges
noget om endnu, men der kan naturligvis ikke ses bort fra at
spørgsmålet har to sider, og at den æstetiske vurdering af denne
sag er særdeles betydningsfuld. Kronborg er et af vort lands
værdifuldeste arkitekturværker, og en eventuel belysning må
derfor foranstaltes under sådanne omstændigheder, at de æste
tiske værdier ikke forringes, men snarest i stedet fremhæves.
Spørgsmålet om udvidelser af museets lokaler er endnu ikke
blevet løst. Det vil forhåbentlig kunne ske i fremtiden, og
selskabet vil her af al evne støtte museet i dets bestræbelser
for gennemførelsen af nødvendige forbedringer af dets arbejds
vilkår.
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BESTYRELSE

Professor, dr. techn. C. W. Prohaska, R. af Dbg., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R. af Dbg., DM., næst
formand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R. af Dbg., DM.
Direktør, civilingeniør C. A. Møller, K. af Dbg., DM.
Borgmester Sigurd Schytz.
Kommandør, fyrdirektør P. E. B. Sinding, K. af Dbg., DM.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LI VSVARIGE
Andersen, N., direktør, Odense.

Bendix, Adam B., direktør, Hellerup.
Benzon, Boje, fabrikejer, dr. sc.,
Stokkerup.
Blache, H. H., direktør, dr. techn.,
Charlottenlund.
Buck, Aage, grosserer, Kbhvn.
Bærentzen, Axel, redaktør, Kbhvn.
Bøgelund-Jensen, S., direktør,
Kbhvn.

Cahnbley, John, grosserer, Kbhvn.
Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle.
Christensen, P., fhv. borgmester,
Helsingør.
Christensen, T. C., skibsreder,
Kbhvn.

Dahl, M. C., direktør, Kbhvn.
Dalhoff, Johannes, departements
chef, Kbhvn. f
Dinesen, O., proprietær, Præstø.
Dithmer, G., direktør, ingeniør,
Kbhvn.

Eilschou-Holm, V., læge, Kbhvn.
Ekman, Oskar, civilingeniør,
Kbhvn.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører,
Kbhvn.
Finsen, Aage, kreditforenings
direktør, Gentofte.

Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk.
Grandjean, Louis E., direktør,
Kbhvn.
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Granzow, Ernst, direktør, Klam
penborg.

Hagedorn, H. C., overlæge, dr.
med., Gentofte.
Hansen, Henning, arkitekt, Valby.
Hansen, Knud, skibsreder, Kbhvn.
Hansen, fru skibsreder Willie C. K.,
Kbhvn.
Harhoff, Preben, skibsreder, Kbhvn.
Hasselbalch, K. A., godsejer, dr.
med., Snekkersten.
Hatt, Gudmund, professor, dr. phil.,
Kbhvn.
Heering, Peter, fabrikant, Kbhvn.
Henriques, C. B., højesteretssag
fører, Kbhvn.
Hoffmann, J. H., civilingeniør,
Charlottenlund.
Horn-Lassen, Kaj, grosserer,
Kbhvn.
Houmøller, A., direktør, civil
ingeniør, Hellerup.
Hvidt, L. N., dispachør, Kbhvn.
Højgaard, Knud, civilingeniør,
Kbhvn.

Ingholt, Poul, bankdirektør, Kbhvn.
Jacobsen, Georg, bankdirektør,
Odense.
Jacobsen, Svend F., direktør,
Kbhvn.
Jacobsen, Walther, direktør, Kbhvn.
Jensen, Henry L. W., grosserer,
Kbhvn.
Jensen, J. Gotfred, skibsreder,
Århus.
Jensen, P. C., skibsreder, Gentofte.
Jensen, P. J., godsekspeditør,
Kbhvn.
Johansen, Frits, direktør, Kbhvn.
Juel-Christensen, Ove, grosserer,
Hellerup.

Kampmann, Chr., ingeniør,
Charlottenlund.
Kampmann, Per, civilingeniør,
Charlottenlund.
Kauffmann, Ernst v., bankdirektør,
Kbhvn.
Kemp, Frithjof, overretssagfører,
Kbhvn.
Knudtzon, Th., højesteretssagfører,
Gentofte.
Kraft, F. W., direktør, Kbhvn.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.

Lading, Henry P., direktør, Char
lottenlund.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul,
Kbhvn.
Leth, Peter, grosserer, Kbhvn.
Linge, W., grosserer, Kbhvn.
Lorentzen, Poul, civilingeniør,
Kbhvn.
Lund, Carl C., tandlæge, Hellerup.
Lund, Svend Aage, chefredaktør,
Charlottenlund.
Lundbeck, H., fabrikejer, Kbhvn.

