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ÅRBOG 1952

Ny tekst i stedet for „Handels- og Søfartsmuseers årbog
1951 side 81 l. 3 f. n. til side 82 midt:

Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et brig
rigget fartøj, hvilket er i modstrid med de foreliggende oplys
ninger. Med „sloop“ betegnede man dengang et enmastet far
tøj rigget med et fast rejsende spryd og klyverlejder i modsæt
ning til kutteren, der havde en liggende klyverbom til at rigge
ind, jvf. Steel : Elements of mast making, sail making and
rigging 1794. Sluppen var i reglen et fyldigere skib end kut
teren og lavere rigget end denne. Efter Steel kunne en sloop
være forsynet med følgende sejl: mainsail, trysail, squaresail,
topsail, save all topsail, gaff topsail, top gallantsail, watersail,
foresail, jib, storm jib, flyingjib, ring tail sail.
Normalt har kun storsejl, råsejlet (bredfokken), råtopsejlet,
gaffel topsejlet, stagfokken, klyveren og jageren været benyttet,
de øvrige sejl er stormsejlet (trysail) samt ganske lette sejl, der
kun har været benyttet i meget flovt vejr.
Den danske betegnelse „slup“ dækker et enkeltmastet fartøj
med stang og har normalt en hækbygget skrogform med nogen
lunde ret stævn. Med „jagt“ knytter man på dansk ligeledes
forestillinger om såvel rigning som skrogform. Betegnelsen „jagt
bygning“ anvendes således selv om tremastede skibe, endog om
disse f. eks. er barkriggede. Jagtrigningen har ingen stang i
modsætning til kutter og sluprigning.
Jagten er ligesom sluppen forsynet med fast spryd og klyver
lejder, og dette er muligvis en af årsagerne til, at „Nelly and
Isabel“ er blevet betegnet som jagt af de danske fiskere, selv
om jagten normalt ikke fører stang. Undtagelsesvis har dette
dog været tilfældet, som f. eks. jagten „Neptunus“ af Malmø,
bygget i Viken 1813, der er rigget med topstang og både fører
fast bredfok og fast topsejl, svarende til sluprigningen.

Ovenstående bemærkninger vedrørende skibstypen slup, ud
arbejdet af ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen, blev ved
sætningen af Handels- og Søfartsmuseets årbog 1931 ved en
beklagelig fejltagelse ikke medtaget i direktør Louis E. Grandjeans afhandling „H or nbækstrandin gen og Johannes Ewald“.
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andels- og Søfartsmuseet har haft den store sorg at miste
et af sine mangeårige komitémedlemmer. Den 19. jan.
1952 afgik museumsinspektør Chr. Axel Jensen ved døden.
Magister Jensen har siden juni 1928 haft sæde i museets komite
som repræsentant for Nationalmuseet. Magisteren har i hele
denne lange periode med den største interesse fulgt museets
udvikling. Hans store viden og museumsmæssige erfaring har
altid stået til museets rådighed, og han har her som over for
landets mange kulturhistoriske museer ved mangfoldige lejlig
heder ydet en værdifuld bistand. Som landets øvrige museumsmænd føler museets leder sig i dyb gæld til ham og takker
ham af et oprigtigt hjerte for venskab, vejledning og belæring
gennem de mange år.
Direktør, dr. techn. Chr. Overgaard, der ligeledes ind
trådte i styrelsen i juni 1928, har efter 24 års medlemsskab i
komiteen ønsket at udtræde, og direktør for Statens bygnings
væsen O. K. Larsen er ved sin udnævnelse til stiftamtmand
over Københavns amt ligeledes udtrådt af komiteen. Museet
bringer de to herrer sin tak for mange års medarbejde og for
den interesse de altid har vist museets anliggender.
I de herrers sted er museumsdirektør, dr. phil. Johannes
Brøndsted, Nationalmuseet, direktør H. P. Christensen, Hel
singør Skibsværft, og kontorchef H. E. Holten, Indenrigs- og
Boligministeriet, indtrådt i komiteen ; museet byder dem alle
velkommen til arbejdet.

H
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Museet har også på anden måde lidt et smerteligt tab, idet
kustode August Nielsen den 19. maj 1952 efter længere tids syg
dom afgik ved døden. Kustode August Nielsen har været knyttet
til museet siden dets oprettelse i 1915. Efter et ulykkestilfælde
i sin ungdom, der helt forandrede hans bane, gik kustode
Nielsen ind i arbejdet for museet med en sjælden ildhu og
pligtopfvidenhed. Han har udført sit arbejde til ledelsens fulde
tilfredshed og har været en fortrinlig medarbejder. Han var
venlig og forekommende over for museets besøgende. Museet
skylder ham tak for hans gode indsats, og museets leder og
øvrige personale bevarer mindet om hans venlige væsen og
sympatiske personlighed.
Museets samlinger har i årets løb modtaget mange værdi
fulde forøgelser. Fra museets opmåler, bådebygger Chr. Nielsen,
Fejø, er modtaget ialt 15 opmålingstegninger: 3 smakkejolle
„Hertha“ af Kalø, bygget 1902 af bådebygger Hans Petersen,
Sønderballe, til fisker Hans Jørgensen, Gennerstrand ved Løjt,
benyttet til krogfiskeri af makrel, til sætning af flyndergarn
samt til ålevåd; pram fra Hjerting til kystfiskeri; krydsjagt
XXVII, bygget 1890 af skibsbygmester N. F. Hansen, Odense,
en af de yngste og største krydsjagter - en model af denne kryds
jagt er nu under arbejde hos Chr. Nielsen; Lohalsbåd RU 351
„Viktoria“ af Lohals, bygget 1918 af bådebygger Jens Jørgen
sen og Søn, Lohals, til fisker Frederik Frederiksen, Lohals, halv
dæksbåd til sildefiskeri, skovlvåd og ålevåd; „Caroline Mar
grethe“, NG 561, af Kerteminde, bygget 1909 af bådebygger
R. Tygesen, Kerteminde, til fiskerne Johs. og J. P. M. Thygesen, Kerteminde, halvdæksbåd benyttet til sildefiskeri samt om
sommeren til østersfiskeri og som lastbåd. „Helga“, Kr. 1041
af Omø, bygget 1913 af bådebygger Jensen, Nyborg, til fisker
Jørgen Fr. Iversen, Omø, en typisk mindre skovlvådsbåd til de
indre danske farvande, desuden benyttet til ålevådsfiskeri samt
til garn og krogfiskeri; jagten „Castor“, bygget 1867 af skibs
bygmester E. C. Benzon, Nykøbing F. „Castor“, der betegnede
en ny konstruktion indenfor jagtbygningen, er bygget til paket
fart mellem Nykøbing F. og København. Efter samme tegning
blev en række andre jagter byggede: „Minerva“ af Kragenæs,
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Kustode August Nielsen.

„Vega“ og „Vesta“ af Bandholm, „Zeus“ og „Leda“ af Ny
købing F. samt „Pollux“ af Stubbekøbing. Af „Castor“ ejer
museet i forvejen en model udført af Chr. Nielsen.
Endvidere er udført opmålinger af en havbåd fra Hvide
Sande samt efter Nationalmuseets opfordring en sildevådsbåd,
en 24 fods sildekåg bygget i 1915 i Vildsund af Søren Dissing
til Søren N. Sørensen, Vester Vildsund. Endelig har opmålings
rejsen i sommeren 1951 givet følgende resultater: Slikåg,
KAP 12, bygget 1919 af skibsbygger August Poulsen, Kappel,
forsynet med dam og benyttet til garn- og krogfiskeri; slikåg
Schle 9, bygget 1917 af bådebyggerne Poulsen & Mathiesen,
Arnæs, benyttet til fiskeri på Slien fra Arnæs til Slesvig ; motorkåg „Margot“, Schle 19 af Slesvig, bygget 1949 af bådebygger
Poulsen & Mathiesen, Arnæs, til fisker Meyer, Slesvig; dam
jolle Ecke 109, af Eckernførde, bygget 1918 af skibsbygmester
Glasau, Eckernførde, benyttet til garn og krogfiskeri; 28 fods
2 smakkejolle fra Eckernførde, bygget 1880 af skibsbygmester
Glasau, Eckernførde, benyttet til vådfiskeri på Kielerbugt, ved
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Eckernforde, Flensborg fjord og Åbenrå, samt sluttelig Eckernførde-båd Ecke 32, bygget 1890 af Glasau i Eckernforde, be
nyttet på kysten fra Kiel til Åbenrå såvel til krog- som til garnog vådfiskeri.
I årets løb er indkøbt en model af fiskemotorgaleasen „Dora
Venø“ bygget 1947 på Nyborg Skibsværft til Kr. Venø, Esbjerg,
udført af skibsbygger Gunnar Winther, Nyborg, en overordent
lig værdifuld og veludført model. Et nyt modelarbejde af gale
asen „Stylsvig“ bygget 1909 i Fåborg, nu „Dannevirke“ af
Lohals, er sat i gang hos Gunnar Winther. Ligeledes er en model
af vagerkutteren „Løvenørn“ 1846, konstrueret af E. P. Bonnesen i arbejde hos lokomotivfører Møller Pedersen, Randers.
Som testamentarisk gave fra enkefru Ellinor Wandahl,
København, er modtaget en farvelagt tegning af Jacob Peter
sen, 1848: jagten „Christiansgave“, kapt. A. C. Wandahl, en
gouache af ubk. : 2 m bramsejlskonnert „Lucinde“, maleri af
ubk. : barken „Herluf Trolle“, kapt. A. C. Wandahl, glasmaleri
af samme skib, udført 1858, samt halvmodeller af en jagt og
en båd. Af skibskonstruktør Otto Benzon, Kbhvn. er skænket
to tegninger af Mathias Lütken: kutteren „Caroline“ og lods
båden „Esbern Snare“ af Helsingør samt krydstoldskonnerten
„Argus“, alle konstruktioner af E. C. Benzon, Nykøbing F. Fra
fru Elna Olsen, Kbhvn., er modtaget et maleri af J. Dahl,
1874: S/S „Helge“, dampskibsselskabet „Danmark“. En trofast
ven af museet, mr. I. M. Brossard, Antibes, Frankrig, har
skænket en farvelagt tegning, udført af giveren, forestillende
den danske bark „Faders Minde“, som kommer en fransk
skonnert til hjælp. Originalen er ophængt blandt andre votivgaver i kirken i Antibes. En samling flaskemodeller, udført af
giveren, er skænket af kaptajn Aaberg, Korsør. Fra fhv. hov
mestre C. og O. Boldt, Kbhvn., er modtaget et maleri af
C. Kensington: S/S „Washington“, en dampskibsmodel udført
af C. Boldt, en blyantstegning af S/S „Aurora“, knap og roset
af Thingvallaselskabets uniformskasketter samt reproduktioner
af S/S „Stanton“, S/S „Julie Lynn“, S/S „N. A. Christensen“,
S/S „Hekla“, S/S „Norge“, S/S „Geyser“, S/S „Avance“,
skoleskibet „København“ og Vilh. Arnesens fotogravure „En
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Motorgalcase „Dora Venø“ af Esbjerg, 1947.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Thingvalladamper forlader København“. Af fru Christiane
Jensen, Kbhvn., er skænket et oliemaleri, sign. A. Chr. : Den
gamle lodsjolle i Helsingør havn ca. 1915. Fra Verner Ander
sen, Kbhvn. en tegning af en model af en kogge o. 1470 i
British Museum og af kontorchef Munthe Morgenstierne, Hel
singør, 16 tegninger i tusch og bly af Caroc: fartøjstyper fra
1870-erne. Som gave fra rederiet J. Lauritzen er modtaget en mo
del af en peruviansk caballito. Ved køb er erhvervet et farvelagt
stik af Cruikshank: Ostende Packet, 1824, et maleri af ubk. :
barkskibet „ J. H. Løve“ af Helsingør, et maleri af Peter Eggers,
1878: Fyrskibet på Gedser rev. Ved køb er ligeledes erhvervet
en samling stik af Groenewegen med fremstilling af hollandske
skibstyper fra 1700-tallet samt et glasmaleri af fregatten „Den
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Drag“, kaptajn Peter Brodersen af Amrum, 1800. Under et
besøg af direktør Klem på Rømø i sommeren 1951 udlåntes
ved elskværdig imødekommenhed af forskellige Rømøboer nogle
farvelagte tegninger, af hvilke der siden er udført kopier af
kunstmaler Th. Kjølner, Hillerød. Det drejer sig om en frem
stilling af hvalfangeren „Emma“ af Hamborg 1817, reder Peter
Heinrich Mohrmann og kommandør Hans H. Carl af Rømø,
hvortil originalen ejes af gårdejer Henning Thye, Vesterhede,
samt om en farvelagt tegning af J. J. M. Bang : hukkerten „De
Jonge Goose“ og jagten „Den Islandske Havfrue“, der ejes af
gårdejer Søren Hansen, Juvre; endvidere en farvelagt tegning
af Chr. Hansen Mikkelsen, forestillende ham selv i prisonen i
England, hvor han var regnskabsfører ; originalen ejes af Hans
Buhl, Rømø.
Til skibsbygningsafdelingen er fra fru Ellen Hansen, Skovs
hoved, modtaget en mindre samling skibstømrerredskaber, hid
rørende fra bådebygmester Eduard Hansens værft, Skovs
hoved; Grønlandsdepartementet har skænket ornamenter fra
S/S „Hans Egede“, navneplader fra jagten „Karen“ bygget
1846 i Nakskov er skænket af skibsfører N. P. Marcussen,
Odense. Som gave fra fhv. sejlmagermester Georg Christensen,
Grønlands Styrelse, er modtaget en sejlmagerbænk med red
skaber.
Med elskværdig tilladelse af Universitetets etnografiske
Museum, Oslo, er udført kopier af en række farvelagte teg
ninger fra de dansk-ostindiske besiddelser af guvernør Peter
Anker. Det drejer sig om prospekter af Trankebar set fra land
siden 1789, det kongelige guvernementshus i Trankebar 1793,
Frederiksnagor set fra Huglifloden 1790 samt nogle dansk
ostindiske uniformsbilleder: artilleriofficer, artillerist, korporal
i det ostindiske korps, musketer af korpset samt guvernørens
schobdar. Et maleri af Mary Hohlenberg: guvernørboligen i
Serampore 1830 er tilgået som testamentarisk gave fra ekspe
ditionssekretær Holger Hornemann. Fru Marckmann-Hansen,
København, har skænket to farvelagte tegninger, der hidrører
fra skibsreder C. T. Boalth: „S. W. View of the House and
Residence of C. T. Boalth, Esqr. of New Town Cuddalore“ og
„View of the Interieur of the Sion Church of Cuddalore“.
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Glasmaleri af ubk.: Fregatten „Den Drag“, 1800.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
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Hos en københavnsk kunsthandler er indkøbt nogle tegnin
ger af P. A. Plum udført på korvetten „Galathea“s ekspedition
1845-47: søofficer, krigsfartøj og „Fra „Galathea“s dæk“, der
supplerer de tidligere erhvervede tegninger fra denne berømte
ekspedition. Den værdifuldeste erhvervelse til koloniafdelingen
er dog købet af Bemh. Grodtschillings dobbeltportræt af grøn
lænderne Pock og Kiperock, de første grønlændere der gæstede
Danmark og som lod deres færdighed som fangere beundre i
det grønlandske bådeoptog i Slotsholmens kanaler i 1724. Museet har ligeledes indkøbt dele af et engelsk fajancestel,
bestående af et lågfad, en skål, en sovseskål samt nogle tallerke
ner med prospekter fra de dansk-vestindiske øer.
Til den nautiske afdeling er som gave fra brofoged Johs.
Agner Nielsen, Kastrup, modtaget et kompas med kardansk
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ophængt rose, fremstillet o. 1840 af firmaet Iver C. Weilbach.
Kompasset har været benyttet ved istransporttjenesten på Stor
strømmen ; en håndskreven øvelsesbog i navigation, udført
1854 af Lauritz Schiønnemann, er skænket af fru Martha
Schiønnemann, en metalring fra en pejlskive er tilgået som
gave fra fisker Marcus Jensen, Hornbæk, en afstandsmåler er
skænket af kredslæge Jens Jensen, Glostrup.
Kortsamlingen er ved køb forøget med kortet over Nord
jylland fra Waghenaers Speculum Nauticum 1586; Daniæ
Regni Typus, Ortelius ca. 1590; kort over Danmark 1685;
Øresund, Chart of the Straits, af Nordenanker 1801. Det er
ligeledes lykkedes at erhverve et smukt eksemplar af det store
franske kortværk „Le Neptune Francois“ 1693, der er indkøbt
fra England.
Museets samling af gamle tryk er forøget med en meget
stor samling af plakater og forordninger fra perioden 17221919, der er skænket af Rigsarkivet. Hr. K. V. Kock, Kbhvn.,
har skænket laugsartiklerne af 17/8 1784 for Det forenede
Pram- og Stenførerlaug i Kbhvn., firmaet Rosenkilde & Bagger,
Kbhvn., har skænket Det Kiøbenhavnske Asseurance Compag
nies octroy af 20/4 1726, fra landsretssagfører Sv. E. Kuhn,
Kbhvn. er modtaget Anhang til Søekrigs-Artikelsbrevet ang.
Byttes Uddeling, Kbhvn. 1809. Fra forskellige antikvarer er
endvidere indkøbt en række forordninger og plakater fra for
skellige områder: Prammændenes laugsartikler 1682, Commerce-traktaten mellem Danmark-Norge og Frankrig af 23/8
1742, Dansk-Vestindisk-Handelsselskabs octroy af 1778, pla
kater vedrørende diverse søfartsområder bl. a. neutrale skibes
sejlads i krigstider, instruktioner for kaperkaptajner samt Na
tionalbankens Octroy og reglement af 1818.
Af de øvrige erhvervelser skal nævnes en kopi af et lerkar
i skibsform fundet ved Glarkrogen i Vendsyssel, som museet
ved elskværdig imødekommenhed fra Vendsyssels historiske
Museum har ladet kopiere ved konservator K. Thorvildsen på
Nationalmuseet, en samling vejledninger ved brugen af læge
midler om bord er skænket af A/S Alfred Benzon, Kbhvn.,
nogle dåser fra et gammel skibsapotek er skænket af Grønlands-
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Maleri af Bernh. Grodtschilling : Grønlænderne Pock og Kiperock, 1724.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

departementet, et sølvbæger med indskrift „Glædelig Jul og
Glædeligt Nytår til Dem fra Marie 1906-1907“ (opr. gave
fra prinsesse Marie til hver af deltagerne i „Valkyrien“s togt
med prins Valdemar til Østasien) er skænket af inspektør J.
Madsen, Kbhvn. Som gave fra kunstneren er modtaget nogle
tegninger af konservator Peter Linde af dekorationer fra Hol
mens Kanal 36 i Kbhvn.
Bøger og arkivalier er skænket af ingeniør F. S. Andersen,
Hellerup, fhv. hovmestre C. & O. Boldt, Kbhvn., overbetjent
Herbert Dammann, Hamburg, Dansk Dampskibsrederiforening,
maskinmester Geo Frandsen, Kbhvn., malermester Fredholm,
Tåsinge, handelsministeriet, museumsinspektør Heine, Lyngby,
dr. comm. sc. Jorma Pohjanpalo, Helsingfors, pastor Ingstrup
Mikkelsen, Holte, driftsleder Orla Møller, Kbhvn., fru Kirstine
Nielsen, Ejsing og kaptajn Carl V. Sølver, Kbhvn.
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Endvidere har museets Søhistoriske Registratur modtaget
fotografier i større eller mindre tal fra en lang række givere:
Th. Andersen, Fredericia, Verner Andersen, Kbhvn., konstruk
tør Otto Benzon, Kbhvn., Brandts Boghandel, Svendborg, cand.
pharm. Brandt, Fåborg, maskinmester Carlsen, Thurø, slots
betjent Danielsen, Helsingør, Foreningen til Søfartens Fremme,
malermester Fredholm, Tåsinge, ingeniør F. Frydensberg, Fre
derikshavn, apoteker C. Hahn Thomsen, København, museums
inspektør Henningsen, Helsingør, dampskibsselsk. „Hetland“,
kustode H. P. Holm, Rønne, dr. Wilh. Lang, Leer, rederiet
J. Lauritzen, kontorchef Munthe Morgenstierne, Helsingør,
Museum für hamburgische Geschichte, fru kaptajn Elna Olsen,
Kbhvn., Præstø Amtsråd, skibsingeniør P. Laur. Rasmussen,
Odense, oberstinde Rønning, Charlottenlund, apoteker Strøyberg, Assens, museumsdirektør, kaptajn Traung, Gøteborg,
Trinity House, Leith, fru Ellen Wandahl, Kbhvn., firmaet
Iver C. Weilbach & Co., Det Østasiatiske Kompagni samt
Aarhuus Stiftstidende. Museet har endvidere suppleret sin foto
grafisamling gennem indkøb fra erhvervsfotografer og private
samlere, især kommunelærer Fredfeldt, Kbhvn.
For museet har det været en særlig glæde, at forskellige
erhvervsselskaber ved jubilæer har betænkt museet med kon
tante gaver og derigennem på værdifuld måde støttet museet i
løsningen af dets opgave.
Udover de ovennævnte gaver er indkommet kontante bidrag
til et beløb af kr. 64.208,11 fra diverse bidragydere : Chr. Borg,
Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866, Dampskibsselskabet
„Draco“, Dampskibsselskabet „Dania“, Dansk Dampskibsrede
riforening, Dansk-Fransk Dampskibsselskab, De danske Sprit
fabrikker, Det Forenede Dampskibsselskab, De Forenede Kul
importører, Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i
Danmark, Grønlandsdepartementet, rederiet C. K. Hansen,
Holm & Wonsild, rederiet M. Jebsen, Albert Jensen A/S,
A/S Motortramp, Otto Mønsteds Fond, Dampskibsselskabet
„Orient“, Svendsen & Christensen, Det Store nord. Telegraf
selskab, Tipstjenesten, Tuborgfondet, Kryolitselskabet „Øre
sund“ samt Åbenrå rederi. Museet tillader sig herved over for
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hver enkelt af de ovennævnte bidragydere at udtale sin varme
ste tak såvel for de tilgåede gaver i form af museumsgenstande
som for de ydede kontante bidrag.
Museumsbesøget har i 1951-52 omfattet ialt 66.107 per
soner, heraf 49.645 betalende og 16.462 gratis besøgende, en
stigning i forhold til året forud på 3.688.
I årets løb er katalogiseret 3.472 museumsgenstande og
1.106 fotografier. Museets bibliotek er vokset med 557 bind;
der er opklæbet godt 2.000 avisudklip med meddelelser af
kulturhistorisk interesse inden for museets fagområde. Det tid
ligere omtalte „kildeindeks“ med såvel emne- som navnesedler
inden for museets område er nu blevet påbegyndt og omfatter
pr. i. april 1952 ca. 28.000 kartotekskort. Disse er udskrevet af
fru Elisabeth Henningsen, frk Johnna Hansen og navnlig af
museumsinspektør Henningsen. Direktør Louis E. Grandjean har
til indekset gennemarbejdet serien „Memoirer & Breve“. Fru
Henningsen har foretaget udskrift af Rigsarkivets ældre skibs
lister fra 1745-1813 (General-Toldkammer- og Kommerce
Kollegiets arkiv), hvortil Rigsarkivet venligst har udlånt ma
teriale til behandling i museets lokaler. Der er endvidere op
taget en del mikrofotografier af tilsvarende stof fra Rigsarkivet.
Museet har desuden ved fru E. Henningsen ladet foretage
en afskrift af en dagbog fra en Ostindierejse 1672-75, ført
af skibskirurg Johan Petersen Cortemiinde ombord på skibet
„Oldenborg“ (Ny kgl. Samling 388, 40). Museet takker Det
kgl. Bibliotek for venlig imødekommenhed ved udlån af dette
manuskript. Manuskriptet vil blive udgivet i oversættelse og
forsynet med kommentarer i serien „Søhistoriske skrifter“ ved
museumsinspektør Henning Henningsen.
Museumsdirektør Klem har i sommeren 1951 foretaget en
studierejse til Rømø og til en række kulturhistoriske museer
i Jylland. Museumsinspektør Henningsen har aflagt studiebesøg
i bornholmske museer, på Koldinghus, i Varbergs Museum,
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Altona Museum samt Museum für
vaterländische Altertümer på Gottorp slot. 22. jan. 1952 holdt
museumsinspektøren efter indbydelse foredrag om „Danske Sø
mandsfester i europæisk belysning“ i „Museum für Hambur2
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gische Geschichte“. Inspektør Henningsen har modtaget Jørgen
Pades Mindelegat til hjælp ved udarbejdelsen af en historisk
redegørelse for linjedåben og dermed beslægtede skikke.
Museumsdirektør Klem har deltaget i „Danske Museers
Fællesråd “s møder samt i forskellige bestyrelsesmøder i „Dansk
kulturhistorisk Museumsforening“, i hvilke man især har be
skæftiget sig med en forbedret tilskudsordning for de danske
kulturhistoriske museer. D.K.M. afholdt årsmøde i København
d. 7. sept. 1951 i forbindelse med Dansk historisk Fællesfor
enings årsmøde sammested 7.-10. sept. Ved begge lejligheder
var museet repræsenteret ved Klem og Henningsen. I årets løb
har en kreds af privatpersoner, der dyrker maritime interesser
især indsamling af skibsbilleder organiseret sig i „Dansk Skibs
klub“, med hvilken museet har kontakt. Det i årbog 1951
omtalte landsudvalg for indsamling af kulturhistoriske foto
grafier har afsluttet sin virksomhed og er blevet afløst af en
ny organisation „Landsindsamlingen af gamle Fotografier“ til
hvilken følgende institutioner er tilsluttet : Frederiksborgmuseet,
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver, Nationalmuseet,
Statens Bibliotekstilsyn, Handels- og Søfartsmuseet på Kron
borg, Dansk kulturhistorisk Museumsforening, Det kgl. Biblio
tek, Dansk historisk Fællesforening, Den kgl. Kobberstiksamling
og Statens kunsthistoriske Fotografisamling.
Under forhandlinger med Dansk Tegner Ring og Tegner
forbundet har det været overvejet at oprette et arkiv for mer
kantile tryksager i tilslutning til museet, men af forskellige
grunde, bl. a. pladsmæssige, er denne opgave overladt til løs
ning andetsteds.
Fra museets bibliotek er i årets løb udlånt bøger gennem
Statens Bibliotekstilsyn og til museet bekendte privatpersoner.
Museet har stået i kollegial forbindelse med tilsvarende museer
i ind- og udland. Det har efter anmodning fra Rijnlands Ly
ceum Wassenaar fremsendt propagandamateriale til skolens
„danske uge“ 1952. Museet opnåede 22. juni 1951 fornyet
godkendelse af „Erhvervenes Indsamlingskontrol“. Af museums
besøg af mere speciel karakter skal nævnes officerer og mand
skab fra det engelske orlogsskib „Kilmorey“ i begyndelsen af
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juli 1951 samt engelske pædagogers besøg d. 31. marts 1952.
„Bombebøssen“, der befinder sig i museets lokaler tømtes d.
18. sept. 1951. Bøssen indeholdt et beløb af kr. 161,05, der er
overgivet til Sømandsstiftelsen „Bombebøssen“.
Blandt de betydningsfulde opgaver, som museet i årets løb
har beskæftiget sig med, bør endelig nævnes forberedelsen
af den kommende nyopstilling af afdelingen for det 20.
årh.s damp- og motorskibe. Til denne nyopstilling er af
Tuborgfondet for indeværende års vedkommende ydet en be
villing på kr. 12.000.00 som bidrag til udførelsen af montrer
efter tegning of arkitekt Tyge Hvass. Det er hensigten at søge
denne opstilling gennemført i det væsentlige i løbet af sommeren
1952. En fuldstændig færdiggørelse af opstillingerne vil først
senere kunne finde sted på grund af det store museumsbesøg
i sommersæsonen. Museet benytter lejligheden til at udtale sin
varmeste tak over for Tuborgfondet for den værdifulde hjælp,
som fondets bidrag vil være for gennemførelsen af denne
opgave.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS
DRIFTSREGNSKAB 1951-1952
UDGIFT

Administration og drift:
Lønninger m. m..............................
Rengøring af lokalerne ................
Opvarmning af lokalerne ............
Kontorhold og diverse udgifter ...

73-997,35
2.470,53
2.080,00
5.682,80
84.230,68

Museets samlinger:

Indkøb of museumsgenstande ................................
Transport og arbejdspenge ....................................
Assurance ..................................................................

22.366,93
3-394,65
1.455,65

Kr.

111.447,91

Indtægt ved forevisning .........................................
Statens tilskud ..........................................................
Private bidrag ..........................................................
Renter ........................................................................
Salg af Søhistoriske Skrifter ..................................
Underskud ................................................................

26.731,56
35.000,00
42.208,11
966,10
307,95
6.234,19

Kr.

111.447,91

INDTÆGT

De ovennævnte private bidrag jordeier sig således :
Otto Mønsteds Fond ...............................................
Tipstjenesten ............................................................

7.500,00
20.000,00
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Dansk Dampskibsrederiforening .........................
Grønlandsdepartementet ........................................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier
I Danmark .........................................................
De danske Spritfabrikker .......................................
En kreds af redere ...................................................

4.500,00
500,00
7.108,11

Kr.

42.208,11

2.000,00
600,00

I regnskabsårets løb har museet som gaver desuden mod
taget. museumsgenstande, hvis værdi skønsmæssigt må ansættes
til kr. 6.265,00. Endvidere er modtaget fra Tuborgfondet kr.
12.000,00 samt fra D.F.D.S. kr. 10.000,00 som bidrag til ud
førelse af ny opstillinger.

STATUS PR. 31. MARTS 1952

Aktiver :

I A Samlingen
pr. 1/4 1951...
B Indkøb af gen
stande 1951/52
C Modtagne gen
stande 1951/52

1.500.000,00
22.366,93
6.265,00
1.528.631,93

II A Bankbeholdning
pr. 31/3 r952 ■ i4-568>67
B Sparekassebeh.
pr- 31 /3 !952 • 38-4°5>75
---------------50.974,42
III
Kassebeholdn.------------------------- 3.001,79
53-976,21

Kr.

1.582.608,14
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Passiver :
I

Kapitalkonto :
Samlingen
pr- 3’/3 T952 •
II A Bankbeholdning
pr. 1/4 I951--. 12.709,16
B Sparekassebeh.
pr. 1/4 1951 ••• 23.735,67
III

Kassebeholdn.

IV

Hensat til nyopstilling
-4- Underskud

1.528.631,93

36.444,83
1.765,57
---------------- 38.210,40
22.000,00
-i- 6.234,19
Kr.

1.582.608,14

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, d. 26. maj 1952.
Knud Klem

Driftsregnskab og status er, efter at være sammenholdt mied
de indsendte kassebilag, fundet overensstemmende med de af
museet førte bøger.
København, d. 10. juni 1951.

Frank Estrup

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.
Skibsornamentik, 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.

EN REJSEFÆRD
FRA HELSINGØR TIL TRANQUEBAR
SKILDRET I BREVE
Meddelt af

fhv. bibliotekar Povl Rehling Fischer

vorledes var det at rejse til Indien for ioo år siden?
Jul. Lehmann har i en bog „Til Østen under Sejlct (Kbh.,
Gyldendal 1935) på grundlag af slægtspapirer givet en skildring
af livet ombord på et koffardiskib, som det formede sig for
skibsofficererne.
Nedenstående beretning viser, hvor bevæget og besværligt
det var at være passager på den lange og farefulde rejse.
Brevskriverne er Otto Christian Rehling, født d. 17/7 1812,
søn af guvernør i Tranquebar Johannes Rehling, og hans hu
stru Juli(an)e Marie, født d. 4/9 1813, datter af brygger, råd
mand og lodsoldermand Børge Reiersen Lund i Helsingør.
Som nygifte rejste de i oktober 1838 til Indien, hvor han
skulle tiltræde sin post som guvernementsfuldmægtig i Tranque
bar. Deres ophold derude varede til 1846, da kolonierne blev
solgt til englænderne.
I min besiddelse findes en vistnok fuldstændig samling af
de breve, de i denne årrække sendte til hendes hjem i Hel
singør, og nedenstående danner begyndelsen af rækken. Por
toen var jo dyr i de tider, så brevene er skrevet med ganske fin
og tæt skrift, nogle af dem tilmed på begge leder af papiret.
Da breve fra det fjerne jo var en begivenhed af stor inter
esse for hele familien, cirkulerede de tillige i flere afskrifter, af
hvilke jeg har et par stykker. Den fuldstændigste er indført i et
hefte, hvor de er skrevet på højre side, medens venstre side
indeholder rådmand Lunds samtidige dagbog.
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Ortografien er bibeholdt, men varierer noget efter origi
nalernes og afskrifternes stavemåde. Interpunktionen er delvis
bragt i overensstemmelse med nutidens brug.

Juli(an)e Marie Rehling
f. Lund, 4/9 i8i3-30/i 1879.

Otto Christian Rehling
3 7i 1812-V9 1892.

Efter hjemkomsten fra Indien bosatte de sig i hendes
elskede Helsingør. Otto Rehling blev entlediget 1847 °g var
1849-51 knst. garnisonsauditør ved Kronborg fæstning og au
ditør ved Helsingørs borgerlige artilleri. Han udnævntes i 1850
til kgl. rådmand, var medlem af Helsingørs byråd og direktør
for Sparekassen for Helsingør og Omegn.
Han døde i 1892. Hans hustru var allerede død i 1879.
(Om slægten: Personalhistorisk Tidsskrift VI. bd. 2. hft.).

(Brev fra Julie Rehling)

Danske Eeg d. 22. Okt. 1838.

Min elskede kjære Fader og Moder!
Nu er jeg Gud ske Lov ! saavidt, at jeg kan give Dem, elskede
kjære Forældre, en lille Beskrivelse over, hvorledes vi have det
og har havt det, siden vi i Dag for I4ten Dage siden forlod
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Dem. Gud give disse Linier nu snart maatte komme Dem i
Hænde og bringe Beroligelse til det ængstede Fader- og Moder
hjerte, til vor kjære Bedstemoder, til kjærlige Sødskende, Slægt
og Venner, hvis Bekymring vist tidlig og sildig ledsager os paa
vores just ikke behagelige Seilads. Veiret har i disse izpen Dage
været saa ugunstig, at vi ikke har kunnet opholde os meget paa
Dækket, men derimod har jeg især været glad ved min Køie ;
Otto maatte ogsaa i de første 2 a 3 Dage være fornøiet for
Køien, da han heller ikke befandt sig vel ved den stærke Be
vægelse, Skibet var i. - De kan tro, det er lidt drøit i Førstnin
gen, inden man kan vænne sig til den gyngende Bevægelse,
tænk Dem, jeg kunde hverken staae eller gaae alene eller hjælpe
mig selv i nogen Henseende, og da min gode Otto var paa
samme Tid syg, maatte jeg være glad ved vor store Hovmester,
der rakte mig en hjælpsom Haand i Nødens Stund. Alt i Væ
relset hos os var i Bevægelse, med Undtagelse af Meubler og
Køierne, som vare faste ; saa gik et Vandglas omkuld, saa en
Spølkum Sagosuppe, saa en Spølkum Øllebrød, jo det har rig
tignok gaaet lystig til hos os. - Danske Eeg d. 25de om Efter
middagen. Nu kommer jeg igen, kjæreste Forældre ! for at fort
sætte, hvor jeg sidst maatte afbryde, da vi skulde spise til Mid
dag. Det glæder mig at kunne fortælle Dem, at jeg har været
fri for Søsygen i den Tid og har været paa Benene hele Dagen
igjennem, og været hver Dag lidt paa Dækket, og hver Dag
med ved Bordet ; men vi har ogsaa været fri for Storm i disse
Dage. Capitain Rabe er en meget vakker og artig Mand, som
med største Beredvillighed søger at opfylde ethvert Ønske for
os. ... Hils den kjære Bedstemoder og siig hende, at jeg ikke
savner en god Kjødsuppe om Søndagen, som den gode Bedste
moder saa ofte ønskede mig, naar vi sadde veltilfredse hjemme
ved vort lille Bord ; thi vi faae Kjødsuppe 2 Gange om Ugen,
i eller 2 Gange Saltmad, som enten er deilige gule afsiede Ær
ter, eller graae Ærter, som jeg endnu ikke har smagt, da Capitainen var bange, at jeg endnu ikke kunde taale dem ; han
tracterede mig derfor med Sagosuppe og Pandekager; af Sød
suppe har vi ogsaa Perlegrynssuppe, som er vel tillavet med
Syltetøi og Viin. Naar jeg har været syg, har jeg faaet Suppe
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og Viin saa meget jeg ville have, hvilket har været meget hel
digt for mig, da alt vort Syltetøi er kommet ned i Lasten. Vi
havde nogle Gange Øllebrød i den Tid vi havde Rugbrød, men
det er for længe siden forbi; nu knases her Beskøiter. - Om
Onsdagen have vi gjerne Risengrød kogt i Vand, det smager

Børge Rciersen Lund
f. 7., 1784
og
Johanne Elisabeth
f. Larsen.

mig bedre, end jeg havde ventet, og tjener til lidt Erstatning
for den herlige Mælkemad, vi ikke kan faae her, og istedet for
den gode Fisk, vi vare vandt til, nøies vi nu med god Klipfisk
2 Gange om Ugen; Kartofler hver Dag paa Bordet, af og til
Kaal, herligt salt Kjød og Flæsk, Gaase- og Andesteg, Karry,
Marvebudding, Prindsessebudding, tynde Pandekager o.s.v. En
gang imellem Æbler, Figner, Confectrosiner og Mandler, hver
Middag Rødviin. De see heraf, kjære Forældre, at vor Levemaade her ombord er overmaade god. - Den 9de November
om Formiddagen Kl. 10. Kjæreste Fader og Moder! da jeg
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endnu ikke har været saa lykkelig at faae sendt disse Linier til
Dem, kan jeg endnu i Dag have den Glæde at fortælle Dem,
hvorledes vi have det. Jeg befinder mig saa vel i Dag, at jeg
ikke har været saa vel siden vor Afreise ; ja De kan tro, den gode
Otto har maattet gjøre Gavn i denne Tid, han har faaet at vide,
hvad det betyder at have en Kone med til Søes, og jeg, hvad
det er at have en god Mand, der kjærlig og omhyggelig pleier
mig. - En af de første Aftener vi vare her, havde vi en lille
Forskrækkelse ; jeg stod nemlig ved Siden af Otto, som just
lukkede en Dør, jeg troede jeg stod fast, men i det samme faldt
jeg hen i Sofaen og slog Panden imod Rygstyret ; jeg mærkede
strax, at jeg havde faaet Hul paa Panden; Otto fik i sin For
skrækkelse hurtig Æddige og Vand til at bade det med, og Doctoren til at lægge Hefteplaster derpaa, og saa kom det sig snart
igen, men jeg blev dog lidt bange for at gaae alene. ... Jeg havde
ganske begivet at drikke Thee og Kaffee her, da det bestandig
kom cp igjen, men da vi drikker Thee og spiser til Aften paa
en Gang, har jeg nu prøvet i disse sidste Aftener paa igjen at
drikke Thee, og det bekommer mig godt ; nu vil jeg ogsaa her
efter drikke Thee om Morgen, jeg har før drukket lidt koldt
Vand og spiist 2 Kryddertvebakker med Smør paa. - Kaffeen
kan jeg godt undvære, Otto holder heller ikke af den, han siger
den smager ikke som Kaffeen, vor kjære gode Bedstemoder
laver. - Den 11te November om Morgenen Kl. 8. Mine kjære
Forældre, i Dag bliver det da sidste Gang, at jeg paa dette Pa
pir kan tilsende Dem mine hjerteligste Hilsener, da vi i Dag er
naaet saa vidt at vi kan see Englands og Frankrigs Kyster. I
Morges saa snart jeg var paaklædt var jeg paa Dækket og saae
Land til begge Sider i 2/2 Miles Afstand. Englands hvide Ky
ster saae jeg tydeligt med Dover Castel ; vi skal nu styre ind
under Land, men vi har Taage og Regnveier; til hvilken Side
jeg vender mig, seer jeg et Dampskib. - Da vi seilede forbi
Norges Fjeldkyster, havde jeg den Fornøielse at være en Times
tid paa Dækket, og frydede mig ved det majestætiske Sy en,
Naturen her frembød for os, deels ved det høie Fjeldland, som
vi betragtede i 2/2 Miils Afstand, og deels ved at betragte det
oprørte Havs stolte Bølger. Det morer mig undertiden at over-
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skue Himmel og Hav rundt omkring os, men første Gang, jeg
kom paa Dækket, og intet Sted kunde øine Land, studsede jeg
rigtignok ved det, men nu finder jeg mig godt deri ....
Lev vel
Julie.

(Brev fra Otto Rehling)
Danske Eeg i Nordsøen den 2den
November 1838 om Aftenen Kl. 6.
Kjære gode Forældre !
I Haab om snart at passere Dover vil jeg efter Løfte be
gynde paa et Brev til Dem, for at underrette Dem om, hvor
ledes vi have det her ombord. Uagtet det idag er 4 Uger siden,
at Danske Eeg forlod Kjøbenhavns Rhed, ere vi dog endnu i
Nordsøen og have endnu omtrent 30 Mile til Canalen ; der kan
maaske gaae 4 Uger endnu, inden vi kunne faae Bugt med
disse 30 Mile, saa meget mere som vi i de sidste 3 Uger om
trent have ligget paa det samme Sted, hvor vi nu befinde os.
Vi ere forøvrigt ret raske begge ; af og til faae vi, især min gode
Julie et lille Anfald af Søsyge, men dette varer sjælden mere
end et Par Minutter. Det glæder mig at kunne underrette Dem
om, at der hersker den bedste Tone mellem Indvaanerne i vor
lille By, og saavel Capitainen som alle Passagererne vise dem
(hvad man iøvrigt kunde vente af dannede Mennesker) i høieste Grad forekommende imod Julie ; i sær gjælder det om vor
vakkre Capitain, som er lutter Forekommenheden selv og tracterer Julie med Extraretter1. Passagererne ere alle meget god1 En noget forskellig dom over skib og kaptajn udtaler Ottos broder
Herman i et brev til sin morbroder kapt. Otto Frederik Stricker i Hel
singør, efter hans og forældrenes tilbagerejse til Indien i 1835.
„Efter 3 Maaneders Ophold i Tranquebar reiste vi med en engelsk
Ledighed over Madras til Calcutta. Skibet var stort, 1400 Tons (650
Commercielæster) og det var en stor Forandring for os at komme fra
de mørke skumle Huler paa „Den Danske Eeg“ til de nette luftige Værel
ser paa „Georg the forth“, Navnet paa det engelske Skib, hvor vi dog
ikke fandt Maden ganske efter vort Sind, uagtet den var 100 procent
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modige, især er Kammerjunker Sehested et meget skikkeligt og
stille Menneske, som udtømmer hele sit Forraad af Syltetøjer
etc. forat Julie kan faae Godt deraf. Da jeg er overbevist om,
at Skildringen af vort Liv paa Danske Eeg vil interessere Dem,
vil jeg med et Par Ord berøre samme. Jeg kan ikke angive
nogen bestemt Tid, paa hvilken Selskabet staaer op om Morge
nen, da nogle staae tidligere, andre sildigere op, men de, der
vil have Kaffe, maa være oppe Klokken 7/2, da der til den Tid
serveres dermed. Naar Klokken er 8J/2 bliver der ringet til Fro
kostbordet, og vi faae da varm Frokost, naar Vejret tillader at
have Ild paa Kabyssen. Efter Frokosten tilbringes Tiden med
at sye, læse, spadsere, fiske, skyde etc. efter Tid og Omstæn
dighederne, og saaledes gaaer Tiden til Klokken er 1^2, da der
saa skaffes. Vi sidde en Times Tid ved Bordet, for at Tiden
desbedre kan gaae for os. En halv Time efter at vi ere staaede
fra Bordet, serveres der med Kaffe. Klokken 7% spise vi til
Aften og drikke The, hvorpaa vi more os efter bedste Evne,
til Klokken er 10 eller noget derover, da vi gaae til Køis. Dette
er Levemaaden i Almindelighed ombord; hvad min Julie i
Særdeleshed angaar, da staaer hun op mellem 8 og 9, naar det
ikke stormer, eller Søen ikke er urolig ; er dette derimod Tilfæl
det, da bliver hun liggende længere, ja enkelte Dage har hun
ligget hele Dagen til Køis, men jeg maa dog bemærke, at hun
i disse Dage har havt en lovlig Undskyldning, da hun enten
var søsyg eller frygtede for at blive det. Thevand og Kaffe har
hun aldeles givet Afkald paa, skjøndt hun har Fløden, vi fik
fra Helsingør, derimod har hun slaaet sig til Viin, og fortærer
daglig - i Glas Rødvin og 1 Glas Madeira. Til Frokost spiser
hun ikke meget, men derimod desto mere til Middag og Aften,
jeg vil tro, det er Exemplet, der smitter, da Alle vi andre have
bedre end paa den „Danske Eeg“. Dette vil give Dig en Forestilling om,
hvor usselt vi har havt det ombord paa det Danske Skib. Fra Cap af
levede vi kun paa Gule Ærter, Graa Do., Byggrød, som man kunde slaa
Elephanter ihjæl med, og det velsignede og for alle Sømænd saa kjære
Saltkjød, og til Decert fik vi undertiden Grovheder af Captain Rabe og
hans galante Styrmand (som jeg vil sammenligne med jydske Stude), fordi
vi ikke vilde rose deres Retter“.
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en frygtelig Appetit. I de 3 første Uger har hun ikke bestilt
noget, da hun er bange for at blive søsyg, naar hun arbejder,
men nu har hun begyndt at faae Mod og har begyndt at over
trække Soffaen.
Danske Eeg d. 6te November 1838 i Nordsøen under 520
2iz nordlig Bredde og 2° 26'* østlig Længde af Grenwich. Efter
idag at have været 4 Uger i Nordsøen fortsætter jeg dette Brev,
som jeg har begyndt d. 2den dennes, da Vinden idag er ret
god, og vi haabe imorgen at passere Dover. Julie er saa fornøiet ombord, som hun kan være, naar hun er adskilt fra kjær
lige Forældre og elskede Sødskende. Hun tillige med jeg ønsker
snart at være i England, for at De kan høre fra os, da vi ere
meget bange for, at de hjemme i Helsingør troe, at vi ere
gaaede nedenom hjem, da det nu er saalænge siden vi ere reist
fra Helsingør, og der endnu ikke er kommen nogen Efterret
ning om os. Jeg kunde i faae Ord give Dem Underretning om
vor Reise, da vi paa hele Turen ej have havt andet end Blik
stille, Storm, contrair Vind og voldsom Søe, som drev os ud af
vor Cours, men da jeg veed, at en omstændelig Underretning
vil interessere Dem, vil jeg her give Dem et Uddrag af min
Dagbog. Foreløbig maa jeg sige Dem, at Danske Eeg er et
ypperligt Seilskib, og endnu har vi ikke truffet et eneste af de
mange Skibe, som vi have mødt, der kunde seile med os, de
sakkede alle agterud. De seer altsaa, at det ikke er Skibets
Skyld, at vi have ligget 4 Uger i Nordsøen, men de voldsomme
contraire Stormvejrs og den stærke Strøms, som bestandig drev
os af vor Cours. Ligeledes vil jeg, inden jeg begynder at tage
fat paa min Dagbog, med et Par Ord berøre den lille Georg
Thulstrup, som Captain Smith har talt til mig om ; det er en
rask Dreng, og baade Capitainens og begge Styrmændenes Ynd
ling ; hverken Storm eller Sø kan forknytte ham ; i disse Dage
har han havt en Byld paa Benet, formodentlig en Følge af, at
han, lige saa lidt som de øvrige Matroser har været tørre siden
vor Afreise fra Helsingør, da Skibet vadsker uden ophør, især
naar det blæser noget og den ene Styrtesø kommer over Skibet
efter den anden. - Nu til Dagbogen.
Da De og Adolph d. 8de October om Formiddagen Klok-
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ken 10/2 havde forladt Skibet, gik Julie og jeg til vor Kahyt;
jeg behøver ikke at forklare Dem vor Stemning denne og de
paafølgende Dage, da De uden en saadan selv ville kunne for
klare Dem den. Vi vedbleve at skyde en god Fart. Om Midda
gen begyndte det at kule stærkt, og en Følge heraf blev, at
Julie blev søsyg. Vinden blev imidlertid contrair, og vi maatte
krydse i etvæk. Om Middagen Kl. 2 knækkede et hæftigt Vind
stød vor Jagerbom, men vi fik dog saavel Bommen som God
set bjærget. - Den 9de og 10de vedblev det at storme, og i
denne Tid passerede vi Anholt og Læssø og saae Skagens Fyr.
Vi passerede Skagens Rev om Natten i en rygende Storm, Capitainen var noget urolig, men alt gik, Gud ske Lov, meget godt.
Den i ode kom vi under vedvarende Storm i Nordsøen, og for
at klare Skagens Rev styrede vi ad Norge til, for i Nødfald at
søge en norsk Havn. Den 11te stillede det noget af i Vejret,
og om Formiddagen KL 9 fik vi den norske Kyst i Sigte, og
Kl. 11 fik vi en norsk Lods ombord fra Ferrel, en norsk Fisker
by, men vi benyttede os ikke af hans Tilbud om at ville lodse
os i Havn, da Capitainen endnu ikke vilde søge Havn, og da
Lodsen ikke blev længe ombord, kunde vi ikke skrive med ham.
- Den 12te saae vi Flekkefjord i Norge, og uagtet det stormede
temmelig stærkt, fik jeg dog Julie overtalt til at gaae op paa
Hytten, deels for at faae sig en Motion, da hun ikke havde væ
ret paa Dækket, siden vor Afreise fra det kjære Helsingør, og
deels ogsaa for at tage Norges maleriske klippefulde Kyster i
Øiesyn ; jeg har aldrig seet en smukkere Udsigt end den, Nor
ges Kyst fremstillede for vore studsende Blikke i disse Dage. Vi
vare omtrent 2 Mile fra Land, man kunde næsten blive begei
stret ved denne Udsigt, og vi maatte erkjende, at Normanden
med Rette er stolt af sit Klippeland. Snart sænkede Klipperne
sig brat ned i Søen, og snart igjen gik de med en jævn Skraaning ud i Søen, og snart saae vi frugtbare Dale imellem Klip
perne, kort en tusindfold Forandring for vore studsende Blikke,
da den danske Eeg majestætisk med klodsrebne Mærsseil gled
forbi de norske Klipper; og hvad der endmere forhøiede Ny
delsen var, at Naturen var i Oprør, og at himmelhøie Bølger
snart kastede os op i Veiret og snart igjen sænkede os i Afgrun-
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den. Stormen tiltog om Eftermiddagen, og om Natten blev det
et alvorligt frygteligt Veir. Den følgende Dag havde vi endnu
norske Kyst i Sigte; Kulingen var endnu stiv, dog ei nær saa
stærk som om Natten ; derimod var Søen meget voldsom. Om
Middagen løsrev en Styrtesø 2 Alen af Skandseklædningen
forud til Styrbord og borttog en af Kanonportene. Søndagen
d. 14de havde vi vedvarende stiv Kuling og urolig Søe, som
vedvarede de følgende Dage, i hvilke vi ikke kunde føre andre
Seil end Stormmesanen og klodsrebne Mærsseil. Saaledes gik
vi til Natten mellem d. 19de og 20de, da vi fik en orcanagtig
Storm, som berøvede os vor Slup paa Bagbordssiden, som havde
kostet 500 Rbd. Til samme Tid skjørnede Store- og Foremærsseil. Capitainen og Styrmændene var meget bedrøvede over Ta
bet af vor Baad, som skal have seilet overordentlig godt. - Den
20de stilnede det noget af i Veiret, og vi fik nye Seil slaaet
under istedet for de skjørnede. Søndagen den 21de var det
smukt Veier, men Vinden var endnu bestandig contrair; paa
denne Dag førte vi vore Bramseil, noget som vi ikke havde
kunnet gjøre siden vor Afreise fra Helsingør. Vi beholdt stille
Veir og Modvind til Onsdagen den 24de, og da der i disse
Dage kom en Mængde Landfugle ombord, morede vi os med at
fange dem, og da der fløi en Deel Mogger rundt om Skibet,
gjorde jeg et Skud efter en Mogge og fik samme. - Om Natten
fik vi gunstig Vind, men denne Herlighed varede kun 2 Timer,
da vi saa fik contrair Vind og en complet Storm, som vedvarede
til den 26de om Middagen, da det igjen begyndte at stilne af,
saa at vi kunde slaae Rebene ud af Mærsseilene og tilsætte
Storseilet, Fokken og Mesanen. Søen vedblev dog at være uro
lig. Den 27de om Morgenen var Veiret ret smukt, men om
Middagen begyndte Himlen at blive overtrukken, og vor tro
faste Ledsager Stormen indfandt sig efter Sædvane, og om Nat
ten blev den saa voldsom, at vort Foremærsseil skjørnede, som
blev opgivet tillige med Mesanen og Storseilet. Fokken blev nu
rebet, Storemærsseilet klodsrebet og Stormmesanen og Forestængestagseilet tilsattes. Paa Dronningens Fødselsdag vedblev
det at kule stærkt, og Søen var meget urolig, men da det be
gyndte at stille af om Middagen, fik vi et nyt Foremærsseil, og
3

Årbog 1952

34

Storseilet tilligemed Mesanen og Gaffeltopseilet tilsattes. Om
Middagen drak vi hendes Majestæts Skaal i gammel Portviin.
Om Aftenen Kl. io begyndte det at regne stærkt og til samme
Tid begyndte det at kule op, og Stormen tog bestandig mere
og mere til; mod Morgenstunden den 29de blev det til en
formelig Orcan; alle vore Seil bleve bjergede Kl. 10 om For
middagen, og kort efter bjergedes ogsaa Storemærsseilet. Nu
drev vi næsten for Takkel og Toug, thi jeg regner ikke den
klodsrebede Stormmesan og Forestængestagseilet, som nu til
sattes, for noget, da de, især Stormmesanen, ikke var mange
Alen høit og bredt. Søen var i høieste Grad oprørt og var saa
hvid som Mælk, og Skibet arbeidede frygteligt. Kl. 4 om Efter
middagen fik vi en voldsom Styrtesø tversover hele Skibet, lige
fra Forstavnen til Bagstavnen, og denne Styrtesø var saa vold
som, at den borttog hele Skandseklædningen paa Styrbordside
fra Faldrebstrappen og ligetil Kahytterne. Saavel denne Søe som
alle de tidligere har bevirket, at en Mængde af vore Creature
ere døde, iblandt andet 5 Sviin, 6 Faar; der var en Tid, da
der daglig døde en Snees Gjæs, Ænder, Høns, som alle bleve
kastede overbord. Stormen vedblev imidlertid og Natten mellem
den 29de og 30te satte den os ind mod Texel paa Hollands
Kyster. Kl. 2 vare vi ikke mere end henimod 2% Miil fra
Land ; var Stormen vedbleven, vare vi efter al Sandsynlighed
kommen paa Grund, men da Stormen i detsamme tog af, og
Vinden begyndte at rumme sig, fik vi igjen Magt over Skibet
og al Fare hævedes. Hverken Julie eller jeg anede, at vi vare
i Fare, da vi laae i vore Køier. Julie har først erfaret det i disse
Dage, da jeg ikke vilde gjøre hende urolig. - Den 30 te aftog
Stormens Voldsomhed, og nu blev baade Storseil og Fokken
tilsat. Foremærsseil frasloges og et nyt blev underslaaet og tilsat
istedet for det i Stormen skjørnede; Søen vedblev hele Dagen
at være i Oprør, og nu fik vi den ene Styrtesø efter den anden
over Skibet; af og til haglede det. - Om Morgenen og For
middagen den 31te October havde vi smukt Solskinsveir, men
om Middagen begyndte det at regne, og nu regnede det med
enkelte Afbrydelser hele Dagen igjennem. Imellem Kl. 2 og
2/2 laae vi mellem 2 for os gunstige Vinde, det blæste snart
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fra den ene og snart fra den anden Side, saa at vi i denne
Time maatte 6 Gange vende Skibet. Den Lykke vi havde havt
paa hele Reisen udeblev ei heller nu; thi KL 2J/2 fik vi Blik
stille, og da det begyndte at blæse om Aftenen, fik vi stik Mod
vind. Om Natten kulede det temmelig stærkt, og Kulingen ved
blev til om Middagen den iste November, da det stilnede af i
Veiret; om Eftermiddagen blev det blikstille. Om Aftenen
Kl. 10 blev Himmelen overtrukken og det begyndte at regne
Skomagerdrenge ned, men dette heftige Bygeveir varede dog
kun i en
Time, hvorpaa vi fik smukt Maaneskinsveir. — Den
2den November havde vi Regn hele Dagen, og om Eftermid
dagen fik vi en hæftig Hagelbyge. Den 3die havde vi, med Und
tagelse af nogle faae Ilinger, et smukt Veir. Om Middagen
Kl. 2 blev vi prajede af en ballastet norsk Brig, som seilede mod
os ; da han var temmelig langt fra os, og da Søen desuden var
meget urolig, kunde vi ikke sætte Baad ud, for at sende Breve
med til Danmark. - Om Aftenen begyndte det at blæse op,
og inden Midnat blev det til en rygende Storm, saa vi maatte
til at bjerge alle vore Seil paa de klodsrebne Mærsseil, Stormmesanen og Forestængestagseil nær. Stormen var ledsaget af
hæftig Torden og Lynild. Stormen vedblev at rase den føl
gende Dag, og Søen var meget oprørt, og vi fik den ene Styrtesø efter den anden over Skibet. En saadan Sø fyldte Kl. 8y2
om Morgenen hele Stiridset (det Værelse hvor De drak Kaffe
og spiste Frokost den Dag vi reiste fra Helsingør). Da alle Fol
kene var i fuldt Arbeide paa Dækket, maatte vi, der vare inde i
Kahytten, til at øse og svabbe Vandet bort. - Natten imellem
den 4de og 5te regnede, tordnede og lynede det stærkt. Mod
Morgenstunden ophørte Stormen, og Kl. 11 om Formiddagen
stak vi 2 Reb ud af Mærsseilene, og Kl. 12 tilsatte vi Mesanen
og Gaffeltopseil. - Tirsdagen den 6te November havde vi frisk
Kuling og gunstig Vind, men allerede om Middagen fik vi
contrair Vind. Om Formiddagen Kl. 9J/0 prajede vi en preusisk Brig og heiste vort Nummerflag, for at han i Helsingør
kunde bringe Efterretning om os; jeg haaber altsaa, at De ere
bievne underrettede om, at Preuseren har seet os. - Natten
mellem den 6te og 7de havde vi frisk Mærsseilskuling, og alle
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vore Undersell og Gaffeltopseil bjergedes og Mærsseilene tre
rebedes. Tirsdagen den 8de vedvarede Kulingen, Kl. 9 om For
middagen aftog den, og vi tilsatte nu Underseilene. Eftermid
dagen Kl. 3/2 saae vi Kysten af England ved Yarmouth i en
Afstand af 2J/2 Miil. - Den 9de passerede vi Fyrskibet paa
Galloperne, og den 10de krydsede vi udenfor Strædet Dover.
Idag den 11te om Morgenen Kl. 4 saae [vi] Sydforelands Fyr
paa Englands Kyster. Kl. 6 seet Dover og Calais. Jeg maa nu
afbryde hovedkuls med mange Hilsener til hele Familien, da
der nu er kommen en Capitain, som vil besørge vore Breve.

Christiansborg paa Kysten af Guinea
den 14de Januar 1839.
I Haab om, at De have modtaget mit Brev af 1 ite Novem
ber f. A. fra Dover, vil jeg nu fortsætte hvorfra dette slap.
Neppe havde vi sendt vore Breve i Land, førend det begyndte
at kule og blæse en rygende Storm, men da Vinden var saa
gunstig som mulig, gik vi frem med en susende Fart; vi skjød
9 à 10 Miles Fart i Vagten og i 30 Timer klarede vi Canalen
og kom i Atlanterhavet, og da den gunstige Storm endnu va
rede i 2 Dage, kom vi et betydeligt Stykke frem i Atlanter
havet, men efter disse tvende Dages Forløb fik vi Blikstille,
Modvind og Storm, som vedblev at plage os, lige til vi traf
Pasaten. Torsdagen den 22de November om Morgenen indtraf
det Uheld, at en Matros ved Navn Svend styrtede ned fra
Storemærs og opgav straks Aanden. Den følgende Morgen blev
Flaget heist paa halv Stang, og den afdøde blev derpaa, efter
at der var bleven holdt en Tale, i Captainens, alle Søefolkenes
og Passagerernes Nærværelse sat i Søen. - Den 26de November
om Formiddagen saa vi Øen Porto Santo i en Afstand af 12
Danske Mile, og om Eftermiddagen Kl. 4 saa vi Madeira i
Horizonten, men vi kunde netop skimte den, da vi vare meget
langt fra samme. - Torsdagen den 27de November skimtede
vi igjen af og til Madeira i den disige Luft. Om Aftenen Kl. 7
klarede det op i Luften, og nu saa vi tydelig Øen, som kun var
4 Danske Mile fra os ; der er vist faae Øer, som ligge saa høyt
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som Madeira, den fortonede sig høyt i Skyerne. - Fredagen
den 30te November fik vi Passaten, vi tilsatte alle vore Læseil
baade til Styrbord og til Bagbord, og nu gik det med strygende
Fart fremad. Om Aftenen saa vi Øen Palma. Nu begyndte det
at blive overordentlig varmt, og Varmen har siden den Tid
været vor troe Ledsager; dog kan jeg ikke sige, at den meget
har generet Julie og mig; vi transpirere rigtignok begge paa
Kraft, men det er meget godt i Varmen. -- Mandagen den
3die December passerede vi den nordlige Vendecirkel ; Den
5te December om Aftenen passerede vi Antonio, den nordvest
ligste af de capoverdiske Øer, men vi kunde paa Grund af
disig Luft ei see samme. - Den 7de og 8de December forlod
Pasaten os, da vi vare passerede Passatstrøget, og nu plagedes
vi afvexlende af Modvind og Stille. - Den 14de December fik
vi en stærk Tornado, som er meget hyppige i Guineabugten.
Under det hele voldsomme Tordenveier havde vi ikke den
mindste Vindpust, Luften blev overordentlig trykkende og Him
melen ganske overtrukken. Nu brød Tordenveiret frem, det
lynte og tordnede fra alle Sider, og Regnen øste ned i Strømme ;
Tordenen var saa stærk, at Vinduerne dirrede i Kahytten ved
hvert Tordenslag; efter et Par Timers Forløb var hele Veiret
over, og vi fik nu smukt Veier, dog vedblev det endnu at være
blikstille. - Den 19de erindrede Julie og jeg og med os Cap
tain Rabe Fredes Fødselsdag, hendes Skaal blev drukken saavel om Middagen som om Aftenen. Den følgende Dags Aften
havde vi igjen et frygteligt Tordenveier, som var nok saa ræd
selsfuldt som det Vejer, vi havde den 14de December. Regnen
faldt i en saadan Mængde, at saavel jeg som de øvrige Passa
gerer gik op paa Hytten i hvide Benklæder og Siorteærmer og
fik os et herligt Bad, hvilket Bad forfriskede os alle overmaade
meget. - Den 21de December om Formiddagen Kl. n/2 fik
vi Kysten af Guinea med Kron Sittra paa Tandkysten1 i Sigte
i en Afstand af 3^2 danske Mile. - Den 22de og 23de havde
vi Land i Sigte, og paa den sidste Dag om Eftermiddagen pas
serede vi Cap Palmas, men da Vinden nu blev contrair, maatte
1 gi. betegnelse for Elfenbenskysten (holl. Tant Kust).