Mansa, H. H., direktør, civil
ingeniør, Charlottenlund.
Millech, Bruno, grosserer, Kbhvn.
Munck, Niels, civilingeniør, direk
tør, Charlottenlund.
Møller, A. C., direktør, civil
ingeniør, Kbhvn.
Møller, E. S., ingeniør, Vedbæk.
Nielsen, Niels, professor, dr. phil.,
Kbhvn.
Nielsen, Oluf, bankdirektør, Kbhvn.
Nissen, H. H., grosserer, Kbhvn.
Nørregaard, dr. phil. Georg, Kbhvn.
Næser, Vincent, læge. Gentofte.

Olsen, Edv., grosserer, Helsingør.
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Olsen, J., generalkonsul, Nivå.

Pade, H. W., direktør, ingeniør,
Klampenborg.
Penter, Emil, grosserer, Kbhvn.
Petersen, Harald, murermester,
Snekkersten.
Petersen, Ingo, direktør, Kbhvn.
Petersen, K. K., direktør, Kbhvn.
Prior. Alexis J., arkitekt, Kbhvn.

Ragoczy, L., direktør, Kbhvn.
Reimann, A., godsejer, Stensved.
Rothe, Fr., kontorchef, Kbhvn.
Shaw, G., højesteretssagfører,
Kbhvn.
Simon, L., grosserer, Charlottenlund.

Stallknecht, Kai, grosserer, Kbhvn.
Strand, Victor B., grosserer, Kbhvn.
Svarrer, Hans, grosserer, Odense.
Svendsen, O., skibsreder, Kbhvn.
Svenningsen, Hans, skibsreder,
Kbhvn.
Thomasen, S. A., grosserer, Kbhvn.
Tobiesen, Hans, direktør, Kbhvn.
Tomdrup, Bernhard, fabrikejer,
Hellerup.
Tuxen, K. H., skibsreder. Kbhvn

Vestberg, Jens, børssekretær,
Kbhvn.

Willumsen, Fanny, frk., Kbhvn.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbhvn.
Wright, H. K., ingeniør, Kbhvn.
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Agger, Knud, kunstmaler,
Helsingør.
Ahrensberg, H. M., husejer,
Kvistgaard.
Albertsen, R. L., adm. direktør,
orlogskaptajn, Kbhvn.
Albrechtsen, A., snedker, Helsingør.
Albrechtsen, Val., montør, Espergærde.
Albrectsen, Erling, museumsinspek
tør, cand. mag., Odense.
Allerup, Otto, vinhandler, Kbhvn.
Andersen, Allan E., købmand,
Helsingør.
Andersen, Arvid S., konsul,
Helsingør.
Andersen, Aug., portør, Snekkersten.
Andersen, B. Nordstjærne, kapel
mester, Kgs. Lyngby.

Andersen, Børge Bjørn, skibs
ingeniør, Hundested.
Andersen, C., sparekassedirektør,
Hillerød.
Andersen, C. E., kioskejer, Valby.
Andersen, E. V., smed, Helsingør.
Andersen, Harry, bogtrykker,
Helsingør.
Andersen, Henning, stud, techn.,
Helsingør.
Andersen, Holger, redaktør,
Helsingør.
Andersen, Jens, Kbhvn.
Andersen, J. Chr. A., fhv. værk
mester, Frederiksberg.
Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund.
Andersen, O. J. E., driftsbestyrer,
Helsingør.
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Andersen, P. E. T., restauratør,
Helsingør.
Andersen, P. H., lods, Kastrup.
Andersen, Rasmus, grosserer,
Kbhvn.
Andersen, Ulf Rørdam, repræsen
tant, Kbhvn.
Andersen, Vagn, civilingeniør,
Bagsværd.
Andersen, Volmer, bogtrykker,
Helsingør.
Andersson, Andrew R., Brede
pr. Lyngby.
Andreasen, E., sekondløjtnant,
Rungsted Kyst.
Andreasen, Viggo, politibetjent,
Kbhvn.
Andresen, Ghr., skibsreder, Kbhvn.
Andrup, Otto, museumsdirektør,
mag. art., Hillerød.
Ankjærgaard, H. J., togfører,
Helsingør.
Antvorskov-Petersen, skrædermester,
Helsingør.
Arbejdernes Fællesorganisation,
Helsingør.
Arkil, Sigrid, lærerinde, Helsingør.
Arnsing, H. I., remisearbejder,
Helsingør.
Asmussen, Alfred, grosserer, Kbhvn.
Aspmann, A. V., skibstømrer,
Helsingør.
Aspmann, H. L. V., skibstømrer,
Helsingør.
Assens, biografdirektør, Helsingør.
Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund.