38

vi styre fra Land, som vi ikke fik i Sigte førend den 27de De
cember Middagen Kl. 12. Juledagen høytideligholdt vi ved
offentlig Gudstjeneste ombord, hvori alle saavel Skibsfolkene
som Passagererne deeltog. - Den 27 de December saa vi, som
jeg ovenfor har sagt, Land igien, og om Eftermiddagen pas
serede vi Fort St. Antonio ved Byen Axim. Da vi skulde være
klar til at salutere, naar vi kom til Ankers ved Delia Mina,
blæste vi vore Kanoner ud, da vi passerede Cap Apollonia, og
til samme Tid stak 2 Canoer (en Art Baade af en udhulet
Træstamme) ud fra Land, men de kunde ei naae os, da vi
skiød en god Fart. Saasnart det blev mørkt, blev der tændt
Baal saavel i Axim som i 4 andre Negerbyer, deels for at tilkiendegive, at de vare fredeligt stemte mod os, deels for at vise
os, hvor Ankerpladsen var. Om Natten Kl. 11J/2 passerede vi
Cap Tres Punctas. Den følgende Dag den 28de passerede vi
en Deel Hollandske og Engelske Forter, blandt hvilke Fort
St. Sebastian var det største. Kl. 3/0 om Middagen kom der
2de Canoer til os fra Fort Arcoman, som forlod os strax efter,
at de havde faaet noget Brændeviin. Da Julie saae de halv
nøgne Negere og hørte deres Velkomstsang, blev hun bange og
krøb ned i Kahytten, men nu er hun saa vant til at see de
Sorte, at det ikke længer generer hende. Kl. 3% om Eftermid
dagen fik vi det hollandske Fort Delia Mina i Sigte, hvor vi
gik til Ankers om Eftermiddagen Kl. 6. Kort efter at vi var
kommen til Ankers, kom en Liutnant Groom ombord med en
Invitation fra den hollandske Gouverneur til Captainen og alle
Pasagererne om at komme i Land. Alle med Undtagelse af
Julie og Undertegnede toge imod Indbydelsen, og toge den
næste Dag i Land med Gouverneurens Cano, som han sendte
ombord. Da vi vare komne til Ankers efter Solens Nedgang, og
følgelig ikke kunde give vor Salut samme Dag, saluterede vi
Fortet den næste Morgen ved Solens Opgang med Dansk Lø
sen, 9 Skud, og modtog ligesaamange Skud fra Fortet. Om
Middagen modtog jeg en Cano fuld af Frugter, som den hol
landske Gouverneur sendte Julie. Denne og den følgende Dag
lastede vi endeel Varer, og om Morgenen Kl. 4 JA den 31te De
cember lettede vi Anker fra Delia Mina; Kl. 8/2 samme For-
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middag gik vi til Ankers igien ved det engelske Fort Cap Coast,
som vi saluterede med 9 Skud, som bleve besvaret med ligesaamange fra Fortet. Efter Indbydelse fra Hr. Thomsen, som i den
egentlige Guverneur Maj. Cleans Fraværelse fungerede som
Gouverneur, gik Captainen og alle Passagererne med Undtagelse
af Julie og jeg i Land og kom igien ombord den iste Januar
om Eftermiddagen. - Natten mellem den iste og 2den Januar
lettede vi igien Anker og ankrede ved Fortet Christiansborg den
2den Januar om Aftenen Kl. 9. Endnu inden vi vare gaaede
til Ankers, kom en Cano fra Gouverneur Mørck ombord, deels
for at invitere Passagererne i Land, deels for at faae Postsæk
ken i Land. — Den 3 die Januar ved Solens Opgang gav vi For
tet Christiansborg en Salut af 9 Skud, som Fortet igien besva
rede, og om Formiddagen Kl. 10 gik vi i Land, hvor vi befinde
os meget vel. Vi bleve modtagne med stor Forekommenhed
saavel af Gouverneuren, Capt. Mørck, som af de øvrige Embedsmænd ; især har en af Assistenterne, Kammerraad Giede,
vist sig overordentlig galant mod Julie og mig, han er flyttet
ud af sine Værelser paa Fortet og har overladt os dem.
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Et Udtog af Otto Rehlings brev til capt. Schepelern1 be
skriver stedet således:
Uagtet Christiansborg er bygget paa en Klippe, ligger den
dog ingenlunde høyt; den er som de andre Forter bygget paa
en Gren af de Bjerge, som i en Afstand af 3 til 4 danske Mile
gaar paralelle med Strandbredden, og Landet er ganske fladt,
thi Klippen kan kun sees ved Foden af Fortet, hvor den hæver
sig et par Alen over Havets Overflade. Fra Landsiden kan Forbierget aldeles ikke sees; derimod kan man paa flere Steder
omkring Christiansborg, hvor Negerne have gravet efter Sand
sten, see, at Forbierget strækker sig under det danske Fort. Der
ligger en Negerby ved Christiansborg, som heder dansk Akkra,
og i en Afstand af y2 Fierdingvei ligge 2 andre Negerby er, som
støde til hinanden, og som seer ud som een stor By. Den ene
af disse Byer kaldes hollandsk Akkra og beherskes af et nedlagt
hollandsk Fort, hvor hele Besætningen bestaar af een sort Un
derofficer, som heiser det hollandske Flag, hvergang et Skib
passerer Fortet. Den anden Negerby kaldes engelsk Akkra og
hører under det engelske Fort William, som ligger næsten ved
Siden af det hollandske Fort. Paa Fort William er der en Kom
mandant (for nærværende Tid en Mulat ved Navn Hansen)
og en lille Besætning, som sorterer under Gouverneuren paa
Cap Coast. - De danske Besiddelser strækker sig henved 100
Mile langs Kysten, og mange Mile i Indlandet. 3 Kongeriger,
flere Hertugdømmer, Republiker og Anarkier ere den danske
Gouverneur underlagte, og den mægtige Konge af Assiante er
hans Allierede. Uagtet Danmarks Besiddelser ere saa vidtudstrakte, have vi dog ikke en halv Skillings Indtægt af samme ;
Alt er Udgift - Byerne betale ingen Afgift, Skibene betale ikke
Told. Derimod lønner den danske Konge foruden Embedsmændene her paa Christiansborg de tre underlagte Negerkonger, de
underlagte Hertuger, de Øverste i Republikkerne og desuden
Kapuzeerne i de forskellige Negerbyer, som høre under den
danske Krone. Ved Kapuzeer forstaaes den Neger, som har den
1 Capt. Schepelern er den fra Istedslaget kendte oberstløjtnant C. A. S.
(1794-1870).
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øverste Myndighed i Negerbyen, og som afgjør Stridigheder
mellem Negerne. Kun i de Tilfælde, at han ei kan bilægge
Tvistigheden, afgjør Gouvernementet paa Christiansborg dem.
Kapuzeerværdigheden er iøvrigt arvelig, dog maa det bemær
kes, at Spindesiden har Fortrin for Sværdsiden. Negerne slutte
saaledes: Moderen er altid vis, men man kan ei vide, hvem
der er hans Fader. Døer en Kapuzeer, saa succederes han af
Søstersønnen, hvis en saadan findes, i Mangel af en saadan
hans Dattersøn o.s.v. Iøvrigt maa det bemærkes, at den euro
pæiske Gouverneurs Anerkjendelse af den nye Kapuzeer er en
ganske nødvendig Betingelse, ligesom de Danmark underlagte
Konger og Hertuger ikke ansees for retmæssige Konger eller
Hertuger, førend han er anerkjendt af Gouvernementet, hvil
ket skeer paa Christiansborg, og naar Anerkj endelsen har fun
det Sted, faar han Salut. Men for øvrigt skal Gouverneurerne
behandle dem som de andre Negre ; naar de ere misfornøiede
med dem, bliver der sendt en Soldat, alene bevæbnet med en
Bajonet, efter dem, og naar Kongen kommer paa Fortet, faaer
han enten en Irettesættelse, eller en Portion Prygl, eller ogsaa
bliver han afsat, og hans Successor erkjendt for Konge. Hvad
der gjælder om Kongerne, gjælder naturligviis endnu mere om
Hertugerne og Kapuzeeme. Arvefølgen i Kongerigerne og Her
tugdømmerne er, saavidt jeg har erfaret, den samme som blandt
Kapuzeerne. Det er saaledes ei længe siden, at Mørck har afsat
een af Kongerne, som gjorde nogle Knuder, og indsatte en
anden isteden for ham. - Jordbunden paa det danske Terri
torium, en Linie 2 à 3 Miil ind i Landet parallel med Strand
bredden, er tør og ufrugtbar ; der findes rigtignok enkelte saakaldte Haver i Nærheden af Christiansborg, men Gud hjælpe
os for saadanne Haver ; af Mangel paa Vand ligne de næsten
Ørkener, hvor der findes nogle vandtrevene Annanasplanter,
nogle Pisang- og andre Træer, som kan groe uden Vand. Naar
Haverne see saaledes ud, saa kan De nok forestille Dem, hvor
ledes den øvrige Kyst seer ud. Den største Deel af Jordbunden
bestaaer af forvittret Sandsteen, og hvor der groer endeel Cac
tus, flere forskjellige Arter Gifttræer, hvoraf een især er meget
giftig, nogle usle smaae Buskvæxter, en Mængde Slyngplanter,
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hvoraf især 2 Arter Passionsblomster udmærke sig ved deres
smukke Blomster. Desuden findes der Kokus og andre Palme
træer og en Art meget høit stridt Græs. Langs Stranden groer
der forskellige Arter Strandplanter ; forøvrigt findes de samme
Planter i Indien som her paa Kysten, dog er den indiske Flora
langt rigere. I Indlandet, hvor Jordbunden deels er bedre, og
hvor der ei heller er den Vandmangel som ved Kysten, skal der
være meget store Træer og en yppigere Vegetation . . . Frugt
rigdommen er ei her meget stor. Negerne dyrke desuden en
Bønne, som skal smage som graae Ærter. Blandt de vildtgroende Planter er Indigoen, som findes i stor Mængde, men
kan ei tilberedes paa Grund af Mangel paa Vand, da der ingen
Floder er i Nærheden af Christiansborg, og da de Brønde, man
i sin Tid har gravet, enten ikke har givet Vand eller kun Salt
vand, opsamles Regnvandet i 3 Cisterner paa Christiansborg,
hvoraf Embedsmændene, de blanke Kjøbmænd, Mulatterne og
Soldaterne daglig faae tilmaalt et vist Quantum Vand. Jeg har
aldrig drukket saa godt Vand som det, der findes i Cisternerne,
men man maa forøvrigt lade det gaae igjennem Drypstenen. Besætningen paa Christiansborg kan just ei roses ; den bestaaer
foruden af 2 blanke Underofficerer af endeel sorte Underoffi
cerer og henved 60 Mand, hvoraf dog henved de 40 findes for
delte deels paa de forskjellige Forter og deels hos de forskjellige
Stammer og Konger, for at de kunne rapportere til Gouvernementet, naar der finder nogen Uorden Sted. Paa selve Fortet
skulde der egentlig besættes 2 Poster, nemlig ved Indgangen og
ved Flagstangen, men jeg troer, at Soldaterne stiltiende ere
kommen overeens om at lade den sidste Post gaae ind. Solda
terne gjøre dog, som de besatte denne Post ; thi ved hver Af
løsning marcherer en Gefreiter og een eller 2 Mand op til
Platformen, hvor Flagstangen findes, men de gaae Alle strax
ned igjen. Hvad den Skildvagt, som staaer ved Indgangen, angaaer, tager han det meget mageligt ; thi naar han er kjed af
at bære Gevæhret, ligger han det fra sig og sætter sig ned paa
en Stol, som en af hans Kammerater henter ham, og ryger
sig nu her en fornuftig Pibe Tobak eller syer (da de fleste af
Soldaterne ere Skræddere af Profession). Naar den siddende
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Skildvagt ikke ryger eller syer, da sover han i Almindelighed
og springer først op og tager sit Gevæhr, naar han seer en
Blank, da Skildvagten skal præsentere Gevæhr for enhver
Blank, uden Hensyn til hvad han er. - Jeg har meer end en
gang seet, at Vagtparaden har trukket op med 3 Mand, og den
Underofficer, som blev afløst, havde ikke een eneste Mand at
commandere over, da den forrige Dags Vagt med Undtagelse
af Skildvagten havde taget dem den Frihed at permittere dem.
Alligevel lod Underofficeren sig ikke confundere, men commanderer ufortrøden den lærte Ramse, uagtet han som sagt
Ingen havde at commandere over, og bærer [sig] i øvrigt alde
les ad, som den Capitain, som overleverer Vagten paa Kjøben
havns Hovedvagt. Om Søndagen pleier Vagtparaden at trække
op med fuld Musik og alle de Soldater, der ere i Garnisonen,
men den første Søndag vi vare i Land, havde Vagtparaden nær
gjort: Gouverneuren vred ; thi istedet for at trække op med hen
ved en Snees Mand, trak den kun op med tre, da de øvrige
formodentlig have anseet det for Luxus at deeltage i Vagtpara
den. Gouverneuren har vist nok givet dem en Næse derfor ; thi
den følgende Søndag trak Vagtparaden op med 11 Mand.
(Brev fra Otto Rehling)

Christiansborg d. 17de Jan. 1839.
Kjæreste bedste Forældre !
Uagtet det endnu ikke er tre Dage siden, at jeg tilskrev Dem
et Brev, som skal sendes med en engelsk Orlogsmand, som
daglig ventes hertil, vil jeg dog tilskrive Dem disse faae Linier,
for at lade Dem vide, at min Julie og jeg ere fuldkommen
raske og vel, og at vi Klokken 4 i Eftermiddag skal ombord og
inat afseile fra Christiansborg, hvormed vi ere meget tilfredse,
da vi ere hjertelig kjede af Opholdet her, uagtet der vises os
almindelig Opmærksomhed; Sagens Natur fører det med sig,
at det ikke kan glæde os, at opholde os her ; der er nemlig ikke
noget Selskab for min Julie, da der ingen blanke Damer findes
her paa Colonien, naar Julie ikke morer sig, saa kan jeg natur
ligvis ei heller være fomøiet; men selv uden Hensyn hertil
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behager Opholdet her mig ikke, da den største Fornøielse her
bliver sat i at drikke til Frokost, til Middag og til Aften. Jeg
holder rigtignok af og til [af] at faae et godt Glas Viin, men
jeg er ingen Ven af at gjøre Drik til en Vane. Blev jeg her i
et Aars Tid, troer jeg bestemt, at baade min Julie og jeg for
faldt til Drik, thi Gouverneuren har ypperlige Drikkevarer i
Mængde, og Julie kan allerede quæle 4 à 5 Glas Madeiraviin
om Dagen, rigtignok blandet med et behørigt Quantum
Vand ...

(Brev fra Julie Rehling)
Mine elskede, kjære Forældre !
Da vi endnu har en Timestid til vi skal gaae ombord, vil
jeg endnu engang have den Glæde at sende Dem her fra Ky
sten en kjærlig Hilsen. Vi have været flere Kjøretoure med
Gouverneuren, den 15de kjørte vi med ham til et engelsk Nabo
fort og to Negerbyer. Her gjorde vi Visitter hos en Gouverneur
Hansen og 2 engelske Kjøbmænd. Paa Hjemveien havde Otto
og en Doktor Sanum her paa Fortet den Maleur at vælte, men
kom dog, Gud ske Lov ! godt fra det. Jeg har været der engang
før med Doctor Sanum, og da vi spadserede igjennem Negerbverne, gjorde vi meer Opsigt end et Par fulde Folk ville gjøre
Hjemme ; vi havde en heel Sverm rundt omkring os, da de alle
gjerne ville se den blanke Kjælling, saaledes bliver jeg kaldt
her. Negerbyerne see meget usle og fattige ud, Gaderne ere saa
smale at man netop kan gaae 2 ved Siden af hinanden ; de
ere ikke brolagte men som en simpel Vei og vrimler af Børn
og Sviin og Cabrekker [brune Faar]. Paa et Sted som kaldes
Torvet seer man Negerkonerne sidde med fordærvet stegt Fisk,
stegte Frugter, ristede Bønner. De have næsten daglig havt her
i Byen, medens vi har været her, Dands og Drikkegilde, hvor
man saae en Mængde forsamlede. Konerne komme slæbende
med Børnene paa Ryggen, som sidde paa en lille Pude ; en saadan Pude hører til enhver Kjællings Klædning. Kjælling bliver
de alle kaldt lige fra det mindste Pigebarn. Deres Gilder varer
saa længe som de have noget at drikke, og om Aftenen tænne
de Blus og dandse der ved. Deres Huuse kalde Europæerne saa-
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vel som Negerne Kasser, og naar de vil sige hvor een boer, siger
de, han boer paa Byen i den og den Kasse . . .
(Fortsættelse af Dagbogen)
Tranquebar d. 20. Juni 1839.

Torsdagen den 17de Januar gik vi ombord i Eegen, og om
Natten lettede vi Anker fra Fortet Christiansborg; ved Solens
Opgang havde vi ikke Land i Sigte. Nu gik det i flere Dage
afvexlende med god Vind, flau Kuling og Stille. Den 20de Ja
nuar om Eftermiddagen Kl. 5 fik vi en Skonnert i Sigte, som
styrede lige imod os; da den saae temmelig mistænkelig ud,
og vi paa Grund af Mørket ikke tydelig kunne erfare, hvad den
førte i sit Skiold, blev hele Mandskabet kaldt op paa Dækket,
og der blev gjort klart Skib, og Lunterne tændtes. Kl. 6^4 bleve
vi prajede af Skonnerten, som forlangte Proviant af os. Vi bra
sede nu Bag, og kort efter kom en Baad fra Skonnerten om
bord til os med en engelsk Marineofficer og Captainen paa
Skonnerten. Vi erfarede nu, at Skonnerten heed the Eagle af
Baltimore og var som et Slaveskib bleven opbragt af en engelsk
Orlogsbrig og skulde nu bringes til Sierra Leona for at pris
dømmes; Captainen skulde hænges der; det lod ikke til, at
Slavehandleren brød sig noget om den Skiebne, der ventede
ham paa Sierra Leona. Da Baaden havde forladt os, var Me
ningen om Skonnertens sande Character deelte ombord paa
Eegen. De fleste vare af den Formening, at han var en Sørøver
eller i alt Fald en Slavehandler, der kom ombord til os deels
for at prøve paa, om der ikke var noget at fiske hos os, deels
for at faae udfrittet, hvilke engelske og franske Orlogsmænd,
der laae under Kysten. Hele Natten igiennem blev der holdt
skarp Udkig fra Eegen, men vor Sørøver kom ei tilbage, hvilket
i Grunden ei var forunderligt, da han ansaae os for stærkere
end vi virkelig vare. Den 25de Januar traf vi paa en afspækket
Hvalfisk, omringet af en Mængde store Haier og utallige Delphiner og Albacores1. — Mandagen den 28de Januar pyntede vi
1 germo alalonga, hvid tunfisk.
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i Anledning af vor gode Konges Fødselsdag Skibet med Flag,
og KL 12 om Middagen gave vi en Salut af 9 Skud. Der var
Middagstaffel, og efter Afsyngelsen af en Sang drak saavel
Pasagerer, Captainen og Styrmændene som Skibsmandskabet
Kongens Skaal med stor Enthusiasme. - Den 29de Januar om
Middagen Kl. 2 passerede vi Linien, de følgende Dage havde
vi deilig frisk Kuling. Den iste Februar om Morgenen havde
vi et voldsomt Bygeveier, det var som om alle Himmelens Sluser
vare aabnede. .Mandagen den 4de Februar fik vi Sydøst-Passaten, som hele Tiden var meget frisk men temmelig skrald, saa
at vi kom noget langt ind under Sydamerica; vi kom langt
Vesten for Øen Saxenborg1, inden vi traf paa de østlige Vinde
og igien kunde styre Øst efter. Jo nærmere vi nu kom Kap,
desmere begyndte vi at faae stærkt Bygeveier og Storm og at
plages af Kulden ; vel havde vi aldrig under -J— 110 Reaumur,
men naar man 14 Dage i Forvejen har havt + 250 R. og der
over, er det ei at undres over, at vi frøs betydeligt ved 4~ n 0 R.
- Tirsdagen den 26de Februar havde vi smukt Veier, vi førte
en Mængde Seil, deriblandt Skyskraberne paa begge Masterne
og alle Læseilene til begge Sider ; om Aftenen begyndte det at
trække op, og Onsdag Morgen Kl. 4^2 sprang Vinden om til
SW med en Storm; alle Seilene bleve nu levende, Storebramseil skiørnede, og Bovenbramlæseilsspærene knækkedes. Nu
bleve alle Læseilene i en Fart nedhalede, alle Seilene opgaves
med Undtagelse af Fokken og begge Mærseilene der trerebedes ;
istedet for vi Dagen før havde ført over 20 Seil, førte vi idag
ikke flere end 3. Da Stormen begyndte at tage af om Efter
middagen, blev Storseilet tilsat og 2 Reb stukne ud af Merseilene. — Den næste Dag havde vi Blikstille, men det varede
ikke længere end til om Formiddagen Kl. 11, da vi igien be
gyndte at faae en Smule Luftning. - Den iste Martz havde vi
overordentlig klar Himmel og sand Foraarsveier, vi havde frisk
1 Saxemburg angives på ældre kort som en 0 på 30/2° s. br. og 3500
længde (Ferro) ; øen, der skal være observeret 1670, har muligvis været
af vulkansk oprindelse, hvis den overhovedet har eksisteret, - nu kendes
den ikke mere.
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Kuling, god Vind og skiød 8 à 9 Mile i Vagten. Kulingen til
tog om Natten, og om Morgenen den 2 den Martz havde vi en
complet Storm og maatte atter bierge vore Seil paa Storseilet,
Fokken og de tvende Merseil nær, der trerebedes ; Stormen var
os gunstig og drev os 8 à 10 Mil frem i Vagten. Fra Gaars
Middag til Dags Middag havde vi seilet 54 Danske Mile. Da
Stormen tiltog Kl. 2 om Middagen blev Storseilet og kort derpaa Fokken opgivet, og uagtet vi nu kun havde de to klods
revne Merseil til, pillede vi dog igiennem Vandet, da Stormen
var med os; om Aftenen blev Fokken tilsat. - Søndagen den
ßdie Martz havde vi vedvarende Storm og prægtig Fart; fra
Gaars Middag til Dags Middag Kl. 12 seilet 57% Danske Mile.
Om Middagen passerede vi Cap det gode Haab i en Afstand
af 15 Grader. - Den 4de Martz vedvarede stærk Storm og
overordentlig høy Sø ; fra Gaars Middag til Dags Middag seilet
58% Danske Mile. Om Eftermiddagen begyndte Stormen at
flaue af, og det ene Seil blev nu tilsat efter det andet. Den
næste Dag havde vi Blikstille, hvilket og var Tilfældet den derpaa følgende Dag ; flere Dage havde vi flau contrair Vind, lige
til Eftermiddagen den 8de Martz, da det begyndte at blæse en
Storm; men da Stormen denne Gang var stik imod, kom vi
ikke meget langt frem i Etmaalet. - Den 10de Martz ophørte
Stormen og Vinden blev god igien. Tvende Dage derefter fik
vi igien Storm, som atter var contrair, men ophørte igien den
følgende Dags Eftermiddag. - Den 16de fik vi atter Storm, som
var meget voldsom, saa vi tilsidst ikke kunde føre andre Seil
end klodsrebede Merseil. - Den 18de tog Stormen atter af. Den 22de Martz vare vi paa 41e sydlig Bredde og 6i° østlig
Længde fra Grenwich, og nu begyndte vi at styre Ost til Nord
for at komme ind i Passaten, som vi tidligere ei havde kunnet
bruge, da vi saa vare komne til Bombay. Efterhaanden som vi
kom længere frem, styrede vi nordligere og nordligere, saa at
vi den 29de Martz, da vi passerede Tranquebars Længde, sty
rede N.N.O., samme Dag havde vi god Vind og herlig frisk
Kuling, der drev os 9 à 10 Mil i Vagten. - Den 30te Martz
vedvarende god Vind og frisk Kuling. Denne Dag saa vi en
stor Ostindiefarer, som gaar med os; vi seile noget bedre end
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han, saavel han som vi forcere vore Seil. - Søndag d. 31te
Martz vedvarende frisk Kuling og god Vind. Seileren, der igaar
var forud for os, er i Dag reent agterud. Kl. 11J/2 om Aftenen
fik vi et heftigt Bygeveier, som knækkede vor Mesangaffel,
skiømede Klyveren og gav Gaffelfok-Gaflen et Knaek. Da vi
nu maatte bierge Mesanen, Gaffelfokken og opgive Klyveren,
avancerede den fremmede Seiler, som førte alle sine Seil, efterhaanden frem og var næste Morgen et betydelig Stykke forud
for os, og da vi paa Grund af den knækkede Gaffel ei kunde
tilsætte vor Mesan i flere Dage, indtil Tømmermanden fik til
hugget en ny, var han den derpaa følgende Morgen ud af Sigte.
-Nu seilede vi temmelig rask Nord efter, og den 11te April
om Aftenen Kl. 7 passerede vi Linien anden Gang. - Den 12te
April gjorde vi vore Ankere klare, Kiettingerne bleve efterseete
og Kanonerne pudsede. - Søndagen den 21de April Formid
dagen Kl. 10 fik vi det første Lodskud i den beengalske Bugt
i 30 Favne Vand. Skiønt vi ikke vare mere end 3 Mile fra
Land, kunde vi dog ikke see det, da det regnede og Luften var
disig. Jeg stod hele Tiden i Regnen paa Hytten for at være den
Første, der opdagede Land, og Kl. 11 om Formiddagen opda
gede jeg endelig Land, men da det var disigt i Veiret, kunde
vi ikke skielne de Byer, vi passerede, endelig klarede det op i
Veiret, og strax opdagede jeg mellem Kl. 12 og 1 Nagoars
Moskeer og kort derpaa Negapatnam. Kl. 2 saae vi Karrikel
og KL 3, da vi sad ved Middagsbordet, kom Styrmand Paulson
ned og fortalte os, at han nu kunde see Kastellet Dansborg. Da
jeg kom op paa Dækket, saa jeg den mig saa kiære By i en
Afstand af henimod 3 Mile. En forunderlig vemodig Følelse,
som jeg i en Tid af 3 Uger havde følt, overvældede mig, og jeg
maatte gaae ind i min Kahyt, og kunde næsten ikke gaae op
paa Dækket af Frygt for, at en af de mange Katsimorauer1,
der seilede omkring os, skulde bringe mig Budskab om, at jeg
ikke skulde see een eller anden af mine dyrebare Slægtninge i
Tranquebar. Min Stemning blev pludselig opklaret, da en Sel
ling bragte mig et Brev fra min Søster Augusta, da vi vare
1 Katsimorauer og Seilinger er både.
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komne paa Tranquebars Rhed, hvori hun meldte mig, at mine
dyrebare Forældre og Sødskende vare raske. Saasnart vi vare
gaaede til Ankers og havde givet vor Salut for Dansborg og
modtaget sammes Giensalut, gik Julie og jeg i Land. Paa
Strandbredden stod 2 af Faders Palankiner1 og ventede paa os.
Julie kom noget førend mig til Gouvernementshuset, da en deel
af de gamle Familier hvert Øyeblik standsede min Palankin
for at bringe mig deres Salam2 og see, om de kunde kiende mig.
Giensynets Øyeblikke vil jeg ei prøve paa at beskrive, da de
lettere kunde føles end beskrives; jeg kunde ikke fremsige et
eneste Ord, Julie mine dyrebare Forældre og Sødskende ei
heller. (Brev fra Julie Rehling)
Tranquebar den 11te Juni Formiddagen Kl. 11 1839.

Min elskede Kjære dyrebare Fader og Moder!
Da jeg nu i mere end een Maaned med Længsel har ventet
paa denne Leilighed for at tilsende Dem mine Kjerligste Hilse
ner, tager jeg nu med Glæde Pennen for at underrette Dem.,
elskede Forældre, om vor lykkelige Ankomst hertil ; vi traf, Gud
være lovet, alle raske og fornøiede, og Alt efter Ønske. - Den
21 de April om Morgenen begyndte vi at øine Land, men vi
havde Regn, mørkt og taaget Veier, saa de den Dag ingen
Observation kunde tage paa Skibet og altsaa ikke med Bestemt
hed beregne, hvor vi vare. Vi saae flere Fiskerbaade ude fra
Negapatnam, Nagore og Karical, som vi gjeme vilde have fat i,
for at vide fra hvilken af de 3 Byer de vare, men da det varBygeveier, vilde de ikke vove dem hen til os. Capitainen ønskede be
standig, at vi maatte faae et bestemt Mærke i Land i Sigte, forat
vi ikke skulde blive i Uvished om, hvor vi vare, naar det blev
sildig, og da let kunne seile forbi Tranquebar; men det gik os
heldigere. Da vi næsten skulde gaae fra Middagsbordet, kom
de og meldte, at vi havde Tranquebar i Sigte. Hvilken underlig
Følelse af Frygt og Glæde blev der ikke fremkaldt ved disse Ord
1 Palankin =■ bærestol.
2 Salam '= hilsen.
4

Årbog 1952
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for min Otto og mig, og vi reiste os ikke før fra Bordet, før vi
ilede ind i vort Kammer og udbrød i hæftige Taare. Lidt efter
gik Otto ud for at see sig om paa Dækket, og nu løb Skibet med
gunstig Vind ind mod Tranquebar. Da vi lod Ankeret falde,
var jeg paa Dækket og saae vort tilkommende Opholdsted for
os ; det saae langt venligere og behageligere ud, end jeg havde
ventet. - Der kom snart Baade ud til os fra Land, hvoraf en
bragte os et Brev fra Augusta, da hendes Fader og Moder vare
saa bevægede, at de ikke kunne føre Pennen i deres Haand;
hun underrettede os om, at de Alle var vel, og hvor urolige
og længselsfulde de vare, inden de saae os i Land hos dem, og
at vi med den første Baad, der forlod Skibet, maatte underrette
dem om, hvorledes vi havde det. Men der laae alerede et Par
Baade ved Skibet fra Ottos Forældre, for at bringe os og vort
Tøi i Land. Da Capitainen og de fleste af Passagererne vare
færdige, fulgtes vi i Land med Secretair Rovsted, der kom
ombord til os. Jeg var den første, som kom af Baaden, og blev
bragt i en Palankin, hvor jeg kunde sidde opreist, som i en
lille Kalesche ; den Pijon1, der var med for at ledsage mig,
vilde underrette mig om, hvor de bragte mig hen, sagde der
for, idet han pegede paa Palankinen „Fruen, Stoel, Rehling,
Tjener“. Saaledes blev jeg nu først og eene bragt for Døren til
Gouvernementsboligen. O ! mine elskede Forældre ! De kan nok
tænke Dem de Følelser, der i et saadant Øjeblik opfyldte min
bevægede Sjæl, Tanken om mit Kjære langt bortliggende Hjem,
dette nye Opholdssted, om de faae Øieblikke der vilde forene
mig med Kjerlige Forældre, Søstre og Venner. Idet jeg i denne
Stemning traade ud af Palankinen, stod en aldrende Mand hos
mig og bød mig sin Arm ; jeg blev lidt underlig til Mode ved
at see ham; jeg tænkte ved mig selv, det kan umuligt være
Ottos Fader, jeg kan jo ikke gjenkjende et eneste Træk. Den
gode Ubekjendte førte mig indenfor Døren, hvor min Ottos
kjerlige Forældre, ganske som jeg havde tænkt mig dem, kom
mig imøde, indesluttede mig i deres Arme, trykkede mig til
deres Bryst og Læber, og udfoldede deres hele fader og moder1 Pi jon = tjener.
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lige Velsignelse over mig; ingen af os kunde næsten fremføre et
Ord, Taarene trillede ned af vore Kinder.
Om sin stilling og sit arbejde som gouvernementsfuldmægtig
skriver Otto Rehling i et brev af 20. juni 1839:
„Mine pecuniaire Omstændigheder ere nemlig langt bedre,
end jeg havde ventet det; efter et løst Overslag tjener jeg for
nærværende Tid paa en 12 à 1300 Rupier om Aaret; jeg er
nemlig ansat som Assistent ved Retten og har som saadan i
Sportler 2 à 300 Rupier aarlig. Tillige er jeg, da jeg for nær
værende Tid er eneste kongelig Fuldmægtig i Tranquebar,
bleven constitueret saavel som militair, som civil Gageskriver,
og har som saadan en aarlig Gage af 276 Rupier. Vel er det
saa, at jeg ei bestandig kan beholde begge Gageskriver-Posterne,
og at jeg maa afgive den ene af disse ved en ny Fuldmægtigs
Ankomst, men alligevel er jeg meget tilfreds med at kunne be
holde den anden Post. - Som Assistent i Retten har jeg meget
at bestille; de 4 à 5 Dage om Ugen sidder jeg i Retten fra
Klokken 9 om Formiddagen til 4 om Eftermiddagen. Desuden
skal jeg udføre alle Fogedforretninger, Auctioner, Registreringsog Vurderingsforretninger, samt administrative Politiforretnin4'

52
ger; desuden maa jeg gjennemsee og conferere alle de Docu
menter, hvoraf der bliver fordret Udskrift fra Rettens Skrivecontoir. - De seer saaledes, at jeg har meget at forrette ; der
har været de Dage, at jeg ikkun har været et Par Timer
hjemme, da jeg, strax efter jeg er kommen fra Retten og har
faaet en Smule Mad ned, har maattet sidde mig i min Palankin
og lade mig bære til een eller anden af Landsbyerne for at
exequere de afsagte Domme og enten gjøre Arrest eller Udlæg
eller deslige. Dog er jeg meget tilfreds med min Stilling, og
mit høieste Ønske har stedse været at blive ansat som Assistent
i Retten, da det er den bedste Dannelsesskole for en ung Jurist,
og jeg vilde ikke for meget bortbytte min Post som Assistent i
Retten for et mageligere. Vel ere de Forretninger, der ere for
bundne med Fogedembedet, ei altid de behageligste, da Fogeden
ofte for at exeqvere en Dom bliver nødt til at skille en Part
ved det allersidste, han eier, og i den Nødvendighed har jeg
alt et Par Gange været, men jeg har trøstet mig ved den Tanke,
at det er en Pligt, der paahviler mig. - De Dage hvor der ikke
holdes Ret er jeg et Par Timers Tid paa Fogedcontoiret paa
Castellet Dansborg, hvor de Parter, der ville tale med mig om
de mig paaliggende Forretninger, komme til mig. De Dage,
hvori der holdes Ret, er jeg J/2 Time før Rettens Aabning til
Stede der i samme Hensigt. Jeg kan regne, at der daglig er
20 à 30 Personer hos mig. Ofte er det temmelig trættende at
høre paa de Sortes Kjævlerier, da de næsten aldrig strax komme
frem med deres Ærinde, men i Almindelighed først fortælle en
lang Historie om, hvorledes det eller det Retsforhold er opstaaet, og de komme ei frem med Sagen selv, førend man gjør
sig vred og truer dem med at kaste dem paa Porten, naar de ei
affatte dem i Korthed“.

Om embedsmændenes lønvilkår finder vi også nogen op
lysning i et brev fra Julie Rehling af 14. august 1841, efterat
guvernør Rehling var afgået ved døden.
„Min stakkels Otto, som har gjennemgaaet saa megen Mod
gang her, han trøster sig nu med at være sin kjærlige Moder
til saa megen Støtte som muligt, og at gjøre hende Livets Be-
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sværligheder saa lidet følelige som muligt. Hun har været vant
til at have meget imellem Hænder og styre og regjere, som hun
ønskede, men hun kan finde sig selv i, hvorledes hun skal have
det ; for sin egen Person var det syn at sige at hun gjør store
Pretangsioner, og min gode Ottos Stilling er ved denne Foran
dring og Fordeling af Forretninger blevet en Deel forbedret.
Hans Gage er nu 160 Rupi om Maanéden, men det er kun for
en kort Tid, det vil være saa, men imidlertid saa længe det vare
har man dog gavn deraf, og i denne Tid kommer det ogsaa til
Nytte for os, thi den gode Moder har kun 39 Rupi om Maaneden af Enkekassen, og før havde hun over en 500 Rupi hver
Maaned mellem Hænder. Fader havde jo en stor Gage, men
i hans Stilling var der ogsaa store Udgifter; der heder det at
leve for Landet og Nationens Ære og ikke efter sin egen Lyst.
- Det laae Fader meget paa Hjertet i de sidste Dage han levede
at faae en Ansøgning skrevet til Kongen om en Pension til
Moder efter hans Død, men han kom ikke saa vidt. Nu har
Moder selv skrevet; det kommer nu an paa, hvor naadig
Kongen vil være .“
Guvernør Rehling førte et stort og gæstfrit hus. Ikke blot
landsmænd blev indbudt til at bo i guvernementshuset, indtil
de fik indrettet sig, men også for englændere og franskmænd,
som kom til kolonien, stod huset åbent. Julie fortæller i det
første brev efter hendes ankomst om et middagsselskab og et
bal.
„Her var stort Bal og Middagsselskab, hvor Alt skulde være
meget fiint og stadseligt. Moder forærede mig hvidt Linon til
en ny Balkjole, som jeg havde travlt med at faae syet, for at
faae den paa paa Ballet. Damerne vare meget fiine og nette i
Stadsen, hvide og couleurte Linons og Silkekjoler, Blomster paa
Haaret, Silkestrømper, hvide og sorte Silkeskoe. Jeg ønskede, at
jeg havde faaet mine nye, hvide atlaskes Baand, som jeg reiste
fra, men jeg var dog saa heldig at kunne hjælpe mig med de
jeg havde, da man her ikke har en eneste Boutik, men maa for
syne sig med slige Ting, naar Besekræmmeren kommer reisende
hertil med deres Kasser, hvor man ofte kan faae pene Ting
meget billigt. Ballet gik overmaade pænt, Alle vare meget for-
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nøiede, og jeg dandsede med hele Tiden ; det varede fra Kl : 4
til 8. Jeg troede ikke man saaledes kunde taale at dandse i
Indien, men her er ogsaa en herlig Leilighed, 11 store Værelser
og en Veranda, hvoraf 6 vare smukt oplyste. Alle Gulvene her
i Indien ere bedækkede med Straamatter, og Salen, hvori vi
dandsede, har 2 Værelsers Høide og 2 Etager Vinduer. Onkel
Wodschow og jeg aabnede Ballet; imellem Dandsene drak vi
Thee, Limonade, Koldskaal og Punsch. I en meget stor Sal ved
Siden af Balsalen stod et langt Bord dækket til 52 Personer, hvor
man skiftedes til at gaae til Bords imellem Dandsene.
Til Middagsselskabet havde jeg min Brudekjole og hvide
Florschawl paa. Der var vi kun 4 Damer til Bords med 24
Herrer. Til saadanne Middagsselskaber har vi altid først en
deilig Kjødsuppe med smaae Kjødboller, Karper og Pampler1
med en Saus til, som er tillavet af Roden paa et Træ og ligner
meget Peveroden, foruden en utallig Mængde Retter, som alle
komme paa Bordet paa een Gang, Skinke, Oxebryst, Kallekuner, Gæs, Ænder, stegte, kogte og indbagte i en Deig, Gaasegelee, Spegesild og Spenat, Kaal, Kartofler, Agurkesalat og
mange Sorter Asier og mange flere indiske Retter. Naar det
tages af Bordet, kommer Desserten, som er en röd Grød, Man
gusgrød, som ganske ligner Æblegrød, mange Sorter Kage,
Gelee, Kreem og en Mængde Frugter. Efter Bordet drikkes
Kaffee, Thee, converseres lidt, og derpaa gaaer hver til sit.“
Endvidere fortæller Julie i et brev af 7. juni 1844 om et
selskab i deres eget Hjem :

„Otto og jeg har da senere havt det store Selskab og havt
hele Familien samled hos os; vi vare 15 Personer til Bords, og
alt gik saa peent og saa godt til, at jeg var ret tilfreds. Vi havde
laant Moders det smukke Porstelain den Dag, og min pene
Damaskesdug ; vores Bord saae saa peent ud. Vi fik J/o Douzin
fortræffelig Schampanie den Dag i Present, som brillierede ved
vort Bord tilligemed Portvin, Røvin, Shery, Kirsebærbrændeviin, dansk og engelsk 01. Vi havde en forloren Skilpadesuppe,
1 Pampler (vavval), velsmagende fisk, som ligner rødspætter.
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som blev rost, med kold Punch til ; vi havde Klipfisk, Østers,
Østerspaasteier, Kalkunsteg, Lammesteg og Annesteg, 2 Kar
rier ; til Deserten Frugter, smaakager og Biskøiter og en Melkebuding med Kirsebærsaues, som vandt stor Bifald ; den blev
lavet efter Moders Opskrift. Sildesalaten havde jeg nær for
glemt.“

Klimaet voldte ikke det unge par særlige kvaler, omend de
begge i varmetiden plagedes stærkt af „røde hunde“, der navn
lig på halsen gjorde huden næsten skoldet. Otto Rehling for
tæller i et brev af 19. maj 1840, hvorledes man værnede sig
mod varmen.
„Da Sydvest Monsunen nu har sat ind, have vi endeel
Varme, vi dog ikke mærke synderlig til herhjemme i Huset, da
vi have en behagelig Kjølighed, som frembringes paa en meget
simpel Maade, nemlig ved saameget som muligt at tillukke alle
de yderste Vinduer og Døre, der vende ud mod Øst, Nord og
Vest. Vinduerne og Dørene mod Syd, hvor Vinden især staaer
paa, forbliver aabne men behænges med Tattiser (det er tykke
Matter der ere gjorte af temmelig vellugtende Rødder), hvorpaa der bliver slaaet Vand paa i et væk hele Dagen igjennem.
Idet nu den tørre varme Vind blæser paa de vaade Tattiser, ud
vikler en behagelig Kjølighed sig deraf, der gjennemstrømmer
alle Værelserne. Naar man skal ud om Dagen, faaer man rigtig
Varmen at føle, og det samme er Tilfældet, naar jeg er i Retten,
hvor der er overordentlig varmt. Sydvest Vinden blæser dog
ikke hele Dagen igjennem; næsten hver Dag have vi den be
hagelige Søvind, Sydøstvinden nemlig, som i Almindelighed
begynder at blæse Klokken 2 om Middagen; undertiden be
gynder den at blæse tidligere eller sildigere, engang imellem,
for Exempel i disse Dage, udebliver den aldeles. Saasnart Sø
vinden begynder at blæse, blive alle Tattiserne strax borttagne
og alle Vinduer og Døre mod Øst og Syd aabnede. Selv i de
Dage, vi undtagelsesvis ikke have Søvind, blæser dog om Efter
middagen den saakaldte Longshore, der er en stik Søndenvind ;
den kan rigtignok ikke sættes i Sammenligning med Søvinden,
men den er dog langt behageligere end Landvinden. Vi have i
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den senere Tid havt stærk Tørke, vi have ikke havt mindste
Regn siden Novembermaaned ; den store Regntid holdt tid
ligere op end sædvanlig, og den lille Regntid, vi skulde have
havt i April, er aldeles udebleven. En Følge heraf er, at Flod
løbene, Indsøerne og Brøndene udtørres. Paa engelsk Territo
rium er der stor Vandmangel; paa flere Steder maa O væget
drives 2 à 3 danske Miil for at vandes, og en stor Mængde af
Creaturerne døe. Her paa Tranquebars Territorium er det ikke
fuldt saa slemt med Vandmangelen, da vi have forholdsvis
mange Tanke (o:smaae Indsøer), men endeel af disse er alle
rede udtørret, og de fleste af de andre ville udtørres, naar det
ferske Vand ikke snart kommer ned. Floden, der flyder gjennem
vort District, er ganske tør paa en lang Strækning, saa at man
med tørre Sko kan gaae derover. I Begyndelsen af Juni vente
vi det ferske Vand ned ; det har allerede for nogen Tid siden
begyndt at regne op paa Bjergene, saa jeg haaber, at vi ikke
skulle skuffes i vore Forhaabninger. I Porrear1 Hauge er der
en meget stor og dyb Tank med deilige Karper og andre Fisk ;
nu er der kun 1 Fod Vand tilbage i den. Fader har maattet
lade sætte Tag over endeel af Tanken, for at Fiskene kunne
søge Ly under det.“
Som modstykke til denne tørke fortæller Julie et brev af
15. november 1840 om regntiden.
„Vi have i denne Tid her kunde gjort os en Idee om Synd
floden. Jeg havde ogsaa isinde at addressere mit Brev fra Noæ
Ark istedet for fra Porrearhave. Vi have i Aar havt saa voldsom
en Regentid, at man i de sidste 22 Aar ikke har havt en lig
nende. Den 13de October begyndte Regnen, men hele den
Maaned igjennem havde vi dog af og til en Dag Tørvejr, men
fra første November kan man sige, at det uden ophør har regnet
baade Nat og Dag ; jeg var tilsidst ganske træt af at høre paa,
hvorledes Regnen styrtede ned, og vi levede hele Dagen i et
halvt Mørke. Det begyndte at regne ned Alle Vegne hos os,
1 Porreiar, landsby vest for byen, hvor europæerne havde deres lyst
haver.
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Vand, Træk og Fugtighed over Alt. Den i ite var alle Brøndene
fyldt lige med Jorden. Den 13de var det Aller værst; Floder,
Damme og Brøndene flød over deres Bredder. Otto fangede
Fisk omkring i Haven, ja Fiskene svømmede saagar i Dyregaarden. Der kom Bud til Fader, at Karperne fra Dammen
seilede omkring i Gaderne paa Porrear. Træerne og flere af de
Indfødtes Hytter blæste omkuld ; flere af de lavere Landsbyer
maatte Beboerne forlade, da de bleve oversvømmede. Den
i ode var jeg sidst i Byen; det var Opholdsveier, da vi gik ind,
men da vi skulle hjem igjen, regnede det, og Palankinbærerne
vadede i Vand paa Landeveien op over Knæerne. - Nelluagerne1 har i flere Dage staaet ganske under Vand, og nu naar
Vandet løber bort, vil vist meget være raadnet og meget til
intetgjort af al den Sand, Vandet har ført ind paa den, saa
man vist vil faae megen Skade at høre her. Gud veed, hvor
ledes dette Veier vil bekomme de stakkels Indfødte, som vist
har havt megen Nød. Vi følte det ordentlig Koldt her i nogle
1 Nellu = risplanter.
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Dage og har pakket os ind i Schawler, 2 Par Strømper og et
Par Underskjørter. Otto er krøbet i sine Klædes-Klæder. Idag
er han gaaet til Tillaly1 med Fader for at see, hvorledes der
seer ud. Nu høre jeg dem komme tilbage igjen ; Otto staar nu
hos mig og fortæller mig, at vandet stod saa høit paa Veien
idag, at det naaede til Brystet paa Bærerne, som hele Veien
maatte have selve Palankinen paa deres Skuldre.“
Til dyrkning af den uundværlige ris eller nellu som planten
kaldes, kræves som bekendt meget vand, og i et brev af 5. juni
1841 fortæller Otto Rehling om overrislingsanlæggene.
„Vi have endnu ikke faaet det ferske Vand paa Markerne
her paa Territoriet, men saavel Norden som Sønden for os er
Vandet allerede kommen, og selv Ambenara, en Flod som løber
gjennem den sydlige Deel af vort Territorium, er opfyldt med
fersk Vand, men vi have slet ingen Nytte af denne Flod, da
vi ikke kunne vande vore Marker med den, da der ingen Sluse
er i Floden, som kan stemme Vandet op. Hovedfloden, Virakolen, har endnu ikke faaet Vand, da det engelske Catcherie2
har afdæmmet den op i Landet og afledet Vandet i Caveryfloden for at reparere en Sluse, men Slusen er nu færdig, og
Dæmningen bliver derfor snart gjennemskaaren, saa at vi
kunne vente Vandet ned om nogle Dage. Alle Landmændene,
eller Moradohrer som de kaldes, har det i denne Tid meget
travlt med at opgrave og istandsætte Tværcanalerne, som leder
Vandet ind paa Markerne fra Hovedcanalerne. Over Hoved
floderne er der i en vis Afstand fra hinanden bygget store
Sluser; naar et District skal vandes, blive disse Sluser afdæm
mede, saa Vandet stemmes meget høit op og løber ind i store
Hovedcanaler, som ere gravede gjenem de forskjellige Districter.
I Hovedcanalerne er der igjen bygget Sluser, som stemmer
Vandet op og leder det i mindre Canaler, som løbe fra de
store Canaler og til de forskjellige Marker. Naar de første Mar1 Tillaly, en landsby nordvest for byen ved grænsefloden. Her lå et
landsted, som stod til guvernørens rådighed.
2 Catcherie — overrislingsvæsen.
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ker ere vandede, blive Sluserne aabnede paa Hovedcanalen, og
Vandet løber da til næste Sluse, og Vandingen af de øvrige
Marker skeer paa samme Maade. Naar et heelt District saaledes er blevet vandet, aabnes Slusen paa Floden, og Vandet
ledes da til den næste Sluse paa Floden og derfra til andre
Hovedcanaler som ovenfor beskreven. Det overflødige Vand
løber ud i Søen. Hver 5te, 6te eller 7de Dag bliver Vandet
afledt fra Markerne, for at det ikke skal raadne ved at staae
stille, og andet Vand bliver indledt atter paa Markerne. Alle
Hovedcanalerne og de derpaa værende Dæmninger og Sluser
samt Sluserne over Floderne blive reparerede og vedligeholdt
for Kongelig Regning af Catcheriet, de øvrige Canaler og Slu
ser maae vedkommende Moradohrer selv vedligeholde. For at
forebygge Uordener og Strid blive ingen Sluser enten lukkede
eller aabnede uden Catcheriets Ordre, som besørger det gjort
ved en Art Markinspekteurer, Mandagarer kaldede, hvoraf der
er een i hvert af Tranquebars 4 Districted“
Om indhøstningen af risen fortæller Julie i et brev af 18.
febr. 1844.
„Vi more os Morgen og Eftermiddag med at spadsere om
kring i Haven og paa Markerne, som i disse Dage ere bievne
høstede. Jeg tænkte paa vore raske Bønderpiger og Karle hjem
me i Danmark, da jeg gik omkring her og saae disse sorte
næsten halvvilde Mennesker afskjære Sæden med deres Krum
kniv. De høster her fra om Morgenen KL 5 til Kl. 12 ; derpaa
ligger det spredt ud i Solen til Kl. 4 ; derpaa bærer de det alt
sammen paa en firkantet Plads, de har valgt til Tærskeplads,
og naar Oxerne der har træt Sæden, bliver den strax under
Opsyn af det offentlige delt i forskjellige Dele, nemlig imellem
Kongen, Eieren, hans Agerculier og Pagoden. - Vi more os
ogsaa her med at besøge Vadskermændene, som bo i den By
her ved Haven ; vi kan høre dem fra vore Værelser, naar de
arbeider. Der er tre store Damme udenfor Haven, og rundt
om dem ligger ved Breden store avlange Kampestene, hvoraf
hver Vadskermand har 1-2 eller flere Stene. Mod dem banger
de vore Klæder, de tage Tøiet simpeltvæk i Hænderne, bløder
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det i Vandet og banger det mod Stenen til det er rent. I disse
Damme blive Sortes og Hvides Tøi vadsked fra hele Omegnen.
Det er de Fornøielser vi have paa vore Spadseretoure udenfor
Haven.“

Guvernør Rehling var ivrig havedyrker og herom fortæller
Otto i et brev af 13. august 1840.
„Med Faders Hauge gaar det ogsaa godt i Aar; for et For
søg har Fader i Aar begyndt Havedyrkningen circa 2 Maaneder
tidligere end ellers, og det er lykkedes overordentlig godt. Alene
i Porrear Hauge have vi allerede udplantet 600 Kaalplanter,
som om kort Tid ville være spiselige. Rødbeder, Gulerødder,
Roer, Ræddiker, Salat og Bønner staaer fortræffeligt, og om
ikke lang Tid skulle vi begynde at udplante vor Kaal af 2 den
Saaning. Kaalen bliver her først lagt i smaae Potter; naar de
omtrent ere 1/2 Tomme høie og have 4 à 5 Blade foruden
Moderbladene, blive de udplantede paa fri Jord omtrent et
Ovarteer fra hinanden ; efter en Maaneds Tid blive Planterne
forsigtig optagne med en stor Klump Jord og plantede paa det
Sted de skulle staae, omtrent 3 Ovarteer fra hinanden. Bruger
man ikke denne Fremgangsmaade løbe Planterne i Veiret og
due til ingen Ting, men ved den hyppige Omplantning standses
Planternes Væxt, og Stammen bliver kraftigere, saa at de
kunne skyde lige saa store Hoveder som i Danmark.“
Floden spillede en afgørende rolle for agerbruget, men vand
standen var som allerede omtalt meget vekslende. Otto Rehling
skriver i et brev af 6. juli 1842.
„Jeg troer, at jeg i et af de tidligere Breve har underrettet
Dem om, at Mundingen af Floden, der flyder forbi Tranquebar,
bliver af Naturen lukket i hvert Aars April eller Mai, og at
Mundingen atter bliver udgravet, naar det færske Vand er
kommet ned. Da det i mine Drengeaar havde moret mig meget
at see Mundingen blive aabnet, gik jeg iaar med Julie, Mantze
og Møller [hans Søster og Svoger] ud til Mundingen. Da vi
kom der, var netop en Kanal af 1 Alens Bredde, der gik fra
Vandet til Søen, bleven gravet, og nu morede vi os Alle ved
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at see den Voldsomhed, hvormed det færske Vand styrtede ud
i Søen og derved gjorde Canalen efterhaanden bredere og bre
dere ved at bortføre Sandet paa begge Sider af Canalen ud i
Søen. Klokken var 6/2 om Eftermiddagen, da vi gik derud, og
da det var en deilig Maaneskinsaften, havde vi slet ikke Lyst til
at gaae hjem igjen. I Begyndelsen styrtede Vandet ikke meget
stærkt ud, men da det udløbende Vand først havde gjort Ca
nalen dygtig dyb, styrtede Vandet fraadende ud i Søen og bort
tog i hvert Minut mere end 2 Alen Jord paa hver Side af
Canalen. Da vi gik hjem Klokken henimod 8, var Mundingen
saa stor, at et Linieskib mageligt kunde have løbet derind.“
Om det fremmedartede folkeliv og de indfødtes sære sæder
og skikke fortælles der ofte. Julie skriver d. 18. maj 1840 om en
„Lysttour“ :
„Efter Bordet toge vi ud til Auromangalam for at see en
Fest, som der blev holdt under aaben Himmel : det lignede lidt
Pintseløieme paa Hammermøllen. Paa Veien var der Basarer,
hvor de sade og solgte, Fattige og Blinde sade paa Veien og
sang, henne i den brogede Forsamling saae man 2 Gynger, hver
med 5 Stole hvori der sad 3 à 4 Personer. Rundt om Pagoden
saae man de Indfødte at opfylde de Løfter, de havde gjordt
Guden. Mandfolkenes bestod i at de laae dem ned paa Jorden
og trillede deres visse Gange rundt om Pagoden ; tilsidst vare
de saa trætte, at de næppe kunde dreie dem. Andre blev der
trukket en Snor igjennem hver Side, som blev trukket frem og
tilbages, idet der stænkedes Safran paa Snoren. Fruentimmernes
Løfter bestode i at gaae visse Gange rundt om Pagoden og for
hvert Skridt med Hænderne at slaae en Krands paa Jorden
foran dem og lægge Knæer og Panne mod Jorden. Andre
Fruentimmer saae man et lille Stykke fra hinanden rundt om
Pagodemuren at koge hellig Mad. En stor Pagodevogn, hvor
Guden og alle hans Opvartere skal sidde i, blev trukket af
hele Mængden og ledsaget af deres støiende Musik, og bagefter
Vognen bliver trukket en Indretning, hvormed der hvert Øieblik bliver affyret 3 Skud. Efter vi havde seet denne Stads og
vare bievne bekrandsede med Blomster af Formanden for

62

Pagoden, som havde inviteret Otto og mig ud at see Festen,
spadserede vi ind i Missionshaven.“
I brev af 6. juli 1842 fortæller hun om et barnebryllup :

„Jeg har forglemt at fortælle Eder, Kjære Forældre, at vi
have været til Bryllup hos den fornemste indfødte Embedsmand
her paa Stedet, Providiteni og Seheresdahr1 Vaittilingapulle ;
hans Datter, en lille Pige paa 7 Aar, fik sig en Brudgom paa
9 Aar. Begge de smaae Brudefolk vare meget stadseligt pyntede
med Guld og Stads. Det hele gik meget brilliant til ; over Bryl
lupshuset veiede 4 hvide Flag med sorte Løver. I Bryllupssalen
var Dands, Musik og Sang. Vi sad lidt og saae paa det, bleve
opvartede med Rosenvand, Blomsterkrandse, Viin, Kage og
Frugter. Om Aftenen bleve Brudefolkene baaret omkring i
Gaderne i pragtfuld Bærestol, oplyst med Fakler, Bengalsklys
og Raketter.“
Julen 1841 tilbragte hele familien i en have i nærheden af
byen. Haven havde tidligere tilhørt guvernør Rehling, men han
havde solgt den ved sin hjemrejse til Danmark i 1833. Før
den tid havde de altid tilbragt juleferierne derude. Men nu
ejedes den af en indfødt, som Julie giver en beskrivelse af.
„Haven er blevet meget ødelagt, efter at den er kommen
i den nuværende Eiers Hænder. Han river gode Bykninger ned
for at sælge Materialerne, han har fyldt 2 eller 3 Brønde op i
Haven for bedere at afbenytte den Jord til Havedyrkning.
Manden vil ingen Leie tage af os, men vil tillade os at bo der.
Vi sendte derfor strax Muurfolk ud for at reparere Taget og
hvidte Bykningen indvendig og udvendig, og han var saa artig
selv at sende Arbeidsfolk med til Hjælp. Han holder selv meget
af at komme derud hver Eftermiddag, og da vi sidste Søndag
tog derud om Eftermiddagen for at see Leiligheden, traf vi ham
i Haven spadserende omkring med et Følge af Tjenere efter
sig, og en af dem bar en stor rundagtig Sølvkugle med et Rør
i, hvoraf han ryger. Manden er af middelmaadig Høide, tyk og
1 Seheresdar = toldopsynsmand.
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Bredskulleret, har en krum næse, store Knevelsbarter og et
Par Øine, hvori det Hvide skinner ganske forskrækkeligt, og et
ægte Shawl snot om Hovedet som en Tourban. En hvid Kavai
har han paa og et firkantet Stykke af Brandguulfarve har han
over Skullerne, de to Snipper fested om Halsen og de to orn
Livet, og saa Kneiser han saa stift og stolt og seer sig omkring
for ret at vise sin Indianske Høihed. Og saa var han fra først
af kun en Dreng af ikke megen høi Kaste, som den nuværende
Nabob adobterede og skjenkede saa megen Rigdom. Hans Navn
er Musabarusenkahnsaib. Den gamle Nabob er en Fyrste og
faaer 3000 Rupi maanedlig af den engelske Regjering i Pension,
paa Grund af hans Fader har været Minister hos Tippusaib.“
Tranquebar var forpagtet fra kongen af Tanjore, og i et
brev af 7. okt. 1840 beskriver Julie modtagelsen af den delega
tion, som kom for at opkræve afgiften.
„Den 26de September kom Ministeren fra Kongen af Tangjor for at hente ham 4 à 5000 Rupi. Han bliver modtaget med
Salut fra Kastellet ; han bringer ved samme Ledighed Embedsmændene Presenter fra Kongen, som bestaar af ægte Shawler.
Fader fik 2, Møller 2, Timroth 2, og 4 uddeles saa mellem de
Indfødte Embedsmænd. Men det er daarlige gamle Schawler ;
Fader forærte strax Ministeren sine og sagde ham, at de vare
saa slette, at han ikke kunde tage imod dem. Derpaa bliver der
igjen gjord Presenter herfra til Ministeren og hans Følge ; hver
faaer en hvid Klækkelse1 og bliver tracterede med Betelblade og
Areknødder og overstengt med Rosenvand.“

De hvide havde jo en ret stor stab af indfødte tjenestefolk,
og det voldte Julie noget besvær, da hun havde vanskeligt ved
at lære tamulsk. I et brev af 30. dec. 1843 fortæller hun om
tabet af en tro tjener.
„I mit Huus og min lille Huusholdning vil det nu falde mig
lidt mere besværligt at faae alt ordnet, da jeg har været saa
1 opr. et hollandsk ord for tamulernes klædedragt, nærmest et lænde
klæde.
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uheldig at miste min bedste Betjent, Sinnien ; han døde den 6te
dennes af Cholera. Det var et stort Tab for mig, da jeg aldrig
havde nødigt at aabne min Mund til en eneste af vore Folk for
at sige dem, hvad de skulde gjøre; alt hvad jeg ville have
udrettet, sagde jeg ham, og saa havde han alle de andre under
sig. Jeg merkede ikke, jeg var i et fremmed Land ; han forstod
Dansk saa godt og forstod at holde alle Folkene i en god orden.
Han var saa tro og redelig, jeg kunde give ham mine Nøgler til
alle mine Gjemmer, og der skulde aldrig mangle det mindste.
Naar noget skulle kjøbes saa han altid paa vores bedste. Det
var et skikkeligt Menneske, jeg vil savne ham meget. Han tog
aldrig det ringeste, men naar han havde brug for noget, som
han synes vi kunde undvære, kom han altid til mig og sagde :
Fru, jeg tænker min selv, jeg vil have det. Jeg kom da altid til
at lee af ham og gav ham, hvad han vilde have. Det var den
samme skikkelige Tjener, der tog imod mig ved Strandbreden,
da jeg kom her i Land, ham der sagde : Fruens Stoel, Rehlings
Tjener. Den sidste Dag han gik fra mig, var han syg ; han bad
mig om Bitter, da Kl. var io om Formiddagen. Derpaa gik han
ud, gjorde Regning op for forrige Maaned med Bager, Smør
mand, Slagter og Mælkekone, og da jeg saae ham igjen Kl. 12,
var hans Ansigt meget forandret. Jeg blev angst ved at see
ham, han saae saa medlidende hen paa mig, som for at sige
mig, han var syg. Han gik derpaa hjem. Da vi om Eftermidda
gen hørte, han var værre, sente vi Doctoren ud til ham, men
han døde næste Dag og blev brændt en Time efter. Det har
gjordt meget Indtryk paa mig.“
Der var paa den tid ikke nogen særlig livlig handel paa
Tranquebar. Otto Rehling skriver d. 17. febr. 1842.
„Der bliver i Aar udført en heel Deel Ris og Sæbe herfra
Tranquebar. I Slutningen af forrige [Uge] afreiste et Skib og
i Brig herfra ladet med disse Producter, 1 fransk Skib er for
tiden under Ladning, det ovenomtalte hollandske Skib skal ogsaa tage sin Ladning her ; imorgen tidlig vente vi et andet fransk
Skib og i Løbet af næste Uge 3 eller 4 andre Skibe, som alle
;skulle lade her, foruden en heel Deel Dohnier (Jagter). Der er
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stor Livlighed paa Holmen i denne Tid. Jeg var paa Holmen
imorges og glædede mig ved at see paa Færselen der. Nogle
vare beskjeftigede med at aflæsse Risen af Vogne, der uden
Ophør ankom til de forskjellige Magaziner, der ere paa Holmen,
andre modtoge, prøvede og veiede Risen og atter andre udskibede samme. Men desværre, det er kun til enkelte Tider, at
der er et saadant Liv i Handelen her i Byen ; jeg vilde ønske,
at nogle Capitalister ville nedsætte dem her i Tranquebar, hvil
ket jeg troer vil hjælpe Handelen i veiret.“

Allerede i november 1841 „begynder man atter herude at
tale om, at Tranquebar og Serampore skulle sælges“, og ryg
terne gentages med håb eller frygt i de følgende år. Men først
i juli 1844 kom der gang i forhandlingerne. Otto Rehling skri
ver d. 17. august 1844:
„I Begyndelsen af Juli er Etatsraad Hansen [den sidste
guvernør] reist til Calcutta for om muligt at træffe en Aftale
med General Gouverneuren angaaende Salget af Colonierne.
Fra Calcutta skal Hansen til Singapore, China og Manilla for
at ansætte Consuler der til den danske Handels Fremme; vi
vente ikke Hansen tilbage før om 6 à 8 Maaneder. Hansen gik
over Land herfra til Madras; Møller og jeg fulgte ham til
Sidamberam, som ligger 9 danske Mile herfra. Under Salut fra
Castellet Dansborg satte vi 3 ud i Palankiner om Eftermiddagen
Kl. 6 ud fra Tranquebar, ledsaget af Klokker Eiby og Doctor
v. Teylingen1, hvilke tvende sidste ledsagede os til Hest til Naroinonacks Chouldri2 lige ved den danske Grænse, hvor de toge
1 Dr. van Teylingen kom ud til Indien med „Danske Eeg“ sammen med
Otto og Julie Rehling men rejste videre til Singapore, for derfra at tage
til Batavia, hvor han var født. I Singapore traf han en rig englænder, som
i de sidste 5-6 år havde rejst på opdagelse på Borneo og de omliggende
øer. Han engagerede v. T. som læge på sin lystskonnert, og de rejste
rundt i 1 år, hvorefter v. T. nedsatte sig i Batavia. En broder bosiddende
i Calcutta opfordrede ham på anmodning fra rådet i Serampore til at rejse
derhen som læge, og på vejen kom han til Tranquebar. Da denne by
også var uden læge, opfordrede etatsråd Hansen harr, til at blive der og
lovede at klare den for ham m. hens, til det givne løfte til Serampore.
Efter koloniernes salg blev han i Tranquebar, hvor han døde.
2 Chouldry = hvilehus, karavanserai.
5
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Afsked med os og rede til Tranquebar, medens vi fortsatte vor
Preise og kom om Aftenen Kl. io til Romanaikens Chouldri,
hvor vi opholdt os et Quarteeres Tid og tog os en Snaps,
medens vore Palenkinbærere gik og badede dem i en Bæk, der
flød i Nærheden af Chouldriet. Fra dette Chouldri gik vi videre
til de Reisendes Bangalow i Chialli, som ligger Midtveis mellem
Tranquebar og Sidamberam. I Chialli forbleve vi i 2 Timer,
for at vore Bærere kunde hvile dem ud, medens vi selv fik
os noget Thee og Smørrebrød, som vi havde medtaget. (Paa
Landeveiene i Indien er der ingen Gjæstgiversteder, men kun
Chouldrier hvor man ikke faaer andet end - Tag over Hovedet,
saa at man, naar man reiser her, maae tage Kokken med Til
behør med sig). Medens Bærerne udhvilede dem, spadserede
vi frem og tilbage uden for Bangalowen i det smukke Maaneskin vi havde. Kl. 2 fik vi Bærerne bankede op og reiste videre ;
Kl. 4 sat vi med en stor Færge over Calledon Revier, som var
meget fuld af Vand og y2 Fjerdingvei bred, og endelig Kl. 7
om Morgenen kom vi til Sidamberam. Her spiste vi Frokost,
og efter at have sovet en Stund gik vi hen for at see den store
Pagode, der findes i Sidamberam. Kl. 6/2 skiltes vi fra Hansen,
idet han gik videre til Madras over Pondicherry, medens Møller
og jeg vendte tilbage til Tranquebar, hvor vi ankom næste
Morgen.“

D. 20. oktober 1844 skriver Otto Rehling:
„Det glæder mig at kunne bringe Dem en Efterretning, som
jeg er overbeviist om at ville glæde Dem ligesaa meget, som det
har glædet os - der er nemlig nu Haab om, at vi inden føie
Tid ville kunne gjensee hinanden. Den engelske Regjering i
Calcutta har endeligen samtykket i at give den Sum for Tran
quebar og Serampore, som vor Konge har bemyndiget Etatsraad
Hansen at forlange for samme. De i den Anledning nødvendige
Documenter blive i denne Tid forfattede i Calcutta og skal med
denne Post sendes til Danmark. Colonierne ville blive over
givne, saa snart Kongen har ratificeret de Overeenskomster,
Greneralgouverneuren paa den engelske og Etatsraad Hansen
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paa den danske Regjerings Vegne have indgaaet, en Overeenskomst vor Konge efter al Sandsynlighed vil ratificere, da de
Engelske ere villige til at give den forlangte Sum.“

Og i brev af 20. november 1844:
„Jeg underrettede Dem om, at det engelske Generalgouver
nement havde tilbudt at kjøbe Tranquebar og Serampore for
12/2 Lac Rupier [1 Lac Rupi = 100.000 Rupi], og at de i
den Anledning udstædte Contracter skulde fra Calcutta, hvor
Etatsraad Hansen endnu opholder sig, med forrige Post skulde
have været sendt til Danmark for at ratificeres af Kongen. Om
de ere bievne afsendte eller ikke veed jeg ikke, men saameget er
vist, at Underhandlingerne endnu ikke ere sluttede, og der vil
formodentlig endnu hengaae nogen Tid, inden Alt, Salget be
træffende, vil komme i Orden.“
Endvidere 7. juni 1845:

„Angaaende Salget af Tranquebar og Serampore kan jeg
ikke give Dem nærmere Underretning ; før August ville vi nok
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ikke faae Underretning,
Etatsraad Hansen med
Conventioner angaaende
om at Ratihabitionen vil
til Reisen.“

om vor Konge vil ratihabere de af
det engelske Gouvernement sluttede
Salget af Colonierne. I Forventning
finde Sted, forberede vi os saa smaat

Og en måned senere d. 7. juli:

„Den 4de dennes modtoge vi Overlandsposten, der bragte
os Efterretninger fra England af 24de Mai og fra Frankrig fra
26de Mai. Af de med denne Post modtagne Aviser, navnlig
Galignionis Messenger af 26de Mai, erfarede vi med stor Fornøielse, at de Kjøbenhavnske Aviser af 17de Mai havde pub
liceret den mellem den Danske Regjering og Court of Directors
afsluttede Tractater angaaende Salget af Tranquebar og Se
rampore.“

Endnu d. 20. september er ingen depescher modtaget, da de
formentlig er sendt fra Calcutta til Kina, hvorhen etatsråd
Hansen var rejst. Men endelig i brev af 10. november 1845
kan han skrive :
„Nu er da Tranquebar bleven engelsk. Den 5te denne Maaned kom Dommeren i Combaconum Lewin og Collectoren i
Tangore Sir Henry Montgomery Gertie som engelske Commisarier, og d. 7de om Middagen Kl. 2 blev det engelske Flag
uden nogen Ceremoni heist paa Castellet Dansborg. Da jeg ikke
ønskede at see det engelske Flag gaa op, forblev jeg rolig
hjemme hos mig selv. De Indfødte ere meget bedrøvede over,
at Tranquebar er blevet givet over til de engelske, da de veed,
at de ikke ville faae den Beskyttelse hos de Engelske, som de
have havt hos os. Samme Dag Commisarierne ankom hertil,
gik de med en Ansøgning til Etatsraad Hansen med Anmodning
om at formaae det engelske Gouvernement at ansætte mig som
engelsk Dommer i Tranquebar, et Ønske, som af mange Grunde
ikke kan ret vel opfyldes. For det første ville Englænderne, der
ved at lægge Sagerne fra Tranquebar under Retten paa Com
baconum kunne faae dem afgjorte uden videre Omkostninger
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for dem, vist ikke udgive en Sum af i det mindste 6 à 7000
Rupi om Aaret, for at holde en separat Dommer i Tranquebar,
og selvom de ville give mig den ovennævnte Gage, vil jeg ikke
blive tilbage, da jeg og især Julie ønske at reise til Danmark.
Jeg vil ikke nægte, at en maanedlig Gage af 5 à 600 Rup., som
er den mindste Gage, en Underdommer faaer her (Lewin faaer
som Dommer i Combaconum en maanedlig Gage af 2600
Rup.) vilde være en stor Fristelse for mig at blive tilbage, især
da Finantsdeputationen ikke har foreslaaet mig til en høiere
Pension hjemme end til henimod 675 Rbd. om Aaret, eller lidt
mere end min maanedlige Gage her vilde være, men hvad nytter
det at have en stor Gage, naar man skal leve alene her adskilt
fra Slægt og Venner.“