Bager, H. J., søfartschef, Kbhvn.
Bager, L. J., bogholder, Helsingør.
Bagh, Axel, ingeniør, Kbhvn.
Bang, Jørgen, direktør, cand. jur.,
Kbhvn.
Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst.

Barfod, Jørgen H., cand. mag..
Gentofte.
Barfoed, Jens, underdirektør,
Kbhvn.
Barfoed, Knud V., arkitekt, Kbhvn.
Baungaard, R., grosserer, Kbhvn.
Bay, Oluf, overretssagfører, Kbhvn.
Bech, Erik, politiadvokat, Kbhvn.
Behrend, Sv. Aa., prokurist, Kbhvn.
Beldring, Frederik A., dekoratør,
New Jersey, U.S.A.
Bengtsen, Poul Arensdorf, montør,
Helsingør.
Benzon, O., konstruktør, Kbhvn.
Benzon, fru Tove, Vedbæk.
Berg, skibsingeniør, Skelskør.
Berg, Erik, grosserer, Kbhvn.
Berg, Henry, snedkermester, Kbhvn.
Berg, O., direktør, Charlottenlund.
Berg, R., forfatter, Præstø.
Berg-Jensen, K., politibetjent,
Lyngby.
Berning, A. G., landsretssagfører,
Helsingør.
Bertelsen, Axel, rentier, Kbhvn.
Berthelsen, Vald., forretningsfører,
rådmand, Helsingør.
Beyer, C. K., civilingeniør, Kbhvn.
Bie, Kirsten, Snekkersten.
Bilstein, Alfred, grosserer, Kbhvn.
Bindslev, Alfred, borgmester,
Kbhvn.
Birkholm, C., købmand, Helsingør.
Bischoff, J., Kbhvn.
Bjerregaard, N., auktionsmester,
Frederikshavn.
Blehr, Ellen, fru, Oslo.
Blichert, Ejnar, kommunelæge,
Holte.
Blok, L. M., distriktsingeniør,
Ringkøbing.
Boa, A. W., fabrikant, Gentofte.
Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj.
Boesen, Preben, dr., Sverige.
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Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter,
Ærøskøbing.
Bohr, Niels, professor, dr. phil.,
Kbhvn.
Bojesen, Fanny, fru, Kbhvn.
Boldt, Carl, fhv. hovmester, Kbhvn.
Boldt, Oscar, fhv. hovmester, Kbhvn.
Borg, Chr., grosserer, Kbhvn.
Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef,
Helsingør.
Boscvang, C., kunstmaler, Hellebæk.
Bosevang, fru kunstmaler C.,
Hellebæk.
Boy, Søren, købmand, Skelskør.
Bracher, Willy, forstander, Kastrup.
Brammer, Kai, boghandler,
Helsingør.
Brandt, Harry B., læge, Kbhvn. f
Bremerstent, E., overbibliotekar,
Helsingør.
Brems-Pedersen, K., pens, lods,
Helsingør.
Briand de Crèvecoeur, E., kontre
admiral, Humlebæk.
Broch, Axel, stadsskoleinspektør,
Helsingør.
Broch, K. O., toldkontrolør, Kbhvn.
Broegaard, Jørgen A., forstander,
Ollerup.
Broen, Paul, Klampenborg.
Brossard, I. M., Antibes, Frankrig.
Brovil, Verner, Randers.
Brun, Erik, landsdommer, Hellerup.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbhvn.
Brøker-Sørensen, P., entreprenør,
Holbæk.
Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund.
Buchthal, Fritz, dr. med., Skods
borg.
Budtz, Otto v. Egede, landinspektør,
Kbhvn.
Burmeister & Wain A/S, Kbhvn.
Busk, H., landsretssagfører, Vejen.

Biinncr, Ellen, lærerinde, Helsingør.
Bærentsen, H., landsretssagfører,
Kbhvn.
Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbhvn.
Bønnelycke, Chr., grosserer, Kbhvn.
Børgesen, B. E., murermester,
Helsingør.
Børsen, H., civilingeniør, Kbhvn.
Böwadt, E., tømrerlærling, Tølløse.
Baastrup, Vilh., kommunelæge,
Kbhvn.