I et brev af 20. sept. 1845 beretter Otto Rehling:

„Af Breve fra Bengalen have vi erfaret, at Corvetten Galathea er reist ud til Indien, og da jeg af de engelske Aviser
har seet, at den har forladt Devonport i England d. 11. juli,
kunne vi i Midten af October vente den hertil. Den kommer
ellers hertil i den alleruheldigste Aarstid, paa hvilken ellers
Skibe see at komme bort her fra Kysten for at undgaae de
Storme, der jevnlig pleie at blæse paa den Tid.“
D. 20. oktober fortæller han :
„Den danske Corvet Galathea er lykkelig og vel ankommen
hertil med alle Mand vel ombord. Søndagen den 12te dennes
om Formiddagen Kl. 11 blev der mældt fra Fortet, at Corvet
ten var under Opsejling. Kort efter blev Møller og jeg an
modede af Gouverneuren at gaae ombord og complimentere
Chefen, og saa snart Corvetten kastede Anker, stødte vi fra
Land. Det var et ubehageligt Veir, det regnede stærkt, Søen
var meget høi og overøste os med den ene Brænding efter den
anden, hvortil kom at der var en meget stærk Strøm, som gik
Nord efter, saa stærk, at vi, der maatte ro mod Strømmen, først
efter 2 Timers Forløb kunne naae Corvetten, hvor vi bleve
meget venskabeligen modtagne. Efter at have opholdt os i hen-
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imod 2 Timer ombord, gik Chefen, Kammerherre Steen Bille
og de ombordværende Naturforskere med Møller og mig i Land.
Da Brændingen og Strømmen nu var med os, gik det strygende
hjemad, og omtrent KL 4 om Eftermiddagen landede vi ligeudenfor Kastellet Dansborg og bragte vore Fremmede til Etats
raad Hansen. - Om Aftenen var der Selskab hos Hansen. Da
vi skulde vise de Fremmede om, lukkede vi Retten i de Dage
Corvetten laae her. Mandag Morgen gik Møller, Tiemroth og
jeg med Naturforskerne til Tillali, hvor vi spiste Frokost. En
hver var beskjæftiget paa sin Maade ; jeg gik om med Professor
Behn fra Kiel og skjød alle Slags Fugle og Dyr til ham, som
strax bleve udstoppede og skeleterede af hans Amanuensis. KL 2
kom vi tilbage fra Tillali og traf ved Hjemkomsten endeel af
Officererne fra Skibet; KL 5 var der Middagsselskab og der
efter Bal hos Hansen. Ved Ballet spilte Musikkorpset fra Cor
vetten. Tirsdag Morgen samledes vi alle hos Hansen og kjørte
derpaa i alle mulige Slags Oxevogne til Tillali. - I Tillali spiste
vi 30 i Tallet Frokost, og efterat have spadseret, skudt, samlet
Planter, Insecter m. m. kjørte hele Karavanen i muntert Lune
til Porrear, hvor vi spiste Tiffin1 ; derpaa kjørte vi tilbage til
Byen. Om Aftenen var der igjen Middagsselskab og Bal hos
Hansen. Om Onsdagen vare Alle Embedsmændene inviteret
til Frokost ombord. KL 11 sat vi fra Land - Naturforskerne og
Alle Officererne vare tidligere samme Dag gaaede ombord
da der ingen Strøm var, kom vi meget hurtig ombord, hvor vi
spiste en hjertelig Frokost. Efter Frokosten blev der exerceret,
fægtet, skudt til Maals etc. Vi morede os alle fortræffeligt om
bord, og efter at have taget Afsked med Alle, gik vi i Land.
Kort efterat vi vare landede, lettede Corvetten og seilede til
Madras, hvor den skal tage Brød ind.“
Kammerherre Steen Bille havde bl. a. fået den opgave at
anløbe Nicobarerne og undersøge forholdene og afgive et skøn
over, hvorvidt klimaet var så farligt og mulighederne for for
delagtig udnyttelse så ringe, som fortidens mange mislykkede
1 tiffin, lunch.
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kolonisationsforsøg antydede, eller om der skulde gøres endnu et
forsøg på at bevare øerne under den danske krone. Han ønskede
en tropekendt ledsager og foreslog etatsråd Hansen at slå følge
på ekspeditionen, og Hansen indvilligede deri men vilde absolut
have Rehling med. Denne havde godt nok lyst, men turen kom
jo slemt på tværs af den forestående hjemrejse til Danmark. Der
havde iøvrigt tidligere været tale om en engelsk-dansk ekspedi
tion, hvorom Rehling skriver i et brev af 21. jan. 1845:
„Et engelsk Handelshuus i Calcutta har den Plan i denne
Tid at forsøge paa at oprette et Etablissement paa Nicobar
Øerne under dansk Flag. For det Første skal der afgaae et Skib
fra Calcutta til Nicobar Øerne, og lykkes Expeditionen, skal
flere Skibe senere afgaae, da Handelshuset kan faae Penge nok,
naar Expeditionen lykkes. Hele Foretagendet skeer for privat
Regning og vil ikke koste den Danske Regjering noget. Etatsraad Hansen mener, at Expeditionen vil lykkes.“

Hvorvidt denne ekspedition blev til noget, kan jeg ikke se,
men efter mange forandringer i planerne blev det til alvor med
rejsen, som Rehling skildrer i et brev af 10. marts 1846.
„Jeg har den Fornøielse at underrette Dem om, at jeg lyk
kelig og vel er ankommen hertil fra Nicobar Øerne den 6te
denne Maaned med Skibet Christine. Det var en meget inter
essant Tour, jeg har foretaget mig, og er glad ved at kunne
underrette Dem om, at hverken jeg eller nogen af de Andre,
der have deeltaget i Expeditionen, har været syg eller upasselig,
skjøndt vi daglig have været i Land fra Morgen til Aften. Over
reisen til Nicobarerne var temmelig langvarig paa Grund af,
at vi maatte krydse mod Monsunen. Vi forlode Tranquebar
med Briggen Patriot d. 16de Januar og kom først den 30te s. M.
til Øen Teressa, hvor vi ankrede ved Byen Laksea. Vi landede
ikke før den iste Februar, da Baadene fra Land ikke fordristede
sig til at komme ud til os før denne Dag. Da Skovene ere saa
tætte, at man ikke kan trænge ind i dem uden at faae en Sti
hugget, fik jeg fat paa 2 Nicobarer, som maatte hugge en Sti
gjennem de tætteste Steder i Skoven. Jeg gjorde en god Jagt.
Da vi i Laksea erfarede, at Corvetten havde været der, lettede
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vi igjen den følgende Dag og seilede til Nankowri Havn for at
see, om vi kunde træffe Corvetten der. Da Corvetten ogsaa var
reist derfra, seilede vi efter 2 Dages Ophold i Havnen videre.
Nankowri Havn er udmærket og meget stor og kan rumme utal
lige Skibe, som kunne ligge sikre der under enhver Storm. Hav
nen, der har 2 Indløb (det vestlige og det østlige) er dannet
af 4 Øer, nemlig Kamorta, Nankowri, Catshall og Trinket igrunden er Havnen kun dannet af de 2 førstnævnte Øer, men
Catshall dækker Havnen for de sydvestlige og Trinket for de
sydøstlige Storme. Under Opholdet i Havnen undersøgte vi de
Steder, hvor de tidligere Etablissementer havde været. Vi fandt
ikke mange Spor tilbage af dem. Da vi kom til Havnen, kom
vi ad det østlige Indløb, nu seilede vi ud af det vestlige Indløb
og forbi Nord- og Vestsiden af Katshall og styrede Syd paa til
Lille Nicobar; efter at have passeret Øerne Meroe, Track og
Trice saae vi om Eftermiddagen Kl. 5 Havnen paa Nordvest
kysten af Lille Nicobar og opdagede Corvetten og Skibet Chri
stine til Ankers inde i Havnen. Da Strømmen var meget stærk
og Vinden flau og ganske contrair, kunde vi ikke krydse os op
til det nordlige Indløb af Havnen og maatte derfor Kl. 8 om
Aftenen gaae til Ankers paa Vestsiden af Øen Pulo Milo. (Den
her nævnte Havn dannes af en Bugt af Lille Nicobar, som mod
Vest bliver dækket af Pulo Milo - saavel paa Nord- som paa
Sydsiden af Pulo Milo er Indløbet til Havnen). Tidlig den
næste Morgen lettede vi igjen Anker, krydsede os op til det
nordlige Indløb og løb ind i Havnen, hvor vi gik til Ankers
d. 6te Februar om Formiddagen Kl. 8, hvorpaa Hansen og jeg
strax flyttede ombord paa Corvetten. Den næste Dag kom
Dampskibet Ganges, der havde været ud paa en Krydstour i
St. Georgs Canalen, til Ankers i Havnen. Vi opholdt os her i
næsten 14 Dage og gjorde daglig Excursioner i Land, saavel
paa Lille Nicobar og Pulo Milo som paa Øen Trice, hvortil
Dampskibet bragte os. Alle de 3 Skibe lettede Anker til samme
Tid og løb ud af det sydlige Indløb af Havnen langs Vestkysten
af Lille Nicobar, hvorpaa Corvetten og Patriot løb gjennem
St. Georgs Kanalen mellem lille og store Nicobar forbi Pulo
Condal og gik til Ankers paa Nordkysten af Stornicobar, me-
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dens Christine løb langs med Vestkysten af Stor Nicobar til
den sydøstlige Havn. Dampskibet, der havde lettet 5 Timer før
vi og seilet langs Østkysten af Lille Nicobar, fandt vi, da vi om
Aftenen KL 8 kom til Ankers paa Nordkysten, til Ankers der.
Vi opholdt os 2 Dage her, hvorpaa vi alle 3 lettede Anker.
Dampskibet løb ud af Georgscanalen og langs Vestkysten af
Stornicobar til den sydøstlige Havn, medens Corvetten og Pa
trioten løb langs Østkysten af Stornicobar forbi Pulo Cabra og
Montchal [Monkshallj. Da Søen var høi med Paalandsvind
turde den lille Patriot ikke gaa til Ankers paa den aabne
Østkyst og løb derfor lige ned til Sydøst-Havnen, medens vi gik
til Ankers Kl. 8 om Aftenen paa Nordøstkysten af Stor-Nicobar.
Den næste Morgen gik vi i Land, men kunde ikke komme syn
derlig langt frem, da Skovene her om muligt vare endnu uigjennemtrængelige end de Steder, vi tidligere havde været i Land
paa. Dagen derpaa lettede Corvetten igjen Anker og ankrede
KL 4 om Eftermiddagen midt paa Østkysten. Flere af de Natur
kyndige gik i Land, jeg foretrak at blive ombord, da vi kun
kunde blive een Time i Land. Næste Morgen gik jeg ikke heller
i Land, da det regnede stærkt. KL 12 om Middagen lettede
vi igjen og styrede syd paa, men da det allerede var blevet
mørkt, da vi kom i Nærheden af Sydøsthavnen, vilde Capt.
Bille ikke løbe ind, men holdt det krydsende udenfor til næste
Morgen, da vi velbeholdne kom til Ankers, og nu begyndte
igjen vore Excursioner. Her findes en meget stor Flod, og da
samme ikke har været tidligere undersøgt, blev en stor Expedi
tion op ad Floden besluttet. Torsdagen den 19de Februar om
Eftermiddagen KL 5 satte Expeditionen bestaaende foruden
af Hansen, Capt Bille og mig af samtlige Naturforskere, flere
af Officererne, 2 Tømmermænd og det fornødne Mandskab til
at ro Baadene - tilsammen 50 Mand i 3 Baade, fra Corvetten
og landede ved Mundingen af Floden. Efter at have trukken
Baadene over en Sandbanke, der ligger Tvers for Mundingen,
slog vi vort Natteqvarteer op i et Telt, der var blevet opslaaet
i Land. Vi tilbragte en behagelig Nat, og ved Daggry sattes
Baadene i Bevægelse. Skjønt Floden var bred og dyb, var Seiladsen dog meget langsom, da vi jevnlig bleve standsede af
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store tykke Træer, som Alder og Storme havde kastet tvers
over Floden ; de medbragte 2 Tømmermænd maatte gjennemsauge disse Træer for at skaffe Baadene Gjennemgang. Kl. 5 om
Eftermiddagen vare vi endelig avancerede henimod 5 danske
Miil op af Floden, og da vi kom til en Bakke, som de vilde
Skovmennesker (Orangutangs kaldede) havde klaret for Under
skov, og hvor de havde anlagt en lille By besta aende af 6 smaa
Træhytter uden Tag, besluttede vi at slaa vor Natteqvarteer op
her. De Vilde vare naturligvis Alle løbne bort, forinden vi kom,
saa vi ikke fik Nogen af dem at see. Et Underlæseil vi havde
medbragt blev udspændt mellem nogle Træer og 2 store Baal
antændt udenfor samme, hvorpaa vi begyndte at spise. I det
samme trak et hæftigt Tordenveir op, og da Skomagerdrenge
begyndte at regne ned, løb vi alle under Læseilet for at søge
Ly, men Regnen var saa voldsom og saa vedholdende, at den
skyllede i Strømme gjennem Seilet ned paa os og gjorde os dyngvaade. Med stor Anstrængelse fik vi endelig da Regnen var op
hørt antændt et stort Baal under Læseilet og et udenfor, og da
vi hverken havde Senge, Stole og andet deslige med, og da alt
det rene Tøi vi havde medbragt var blevet dyngvaadt, beslut
tede vi at ligge os i de vaade Klæder paa den gjennemblødte
Jord og faae os en Luur. Vi strakte os derpaa Alle saa lange
vi vare rundt om Baalet og fik en fortræffelig Søvn. Vi vare
alle bange for at vi skulde blive syge efter denne Tour, men
ikke Een Eneste af os fik engang saa meget som en Forkjølelse.
De kan deraf see, at Nicobarøerne ikke ere saa usunde som de
blive udraabte for. Den næste Morgen fortsatte vi Touren op
ad Floden endnu 1 Miil, men da den foregaaende Nats Regn
havde fordærvet de medbragte Provisioner, maatte vi finde os
i at vende tilbage. Floden, som har faaet Navn af Galathea
Flod, er meget smuk og snoer sig i utallige Krumninger op i
Landet, og paa begge Sider seer man Bjerge bedækkede med
forskrækkelig høie Træer. Alle Øerne ere meget frugtbare, og
jeg er af den Formening, at Colonisationen af dem vil lykkes,
naar samme bliver dreven med Kraft. Colonisationen er fore
løbig begyndt paa Pulo Milo, hvor 39 Chinesere ere beskjef
tigede med at hugge al Underskoven bort. Den 26de Februar
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forlod Hansen og jeg paa Skibet Christine Stornicobar og an
kom hertil den 6te.“
Endelig kom hjemrejsens dag, men det var en stor skuffelse,
at familien ikke kunde følges ad på grund af den nicobarrejse.
Gamle fru Rehling med sine 2 døtre, svigersønnen Møller og
børnene rejste først, og dette kunde ikke opsættes, da fru Møller
ventede et barn, som jo helst ikke skulde komme på rejsen.
Udturen var gået med sejlskib syd om Afrika, og hjemrejsen
skulde gå „over Land“ med dampskib. At denne befordrings
måde heller ikke just var luksusrejse fremgår af et brev, frk.
Mantze Rehling skrev til de i Indien efterladte.
Dampskibet Oriental 9de Mai 1846.
paa Rheden af Alexandrien.
„Saa langt ere vi nu komne og have lykkelig overstaaet
baade Reisen gjennem Ørkenen og Seiletouren ned ad Nilen,
men hvilken Uleilighed, Jagen, Tummel og al Slags skrækkelig
Ting have vi ikke udstaaet, og glad ere vi at vi nu ere komne
ombord paa dette Skib. Vore Kahytter ere fortræffelige her
imod det ækle Hul vi havde paa Hindostan. Dette er unægtelig
tusind Gange bedre, smukkere og mere bequemt indrettet end
det andet Dampskib. Nu vil jeg bare ønske, at I havde den
ækle Reise over Land overstaaet. Vi kan ikke sige andet end at
Kjøret ouren over Ørkenen er græsselig fatigerende ; ligesiden d.
6te have vi været i en Confusion, og to Nætter have vi slet ikke
lagt os ned men har maattet smukt siddet oppe den hele Nat.
Kl. 2 om Morgenen den 6te d. M. ankrede Hindostan ved Suez ;
der blev i forveien trukket Lod om, hvem der skulle kjøre sam
men i Vans [Vogne]. Da vores Familie rummede en heel Van,
vare vi meget glade over, at vi ikke fik nogen Fremmede
Peternæsviiser med os. Der var 20 Vans i det hele, og 5 Vogne
satte ud ad Gangen, saa der var 4 Sætter Vogne, og efter hver
4de Time sat et Sæt Vogne ud. Vores Lod faldt paa det 3die
Sæt, men dem, som var først, blev purret ud, saasnart Dam
peren ankrede, og blev sendt i Land for at begynde Reisen over
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Ørkenen. Vi vare glade over, at vi ikke vare af det første Sæt,
thi saa maatte vi strax op, istedet for at man kunde hvile sig
den hele Nat for alle de Besværligheder man havde forhaanden.
Men uagtet det havde vi dog aldeles ingen Søvn den Nat, for
saasnart som Skibet ankrede, kom der Baade fra Land for at
hente Bagagen, og den umaadelige Støi, der var med at smide
Kasserne ned i Baadene, og ved al den Allarm der var paa
Dækket, var det umuligt for os at lukke et Øje. Da vi ikke
havde et Par Kasser endnu pakket og vi kunne høre, at Baga
gen blev sendt bort, saa vare vi alle oppe og begyndte at pakke.
Da Klokken var 4, klædte vi os paa ; Klok. var over 6 inden
vi kunne blive færdige. Derpaa drak vi lidt The, tog med et
glad Hjerte Afsked med Hindostan, da vi vare ganske kjede af
at være der længere, og gik derpaa i Land i Suez. Dampskibene
ligger meget langt ude ; det varede omtrent en Time inden vi
naaede Land. Tæt ved Strandbredden ligger et ret godt Hotel ;
der spiste vi Frokost, Appelsiner, spiste Tiffin og satte ud om
trent Klok. 2 i Vans fra Suez. Vognene ere meget jammerlig
indrettet og støder noget umanerligt, vi vare ganske som mør
bankede, da vi ankom til Cairo. Der vare flere Stationer vi
stoppede (ved) i Ørkenen, hvor vi havde meget god Opvart
ning. Vi kjørte den hele Dag og hele Natten, og næste Formid
dag omtrent Klok. 11 kom vi yderst trætte til Cairo. Børnene
vare meget rolig hele Reisen og gav os ingen Uleilighed. Vi fik
en deilig Hvile i Cairo. Jeg, Møller og Carl [en Brodersøn] reed
om Eftermiddagen paa Æsler og saae os omkring der ; vi vare
i Pashaens Hauge og ind i hans Palais, som var prægtigt møb
leret. Igaar Morges d. 8de forlode vi Cairo i Dampbaade og
havde en overordentlig behagelig Reise nedad Floden. Det var
saa koldt, at vi maatte pakke os ind i Schaler og Kaaber, men
Touren var virkelig meget behagelig. Klok: 12 om Natten
maatte vi forlade Dampbaadene og gik i nogen ækle Baade
igjennem Kanalen. Saa behagelig som Seiltouren var i Damp
skibet, saa ækelt var der i Baaden. Vi vare ikke saa heldige at
faae en god Baad, og den var saa overfyldt. Damerne havde en
lille Kahyt for dem, og Herrernes var lige ved Siden af, som
var propfuld. Da vores Værelse var saa lille, saa kunne vi ikke
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lukke Døren til Herrernes Kahyt ; det stod derfor aaben den
hele Tid, og om Natten var der en græsselig Suppe. Vi havde
en Bænk for os ; Børnene laae udstrakte deri, Moder og Augusta
sadde opreist den hele Nat paa Bænken. Paa den anden Side
var der ogsaa en Bænk, hvor der laae nogle Damer. Jeg og en
anden Dame, som ikke havde Plads paa Bænken, laae paa
Gulvet tilligemed Carl og fire andre Drenge. Herrerne sat paa
Bænkene i deres Kahyt med Hovedet hvilende paa Borde som
stod ligefor Bænkene. De Herrer, som ikke havde Plads, laae
alle paa Gulvet. Tænk Eder, der laae jeg, endnu en Dame og
en heel Mængde Herrer alle slængt saa lange som vi vare i een
Række paa Gulvet; I kan tænke Eder, hvor nær Herrerne
var os, for der var en af Herrerne, som i Søvne trak Hoved
puden fra den Dame, som laae ned tæt (ved) mig. I Morges
sagde han, at han troede, det var en af Herrerne, og derfor
havde trukket Puden væk. Klok : 3 J/o i Eftermiddag forlode vi
Baadene og kom til Alexandria. Ligesaa snart som vi kom til
Hotellet, maatte vi skynde os ud af det, da de sagde at Orientel
ville gaae væk Klok. 5 i Eftermiddag ; vi kom derfor ombord,
da Klok : var 4, men Skibet er endnu ikke seilet og seiler ikke før
i Morgen tidlig. Jeg kan ikke beskrive Eder al den Jag og Hast
værk, der er ved denne Reise, men I vil føle det snart. Man
maae være gruelig om sig, ellers napper de alle de bedste
Pladser fra en.“

RUNGSTED FISKERLEJE
Av

Louis E. Grandjean

ammerråd C. Christensen har i sin bog „Hørsholms Hi
storie“ (1879) anført, at Rungsted er et ældgammelt
fiskerleje, men ikke angivet nogen kilder. Vi kan ikke engang som tilfældet er med Sletten fiskerleje - fortælle noget om, hvor
dan lejet så ud i 1500-tallet. Om Sletten véd vi fra fru Tale
Ulfstands genbrev 17.6.15601, at der var “11 gårde i Dag
løkke, 2 fiskerboder nedenfor på strandbakken med 12 bund
garn i stranden“. Vi véd kun, at der i Runesti (det nuværende
Rungsted) lå en række fæstegårde omkring en kro, der allerede
i Chr. II.s tid hørte til de priviligerede. Måske har der også
været en primitiv lastebro ved Runesti, siden en del skuder
med last til Hørsholm slot blev dirigeret til Runesti, således bl. a.
2.3.1577, hvor kongen beordrer „med skib sende tømmeret ind
for Runesti til Hørsholm“2. Måske har der bare været en
slæbeplads.
At kilderne er så tavse skyldes jo nok, at fiskerlejer i det
hele taget efter ordets betydning i ældre nydansk „leger“ tydeligere bevaret i svenskens läge - betød de steder, hvor folk
„lå“, d.v.s. havde taget midlertidigt ophold for at fiske i sæso
nerne3. Endvidere har Johs. Steenstrup i en artikel „Nogle træk
af fiskerbefolkningens historie“4 fremhævet, at i middelalderen
var fiskeriet sæsonarbejde, der blev drevet som bierhverv, så
ledes at der i grunden ikke existerede nogen fastboende fisker
befolkning. Det blev drevet av såvel husmænd som håndvær
kere i forårs- og efterårstiden.
Det er sandsynligt, at fiskerlejerne ved Øresund på grund
av de ret tidligt udsatte bundgarnsstader var blandt dem, der
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først blev beboet av fiskerne, som havde fiskeri som sidestillet
erhverv eller endog som hovederhverv. Disse stader blev ud
lejet av staten (Kronen) eller de private forstrandsejere, og i
1500-tallet var fiskeriet, som Erik Arup har fremhævet det,
blevet en helt adelig forret5.
I Rungsted var det ikke altid lige indbringende, henvist som
fiskeriet var til bundgarnene og lidt sildefiskeri med næringer
på „Driften“ ( Flinterenden). Vi ser således, at Jørgen Skræder
1 Runesti 1586 stod i restance for det årlige landgilde, y2 td
torsk, fordi „fiskeriet sidste år har været meget ringe“6. Kongen
eftergiver derfor denne restance og lignende fra det lidt syd for
Rungsted liggende, men nu forsvundne leje Smidstrup. Den
nævnte fisker har øjensynlig tillige været skræder i Rungsted.
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At det er Hørsholm slots nærhed, som betinger opkomsten
av Rungsted leje er givet, thi slottet gav avsætningsmuligheder,
og vi véd, at landgilden blev erlagt i fisk. Av en jordebog fra
16727 fremgår det t. ex. at brugeren av Rungsted Kro og en
derunder drevet nedlagt bondegård i landgilde måtte erlægge
2
td torsk for kroen og 4/2 fjerding torsk for bondegården.
Ti andre fæstebønder erlægger landgilde som følger: 2 svarer
i td torsk, i svarer ^y2 fjerding, 3 svarer 3 fjerding, 1 svarer
y2 td, og 3 svarer 1 fjerding. Der er på dette tidspunkt kun to
husmænd i lejet, som ikke engang erlægger fisk i landgilde,
men hver 3 mark.
Kårene var trange. 1610 fritages bl. a. bønderne i Rungsted
„på grund af daglig trældom og ringe brug“ for halvdelen av
den sidste madskats. Noget egentlig fiskerleje i moderne for
stand kan man derfor ikke tale om i 1600-tallet, selvom fæste
bønderne altså har passet deres bundgarn, og det med vexlende
held. Endnu 1702, da Rungsted besøges av en fransk rejsende
de Vrigny fortæller han „man kalder dette sted, hvor der kun
er få huse Ronstockrow“9.
Det er altså først efter denne tid, at et egentlig fiskerleje
med „fiskerhytter“ til helårsbeboelse opstår, ved at jordløse
husmænd byggede huse på fæstede jordlodder. De måtte gøre
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Runekilden, som den flyder idag ud av et barokhoved av sandsten
fra Hørsholm slot. Tegning 1951 av P. Hougaard, Rungstedgaard.
Originalen hos fru Tove Grandjean.

hoveriarbejde under Rungstedgård eller Rungsted Kro og så
iøvrigt friste livet ved fiskeri eller håndværk. Lejet er en kends
gerning i 1760, da begrebet „Rungsted Huse“ er opstået i et
generalinventarium10. Rungsted huse omfatter i dette år ialt
17 „fiskerhytter“, som for de 15s vedkommende må være byg
get mellem 1702 og 1760, da de 2 jo lå der i 1672. Beboerne
var ikke alle fiskere, der var håndværkere og arbejdsmænd
imellem.
I husene 1-8 boede unge Hans Jørgensen, Christian Uldrichsen, Henrik Eilertsen, Niels Germandsen, Ole Larsen, Peder
Johansen, Peder Andersen og Svend Olsen. Hvor disse huse har
ligget, skal vi senere vende tilbage til. I husene 9—13, der lå
langs Strandvejens østre side, boede Hans Jørgensen, Jørgen
Nielsen, Anders Olsen Bache og Ole Olsen Bache samt Jens
Olsen Ryberg. På den venstre side av Strandvejen op ad brin
ken ved den nuværende Linstowsvej lå husene 14-17 på avls
gårdens grund, og her boede Svend Henrichsen, Rasmus Jør
gensen, Tobias Uldrichsen og Hans Larsen. Av inventarlisten
fremgår det, at de fleste av disse fiskerhytter havde 6-8 fag.
6

Årbog 1952
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Den typiske fiskerhytte, matr. 14a av Rungsted, som er omtalt allerede
1754 men sikkert endnu ældre. Maleri av P. Hougaard, Rungstedgaard,
1951. I dette sagde Arendse farvel til Johs. Ewald.
Originalen hos Louis E. Grandjean.

Adskillige av dem betegnes som „middelmådige“ eller direkte
„slette“, hvorav man tør skønne, at disse må have været av en
vis ælde i 1760. De var utvivlsomt indrettede indvendigt som
den efternævnte skole, der var på 6 fag og havde 2 stuer ( 1
skolestue og 1 til læreren), 1 spisekammer og 1 forstue med
skorsten og ildsted.
Når man vil forsøge at danne sig et skøn over, hvornår
fiskerlejet på det nærmeste er opbygget, må man sikkert hæfte
sig ved den kendsgerning, at dronning Louise, som holdt hof
på Rungstedgård, byggede en skole i lejet 1716 og ansatte en
skoleholder for sin egen regning og lønnede ham med 100 rdl
og 6 skovlæs brænde11. Antagelig er de fleste av de i 1760
nævnte „Rungsted huse“ blevet opbygget mellem 1702, da de
Vrigny udtalte, at der kun var få huse, og 1716, da der blev
behov for en skole til fiskerbørnene. Man tør vel sige, at Rung
sted fiskerleje, som vi kender resterne av i nutiden, daterer sig
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Ane Margrethe Bagge (1771-1857) fra Rungsted,
tegnet av professor Otto Bache.

fra begyndelsen af 1700-tallet. Det støttes også af en udtalelse
av Ane Margrethe Bagge ( 1771—1857) 125 hvis moder Marie
Larsdatter ( 1745-1814), der var gift med strandfoged og fisker
i Rungsted Ole Olsen Bagge (1746-1802), har fortalt hende,
at „i hendes ungdom skal Rungsted have været et rigt fiskerleje
på grund av Sophienberg og Hørsholm slottes store forbrug“.
Ser vi derefter på folketællingen 1787 viser det sig, at der kun
var 6 familier i Rungsted, som betegnes ved „fiskere“ ; der er
altså indtrådt en tilbagegang, som svarer til Marie Bagge f.
Larsdatters tilføjelse : „men næringsvejen tog av, da hoffet flyt
tede fra Hørsholm“. Da dronning Louise fik Hørsholm slot år
1700 og det ophørte med at være residens efter 1771, må denne
periode med andre ord betegnes som Rungsted fiskerlejes egent
lige blomstringstid.
*
6*
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Udsnit av kortet fra 1782 visende husenes beliggenhed i fiskerlejet.

Det er alligevel et noget andet fiskerleje, som ligger i Rung
sted idag end det, som fik sin opblomstring i årene 1702-1716.
En sig hurtigt oprullende naturkatastrofe har nemlig væsentlig
ændret hele lejets beliggenhed. Det var Øresund, som bort
eroderede kysten dels ved materialevandringen og dels ved is
skruningerne i de hårde vintre. På denne måde sank husene
1-9 i grus, og hvad der blev genopbygget rejstes oppe på brin
ken i sikkerhed langs Linstowsvej.
Av en jordebog fra 177113 fremgår det under „huse“, at
der nu var 19 fæstere, husene har ikke noget nummer, men der
er altså tilkommet 2 huse efter 1760, da der var 17. På et kort
ffa 178214 er der derimod kun avtegnet 8 huse østen for Strand
vejen og 8 huse vesten for på brinken ved Linstowsvej, hvor de
lå sikkert. Efter antallet i 1760, nemlig 17 plus 4 nye ved
Linstowsvej, skulle der altså have været 21, men der var kun
16, hvilket betyder, at Øresund havde taget 5 huse, og dette
må være sket i tiden mellem 1771 og 1782. Disse naturbegiven-
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Udsnit av kortet fra 1816. Bemærk husenes matrikelnumre.
Øverst Rungstednede, nederst Rungstedoppe.

heder har Johannes Ewald, der boede i Rungsted 1773-75,
været vidne til.
I en jordebog fra 180215 opføres der ialt 20 huse med
numrene 1-20, hvilket betyder, at der er blevet rejst 4 nye
huse andetsteds. Vi får at vide hvor gennem et andet kort fra
1816, som er opmålt 1807 og 181i1(!. På dette kort er de 4
huse, som altså var rejst 1802 ifl. jordebogen. placeret vesten
for Strandvejen lige ud for broen ud til Rungsteds nuværende
øhavn. Dette fortæller os, at omkring 1802 var Rungsted blevet
delt i 2 fiskerlejer „Rungsted nede“ norden for det gamle av
havet så medtagne leje og „Rungsted oppe“, som havde for
skubbet sig op over langs Linstowsvej.
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Men katastrofen var ikke tilende endnu. Kortet fra 1816
viser i „Rungsted oppe“, at der nu kun lå 5 huse østen for
Strandvejen og 7 vesten for, ialt 12, mens der jo i 1782 lå
8 huse på hver sin side af vejen, altså 16 ialt, hvad der be
tyder, at havet yderligere havde taget 3 huse, mens det fjerde,
der fattes, og som lå på vestsiden av vejen, må anses for at
være nedrevet på grund av ælde.
Vi kommer på denne måde til det overraskende resultat,
at lejets samlede tab til havet inden 1782 var 5 huse og inden
1816 yderligere 3 huse, tilsammen ialt 8 huse ! At regnestykket
passer til punkt og prikke beviser kortet fra 1816, der angiver
husene fra og med matrikelnummeret 9.
Kammerråd Christensen vidste besked med katastrofen og
dens omtrentlige tidspunkt, idet han skriver17 : „En stormflod i
februar 1824 gjorde megen skade på nogle fæstehuse - flere
sådanne var bortskyllet i slutningen af det forrige århundrede og på landevejen, hvilket foranledigede anlægget af de endnu
tilværende tvende brohoveder“. Man tør efter denne oplysning
anse det for sandsynligt, at samtlige 8 tilgrundegåede huse er
blevet opslugt av havet inden 1700-tallets udgang. Kgl. land
inspektør Kalneins kort fra 1795 viser kun 6 huse på østsiden
av Strandvejen mod de 8 i 1782, altså var 2 huse yderligere
forsvundet. I det sidste 5-år af 1700-tallet er det 8de hus sik
kert forgået.
De gamle fiskere i Rungstedls ved udmærket av, at en
række fiskerhytter er forsvundet i havet. Lidt sønden for det
brohoved i kamp, som blev opført efter stormfloden i 1824,
og som endnu ligger ud for lejets gamle slæbested, lå indtil
1940 en meget stor sten ude i vandet, kaldet „Skræderstenen“,
som den stedlige tradition har udpeget som tomten for et av
de bortskyllede fiskerhuse. Navnet får en til at mindes fiskeren
Jørgen Skræder fra 1586, uden at man tør formode, at han
skulle være opkaldt. Stenen blev i 1940 av isen flyttet sydpå
til ud for „Tremilehuset“. Med denne tradition in mente tør
der vist ikke være tvivl om, at lejet fra begyndelsen av 1700tallet må have haft 2 rækker huse langs med stranden og at den
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Udsnit av kortet fra 1795 av kgl. landinspektør Kalnein.

yderste række må have ligget lavt nede på strandplanet, hvor
ved den var prisgivet.
Ikke alene måtte fiskerne sande, at havet giver, og havet
tager, men til skaden kom nu også spot. Ved kgl. resolution av
7.5.1790 flyttedes lejets skole til Hørsholm. Vel var Hørsholm
voxet, men det pinagtige lå jo i, at skolen nedlagdes lige midt
i en periode, hvor havet åd sig ind på fiskerhytterne. Det var
kun en fattig trøst, at det gik Rungsted-fiskerne nådigere end
kammeraterne i Smidstrup, hvis hele leje forsvandt i havet.
En pogeskole fik man så oprettet i det gamle skolehus fra 1716,
og det lå der langs med Strandvejen, hvor „Tremilehuset“ nu
ligger, til det i midten af 1890’erne blev nedrevet.
Efter 1824, da brohovederne standsede havets nedbrydning

Skematisk fremstilling over Rungsted lejes udvikling og husenes ødelæggelse
av havet. Den yderstc række huse er vilkårligt angivet.
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Fisker Anton Jensen (1788-1876), malet av O.R.P. 74 såvidt den meget
utydelige signatur kan læses ; i så fald antagelig Olaf Rye Poulsen, hvis
portræter karakteriseredes som dilettantiske. I privateje i Usserød.

langs kysten, var lejet praktisk taget beskyttet mod havets yder
ligere angreb. Det ser ud til, således som kortet fra 1816 viser
det, at fiskerne havde bygget små bådekåse ved slæbestedet,
men stensætningerne herfra er vel gået med til at opbygge bro
hovederne.
Lejet kom nu ind i en stabiliseringsperiode. Denne kom til
at blive præget af én mand, Anton Christensen, kaldet Jensen,
som var født 1.1.1788. Han boede ved folketællingen 1801 hos
sin morfar, fisker Jens Olesen Ryberg. Han var som de andre
fiskere indrulleret i flåden og tjente i kaperkrigen 1807-14 dels
på „Prins Christian“, „Louise Augusta“, dels på kanonbåd nr. 8.
Men han havde også deltaget i private kapertogter og havde

9°

forstået at trække sig tilbage med en god fortjeneste19. I 1834
havde han 16.12. fæstet fiskerhytten matr. nr. 14 på Linstows
vej efter at have giftet sig med enken efter Ole Larsen. Nu sad
han i den fiskerhytte, som i hvert fald var rejst allerede i 1754,
og hvor Johannes Ewald sandsynligvis så sin Arendse for sidste
gang den 19.8.177320.
Han havde penge på lommen og viste sig hurtigt at have
evner som lejets fører eller „konge“, som han blev kaldt. På
samme tid vendte silden tilbage til Sundet, og man opførte et
lille sildesalteri, men det blev vist kun brugt et par år, så var
det slut med sildeeventyret. Vi kender forholdene fra Gilleleje21,
som i 1838 fik sit sildesalteri, efter at sildefiskeriet i 1835-36
havde været stærkt tiltagende og i 1837 endog meget stort.
Efter 1840 avtog dette fiskeri igen i Gilleleje, og tilsvarende
må forholdene antages at have været i Rungsted i disse år og
i det væsentlige.
Av sildesalteriet i Rungsted opførtes et lyststed, kaldet Sø
holm, som senere er yderligere ombygget.
Den kendte fiskeriinteresserede skuespiller Anton Julius
Smidth (1809-68) besøgte 1862 Rungsted fiskerleje22 og be
rettede til ministeriet, at der var 14 fiskerfamilier i Rungsted
med 65 børn, hvorav 19 drenge deltog i fiskeriet sammen med
fædrene. Av disse var 10 familier velstående, 2 uformuende,
en var gammel og fiskede ikke, og en var enke, hvis voxne
børn udsatte garn uden at tjene tilstrækkeligt. Dette tyder jo
på, at lejet efter udgangen av 1700-tallet havde haft en ny
blomstringsperiode. Iflg. folketællingen 1787 var der kun 6
fiskerfamilier, 1801 var antallet 8, og i 1862 var der altså 14.
Men det synes alligevel, somom den nye blomstring havde
kulmineret.
Smidth rapporterer nemlig, at bierhverv trækker fiskerne
fra deres erhverv, de står ikke ud i Sundet for at drive med
næringer (sildegarn), men udsætter kun garn og kroge. 7
fiskere ejer tilsammen 2 bundgarn, der med tilbehør har en
værdi af 1800 rdl. I disse fiskedes i 1861 for 3000 rdl., men i
foråret 1862 gav de kun fisk for 500 rdl. Smidth ansatte en
Rungsted-fiskers årlige indtægt ved det mindre fiskeri til rundt
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300 rdl. foruden egetforbrug og vragfiskene, som gik i grisene,
som holdtes av næsten alle fiskerne.
Smidths forudanelser kom til at slå til, thi kammerråd
Christensen skriver (1879), at ^er
kun var 7 fiskerfamilier
i Rungsted, og de klarede sig kun ved at have gode biind
tægter.
Året efter tog Holger Drachmann ophold i Rungsted kro
og færdedes i lang tid daglig mellem fiskerne. I 1881, året
efter, udsendte han „Vildt og tæmmet“, og den første fortæl
ling „Skråplaner“ handler om Rungsted (kaldet Vangaa Leje),
og gamle Anton Jensen (Elias), lejets konge.
Vi ser denne førerskikkelse for os: „Gamle Elias gik stadig
der i sin stribede nattrøje med den venstre hånd bag på ryggen,
med den ene sele over skulderen og den blanke voxdugshat på
hovedet. Ved meget højtidelige lejligheder var han iført en
kort, blå klædestrøje med messingknapper“.
Og Drachmann maler et billede av hans lave fiskerhytte:
„Ruderne på den lave længe, der vendte mod syd, var mørke
som følge av det langt fremspringende tagskæg; der var des
uden urtepotter med hensygnende pelargonier og gyldenlakker
i vindueskarmene, man skulle vanskeligt kunne se, hvad der
foregik derinde“.
Og så fortæller Drachmann om, hvordan landliggerne og
de rige villaejere drog fiskerne fra deres erhverv; bierhvervene
truede med helt at drage dem fra fiskeriet.
„Villaerne så ned på dem (fiskerhytterne) ; de skulle jo
være der, ellers var det ikke et fiskerleje, ellers manglede bille
det sin stafage. Villaerne ville ikke savne disse hytter, en båd
med rødt sejl, en svinesti og et dusin halvnøgne børn, men de
skulle være beskedne“.
Nu var det landliggeriet, som alvorligt truede fiskeriet. Tid
ligere var det andre trængsler. I en indstilling 14.5.1723 for
klarer godsets inspektør, at av de hoveripligtige husmænd (de
blev sjældent kaldt fiskere) var 6 henlagte til Rungsted have,
samt at en husmand eller hans kone intetsteds gør mere hoveri
end i dag om ugen23. Andetsteds opgives, at 2 av husmændene
i de såkaldte landgildehuse (ved Linstowsvej) forrettede hoveri
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i haverne til Rungsted Kro21. Hoveriarbejdet på avlsgården
eller i haverne til gården og kroen foruden avgifter til for
strandsejerne både for bundgarnsstader, stejlepladser og slæbe
plads har tynget hårdt på lejets fiskere, hvis jordlod ikke var
større end, at de kunne avkaste lidt køkkenurter og kartofler
til husholdningen.
Desuden var disse fæstere blevet behandlet ganske urimeligt
ved indfæstningen. Faktisk var det kun en stump jordlod, de
fæstede av Rungstedgård, thi husene havde fiskerne jo selv op
ført, men ikke desto mindre foregik indfæstningen iflg. en be
retning fra amtsforvalteren av 12.8.176025 på den måde, at
køber og sælger kom på skrivestuen og begærede at gøre ind
fæste „som jeg da efter stedets valeur og nærsomhed determine
rer, og køberen betaler imod et ordentlig fæstebrevs udstedelse
derfor, der nu anses for deres skøde på stedet“. Først de, der
blev selvejere efter loven av 8.7.1851 kom uden om den gamle
uretfærdige praxis, idet man nu måtte erkende, at fiskerhytterne
var og altid havde været besiddernes frie ejendom, hvad man
altså tidligere havde fortiet, glemt eller været uvidende om.
Ved overgangen til selveje betaltes der omsider kun for jord
lodden. Men det gjorde jo ikke gammel uret god igen ! Erstat
ningsansvar var der nok ikke noget, der hed dengang.
Da nu staten samtidig avviklede sine forstrandsrettigheder
på strækningen mellem Sophienberg og Smidstrup, ønskede
fiskerne med Anton Jensen i spidsen meget naturligt at erhverve
disse, så at de fremtidigt uden avgifter kunne sætte deres bund
garn. De var blevet selvejere av jordlod og hus og ville nu gøre
skridtet fuldtud og tillige erhverve fiskeretten, d. v. s. bund
garnsstaderne.
Imidlertid havde proprietær Aron Nathan David, som i
1821 havde købt Rungsted Kro (Rungstedlund) i 1842 købt
Rungstedgård, i 1849 Sømandshvile og derefter alle de enkelt
huse, han kunne magte for atter at samle hele Rungsted på en
hånd, ved samme lejlighed besluttet sig til for enhver pris at
købe bundgarnsrettighederne, således at også denne „herlighed“
kunne tillægges den gamle herregårds-ejendom.
Det er Smidth, som fortæller, at David inden auktionen
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Tegning av Alfred Schmidt 1894: Fisker Anders Nielsen, Rungsted.

havde ytret overfor Rungsted-fiskerne, at selvom forstrands
retten skulle koste ham flere tusinde rigsdaler, så ville han
have den. Han gjorde således på forhånd fiskerne forknytte,
og da den stoute lejets konge Anton Jensen på fiskernes vegne
havde budt 195 rdl., turde han ikke gå længere. David fik
forstrandsretten for 198 rdl. Det var en sjælden god forret
ning, for fiskerne måtte svare ham 16 rdl. årlig i avgift for
2 bundgarnsstader plus 40 ol sild in natura, uden at han havde
del eller part i garn eller redskaber. Foruden naturalydelsen fik
David altså over 8 % av sine penge.
Den 15.1.1876 døde Anton Jensen, 88 år gammel. Lejets
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konge var ikke mere. Han kendte alle og alt vedrørende lejet
og dets gamle rettigheder. Efter hans død gik der kun 6 år, da
Rungstedgårds nye ejere henvendte sig til lejets fiskere for at få
ordnet forholdene vedrørende stejleplads m. v.
Rungstedgårds ejere bortlejede den 20.1.1882 „til samtlige

Tegning av Alfred Schmidt 190J : Fisker Niels Hansen, Rungsted.
Begge fiskertegningerne hos skolebestyrer cand, theol. Erik Schmidt.

fiskere, der bebor den sydlige del av Rungsted“ (Rungsted
oppe) i stejleplads øst for landevejen, 1 stejleplads vest for
landevejen og 1 slæbeplads, „og deres efterkommere“ for en
årlig leje av 4 kr.
Dette var jo en fantastisk billig pris for disse arealer. Men
det var heller ikke avgiften, som kontrakten egentlig drejede
sig om; det hed nemlig „lejemålet er uopsigeligt fra begge
parters side, sålænge lejerne eller deres efterkommere bebo
den sydlige del av Rungsted og drive fiskeri“.
Havde gamle Anton Jensen levet, ville han have sagt sine
kammerater, at det Rungstedgård nu ville var at sikre sig ejen-
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domsretten til arealerne, når engang lejets historie var ude.
Retten var tvivlsom.
Underskriverne var fisker Niels Olsen, sønnen C. Nielsen,
Niels Hansen, Frederik Nielsen og Svend Svendsens enker,
Andreas Christoffersen m.p.p., Hans Antonsen m.p.p. (kon
gens ældste søn), Anders Jørgensen m.p.p. (Carl Jørgensens
bedstefar), Peter Jørgensen m.p.p., Jens Jensen, Niels Jensen
og Svend Lohmann26.
Men vi vil nu vende tilbage til Davids investment på
198 rdl. for forstrandsretten. Ved den lejekontrakt, som løber
den dag i dag, og som daterer sig fra 7.12.1920, har forstrands
ejeren fra 1.1.1921 udlejet følgende stader:

1.
2.
3.
4.
5.

Flakvadsstadet.
Rungstedgårdstadet.
Fugmannsvejstadet.
Bukkeballevejstadet.
Smidstrupstadet.

De 3 stader kostede til 1926 kr. 335 årlig pr. stade, derefter
de to stader koster kr. 125 pr. år. D. v. s. at der i dag
for 5 stader udredes kr. 752,50 årligt, hvilket efter en rente
fod av 5 % kapitaliserer kr. 15000.
Det, som Smidth i 1862 beklagede, at Rungsted-fiskerne
forsømte at drive med næringer, blev genoprettet omkring
1880’erne, og det er fortsat op til nutiden periodevis t. ex. i
årene 1916-20 og igen i 1940’erne med 5 bådelaug.
I dag er der 5 fiskerbåde i Rungsted. Den første motorbåd
kom i 1918 hos fiskerne Carl og Erik Jørgensen. Den sidste
sildebåd av sundtypen i Rungsted var „Karen“, der blev bygget
1897 til fisker Søren Jørgensen; den blev avhændet i 1912.
Søgående fiskeri har Rungsted ikke ; i det højeste tager man
en tur på „Bugten“ (Køge Bugt).
Bundgarnene, som i 1862 stod fiskerne i 900 rdl. pr. stk.
med tilbehør, står i dag til værdier av 9-10 tusinde kroner.
Der udsættes nu fra 2 til 6 bundgarn av 3 bådehold med hver
2 fiskere, og en syvende fisker deltager i fiskeriet. Det er
i67?5°5
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stagnation i forhold til 1879, og det er tvivlsomt, om der står
unge fiskere parat, når de gamle falder fra. Vi nærmer os med
andre ord stærkt det tidspunkt, da lejets historie med rette
bør skrives, fordi netop historien kan forudsættes snart at blive
det eneste, der er tilbage.
Dampskibsbroen i Rungsted har haft sin egen historie.
Inden jernbanen kom i 1897 var det kysttrafiken, landliggerne
måtte anvende for at komme frem og tilbage til København.
Hertil lagde også de skibe, som kom med laster, og fiskerne i
lejet havde mange biindtægter ved denne dampskibsbro, bl. a.
også når de ved lavvande måtte ro passagererne ud og ind til
damperne. Med øhavnens anlæggelse i dette århundrede har
forholdene atter skiftet karakter, men fiskerne har stadig visse
biindtægter ved denne havn. Slæbestedet er nedlagt, og fisker
bådene ligger nu fortøjet i havnen.
Om fiskerbefolkningen i Rungsted er der grund til at op
lyse, at den siden det moderne lejes tilblivelse har fået svensk
blod ind i næsten hver eneste generation. Man ser det av folke
tællingslisterne. Drachmann fortalte om „gamle Anton“ (Elias
i Vangaa leje)27, at „han en efterårsdag i en storm tog over
til et svensk fiskerleje og friede på to av sine børnebørns vegne
til to av de efter hans formening dygtigste fruentimmere der
på pladsen. Han fik begge pigers ja og endog den ene i egen
person med sig tilbage“. Ellers var det almindeligste, at de
svenske essepiger kom over til Rungsted fra Bostadhusene, Ålaboderne, Råå og Hven, fordi de fandt bedre forhold her end
hjemme. De begyndte i reglen at gå med fisk både til Hørs
holm og Birkerød og alle bøndergårdene på vejen - og så blev
de gift med en av Rungsted-fiskerne. Færgemanden og kaperen
Lars Bache har jo i sine erindringer givet de svenske fiskerpiger
et godt skudsmål : „de havde et godt lov på sig . . . de var langt
flittigere, renligere klædte og høfligere end vore egne piger“.
Om kirkeskibe fra Rungsted fiskerleje henvises til Henning
Henningsens bog (Søhistoriske skrifter III). Der er et i Birkerød
kirke fra 1700-tallet, som da var Rungsteds sognekirke, og et i
Hørsholm kirke fra 1861. Men også kirkeskibet i Humlebæk
.stammer fra Rungsted, idet det blev bygget av fisker Svend
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„Karen“ bygget 1897, den sidste Sundtype båd i Rungsted.
Tegnet efter foto av civilingeniør Knud E. Hansen 1951.

Jensen, der i sin ungdom i en engelsk havn havde fået kappet
sit ene ben av en trosse, og som derfor ernærede sig ved dette
modelbyggeri. Da han engang var alvorligt syg, lavede Drachmann en forelæsningsaften til fordel for ham og skrev et digt
til anledningen28.
Det er vel for Rungsted særegent, at det er blevet et litterært
fiskerleje. Her sad Johannes Ewald og digtede „Rungsteds Lyk
saligheder“ og mange andre skønne oder i årene 177 3-7 5, og
Holger Drachmann, som boede her i 1880, har sagt „jeg for
min part skylder Rungsted meget“29. Både Ewald og Drach
mann forstod at komme fiskerne på nært hold.
Og i vore dage sidder baronesse Karen Blixen Finecke på
Rungstedlund og har skrevet fantastiske fortællinger i den selv
samme stue - strandstuen -, hvor Ewald sad og digtede. In
spirerende må dette leje jo i alle tilfælde være, selvom kyst7

Arboç 1952
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Et af de moderne 2 familiers fiskerhuse, som opførtes fra og med 1870-80.
Billedet forestiller matr. 14 bog c. Akvarel av den senere franske
guvernør over Madagascar Alex Deville, malet omkr. 1899.
Originalen hos Louis E. Grandjean.

banen, der kom i 1897 og bygningen av badehotellet (der nu
er nedrevet) på mange måder måtte ændre et og andet i
idyllen. Det gamle Rungstedgård faldt i 1919 for nedrivning,
og en moderne ejendom opførtes. Den kolossale stenmur ud
mod Strandvejen har selvklart skabt et ændret billede. Men
tilbage står i Rungstedgårds park et gammelt bøgetræ, ud mod
Linstowsvej et stykke oppe, som fiskerne i sin tid kaldte „Kong
Carls Krone“30, fordi Carl XII i dagene 18.-28. august 1700
havde sit hovedkvarter på Rungsted Kro31 og av og til hvilede
under dette træ, hvor soldatesken vel bivuakerede ved kanten
av Tolderdammen32.
Det fiskerleje, som Carl XII så i 1700, har vi resterne av
i dag. Tohundredeogfemti år er dette fast bebyggede leje i
„Rungsted oppe“.
NOTER
1 Cancelliets brevbøger.
2 Cancelliets brevbøger.
3 Se ordbog over det danske sprog, b. XII, pag. 586.
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I dansk historisk tidsskrift 1905-06, pag. 153.
Arup : Danmarks Historie, II, pag. 530.
Cancelliets brevbøger 1584-88, pag. 485.
Gengivet i C. Christensen: Hørsholms historie, 1879, pag. 262.
Cancelliets brevbøger 24.12.1610.
Gengivet hos Louis Bobé : Johannes Ewald. København 1943,
pag. 64.
10 Over Hirschholm Amts bygninger m. v. 1760, pag. 71 ; Hørsholm
amtsarkiv i Landsarkivet.
11 C. Christensen : Hørsholms Historie, pag. 359.
12 Lars Baches erindringer i Clausen & Rists „Memoirer & Breve“.
13 Hørsholm Amtsstuearkiv, løbenr. 44 ; på Landsarkivet.
14 I matrikeldirektoratets arkiv.
15 Hørsholm Amtsstuearkiv, løbenr. 45 ; på Landsarkivet.
3C Ligeledes i matrikeldirektoratet.
17 Pag. 272 i hans bog.
18 Meddelt mig av fisker Carl Jørgensen.
19 Se H. C. Rosted : Holger Drachmann og Rungsted-fiskerne. I „Jul
i Nordsjælland“, 1. årg., pag. 27.
20 Se min artikel „Rungsted og Ewald“ i „Fra Frederiksborg Amt“, år
bog 1951.
21 Se L. Ingemann: „Dansk Fiskerihåndbog 1944“.
22 Refereret efter forannævnte kilde.
23 Christensens bog, pag. 190.
24 Dokumenter ang. Rungstedgård 1667-1811 ; i Landsarkivet.
25 Christensens bog, pag. 191.
26 Dokumentet er tinglyst 27.1.1882; dommerkontoret i Helsingør.
27 „Vildt og tæmmet“, pag. 23.
28 Se H. C. Rosted: „Jul i Nordsjælland“, 1. årg., 1941, pag. 28.
29 Citeret i H. C. Rosted: Hørsholm, 1950, pag. 39.
30 Se C. Christensens bog, pag. 275.
31 De Vrigny fortalte herom i 1702.
32 Kgl. skovrider Alfred Gram, Hørsholm, har været så venlig at op
lyse, at de to bøgetræer, hvorom der kan være tale, er henved 400 år
gamle.
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MARTIN BEHAIM
i459-J507
EN STUDIE FRA DE STORE OPDAGELSERS TID

Af
Carl V. Sølver

ist og her i beretningerne fra de store opdagelsers tid,
navnlig i tyske kommentarer, træder navnet Martin
Behaim frem, og det er derfor af interesse at undersøge, hvor
vidt denne mand, der kun periferisk nævnes i portugisiske be
retninger, virkelig har haft nogen andel i opdagelsesrejserne.
Fra tysk side fremhæves det med stor bestemthed, at Behaim
som elev af den berømte tyske astronom Regiomontanus har ind
ført kendskabet til breddeobservationer ved solen og de dertil
hørende tabeller samt brugen af måleinstrumentet „Jacobssta
ven' i den spansk-portugisiske søfart, og at hans andel i de store
opdagelser af den grund har været af fundamental betydning.
Han omtales som den store matematiker, navigatør og cosmograf, og hans statue i panser og plade som ridderen Martin
Behaim pranger på torvet i hans fødeby Nürnberg. I tidligere
tid lod man endog forlyde, at Christoffer Columbus burde dele
æren for Amerikas opdagelse med Martin Behaim, og at han
havde forudsagt opdagelsen af Magellanstrædet. Fra ham selv
véd vi, at han mener at være meddelagtig i omsejlingen af
Sydafrika.
Alle disse ting kender vi imidlertid kun fra hans egne og
senere tiders beretninger, og da ingen af hans samtidige nævner
hans bedrifter, turde der være sandsynlighed for, at meget af
det er overdrivelse og opspind. Hans samtid i Portugal synes
overhovedet ikke at kende ham som søfarende, og først længe
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Martin Behaim som ridder og søfarer, fra et portræt af ukendt kunstner i
Behaim’ernes familiearkiv. Efter skibene at dømme må billedet være malet
i det 17de årh., således at portrættet formentlig ikke kan være samtidigt.

efter sin død nævnes han i forbindelse med de store opda
gelser.
Det er alligevel af betydning at undersøge Behaim’s liv
nærmere. Der er nemlig det mærkelige, at han har efterladt sig
en uhyre interessant globus, ganske utvivlsomt fremstillet ved
hans medvirken umiddelbart inden Columbus opdagede Ame
rika. Denne globus, prydet med våbenskjolde og tegninger og
spækket med navne og legender, findes endnu så godt som ube
skadiget i Nürnberg, og det er denne globus, der har holdt hans
navn levende indtil nutiden.
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Martin Behaim blev født i Nürnberg 1459 i en kendt pa
tricierfamilie, hvoraf der endnu findes efterkommere i Tysk
land - Behaim von Schwartzbach-familien var oprindelig ud
vandret fra Böhmen; Behaim betyder Böhmen -, og selv om
den ikke var adelig, førte den dog i lighed med andre rige
borgerlige Nürnbergslægter sit eget våbenskjold. Martin Behaim

Familien Behaims våbenskjold.
Træsnit af Albrecht Dürer, Nürnberg.

fik en udmærket skoleuddannelse og senere kommerciel uddan
nelse i Nürnberg, og ved læretidens afslutning 1476 blev han
sendt til klædehandleren Jorius van Dorpp i Mecheln i Flan
dern. I 1479 var han ansat hos klædehandleren Fritz Heberlein,
en nürnberger, etableret i Antwerpen. Her deltog han i alt
forefaldende arbejde, bl. a. i det til klædehandelen hørende
farveri. Samtidig gjorde han dog selv forretninger med klæde,
som han sendte hjem til Nürnberg.
I årene 1479-83 kendes intet til hans liv og færden udover
et længere besøg i Nürnberg. I 1484 kommer vendepunktet i
hans liv, da han drager til Lissabon, rimeligvis i forretninger,
ligesom flere andre tyskere og flamlændere før ham.
Mellem Portugal og Flandern var der på den tid livlig kom
merciel forbindelse - især flamsk klæde for portugisisk vin -,
og ligesom der i Brügge fandtes en portugisisk „bursa“, var der
to tyske og et flamsk selskab til gensidig hjælp og støtte i Lissa-
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bon. Sandsynligvis er Behaim sejlet fra Flandern til Portugal,
og denne sejlads er da hans første bekendtskab med sølivet.
Lissabon var dengang Europas centrum for al nautisk viden
og skibsfart, og det er let at forstå, at den unge velbegavede og
veluddannede tysker er bleven begejstret for det liv, der udvik
lede sig i skibsfartskredse. Som medlem af en anerkendt patri
cierslægt har han rimeligvis fået adgang til kredse nærstående
det nysoprettede „Junta dos Mathématicos“, en kommission,
hvis opgave det var at rådgive kongen i maritime spørgsmål.
Efter Martin Behaims eget udsagn deltager han i årene 1484-86
sammen med den kendte opdager Diogo Cao i en 19 måneders
opdagelsesrejse langs Afrikas vestkyst som sideordnet leder
— underforstået som kaptajn på det ene af skibene. Hjemkom
men herfra fortæller han endvidere, at han blev adlet af Kong
Joao II og optaget i den berømmelige Christusorden 18. fe
bruar 1485.
I året 1487 gifter Martin Behaim sig med en datter af
guvernøren af Fayal, flamlænderen Jobst van Heurter, og her
begynder Behaim’s bemærkelsesværdige forbindelse med Azo
rerne.
Det er højst rimeligt, at Martin Behaim i de følgende par
år har opholdt sig på Azorerne ; hans søn, der blev døbt Martin
som faderen, blev født der i 1488.
I året 1490 efterlader han hustru og barn på Azorerne og
drager til Nürnberg, hvor han forbliver i tre år. Her optræder
han som den vidtberejste opdagelsesrejsende og søfarende og
fremstiller på opfordring af byens fædre den store globus, hvor
til hans navn er knyttet.
I 1493 vender han tilbage til Portugal, men nu synes lykken
at vende ham ryggen; måske har autoriteterne erfaret hans
pralerier fra Nürnberg, i al fald omtales han i et endnu opbe
varet brev fra 1503 som „en misliebig person, man helst burde
undgå“. I et arvedokument efter svigerfaderen omtales datteren
som gift med „en vis Behaim“1, hvilket jo heller ikke synes at
vise, at han var særlig velanset i Lissabons højere kredse.
1 E. G. Ravenstein : Martin Behaim, his life and his globe, London
1908, pag. 50.
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Det må derefter være gået ned ad bakke med Martin Be
haim ; sine sidste dage boede han som lem i hospitalet „Hospital
de todos os Santos“, som hørte til det flamsk-tyske selskab „Confrados elemaes e flamingo de Confraria de Sta. Crux e Sto.
André“ ; han blev begravet i dominikanernes kirke S. Juliao i
Lissabon, men hans grav findes ikke mere.
Det er selvfølgelig overmåde vanskeligt at bedømme en så
ejendommelig skikkelse som Martin Behaim efter næsten et
halvt årtusindes forløb, men der er ingen tvivl om, at han i sin
fødeby er bleven overvurderet og anerkendt for bedrifter, han
aldeles ikke har udført, og det er mærkeligt, at hans landsmænd
stadig hæver ham til skyerne som det overlegne men miskendte
geni.
Martin Behaim var utvivlsomt en begavet og veloplyst mand
med sin tids bedste uddannelse; foruden handel havde han
særlig kendskab til geografi og rejsebeskrivelser; foruden Marco
Polo, Mandeville og d’Ailly1 må han have kendt andre forfat
tere og cosmografer, ikke mindst sådanne, der omtaler Nordens
geografi. Den globus, vi nu ser for os, er et talende bevis ikke
alene for hans omfattende kundskaber og dygtighed, men også
for begrænsning og arrogance.
Behaim påstår selv, at han har været med på den betyd
ningsfulde ekspedition i årene 1484-86 sammen med Diogo
Cao som ligestillet leder, hvor bl. a. Congofloden (rio de pa
tron) blev opdaget. Der kendes imidlertid ikke en eneste por
tugisisk kilde herfor eller nogen som helst hentydning hertil, og
det er derfor usandsynligt, at han - dersom han i det hele taget
1 Marco Polo, venetiansk rejsende, der i 1272-1290 opholdt sig i Kina
og gjorde en rejse med et kinesisk skib fra Kina til Persien. Gennem ham
fik Europa nærmere kendskab til Østasien, og han er den første, der næv
ner Zipangu (Japan).
Jehan de Mandeville (ca. 1350), forfatter til en i datiden meget
kendt rejsebeskrivelse om Orienten, Kina og Indien, der foruden gode
oplysninger indeholder et utal af fantastiske fortællinger og legender.
Pierre d’Ailly (Petrus de Alliaco), f. i Compiegne 1350 og død i
Avignon som kardinal og biskop af Cambrai 1420. Forfatter bl. a. af
„Imago Mundi“, en verdensbeskrivelse, som dog for en stor del er baseret
på Roger Bacons „Opus Majus“ fra ca. 1400.
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har deltaget i nogen portugisisk opdagelsesrejse - har haft en
overordnet stilling om bord. Når man tænker på, med hvilken
forsigtighed kong Joao II udnævnte ledere af ekspeditioner og
kaptajner til de enkelte skibe, er det udenfor enhver rimelighed,
at en tysk klædehandler, nylig ankommen til staden, uden nogen
som helst forudsætninger som sømand og navigatør, skulle blive
udset som sideordnet leder af en vigtig og kostbar ekspedition
sammen med en veltjent og anerkendt dygtighed som Diogo Cao.
Man har endvidere gjort gældende, at Behaim som elev af
den berømte tyske astronom Regiomontanus havde lært astro
nomisk navigation og indført kendskabet til breddeobservationer
ved solen og de dertil hørende tabeller i den spansk-portugisiske
søfart. Det eneste argument herfor er, at Martin Behaim og
Regiomontanus var samtidige i Nürnberg fra 1471-75, altså
fra Behaim’s 12. til hans 15. år, og den tanke forekommer mig
urimelig, at han i så ung en alder skulle have interesseret sig
for et så fjerntliggende emne som astronomisk navigation.
Regiomontanus (Johannes Müller fra Königsberg i Fran
ken) var yderst videnskabelig indstillet og gav sig ikke af med
undervisning i Nürnberg ; på den tid var han allerede en meget
anerkendt astronom; i 1474 udgav han sit „Calendarium“ og
i 1475 den såkaldte „Tabulæ directionum perfectionumque“,
en meget omfattende astronomisk almanak i blokbogtryk
for årene 1474-1506. Efter denne almanak, der bl. a. gav
oplysninger om sol- og måneformørkelser og meget andet,
kunne man udtage solens længde i ekliptika direkte for året og
dagen for at finde solens deklination til brug for beregninger
af den geografiske bredde. Det er bl. a. denne almanak, der
virkelig var en betydelig forbedring af de dengang tilgængelige
astronomiske tabeller, som man mener, at Behaim har intro
duceret i Portugal. Den vides at have været i Christoffer Co
lumbus3 besiddelse, idet et eksemplar af en udgave, trykt i
Venedig 1490, med hans egenhændige randbemærkninger1
endnu findes i det Columbinske bibliotek i Sevilla.
1 Disse notater i Columbus’ håndskrift har dog intet med navigation
at gøre, men er optegnelser angående vejrforhold i forbindelse med
planeters og andre himmellegemers stilling, altså nærmest astrologi.
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Regiomontanus døde allerede den 6. juli 1476 i Rom, hvor
til han var kaldet af paven for at forberede en ny kalenderord
ning. Martin Behaim har højst sandsynlig set Regiomontanus
i Nürnberg, men han har sikkert ikke lært astronomi af ham,
og det er usandsynligt, at han som voksen skulle have lært
noget af Regiomontanus’ vanskeligt tilgængelige astronomiske
arbejder.
Det må i denne forbindelse erindres, at man på den iberiske
halvø ingenlunde stod tilbage for det videnskabelige Nürnberg
med hensyn til astronomi. Allerede i 1250 havde kong Alfons X
af Castilien ladet kristne og jødisk-mauriske astronomer ud
arbejde astronomiske tabeller, „Calcolacioni del Re D. Alfonso“,
for Toledos meridian til forudberegning af solens, månens og
planeters positioner for årene 1250-1670, første gang trykt i
Venedig 1483.
Desuden havde man i Lissabon en lokal almanak, nemlig
„Almanac perpetuum“, beregnet af den jødisk-mauriske astro
nom Abraham ^akuto fra Salamanca, for årene 1473-1508
og oversat fra hebræisk til latin af den jødiske læge og astronom
José Vicinho i Lissabon, medlem af Junta dos Mathématicos.
Dette værk, der er ganske uden forbindelse med Regiomonta
nus’ arbejder, er grundlaget for de fleste af de på opdagelses
tiden benyttede nautiske tabeller. Det er i det hele taget svært
at se, at Behaim kan have indført videnskabelig astronomi eller
astronomisk navigation, som ikke tidligere var kendt i Portugal.
Det er også bemærkelsesværdigt, at der heller ikke i Behaim’s
breve er nogen som helst hentydning til astronomi eller astrono
miske og nautiske instrumenter, og at dømme efter forskellige
legender på hans globus synes han at være uvidende om de mest
elementære ting angående astronomisk navigation.