Carlsberg Bryggerierne, Kbhvn.
Carlsen, Ove, skibsbygmester,
Helsingør.
Carlsson, J., barbermester,
Helsingør.
Carstens, Karen, lektor, Kolding.
Carstensen, Harald, civilingeniør,
Lyngby.
Christensen, Carl G., befragter,
Sæby.
Christensen, C. D., togfører,
Helsingør.
Christensen, Chr., adm. direktør,
Kbhvn.
Christensen, Ejvind, købmand,
Kbhvn.
Christensen, Folmer, malermester,
Snekkersten.
Christensen, Jens Ivar Barfod, told
assistent, Snekkersten.
Christensen, Jørgen, prokurist,
Kbhvn.
Christensen, K., overassistent,
Helsingør.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, Kr., forvalter, Kbhvn.
Christensen, Marius, murermester,
Lyngby.
Christensen, N. O., landsfoged,
Godhavn.
Christensen, Peter, Alsted.
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Christensen, Robert A., direktør,
Kbhvn.
Christensen, Roger, farvehandler,
Helsingør.
Christensen, Viggo, fhv. overborg
mester, Kbhvn.
Christiansen, Alfred, maskinmester,
Helsingør.
Christiansen, Chr., kranfører,
Helsingør.
Christiansen, Chr., skibsbygmester,
Rønne.
Christiansen, C. P., detailhandler,
Helsingør.
Christiansen, H. J., forretningsfører,
Kbhvn.
Christiansen, Haldur, snedker
mester, Helsingør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer,
Jægersborg.
Christiansen, Michael Bohn,
ingeniør, Göteborg.
Christie, Andreas, afdelingschef,
Holte.
Clausen, A., snedkermester,
Helsingør.
Clausen, E. Th., grosserer, Kbhvn.
Clausen, H., bestyrer, Helsingør.
Clausen, H. A. M., restauratør,
Helsingør.
Clemen, M. V. D., bogholder,
Helsingør.
Cordsen, Henning, fabrikant,
Kbhvn.
Cruse, Erik Bang, ingeniør, Kbhvn.

Dahl, Paula, sygeplejerske,
Helsingør.
Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejn
smed, Helsingør.
Dalgaard, A., boghandler,
Helsingør.

Dammann, Herbert, Hamborg.
Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“,
Kbhvn.
Dampskibsselskabet „Dannebrog“,
Kbhvn.
Dampskibsselskabet „Heimdal“ A/S,
Kbhvn.
Dampskibsselskabet „Progress“,
Kbhvn.
Dampskibsselskabet „Torm“ A/S,
Kbhvn.
Danckwardt, C., ingeniør i Sø
værnet, Kbhvn.
Danielsen, G. E., kriminalassistent,
Helsingør.
Danielsen, Otto, befragter, Kbhvn.
Danielsen, Aa., slotsbetjent,
Snekkersten.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbhvn.
Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød.
Davidsen, L., kommuneingeniør,
Espergærde.
Den danske Landmandsbank,
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Reynolds, W. F. 5z, 70
„Riberhus“ h/s 49, 118*
Ribero, Diego 43, 43*
Roepstorff, Ulrich W. de 5z, 106
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Schmiegelow, Ernst, prof. 51, 22 ff.,
52*
Schmiegelow, Otto, plantageejer 51,
23, 38
Schneider, A. 45, 93*, 98 ff.
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Simonsen, Chr., assessor 42, 35
„Sir Karl Knudsen“ m/t 49, 124*
Skamstrup kirke 46', 147*
Skanør 45, 17 ff., 63*, 79* ; kirke
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skibsbyggeri 44, 136*; 48, 51*
skibsfund, Dasjur 50, 115*; Falster
bo 45, 53*, 55*; Gokstad 46,
168*; Hjortespring 46, 136*;
Kolding 44, 119 ff. ; 46, 150* ;
Nydam 46, 137 ff., 138 ff.*;
Oseberg 46, 145*; Rebæk 44,
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Staal, kapt. 51, 34
Sundet, lurendrejere 42, 17 ff.
Svanemøllen 44, 66*
Svedstrup, J. V., løj tn. 49, 149
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tøjer 5z, 60*, 62*, 63 ff.
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Vestindien, Dansk 46, 179* ; 49,
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vikingeflåder 46, 65 ff.