I „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde“, IV, Berlin
1869, anfører dr. A. Breusing, den anerkendte forfatter og di
rektør for navigationsskolen i Bremen, at Martin Behaim ind
førte brugen af jacobsstaven i Portugal og angiver som grund,

Jacobsstav, instrument til at måle højden af sol og stjerner.
The National Maritime Museum, Greenwich.

at en afhandling om dette instrument findes i Regiomontanus’
skrifter.
Jacobsstaven er et primitivt nautisk instrument af træ til
at måle højder af sol og stjerner over horizonten og har været
kendt under forskellige navne - „bahestilha“ (port.), „arbaléta“
(fr.), „crosstaff“ (eng.), „baculus Jacobe“ (lat.) o. s. v. - af
de fleste europæiske søfarende folk.
„Jacobsstaven“ består af en inddelt stav, på tværs af hvilken
en mindre stok kan glide. Ved at holde enden af staven mod
øjet, sigte mod himmellegemet og forskyde tværstokken kan
man få et mål for vinkelafstanden fra horizonten til himmel
legemet. Det er antagelig en forbedring af en endnu ældre
fremgangsmåde med en inddelt stav holdt i den udstrakte arm,
der igen kan tænkes udledt af den ældste og meget primitive
måling af buer på himlen ved hjælp af fingerbredder (knytnævemåling).
„Jacobsstaven“ er tidligst beskrevet af den jødiske astronom
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Ben G erzon i året 1420 og senere som nævnt af Regiomontanus,
men intet steds er der nogen som helst antydning af, at Martin
Behaim har kendt dette instrument eller brugen deraf og langt
mindre af, at han har indført instrumentet i Portugal. I det
hele taget er der i ingen af Martin Behaim’s breve nogen som
helst tale om astronomi, navigation eller om nautiske instru
menter. Endvidere synes jacobsstaven kun at have været meget
lidt anvendt i den spansk-portugisiske søfart på opdagelsestiden,
hvor kun astrolaben og kvadranten omtales af nautiske måle
instrumenter. Grunden hertil er antagelig, at jacobsstaven ifølge
sin indretning er bedre egnet til måling af mindre vinkelbuer,
hvilket man ved brugen let kan overbevise sig om, hvorfor den
er mere anvendelig på højere bredder end i troperne.

*
I året 1778 udkaster den tyske forfatter Murr i „Dipl. Ge
schichte Martin Behaims“ den formodning, at Behaim har
indført astrolaben i Portugal, rimeligvis ud fra samme grund
som nævnt for jacobsstaven.
Astrolaben er et fra oldtiden stammende måleinstrument
bestående af en inddelt cirkel med et diopter som oftest frem
stillet af metal.
Astronomernes astrolab, den planisfæriske astrolab, frem
stillede himmelbuen på en eller anden breddegrad i en stereo
grafisk projektion. En sindrig anordning, kaldet „reta“ eller
„spindelvævet“, kunne bevæges concentrisk over himmelbuen
og således grafisk løse simple astronomiske problemer. Regio
montanus har beskrevet dette instrument og har forbedret det,
for at astrologer nemmere kunne finde „initia coelestium domiciliorum“, når de fik til opgave at stille horoskoper. En astrolab
af denne art har ingen betydning som nautisk instrument, og
forandringen til en til søs brugbar astrolab, således som den
anvendtes på opdagelsestiden, skyldes sikkert ikke Regiomon
tanus men højst sandsynlig de dygtige astronomer i Junta dos
Mathématicos i Lissabon, der havde til opgave at samle alt,
hvad der fandtes af interesse for søfarten. På Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg findes et udmærket eksemplar, dateret
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Astrologisk astrolab fra c. 1600. Cardinal Barberini’s samling. Nu i Natio
nal Maritime Museum, Greenwich.

år 1600, af en sådan nautisk astrolab (mus.-nr. K. 3573), som
jeg anser for en af museets værdifuldeste genstande.
•àê

Imidlertid omtaler den portugisiske forfatter Joao de Barros
i sin „Da Asia“ i 1539, altså et halvt århundrede efter begiven
hederne, i omtalen af Junta dos Mathématicos, at to af med
lemmerne, Rodrigo og José Vicinho, af kong Joao II blev ud
sendt for at undersøge muligheden for nautiske observationer
syd for ækvator sammen med Martin Behaim, „der gjorde sig
til af at være elev af Regiomontanus, berømt blandt astrono
mer“. „De opdagede nu måden at navigere ved solens højde
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og fremstillede tabeller over solens deklination o. s. v.“. Dette
kan naturligvis kun være en senere tids overdrivelse, da bredde
observationer ved observation af solen i meridianen forlængst
var anvendt i portugisisk navigation. Hvilken nytte Martin
Behaim har gjort på denne rejse i selskab med de to ansete
astronomer, er det svært at få øje på.
En hel anden sag er det, at kong Joao II fra tid til anden
sendte sine astronomer ud med skibene for nøjagtig at bestemme
den geografiske bredde af stederne på de nyopdagede kyster.
Således ses i marginen af „Historia Papae Pii“ (Venedig 1477),
nu i det columbinske bibliotek i Sevilla, følgende bemærkning
skrevet af Christoffer Columbus (eller af hans broder Bartholomæus) : „I året 1485 sendte kongen af Portugal mestre
Jhosepius {José Vicinho), kgl. læge og astrolog, for at be
stemme højden af solen i Guinea, hvilket han udførte. Han
indberettede til kongen - jeg var nærværende - at Islas Idoles
var netop 50 fra ækvator. Senere sendte kongen andre til
Guinea og andre steder, og deres resultater er i overensstem
melse med Jhosepius“. Det er sikkert resultaterne af sådanne
observationer, der blev nedlagt i den tabel over forskellige
pynter, steder og øers bredder, der findes i den portugisiske
lærebog i navigation „Regimento do estrolabio e do quadrante“,
hvis tal ikke overskrider % 0 i forhold til nutidens observationer.
Men heri har Martin Behaim absolut ingen andel.

*
Angående Martin Behaim’s deltagelse i Diogo Cåo’s eks
pedition til Sydvestafrika i årene 1484-86 findes hans beret
ning to steder, og først og fremmest på hans globus. Den er
på tysk og lyder således :
„als man zehlt nach cristi unsers hern geburt 1484 jar liese
zurüsten der durchleuchtig konik johann II in portugal zwei
schiff caraveli genannt geuictualhirt u. gewapnet versehen auf
3 jahr dem volck und schiffen war im nahmens und befehl
gegeben auszufahren über die sæulen di hercules in africa gesetzet hat immer gegen mittag und gegen den aufgang der
sonnen so fern jhnen möglich were auch so versähe der vor-
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Et mindre skib fra beg. af det 16de årh. tegnet af Hans Holbein (den
yngre), det mest realistisk gengivne skib fra samtiden.

genante konik di schiffe mit allerley wahr und kauffmanschafft
die zum kauff und zu verstechen auch i8 rosse mit allen zeug
köstlich gerüstet wurden in den schiffen mitgeführt den mohren
koniken je eins zu schenken wo uns gut gedeucht und man
gabe uns allerley muster speccerey die zu zeigen den mohren
wobey sie verstehen mögten was wir in ihrem land suchen
wolten vnd also gerust seyndt fuhren wir aus den porthen der
stadt ulisipona von portugal und segelten zu der insel de madera
da dess portugais zucker wächst und durch die inseln fortunatus
und die jnseln der wilden canarier. funden mohren konike
denen wir schenckung thäten die uns auch wider kahmen in
das land in den könikreich gambia geloff da die paradiskörner
wachsen ist von portugal 800 teutsch meiln darnach in konik
furfurs land ist 1200 leuge oder meilen daselbst pfeffer wächst
den man nent portugais pfeffer anch fern van dannen ist ein
land wir zimet rinden funden wachsen as wir nun bey 2300
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meilen oder leugen gesegelt waren von portugal kehrten wir
wider und am 19 monath kamen wir wider zu unsern konik“.
I oversættelsen (efter Ravenstein) :

„I året 1484 efter Kristi fødsel lod den ærværdige konge
Johan II af Portugal udruste to skibe, som kaldes karaveller,
med proviant og våben for tre år. Disse skibe havde ordre til at
sejle forbi Herkulesstøtterne ( Gibraltarstrædet ) mod syd og
mod øst så langt som muligt. Kongen havde endvidere forsynet
skibene med gods og varer til handel og udveksling. Endvidere
medbragte skibene 18 heste med kostbart seletøj bestemt til
gaver til indfødte konger, hvor det mentes formålstjenligt. Vi
medbragte også forskellige prøver af krydderier til at vise de
indfødte, så at de kunne forstå, hvad vi var komne for at finde
i deres land.
Således udrustet sejlede vi ud fra Lissabon i Portugal til
øen Madeira, hvor Portugals sukker vokser, gennem Canarieøerne, der bebos af vilde. Og vi besøgte indfødte konger, som
fik gaver og gav os gaver til gengæld. Og vi kom til kongeri
gerne Gambia og Golof, hvor paradiskornene vokser, og som er
beliggende 800 miles fra Portugal. Og derefter kom vi til kong
Furfur’s land, som ligger 1200 miles fra Portugal, og hvor der
vokser en slags peber, som kaldes portugisisk peber, og derfra
kom vi til et land, hvor der voksede kanel. Og da vi havde
sejlet 2300 miles eller léguas fra Portugal, vendte vi om, og 19
måneder efter afrejsen var vi atter hos vor konge“.
Denne lange legende står med guldskrift på globen på et
meget fremtrædende sted, nemlig syd for Afrika, og kysten her
giver Behaim en mærkelig øst-vestlig retning, der vel passer
med beskrivelsen, men ingenlunde med virkeligheden. Skønt
Bartholomæus Diaz forlængst havde rundet Cap det gode Håb,
nævnes hverken hans eller dette bemærkelsesværdige forbjergs
navn. Derimod læses „Monte Negro“ ved Sydafrikas vestligste
punkt og „Cabo ledo“ ved dets østligste. Meningen synes at
være ganske klar. Martin Behaim forsøger at bilde sine bys
børn ind, at han og Diogo Cao, hver kaptajn på sit skib, har
rundet Afrikas sydspids. De to skibe er da også aftegnet øverst
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ved „Cabo ledo“, hvorfra det østligste af Portugals kongeflag
vajer, og hvor følgende legende er indsat: „Hertil nåede por
tugisiske skibe og rejste deres søjle, og efter 19 måneders forløb
kom de hjem til deres land“.
En noget lignende beretning, uden nogen tvivl skrevet eller
i det mindste dikteret af Martin Behaim selv, findes i den kendte
bog „Liber Chronicarum“, den første udgave af Nürnbergs be
rømte krønike; bogen er dateret 12. juli 1493, redigeret af dr.
Hartmann Schedel, og Behaim’s „historie“ findes som indskud
i en meget indgående beskrivelse med træsnit af alle dakendte
lande i verden. Skønt dateringen er ca. 4 måneder efter Colum
bus’ hjemkomst fra sin første rejse på en tid, da man må an
tage, at et eksemplar af det forlængst udgivne og trykte „brev“
om hans vidunderlige rejse må være nået til Nürnberg, dette
„cosmografiens centrum“, nævnes hverken Columbus eller hans
opdagelse med en stavelse.
Beretningen er på latin og står pag. CCXC ; den lyder
i oversættelse (af dr. A. Volten) :

„I det følgende år 1483 udrustede Joao II, Portugals konge,
en meget højhjertet mand, nogle galejer med de ting, der er
nødvendig til livets ophold, og sendte dem udenfor Herkules
støtter (o: Gibraltar) mod syd i retning af Ætiopien på en
opdagelsesrejse. Som ledere indsatte han to mænd, portugise
ren Jacob Canus (Diogo Cao) og Martin Behaim, en tysk
mand fra Nürnberg i det øvre Tyskland, oprunden af Behaimernes gode familie, en mand kyndig i at kende landets belig
genhed og meget udholdende på havet, og som kendte Ptolemæus længder og bredder i vesten meget nøjagtigt ved erfaring
og sejlads. Disse to, som under godt varsel fra guderne gennemsejlede det sydlige hav, idet de ikke fjernede sig langt fra
kysten, kom efter at have overskredet jævndøgnskredsen (ækva
tor) til en anden kreds, hvor de - når de selv stod vendt mod
øst - havde skyggen mod syd og til højre. De åbnede altså
ved deres energi en anden kreds, der hidtil var os ukendt og
i mange år ikke var udforsket af nogen undtagen af genueserne,
omend forgæves. Efter at have fuldendt sejladsen vendte de
8
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Indskrift i klipperne ved Congoflodens nordlige bred i nærheden
af Matadi fra Diogo Caos anden rejse i i486.

tilbage i den 26. måned til Portugal, idet flere var døde, fordi
de måtte døje et meget varmt vejr“.
At disse beretninger er opdigt fra ende til anden er klart,
men det er dog muligt, at Behaim har været med på en mindre
vigtig ekspedition, f. eks. til Guineabugten, måske sammen med
den tidligere nævnte astronom José Vicinho, eventuelt på Joao
Alfonso d’Aveira’s ekspedition til Guinea. Det er dog, som tid
ligere nævnt, bemærkelsesværdigt, at hans navn ikke nævnes i
nogen samtidig beretning, men for så vidt forståeligt, dersom
han kun har deltaget i een rejse, f. eks. som volontør uden at
være mønstret og optaget i skibslisten eller i en lignende under
ordnet stilling om bord i et af skibene.
Den omtalte ekspedition, Diogo Cäo’s 2. rejse, bestod af tre
skibe, og de ledende var foruden ham selv kaptajnerne Pero
Annes og Pero da Costa. Skibene sejlede bl. a. ca. 90 miles op
ad Congofloden, så langt som til bifloden Mpose, et godt stykke
forbi det nuværende Matadi i nærheden af Jelada vandfald.
Fra dette besøg findes endnu nogle interessante indskrifter i
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Elipseformet verdenskort antagelig tegnet af italieneren Paolo Toscanclli
for den florentinske adelsmand Costellani i året 1457 med Asien til højre
og Europa til venstre. Dette kort danner rimeligvis grundlaget for Behaim’s
globus.

klipperne på den nordlige Congobred ; til venstre ses Portugals
våben og et kors og derefter følgende tekst (i oversættelse) :
„Til dette sted kom skibe udsendt af den berømmelige konge
D. Joao II af Portugal: D° Cao, P° Annes, P° da Costa“, endvidere til højre : „ J° de Santyago, f af sygdom, J° Alvesf,
D° Pinero, G° Alvez-Antuo“, endvidere nogle navne med kors
ved „Ruys, Farubo og Annes“.
De fleste af disse er kendte mænd fra opdagelsestiden.
Navnet Pero Annes kendes fra Albuquerque’s kampe i In
dien, Pero Escolar var pilot med et af Vasco da Gama’s skibe
i 1497 og senere med på Cabrals ekspedition, Joao de Santiago
var kaptajn på et af Bartholomæus Diaz’s transportskibe 148788. At Martin Behaim’s navn ikke nævnes, kan vel kun skyldes
den omstændighed, at han slet ikke har været med på denne
rejse.
Martin Behaim’s beretninger om denne rejse kan kun karak
teriseres som absolut vildledende ; han fortæller, at kyststræk
ninger af Sydafrika, som forlængst var opdaget af portugiserne,
8*
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blev opdaget af ham - ganske vist i samarbejde med Diogo
Cao.
Hvis Martin Behaim havde været med Diogo Cäo i 1486,
måtte han dog vide, at Cåo allerede i 1482 havde opdaget den
mægtige Congoflod, og at han i 1485 nåede 6 grader forbi
Monte Negro, der på Behaim’s globus er vist som et forbjerg,
hvorfra kysten går ret i øst. Han måtte da også vide, at Bartholomæus Diaz kom hjem i 1488 efter at have omsejlet sydenden
af Afrika, og at Afrikas sydspids nåede langt længere mod syd
og så helt anderledes ud end vist på hans globus. Efter min
formening har Martin Behaim’s søfart indskrænket sig til rejser
som passager mellem Lissabon og Azorerne, rejser, der ganske
vist for udrejsens vedkommende gik over Madeira, idet da
tidens skibe som regel fulgte denne kurs efter de fremherskende
vinde og strømme.
På globen fra 1492 nævner Martin Behaim intet om disse
portugisiske bedrifter, og efter hans legender at dømme måtte
man gå ud fra, at det var Martin Behaim og hans ledsager Cäo,
der havde opdaget det hele. „Cabo ledo“ og „San bartholomeo
virgo“ på globen, som man skulle antage angav Bartholomæus Diaz’s østligste sted i 1487, skal efter globen vise stedet,
nået af Behaim og Cäo i 1485; således måtte man i al fald
forstå antegnelserne, såfremt man ikke kendte de virkelige
forhold.
Ved at sammenligne kortskitsen (p. 131 ) af Sydafrikas vest
kyst fra Behaim’s globus fra 1492 med den samme del fra et
kort fremstillet af hans landsmand Henricus Martellus Germa
nus (p. 118), der på den tid studerede i Rom og rimeligvis
benyttede tilgængelige portugisiske kilder i Vatikanet, må man
komme til den slutning, at Martin Behaim’s kendskab til de
bemærkelsesværdige portugisiske opdagelser på Sydafrikas vest
kyst har været yderst ringe.
Det var let for den berejste mand, der kom hjem til Nürn
berg som „fidalgo alemäo“ — „Don Martino Behaimo militi“,
gift med en datter af guvernøren af Azorerne - at føre sine
medborgere i Nürnberg bag lyset. At dette lykkedes for ham
over al måde fremgår med tydelighed af samtidige og senere
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tyske beretninger. I Portugal vovede han selvfølgelig ikke at
komme frem med sine postulater.
*

I Behaimernes familiearkiv i Nürnberg findes et memoran
dum, ganske vist ikke skrevet med Martin Behaim’s håndskrift,
men rimeligvis dikteret af ham, efter hvilket han fredag den
18. februar 1485 blev slået til ridder af christusordenen af
selveste kong Joao II i Frelserens kirke i Alcacovas i nærvæ
relse af en repræsentativ forsamling af portugisiske prinser
og fyrster.
Det var i Portugal på den tid ikke noget helt usædvanligt
at udnævne en udlænding til ridder af christusordenen. Alle
rede i 1460 blev den danske kriger, „persevant’en“ Laaland,
udsendt af kong Christian I, slået til ridder i Lissabon af
kong Affonso V som anerkendelse for dådrig deltagelse i et
korstog mod maurerne i Marokko. Ligeledes fik en samtidig
af Behaim, nürnbergeren Wolfgang Holzschuher, samme ud
mærkelse tildelt den 2. februar 1503 af kong Manuel for sin
andel i kampe mod de vantro maurer i Afrika, og muligvis har
der været endnu flere, hvis navne vi ikke kender.
Det mærkelige i Martin Behaim’s tilfælde er imidlertid, at
ingen samtidig beretter om eller blot hentyder til hans opta
gelse i adelsstanden, ligesom nutiden trods indgående og kri
tiske undersøgelser gennem mange år ikke kan finde nogen
portugisisk antegnelse derom og ej heller nogen speciel anled
ning for kongen til at udmærke ham på en så overordentlig
fremtrædende måde. Martin Behaim kan selvfølgelig ved sine
utvivlsomt udmærkede forbindelser i højere kredse og iøvrigt
ved personlige egenskaber have opnået denne udmærkelse, men
vi har - som sagt - kun hans eget ord derfor. Selv om Martin
Behaim i et brev til sin fætter i Nürnberg, dateret 11. marts
1494, forlanger, at skrivelser til ham skal stiles til „Don Martino
Boheimo Militi“, lyder hele fremstillingen ganske usandsynlig.
*
Den 12. juli i486 oprettedes et dokument mellem „kaptaj
nen“ fra Terceira (Azorerne), flamlænderen Femäo Dulmo

Optegning af Henricus Martelus’ kort over Sydafrikas vestkyst fra 1489
visende de portugisiske opdagelser indtil dette år. Efter The Geographical
Journal 1900.

(Frederik van Olm) og Joao Estreito fra Madeira samt en
rnand, der benævnes som en „Cavalleiro alemäo“ (tysk adels
mand), om udsendelsen af en ekspedition fra Azorerne mod
vest for at finde sagnøen „ Ant ilia“, som mentes at ligge langt
ude i Atlanterhavet sydvest for Azorerne. Kongens sanktion
opnåedes den 24. juli i486, og det nævnes heri, „at den tyske
herre, som ønskede at deltage, skal have lov til at sejle i en af
karavellerne“. Skibene skulle forlade Terceira i marts 1487,
men det er højst tvivlsomt, om ekspeditionen overhovedet er
kommen af sted; man hører i alt fald intet mere herom.
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Imidlertid kan den tysker, der omtales, kun have været Martin
Behaim, idet han, såvidt man ved, var den eneste tysker på
den tid i Lissabon, der kunne svare til beskrivelsen. På den
anden side kan han jo ikke samtidig have været på langfart
med Diogo Cäo langs Afrikakysten, - en af delene må være
forkert.
Ved den tid synes forøvrigt Martin Behaim’s forbindelse
med Azorerne at tage sin begyndelse.
Azorerne.

Disse øer menes at have været kendt af arabiske søfarere
og ses afsat på tidligere Portugalkort1. I året 1431 udsendte
Henrik Søfareren fra sit slot Sagres ved Cap St. Vincent sin
kaptajn, Gonçalo Velho Cabral2, for at finde de øer, der var
aftegnet på et søkort, som broderen, prinsen Don Pedro, havde
bragt med fra Venedig i 1428. Cabral fandt de små klippeøer,
„Formigas“ (myrene), og seks år senere blev fem andre øer
opdaget af Diogo de Sevilla, en kongelig pilot. I året 1439
bemyndiger kong Affonso Henrik Søfareren til at kolonisere
„de syv øer Azorerne“. Den tredie gruppe af Azorerne med
Flores og Corvo må være bleven opdaget noget senere, rime
ligvis af Joao de Teira på en opdagelsesrejse efter Antilia, og
i 1453 blev Corvo skænket til D. Affonso, hertug af Bragança,
kong Joao Fs illegitime søn.
De første nybyggere på Azorerne var portugisiske familier
med deres husdyr og slaver, men da Portugal ikke havde for
mange folk til emigration, var de glade for at få driftige flamlændere (flamingos) til at bosætte sig på øerne. Fra en ret
tidlig tid har der været forbindelse mellem Flandern og Azo
rerne, og der nævnes en vis Jacque de Bruges (Jacob van
Brügge), der gennem Henrik søfarerens niece, hertuginde Isa1 F. eks. på det mediciske Portulankort, tegnet i Genua 1351, nu op
bevaret i Biblioteca Laurenziana i Florens.
2 Ikke at forveksle med Pedro Alvarez Cabral, der i året 1500 op
dagede Brasilien.
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bella af Burgund, var kommen til øerne og endt som øverst
befalende på Terceira ca. 1450. En anden flamlænder fra
Azorerne var den hovedrige Willem van der Haghe (Guilherme da Silveira).
Ligeledes gennem hertuginde Isabella kom den flamske
adelsmand Jobst van Huerter, som Martin Behaim kalder
„herre til Moerkerke“ i Flandern, til Azorerne. Med løfte om
guvemørposten på Fayal rejste han med et antal flamlændere
og tyskere derover, hvor det efter en trang begyndelse med
mange fortrædeligheder gik ham godt. Huerter havde oprinde
lig kun 15 ledsagere med sig, men antagelig er mange andre
fulgt efter senere ; øerne kaldtes derfor en overgang „de flamske
øer“, som det kan ses på Behaim’s globus. Han blev gift med
dona Beatrix de Macedo, hofdame ved kongens svigerfader,
D. Fernando’s hof. Af deres børn blev en søn gift med en
datter af den kendte Vaz Cortereal, der gjorde en rejse til
egnene omkring Newfoundland ; en datter blev gift med en søn
af den tidligere nævnte van der Haghe (Francesco de Silveira),
og en anden datter med Martin Behaim. Brylluppet fandt sted
i Lissabon 1487. Det ses, at Martin Behaim dengang må have
været persona grata i ledende kredse i alt fald på Azorerne.
Om Azorerne, som Martin Behaim bevislig har besøgt og
formodentlig kendt indgående, skriver han på den globus, han
fremstillede i 1492, en længere legende. Den er som al den
anden tekst på globen på tysk og lyder som følger:
„Nach cristi unsers lieben hern gepurt 1431 jar alss regiert
in portugal infante don pedro wurden nach notturft zugericht
zwey schiff auf 2 jar gespeisst von der hochgebornen Infanten
don heinrichen dess koniks auss portogalli bruder zu erfahren
wass do wer hinder sanct Jacob fynis terre welche schiff also
gerüst segelten alweg nach den Untergang der sonnen bey 500
teusche meilen zuletst wurden sy ains tags ansichtig dise 10
inseln und aufs landt trettendt funden nichts dann wildnuss
und vögel die waren so zam dass sy vor niemandt flohen aber
von leutten oder thieren mit vier füssen war von wegen der
wildtnuss kains darkhumen zu wohnen um desswillen die
vögel nit scheuh waren also wurden sy geheissen insulen dos
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azores dass ist auf teutsch so vil als der habichen inseln und
umb welichs willen der konik von portugal das ander jar schickt
16 schiff mit allerley zamen thiere und liess auf jede insel sein
tail thun umb dar zu multiplicien.
Die obgeschriebene inseln wurden bewohnt anno 1466 wan
der konik von portugal dise inseln von vleissiger bydte wegen
sy geschenckt het der hertzogin von burgund seiner Schwester
mit namen frawen isabella und waren in flandern dissmals
gross krieg und teurung schickte die vorgenant herzogin vil
Volks mann und frawen allerley handwerk mit sambt priestern
und was zum gottesdienst gehört etwen vil schiff mit hausrath
und was zu dem veldbau gehöert zu pauen aus flandern in die
insel liess jedem in die zwai jar geben wass sy nottürffig sein
umb zu ewigen zeitten in allen messen jr zu gedenkhen jegliche
person mit einim aue maria welcher personen bei 2000 waren
und mit denen die seiter järlich dar kumen sindt und seiter
darinen gewachsen die sindt vil tausent worden anno 1490 do
wonen in vil tausent persohne noch da von teutsch und flaming
angesessen weliche unter dem edlen vnd gestrengen ritter hern
jobsten von hürtter hern zu mörkirchen aus flandern meinem
lieben hem schweher dem dise insel van der vorgenanten
herzogin von burgundt jme und seinen nachkhumen gegeben
ist jn welichen insulen der portugalische zucker wechst und die
frücht. zwier im jar wan daselbst nimmermehr winter ist und
alle leibsnahrung vast wolf eil ist darumb kumen noch järlich
vil volckhs da umb jr narung da zu suchen“.
I oversættelse (efter Ravenstein) :
„I året 1431 efter Christi fødsel, da don Pedro regerede i
Portugal, udsendte infanten don Henrik (Henrik Søfareren)
kongen af Portugals broder to skibe udrustede for to år for at
finde, hvad der måtte ligge vesten for St. Jacob (Cap Finisterre). Således udstyrede sejlede skibene stadig vesterud 500
tyske mil, da de til slut opdagede ti øer. Da de landede, fandt
de intet andet end vildnis og fugle, som var så tamme, at de
ikke fløj bort. Men hverken mennesker eller firføddede dyr
levede her på grund af vildnisset, og af den grund var fuglene
så tamme. Derfor blev øerne kaldt Azorerne, hvilket vil sige
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„Høgeøerne“, og næste år sendte kongen af Portugal yderligere
16 skibe med forskellige husdyr, hvoraf en del blev anbragt
på hver af øerne for at formere sig. De ovenfor omtalte øer
blev først koloniseret i året 1466, da kongen skænkede dem til
sin søster donna Isabella, hertuginde af Burgund, som så minde
ligt havde ønsket dem.
På den tid var der krig og dyrtid i Flandern. Derfor sendte
hertuginden flere skibe med mænd og kvinder, håndværkere
og præster, sammen med alt nødvendigt til gudstjenesten, for
uden husgeråd og agerbrugsredskaber. Og enhver blev udstyret
med alt nødvendigt for to år under den forudsætning, at ved
kommende ihukom hertugindens navn i enhver messe og sagde
et Ave Maria for hende. Af disse var der 2000 personer, og
når man regner dem, der senere kom til hvert år, og den årlige
tilvækst af befolkningen, er der nu adskillige tusinder. I året
1490 var mange tusinder bosat der af tysk og flamsk afstam
ning under ledelse af den ædle og strenge herre, Jobst van
Härter, herre til Moerkerken i Flandern, min kære sviger
fader, til hvem hertuginden skænkede denne 0 til evig arv og
eje. På øerne vokser portugisisk sukker og frugter modnes
to gange årligt, for der er aldrig vinter der, og enhver slags
føde er billig, og af den grund kommer mange folk til øerne
hvert år for at søge deres næring“1.
At Martin Behaim i sine opgivelser om Azorerne overdriver
bravt, er ganske klart; Azorerne blev ikke skænket til hans
svigerfader og arvinger, og indbyggerantallet er opgivet langt
over virkeligheden. Denne legende er, som så meget andet på
globen, ikke i overensstemmelse med virkeligheden, men først
og fremmest skrevet for at imponere hans samtidige i Nürn
berg.
I foråret 1490 tager Martin Behaim afsked med sin hustru
og den 2-årige søn, som han lader tilbage på Azorerne, for at
besøge sin fødeby og hæve arven efter moderen. Ifølge doku
menter fra det Behaim’ske familiearkiv tog han ophold hos sin
fætter Michael Behaim i hans hus i Zistelgasse i Nürnberg, og
1 Gengivet efter E. G. Ravenstein.
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da han agtede at forlade Tyskland for bestandig, fik han det
ordnet således, at arven blev udbetalt i kontanter.
Disse forretninger var til ende i august 1491, men Martin
Behaim ønskede øjensynlig at forlænge sit ophold i Nürnberg,
hvor han vakte opsigt med sine beretninger fra rejser til Azo
rerne og langs Afrikakysten. På opfordring af byens fædre
udførte han den globus, der endnu eksisterer, og som har be
varet hans navn fra forglemmelse. Hele fremstillingen af globen
kan følges gennem de endnu opbevarede regnskaber ført af
Georg Holzschuher, indtil dens fuldførelse i 1492.
Denne Georg Holzschuher var en meget berejst mand,
interesseret i geografiske spørgsmål, og havde f. eks. besøgt
Ægypten og Palæstina, og det var nærmest på hans foranled
ning at sagen kom frem, for at man på en globus kunne se
portugisernes nyeste opdagelser. Globen blev færdig og må
med de mange farver have taget sig strålende ud, da den blev
sat op til offentlig beskuelse i rådhussalen. Det synes dog, som
om familien i Nürnberg hurtig blev træt af den meget talende
og pralende Martin fra Azorerne. Hans broder Wolfgang skri
ver fra Lyon til fætteren Michael allerede den 22. november
1491: „Du fortæller mig, at min broder Martin stadig er i
Nürnberg og i dit hus, og at hans opførsel er mærkelig. Her i
Lyon siges ting om ham, som jeg skammer mig ved. Jeg skulle
være glad, om vi kunne blive ham aldeles kvit“.
Alligevel holdt Martin Behaim besøget gående i Nürnberg
i 3 år, og han forlod først byen i 1493 for at drage til Lissabon
med sine ejendele og penge. Inden afrejsen får han en af Nürn
bergs kendte mænd, dr. Hieronimus Monetarius (Müntzer),
til at skrive et anbefalingsbrev for sig til kongen af Portugal,
hvem han tidligere havde besøgt. Dette brev, der er skrevet
på latin, er yderst mærkeligt og giver et ejendommeligt billede
af en Nürnberger videnskabsmands manglende kendskab til,
hvad der i de foregående år var sket i Spanien og Portugal.
Brevet er endvidere mærkeligt derved, at det er det eneste sted
i samtidige dokumenter, hvor Martin Behaim benævnes „sø
mand og astronom“, men selv om hans fortjenester for Portugal
opregnes, nævnes det ikke, hvad der dog til lejligheden måtte
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være rimeligt, at han er ridder af christusordenen. Efter mang
foldige rosende ting om Portugal i al almindelighed og om
kong Joao II i særdeleshed foreslår Monetarius kongen i fuldt
alvor at udsende en ekspedition mod vest over Atlanterhavet
for at opdage nyt land og fremhæver, „at kongen bør sikre sig
Martin Behaim og andre udmærkede sømænd“ til en sådan
berømmelig rejse, „som skulle sejle ud fra Azorerne, kækt
krydse havet med deres kompas, kvadrant, astrolab og andre
instrumenter o. s. v.“.
Brevet er dateret 14. juli 1493, altså over et halvt år efter
at Christoffer Columbus havde besøgt kongen i Lissabon efter
hjemkomsten fra sin berømmelige første rejse til Vestindien,
og man kan forstå, at kongen og hans Junta har moret sig
kosteligt over det „videnskabelige“ Nürnbergs tåbelighed. Hvis
Martin Behaim virkelig havde været den mand, han udgav sig
for, havde han selvfølgelig ikke behøvet nogen anbefalingsskri
velse fra Nürnberg, og efter alt at dømme har dette brev sik
kert ikke stivet hans position i Portugal af.