152

vikingetog 49, 41*
Winchester 44, 115*
Windhunden“, anker 51, 109*
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akket være den forståelse for museets kulturhistoriske
opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, der står i nær
tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes i væsentlig grad
at få dækket de med udgivelsen af denne årbog forbundne
udgifter.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker
hermed sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner,
der ved tegning af annoncer eller ved gaveydelse har støttet
udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde

publikation :
Aalborg Værft A/S
Aarhus Havn

Assurance-Compagniet Baltica A/S
Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri
Carlsberg Bryggerierne
Danmarks Nationalbank

Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd
Det Danske Petroleums Aktieselskab
Dansk Shell A/S
Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt.

A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik
Frederikshavns Værft og Flydedok
Kjøbenhavns Handelsbank A/S
Peter F. Heering
Aage Hempel
I. C. Hempel’s Skibsfarve-Fabrik
A/S Holeby Dieselmotor Fabrik
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Kastrup Glasværk A/S

Københavns Havnevæsen
Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, Lmt.

Den danske Landmandsbank A/S
K. F. Marstrands Eftf.
Nakskov Skibsværft

A/S Nordiske Kabel- og Traadfabrikker
Privatbanken i København A/S
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia
Thomas B. Thrige
Tuborgs Bryggerier
Iver C. Weilbach & Co.

AALBORG VÆRFT A/S

AARHUS
HAVN

Danmarks mest centrale
VANDDYBDE OP TIL 10 M.

MODERNE
KRANER

HURTIG
LOSNING

ASSURANCE-COMPAGNIET BALTICA A/S
BREDGADE 42, KØBENHAVN K
Afdelingskontorer og agenturer overalt i Danmark

A

KTI

ES

EL

SKABET

BURMEISTER & WAIN S
MASKIN -

OG

SKIBSBYGGERI

KØBENHAVN•

L

DANMARK

FORSI KRI N G S - A K T I ESELSKABET

DANSKE LLOYI)
HOLMENS KANAL 42

.

KØBENHAVN K

Fra stabelafløbning til ophugger
plads er Esso skibets trofaste og
uundværlige ledsager.
Det glider ud i sit rette element
på Esso Stabelafløbningsfedt, det
bunkrer Esso Diesel-og Fuel Oil,
og det smøres med Esso Smøre
olier. Hvor det end færdes på de
syv have, står der på alle større
havnepladser Esso-folk parat med
de fineste kvalitetsprodukter og
den mest udstrakte service.

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB

FREDERIKSHAVNS VÆRFT
&
FLYDEDOK A/s
FREDERIKSHAVN • DANMARK

K J 0 B E N HAVN S
HANDELSBANK
HOVEDKONTOR: HOLMENS KANAL 2
85 AFDELINGER OG FILIALER

AKTIEKAPITAL KR. 50.000.000
RESERVER
KR. 65.000.000

J

siden 1915 . . .

alle slags farver

til alle slags skibe.

Am aliéna de S

•

Central 3842

København K
ledn.)

det er IIEMPFL der fremstiller ÄAVITEX bundfarverne.

...SØENS STIFINDER
Skibe, udstyret med Ray
theon Mariners Pathfinder
Radar, har øjne som en kat
... øjne, som med lethed ser
igennem mørke og de tæt
teste tågebanker. Derfor be
tyder Raytheon Mari
ners Pathfinder Ra
dar forøget hastighed

med større navigationssik
kerhed. De fleste af verdens
handelsfartøjer, som er for
synet med radar, har Ray
theon Radars installeret.
Raytheon er den første, der
tilbyder både 10 cen
timeter (S-band) og 3
centimeter (X-band).

AAGE HEMPEL
Oenoralrepræseniant for Rayiheon
Manufacturing Comp. Inc. U. S. A.

Kronborg - Vandkunsten - Tlf. C 24 84 - København K.

—*

i

Aktieselskabet

(Astrup Glasværk
KØBENHAVN

DEN DANSKE LANDMANDSBANK
HYPOTHEK- OG VEKSELBANK
AKTIESELSKAB

Hovedsæde: Holmens Kanal 12
København K

45 filialer i København og omegn
57 filialer i provinsen

Telegram adresse:

LANDMANDSBANK

PROVIANT - SPEDITION - KLARERING
Strandgade 69-71-73 (overfor toldboden)

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF.
er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør

i sundtoldtiden.

Aktieselskabet

NAKSKOV SKIBSVÆRFT
Nybygninger

Reparationer

Afdeling

DE FORENEDE MASKINFABRIKKER:
Skibshjælpemaskiner

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN

PRIVATBANKEN
I KJØBENIIAVN AKTS.
TELEFON: CENTRAL 1

BØRSGACE -R - KBHVN.

32 FILIALER

J_

SKANDINAVIA

THRIGE
ODENSE— KØBENHAVN