Under Martin Behaim’s fraværelse anklagede guvernøren
Jobst van Huerter en vis Fernao d’Evora for at have stået i
forhold til sin datter Joanne, Martin Behaim’s hustru. Fernao
blev sendt til Lissabon i lænker, men det lykkedes ham ved
venners hjælp at undslippe videre følger af sine handlinger.
Martin Behaim’s tilværelse efter tilbagekomsten til Lissabon
er meget lidt kendt; det formodes, at han gjorde en rejse til
Flandern muligvis i kongens ærinde, men det synes også som
om han efterhånden er gledet ned ad bakke i almen bevidsthed.
Ganske vist omtales han i et portugisisk værk af Antonio Cor
deira, Lissabon 1717, som „en anerkendt astrolog og velset ved
hoffet“, men uden nærmere forklaring eller tidspunkt; dog
denne bemærkning, skrevet et par århundreder efter begiven
hederne, har naturligvis ikke megen værdi.
I 1506 kom Martin Behaim’s tidligere omtalte broder Wolf
gang til Lissabon, bl. a. for at fremvise og forhandle lommeure,
de såkaldte „Nürnbergeræg“, som nylig var fremkommen i
Tyskland. Han fandt broderen i usle omstændigheder og har
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øjensynlig behandlet ham nedladende og lidet broderligt, for
han skriver følgende hjem til fætteren Michael i Nürnberg:
„Jeg for min del kan ikke hjælpe Martin ; dette og andet må
vi overlade til Vorherre. Jeg kunde dog lide at vide, hvorledes
det går med hans hustru og søn“. Efter dette brev at dømme
må det formodes, at Behaim ikke levede sammen med hustruen
og sønnen på den tid.
Kort efter mandens død giftede enken Joanna sig med
don Henriques af Madeira og boede der til sin død. Da
Martin Behaim’s søn blev voksen, fik han på familiens tilskyn
delse lyst til at besøge faderens fødeby velsagtens for at under
søge, om der var nogen arv i vente der. I året 1519 indtraf han
i Nürnberg og lod et epitafium opføre i St. Catherina kirken
med Behaimernes og Huertemes våbenskjolde og følgende ind
skrift: „1507 torsdag efter Jacob, juli 29, døde den strenge
og modige herre Martin Behaim, ridder af Portugal, maa Gud
se i nåde til ham“.
I 1890 afsløredes på torvet i Nürnberg en stor broncestatue
af „søfareren“ Martin Behaim stående i panser og plade
lænende sig til en globus, og Behaimernes familiehus på torvet
i Nürnberg blev fikset op og bemalet med talrige billeder i farver
med relation til hans påståede livsværk.

Martin Behaim’s globus.

Dette meget berømte og ofte omtalte værk findes endnu i
Nürnberg, hvor det er Germanisches Museums fornemste stykke.
Den behaimske globus’ betydning ligger deri, at den - bortset
fra en mindre metalglobus fundet i byen Laon i Frankrig - er
den eneste i sin art bevaret til vor tid. Den giver en idé om den
dannede verdens opfattelse af jordens geografi ved middel
alderens slutning, umiddelbart inden de store opdagelser.
Amerika og Vestindien findes således slet ikke på denne
globus, og Atlanterhavets vestlige del beskyller Japan, Kina og
Indien. Atlanterhavet er ganske utvivlsomt fremstillet efter
Paolo Toscanelli’s meget omtalte, men desværre fuldstændig
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tabte kort, hvorpå Columbus tildels baserede sin idé om at
finde land på den anden side Atlanterhavet, og som han råd
førte sig med under den første rejses navigering. Distancerne
på Atlanterhavet på globen passer således temmelig nøje med
de i Toscanelli’s breve opgivne tal. På den tid var der efter for
holdene ret livlig forbindelse mellem Nürnberg og de nord
italienske byer, idet bl. a. handelen med krydderier og andre
indiske produkter til Tyskland hovedsagelig gik over VenedigNürnberg. Der findes endog bevis for en direkte forbindelse
mellem Nürnberg og Toscanelli i et endnu opbevaret værk af
Regiomontanus „De quadrante circuli“, som han dedicerede
til Toscanelli.
Af andre kilder har Behaim naturligvis benyttet Ptolemæus,
som forlængst var gjort tilgængelig for almenheden ved over
sættelser og gengivelse af kortene, men dog med den forskel,
at han ikke følger denne verdenskendte geograf ved tegningen
af det Indiske hav. Det var nemlig efterhånden gået op for
europæiske cosmografer, at det Indiske hav, „Oceanus Indicus
Orientalis“, ikke var et lukket indhav, „Mare clausum“, men
stod i forbindelse med Atlanterhavet. Fra Ptolemæus har Be
haim dog, foruden mange andre ting, en række navne, såsom
Indus, Taprobana (Ceylon), India Perida (Forindien), Cher
son (Bagindien), India Patalio o. s. v. Venetianeren Marco
Polo’s rejseberetning præger hele fremstillingen af Østasien,
Japan, For- og Bagindien, og fra ham har Behaim navne som
Cathai (Kina), Zipangu (Japan), Manilla, Java Minor, Java
Major o. s. v. Ligeledes må Behaim have benyttet nordiske
kilder, f. eks. den danske kartograf Claudius Clavus Swart1,
idet navne fra den såkaldte „Wienertekst“ findes på globen,
f. eks. „Tenmark“ (Danmark), „Nordwegen“ (Norge), „Ber
gen“, „Sweden“, „Coppenhagen“, „Stockholm“, „Groenland“
(Grønland) o. s. v.
Med hensyn til selve fremstillingen af globen har man gode
1 Fynboen Claudius Claussøn Swart fra Sallinge på Fyn tegnede det
ældste kort over Nordeuropa med Island og Grønland ca. 1425. Se A. A.
Bjørnbo: Cartographia Groenlandica, pag. 155.

Skitse af Martin Behaim’s globus med optegnede konturer
af landene og de vigtigste navne.
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oplysninger gennem de endnu i Nürnberg opbevarede regn
skaber, ført af den tidligere nævnte Nümbergborger George
Holzschuher, der rimeligvis er den virkelige ophavsmand til
værket.
Det var utvivlsomt ham, der foreslog bystyret at formå
Martin Behaim til at lave en globus, den bedste måde at for
klare verdens udseende, med landes og haves fordeling, og hvor
på man på en forståelig måde kunne følge de seneste portugi
siske opdagelser, som Behaim formodedes at være à jour med.
Det mere håndværksmæssige arbejde menes udført af værk
mesteren Kalberger, medens den kendte våbenmaler Georg
Glockendon har malet de talrige miniaturebilleder samt alle
flagene og våbenskjoldene. Muligvis har maleren Hans Holbein
(den ældre) været medvirkende ved dette arbejde.
Først blev der tegnet et verdenskort, og dette har Behaim
utvivlsomt selv lavet efter andre kort, egne erfaringer og hvad
der iøvrigt forelå af materiale på den tid.
Der findes endnu et verdenskort fra 1457, rimeligvis frem
stillet af Toscanelli, der for Asiens og Indiens vedkommende
synes at danne grundlaget for Martin Behaim’s kort. Det er
det såkaldte „Genuesiske verdenskort“ i mange farver, en ellip
tisk fremstilling med to rækker kvadranter, hvis endepunkter
er diagonalt forbundne, en mærkelig og hidtil ikke andre steder
set inddeling, hvis formål ikke er kendt. Der er al grund til at
antage, at dette eller et lignende kort har været benyttet af
Martin Behaim ved tilrettelægningen af verdenskortet til brug
for globen. Behaim’s kort, der desværre er forsvundet, blev længe
opbevaret på rådhuset i Nürnberg; i 1532 blev cosmografen
Schöner således betalt af stadens kasse for at reparere det.
Globen er lavet af en papmachémasse, hvorpå der er på
klistret pergamentsektorer; den måler 507 mm i diameter og
er anbragt på en stålakse på et stativ. Farverne er selvfølgelig
meget falmede, og meget er fuldstændig mørknet, men da
globen stadig er bleven repareret og malet op, kan de fleste
tekster endnu læses. Havet er mørkeblåt med undtagelse af
Rødehavet, der naturligvis er rødt, landet brunt med grønne
pletter, bjerge er vist i sølv, medens legenderne og de over
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Nord- og Mellemeuropa fra Behaim’s globus. Fotografi nr. 16 fra Heinrich
Winters „Der Behaim-Globus“ zu Nürnberg. Visende „Tenmark“ med det
danske våben (de tre løver) fra Elbmundingen nordefter.

iooo stednavne er enten i sort, rødt, guld eller sølv. Ækvator er
en tyk graddelt linie (0-360°), og ekliptika er optegnet med
smukke billeder af de tolv himmeltegn ; desuden er de to
vendekredse og polarkredsene angivet. Af meridianer er kun
een optrukken og anbragt midt i Atlanterhavet, ca. 800 vesten
for Lissabon ; den er inddelt i grader og vedføj et talrige legen
der, bl. a. de forskellige „klimater“ fra Sacrobosco’s „Sphera
do Mondo“, de dertil hørende planeter, himmellegemer, farver,
metaller o. s. v. samt angivelse af antal af timer for den længste
dag på de forskellige bredder, en fra oldtiden kendt metode
for breddebestemmelse i land.
Sydpolen er prydet med Nürnbergs ørn med jomfruhovedet
og mindre tegninger; derunder gengives våbenskjoldene til
hørende de forskellige nürnbergere, hvem globen skyldes, nem
lig Behaim, Volckamer, Nützel, Groland og Holzschuher.
Egnene omkring nordpolen på Behaim’s globus viser en fra
alle andre kort, også fra Laon globen, afvigende anbringelse
9

Årbog 1952

i3°
af lande og øer. En bred halvø med betegnelsen „Groenland“
(Grønland) ligger norden for Norge, og længere mod øst
„Pilappelanth “ (de vilde lappers land) landfast med Asien
ved en bred tange, der danner den østlige bred af ishavet (das
gefroren mer septrional ), der således næsten bliver til et indhav
norden for Rusland-Sibirien.

Som tidligere nævnt må Martin Behaim have haft god
underretning om Skandinavien og været bekendt med, at
Danmark, Norge og Sverige efter Kalmarunionen (1397) var
eet samlet rige, idet flag med det danske rigsvåben findes ved
Elbens munding og i det nordligste Norge. Island er anbragt
nogenlunde rigtigt i Atlanterhavet vesten for Norge og er lige
ledes prydet med det danske våben - de tre løver på guld
bund.
Vesten for Island, hvor man skulle vente Grønland anbragt,
ses kun det åbne, nordlige Atlanterhav, men nordenfor ses en
række unavngivne, store øer - en af dem med billede af en
bjørnej agt - der strækker sig rundt Nordpolen over mod den
nordligste del af „Asien“.
Østasiens kyst er, såvidt man kan følge, i overensstemmelse
med Toscanelli’s angivelser. Udenfor fastlandet ligger den mæg
tige 0 „Zipangu“ (Japan) med talrige, unavngivne øer nordenog søndenfor samt mellem Japan og fastlandet, som benævnes
Cathaia (Kina) og India Superior, og som strækker sig sydefter som en uhyre halvø India Patalis over ækvator og
sønden for stenbukkens vendekreds. Østenfor ligger de ostin
diske øer - „Manilla“, „Java Major og Minor“, „Candyn“
og mærkelig nok „Ceylon“ o. s. v., alle navne fra Marco Polo’s
sejlads. Vesten for halvøen i „Oceanus Indicus Orientalis“
(det indiske hav) med Bagindien (Cherson), Forindien „India
Perida“ og den fra Ptolomæuskortene kendte 0 „Taprobana“
(Ceylon).
Hele Øst- og Sydasien er i store træk tegnet efter Marco
Polo’s beretninger, som Behaim har kendt, i modsætning til
Juan de la Cosa, der otte år efter tegnede et verdenskort, på
hvilket hverken For- eller Bagindiens halvøer er vist.

Sydafrika optegnet efter Behaim’s globus dog med udeladelse af den lange
legende beskrevet pag. iio—112. Efter The Geographical Journal 1900.

Midt i det indiske hav ligger den store 0 Madagascar og
den lige så store 0 Zanzibar, der begge mærkelig nok er be
tegnet ved deres arabiske navne. Hvorfra Martin Behaim har
disse navne er vanskeligt at sige, måske fra Pero de Covilhåo’s
rapporter1. Hele Øst- og Sydafrika er givet så mærkelig en
form, at det er utænkeligt, at Behaim kan have været medlem
af Junta dos Mathématicos og haft kendskab til resultaterne
af Bartholomæus Diaz’s sidste ekspedition i året 1488 rundt om
1 Den jødiske købmand Pero de Govilhao blev sammen med sin tros
fælle Affonso de Paiva, der begge forstod arabisk sprog og tankegang,
udsendt af kong Joao II fra Portugal for at udspejde arabernes handels
veje i Rødehavet og det indiske hav. De nåede Sofala på Østafrikakysten
og Kalicut på Malabarkystcn og besøgte senere kongen af Abessinien.
Covilhåo nåede ikke hjem, men fik lejlighed til at sende udførlige be
retninger om sine rejser til kongen med de Paiva. Det er dog ikke helt
sikkert, på hvilken tid disse oplysninger kom til Portugal.

9*
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Udsnit af Schoners globus, Nürnberg 1515, visende Sydamerikas sydspids
på 450 s. br. samt andre besynderligheder.

Sydafrika, ligeså lidt som der er sandsynlighed for, at han har
været deltager i Diogo Cao’s ekspeditioner 1484-86.
Afrikas vestkyst ophører ved Cabo Negro (150 40' s. b.)
og drejer derfra direkte mod øst og ender i „Capo lédo“.
Congoflodens placering ca. 170 s. br. (over 1000 miles forkert)
viser, at Behaim i ethvert fald ikke kan have været med på
hverken Diogo Cåo’s første eller anden ekspedition langs Syd
afrikas kyst.
Øen Anno Bom, den sydligste af øerne i Guineabugten,
giver han navnet „Insula Martini“ (Martins 0) rimeligvis hen
tydende til sit eget navn, ligesom „Rio de Behemo“ (Behaim’s
flod ), der løber ud i Guineagolfen. Ingen af disse navne findes
på andre kort eller omtales andre steder.
Fejlene i Martin Behaim’s bredder på steder på Sydafrikas
vestkyst, som på den tid var opdaget og forlængst kortlagt, er
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uhyrlige. Betragter vi de specialkort, de såkaldte Soligokort1,
som antagelig er bleven til på grundlag af observationer fra
Diogo Cäo’s rejser, og sammenligner disse med Behaim’s globus,
vil enhver uvildig straks udtale, at Behaim ikke alene aldrig
kan have været med på denne ekspedition, men også, at han
kun har haft et meget overfladisk kendskab til de opnåede
resultater.
Efter Ravenstein gengives en tabel over de geografiske
bredder hos Soligo og Behaim sammenlignet med virkelig
heden :

Lissabon .........................
Gambia .........................
Mina d’oura (El mina)
Lagos .............................
Cabo formosa (Niger)
Rio de padrao (Congo)
Cabo do lobo................
Monte negro ................

Soligo 14 84

Behaim 1492

38° 40' N.
I30 40' 55
9° 2O' 55
9° 20' 55
7° 30' 55
6° 0' S.
*3° - 55

40 0
11°
4°
4°
2°
25°
34°
38°

o'
3o'
3°'
0'
-

N.
55
55
55
55
S.
55
55

Virkelig
bredde

38° 42' N.
130 20' »
5° 20' »
6° 30' ,,
4° 20' „
6° 0' S.
130 26' „
150 40' „

Navnene nord for Monte Negro kan som regel identificeres,
men navnene syd herfor er alle så ganske ukendelige, at det ser
ud, som om de er opdigtede ; som tidligere nævnt er end ikke
det vigtigste punkt i alle Portugals opdagelsesrejser afsat, det
sagnomspundne „Capo tormentoso“ (det stormende forbjerg)
eller „Capo de bone Spei“ (Cap det gode håb), som blev
omsejlet af Bartholomæus Diaz i 1488, altså fire år inden
Martin Behaim tegner sit verdenskort.
1 Disse overmåde interessante søkort omfatter Portugalkysten fra Cap
Finisterre i nord, Gibraltarstrædet samt hele „Guinea portugalexe“, vest
kysten af Afrika til „ultimo padrôes“, rejst af Diogo Cäo på Cap St.
Mary på 130 26' s.br. De er rimeligvis alle tegnet af den venetianske
kosmograf Christoforo Soligo efter portugisiske originaler, og de findes
nu i British Museum (Ms. Egerton 73). Carl V. Sølver: „Imago Mundi“,
Kbh. 1950, pag. 65.
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Legenden om Magellanstrœdet.

Det er tidligere påstået, at Martin Behaim er „der geistliche
Entdecker“ af Magellanstrædet, idet han inden sin død skal
have fremstillet en globus visende en gennemsejling fra Atlan
terhavet til Stillehavet. Denne utrolige påstand er fremkommen
ved en passus i Pigafetta’s beskrivelse af Fernando Magellan’s
rejse1, i hvilken han siger, at Magellan havde set en globus lavet
af Behaim, hvor strædet var vist. Selvfølgelig beror det på en
misforståelse, og muligvis kan sagen udredes på følgende
måde :
I året 1505 sejlede en spansk ekspedition under Vicente
Yanez Pinzon og Diaz de Solis ud for at nå „Caput finisterre“,
sydenden af Sydamerika, hvor de formodede at finde en gen
nemsejling fra Atlanterhavet til Stillehavet. Ved Capo de Bal
lena (Cap Hvalfisk = Cape St. Mary 350 s. br.), der danner
den nordlige side af indsejlingen til La Platafloden, fulgte de
landet vester over i den tro, at dette var den længe søgte gen
nemsejling; desværre foretog de ikke yderligere undersøgelser
for at fastslå deres opdagelser, men vendte om på grund af
stridigheder om bord. En noget senere privat ekspedition under
ledelse af don Nuno Manuel, „Almatacel mor“ ved det por
tugisiske hof, og Christoffer, en handelsfyrste fra Antwerpen,
boende i Lissabon, sejlede ud i samme ærinde og nåede et halvt
hundrede miles vestpå forbi Cap St. Mary ind ad flodmun
dingen, der her er ca. 100 miles bred. Han blev imidlertid
blæst til søs igen af en pampero og vendte hjem i den tro,
at han havde rundet Sydamerikas sydligste forbjerg. Ved anløb
af Madeira den 12. oktober 1514 fortalte Christoffer sine op
levelser til en tysker, faktor ved det berømte Welser handelshus
fra Augsburg, og skibets pilot udtalte, at han snart ville vende
tilbage og sejle sønden om Sydamerika til „Malaqua“ (Ma
lakka). Den omtalte tysker var ikke sen til at berette denne
1 Italieneren Antonio Pigafctta, Johanniterridder fra Rhodos, fulgte
med på Magellan’s ekspedition og var blandt de få, der kom hjem til
Europa igen. Vi skylder Pigafetta den bedste og mest omfattende beret
ning om denne verdensberømte rejse.
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oplevelse i sin hjemstavn, hvor den blev trykt som en pjece :
„Newe Zeytung aus Presilly Landt (Brasilien)“, som endnu
findes i handelshuset „Fugger“s arkiver.
En af Nürnbergs cartografer Johan Schöner må have læst
denne beretning, idet han tegnede en gennemsejling fra Atlan
terhavet til Stillehavet på en globus, som endnu findes. Da
Magellan først forlod Portugal i 1516, kan han have set denne
globus, og Pigafetta kan da have troet, at den var fremstillet
af Martin Behaim. Behaim kan ikke have haft nogen andel i
denne globus, da han forlængst var død, så påstanden om
Behaim’s forbindelse med Magellanstrædet må opgives som
uholdbar.
Der har til forskellige tider været de mest æventyrlige for
slag fremme fra tysk side angående Behaim ; han kaldes „gud
dommelig helt“, og M. F. Lochner foreslår i 1716, at Amerika
burde kaldes „Occidental Bohemia“, ligesom G. A. Will i 1755
foreslår, at Magellanstrædet kaldes „Behaimstrædet“.
For disse overdrivelser kan man naturligvis ikke drage Mar
tin Behaim til regnskab. Globen i Nürnberg viser, at han har
været en efter datidens begreber meget belæst og berejst mand.
At han ligesom sin samtidige, italieneren Amerigo Vespucci,
har ført sin samtid bag lyset og forsøgt at få æren for bedrifter,
han ikke har udført, er ganske utvivlsomt, men man må be
dømme sådanne handlinger efter tidsånden; selv hos kirkens
højeste dignitarer stod moralen overraskende lavt.

*
Martin Behaim’s betydning for de store opdagelser er således
efter alt at dømme stærkt overdrevet, og den har vel kun ind
skrænket sig til erfaring og dygtighed som købmand. Han må
dog have haft et indgående kendskab til datidens lettere til
gængelige skrifter om geografi, handel og rejser, men hvad han
har efterladt sig om portugisernes opdagelsesrejser, specielt i for
bindelse med søvejen til Indien, er som nævnt uden værdi og i
mange tilfælde misvisende. I det mindste vil der kræves ganske
særlige bevisligheder for at hæve ham til de berømmelsens tinder
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som astronom, navigatør og portugisernes læremester i disse fag,
hvor hans hjemlands videnskabsmænd har fundet det passende
at placere ham.
Med sin globus har Martin Behaim imidlertid givet sin
samtid en forståelig forklaring på jordklodens kugleform og
på, hvorledes lande, øer og have var fordelt på jordkloden
efter datidens opfattelse umiddelbart inden Amerikas opda
gelse. Selv om der tidligere var fremstillet glober, er hans dog
ved sin størrelse, sin smukke udførelse og de talrige legender
og navne et enestående arbejde, men dens berømmelse består,
som sagt, nærmest deri, at den ikke som de fleste andre er
bleven ødelagt, men bevaret indtil nutiden.
LITTERATUR
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berømte globus.
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TRÆK AF SKIBSNAVNENES
HISTORIE
Af

Otto Ludwig

vore dage giver man skibene navne væsentlig for at kunne
skelne dem fra hinanden i skrift og tale. Her i Danmark
er det således ved lov (af 26. august 1941) bestemt, at der
ikke må indregistreres skibe med navne, som allerede bæres af
andre danske fartøjer. Rederen for et 10.000 tons fragtskib
f. eks. må renoncere på et bestemt navn, hvis dette i forvejen
er givet bare til en fiskekutter på 50 tons. Skibsregistrerings
kontoret, som skal godkende skibsnavnene, har iøvrigt også til
opgave at påse, at ingen anstødelige navne finder vej til skibs
listerne.
I gamle dage var det anderledes. Da gav man skibene
navne, fordi man næsten betragtede dem som værende levende
væsener. Chancen for forvekslinger var den gang ikke så stor
som nu, fordi skibene var færre. Der var ingen til at holde
kontrol med, hvilke navne man gav bådene, og om de var
anstødelige eller ej, så man stort på. Selveste kong Chr. IV,
der sjældent lod et skib døbe, før han havde set, hvordan det
flød på vandet, gav som bekendt flådens skibe mange mærke
lige navne, som næppe alle ville have fundet nåde for nutids
øjne og -øren.
Navngivning af skibe har sandsynligvis fundet sted lige så
længe, der har eksisteret nogen søfart. De gamle romere og
grækere smykkede ofte deres skibe agter med billeder af guder
og gudinder, og skibsnavnene rettede sig efter udsmykningen.
F. eks. var der fartøjer, der hed „Apollo“, „Ceres“, „Jupiter“
Og „Iris“.

I
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Her i Skandinavien kender vi til skibsnavne helt fra vikinge
tiden. „Ormen den lange“ er det klassiske eksempel fra tiden
omkring vikingeskibenes æra. Det nævnte skib afløste Olaf
Tryggvasons addre fartøj „Ormr“, der derfor omdøbtes til
„Ormr hinn skammi“, hvilket betyder „Ormen den korte“.
Ordet „orm“ betyder jo i denne forbindelse „lindorm“ eller
„drage“, og når man har brugt dette navn til et skib, skyldes
det udsmykningen. Begge de nævnte fartøjer var i stævnen
smykket med et dragehoved.
Mange af de gammelnordiske skibsnavne ender på ord som
„keipa“, „su3“, „kjoll“ (betyder køl), „bolli“ og „buza“, der
alle er betegnelser for det nu brugte ord „skib“. Måske er de
hver benævnelser for bestemte skibstyper.
Tit fik vikingeskibene navne, der havde relation til deres
udseende. Som i romertiden var mange af skibene udsmykket
med figurer, der for det meste var anbragt i stævnen. Når et
skib hed „Visundr“, hvilket betyder „bisonoksen“, skyldes det,
at det som galionsfigur havde et udskåret bisonhoved. Et andet
næsten samtidigt skib hed „Gammr“. Det var opkaldt efter
fabeldyret „Garn“, en grif, og havde som galionsfigur et hoved
af et sådant dyr. Båden „Skeggi“, der tilhørte kong Magnus
i 1187, havde forude udskåret et skægget mandshoved. Også
„KarlshpfSi“ og „Hpföabuza“ havde mandshoveder som ga
lionsfigurer. Et andet vikingeskib bar navnet „Snækollr“, hvil
ket betyder „snehovedet“. Dette skib havde et hvidmalet mands
hoved som galionsfigur. „Krossbuza“, der sikkert havde fået
lyst velsignelsen over sig i søsætningsøjeblikket, var i stævnen
prydet med et kors.
Også andre karakteristiske ting ved skibenes udseende be
stemte skibsnavnene. Navnet „Draglaun“ kan således bedst
oversættes ved „skib med beklædning under kølen“. Om nav
net „Dragmok“ kan siges det samme. Sidstnævnte fartøj havde
jernbeslag under kølen, så man kunne trække det over lange
landstrækninger, hvilket sommetider var nødvendigt. Navnet
„BokisuS“ fortæller, at fartøjet, der bar det, var bygget af bøge
træ. Skibsnavnet „Stokkr“ kan oversættes ved „træstammen“,
men brugtes i søsproget om skibenes tredie planke over kølen.
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Det skib, der hed „Ggrn“, hvilket oversættes ved „tarmen“,
har både været langt og smalt. Det modsatte har måske været
tilfældet med „Trékyllir“. Navnet betyder sådan noget som
„sæk fyldt med træ“. Dog kan navnet også vise, at fartøjet har
været benyttet til transport af træ. „Skrauti“ var et smukt skib
og bar sit navn, der betyder „prægtig“, med rette.
Skibsnavnene havde også tit relation til skibenes farve.
„Grabuza“ betyder således „gråt skib“. „Gloö“ var navnet på
et skib med en rigt forgyldt stævn. Navnet betyder „glød“ eller
„glans“. Også „Gullbringa“ var overdådigt forgyldt i stævnen.
Navnet betyder ligefrem „gyldent bryst“. Et par andre skibe
med megen forgyldning var „Gullsuö“ og „Gullskor“ (guld
skoen). Skibet „Ryö“ havde rustne jernbeslag eller var rust
farvet, mens „RauSsiöa“ var helt rødt.
De gammelnordiske skibsnavne kan også fortælle noget om
de enkelte skibes brug eller særlige egenskaber. At skibene
„FriÖbrjotr“ (fredsbryderen), „Sættaspillir“ (fredsødelægge
ren), „Stigandi“ (overvinderen) og „Ögnarbrandr“ (skrækski
bet) har været anvendt som krigsskibe, er der ingen tvivl om.
Audbjørn havde ca. 1180 et skib ved navn „Hårknifr“ (hår
kniven). Navnet havde det på grund af sin skarpe køl, der
gjorde det til et meget hurtigt fartøj. Det hurtigste af vikinge
skibene var dog „Hreinn“ (renen). „Bautahluti“ udmærkede
sig især ved at kunne krydse op mod vinden, hvilket dets navn
fortæller os (jævnfør f. eks. det islandske ord for „krydser“ eller
„cruiser“, nemlig „beitiskip“ ).
Som i vore dage var der også den gang noget, der hed
lokalpatriotisme, hvilket ses af flere af den tids skibsnavne. I
flæng kan nævnes „Borgundarbåt“ (efter Borgund i Norge),
„Holaferja“ (efter det islandse bispesæde Holar), „Lysubuza“
(efter klostret Lysa i Norge), „Vallabuza“ (flere steder i Island
hedder Vellir), „Islendingr“ (islændingen), „Rygjabrandr“
(fra Rogaland), „Sygnabrandr“ (fra Sogne(-fjorden) ) og
„Grandabuza“. „Grandi“ betyder sandbanke, men er også et
norsk stednavn.
Om ejer, tidligere ejer, skibsbygger eller besætning kan de
gamle skibsnavne også fortælle. „Erkisuör“ tilhørte således
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biskop Nikolas, der havde fået det af ærkebispen. „Pétrsbolli“
ejedes af biskop Peter. „Ölafsbolli“ tilhørte biskop Olaf fra
Stavanger. „Sveinsnautr“ var skænket af kong Svend, mens
„Halfdanarnautr“ var taget som krigsbytte fra Halfdan. Ordet
„nautr“ betyder „gavn“ eller „det som har værdi for én“. Et
skib hed „Klaöi“, beslægtet med ordet „klo“ (sig), hvilket
navn rimeligvis er afledt af „klåSasott“. Navnet er vel i så til
fælde en oplysning om, at det pågældende skibs besætning har
været befængt med scabies (fnat).
I den kristne del af vikingetiden fik mange skibe bibelske
navne. Kong Sverre (1183) havde skibene „MariusuS“ og
„ÖlafssuS“, der begge var opkaldt efter helgener. Et tredie skib
fra den tid var døbt „Postulssuä“ (apostelskibet) og havde sik
kert figurer i stævnen forestillende apostlene.
Naturligvis var også dyrenavnene rigt repræsenteret. Næv
nes kan „Bessalangi“ (den lange bjørn), „Falki“, „Trani“ og
„Uxi“. Det sidstnævnte navn, der betyder „okse“ eller „ko“,
forekommer mærkeligt som skibsnavn, men er også senere
blevet anvendt. Et meget kendt middelalder-skib hed således
„Bunte ko’ der Hamburger“ (Hamborgs brogede ko). Et an
det, der i middelalderen var meget frygtet som sørøverskib i
Østersøen, hed „Die bunte koe van Vlanderen“ (Flanderns
brogede ko).
Vikingerne brugte på et ret sent tidspunkt tillige abstrakte
navne som „Viösja“ (forsigtighed), „Hialp“ (hjælp) og
„ Hugro“ ( tilfredshed ).
Endelig kan fra vikingetiden nævnes et skibsnavn som „Langifrjadagr“. Det blev givet et fartøj, der løb i søen langfredag,
og fortæller os, at det sikkert sommetider kunne knibe med at
finde på passende navne. Og så var der - ikke at forglemme det mytiske skib „Naglfar“, hvis navn betyder „dødeskib“ eller
„skib lavet af de dødes negle“.

Efterhånden som kristendommen vandt blivende fodfæste
her i Norden, fik flere og flere skibe helgennavne. Disse navne
var dog i den tidligere middelalder dannet på en noget anden
måde end i den kristne vikingetid. Nu hed det ikke længere
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„Petrsuö“, „Katrinarsuö“ og „PorlakssuS“, men „Petr sanctus“,
„Katrinar sancta“ og „Porlakr sanctus“ (1426).
Der var stadig ingen deciderede orlogsflåder her i Europa.
Når en krigsflåde skulle udrustes, sendte kongen bud efter de
nødvendige private skibe. I 1509 gav kong Hans imidlertid

Galionsfigur fra fregatten „Vildmanden“, søsat 1754.

ordre til at bygge to orZogjskibe og dannede dermed grundlaget
til Europas første rigtige orlogsmarine. Skibene fik bibelske
navne, nemlig „Engelen“ og „Marie“.
I Herluf Trolles flåde fra 1564 finder vi flere skibe med
morsomme navne. Dyreverdenen var rigest repræsenteret med
navne som „Elefanten“, „Bjørnen“, „Byens Løve“, „Falk“,
„Høgen“ og „Grif“. Det morsomste var dog „Papegøjen“. I
samdrægtighed med alle disse „dyr“ sejlede „Jegeren“. Desuden
var der bl. a. „Krabaten“ og „Falk van Olieborg“ (Aalborg).
En pinke havde i 1568 navnet „Soen“, og i slaget ved Gotland
deltog et skib ved navn „Koen“. I 1570 var der endvidere et
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skib ved navn „Flasken“, og datidens danske kongeskib hed
„Snuekatten“.
Kong Chr. IV styrkede den danske orlogsflåde betydeligt.
Der kom mange nye skibe til, og det kunne nok sommetider
være svært at finde på nye navne. Men Chr. IV var ikke råd
vild og bestemte, som før omtalt, mange gange selv, hvad
skibene skulle hedde. Syntes han godt om et skib, kunne han
f. eks. døbe det „Forgyldte Bjørn“. Faldt det ikke i hans smag,
kunne han finde på at give et navn som „Stinksoen“, „Gump
hønen“ eller „Fladlusen“ ! En gang kæntrede et skib under sø
sætningen, men hævedes igen. Dette skib lod kongen meget
betegnende døbe „Forlorne Søn“. Der var flere andre mor
somme krigsskibsnavne på den tid. Et fartøj hed „Lykke-Pot
ten“ (egentlig: krukke, hvoraf man trækker lodder), et andet
„Gak med“ og et tredie „Flyvende Piil“.
På Chr. IV’s tid begyndte flådens skibsnavne iøvrigt at få
en vis forbindelse med figurerne i det danske rigsvåben, og
mange danske orlogsskibe har - helt op til vore dage - haft
navne efter figurerne i rigsvåbnet eller efter de landsdele, figu
rerne repræsenterer. Et af den berømte søkonges skibe hed „Tre
Løver“. I det danske rigsvåbens hovedskjold er der netop i det
første felt tre løver. Dette mærke var de danske kongers skjold
lige fra ca. 1190. Løverne er i skjoldet omgivet af ni hjerter.
Oprindelig var hjerterne ikke hjerter, men søblade (hvilket er
det samme som. åkandeblade ). Et andet af Chr. IV’s skibe hed
derfor „Søbladet“.
I Chr. IV’s flåde var også et skib med navnet „To Løver“.
Det havde fået navn efter hovedskjoldets andet felt, der sym
boliserer Sønderjylland. Et andet af kong Christians skibe hed
„Tre Kroner“ og havde navn efter den øverste halvdel af det
tredie felt i rigsvåbnets hovedskjold. De tre kroner i dette felt
repræsenterer enten Sverige eller den nordiske union. I under
kanten af tredie felt ses til venstre en falk, der symboliserer Is
land. Før 1903 var i stedet for falken anbragt en kronet stok
fisk, der ligeledes symboliserede Island. Der var da også i
Chr. IV’s flåde et skib med navnet „Cronet Fisk“. Til højre
for falken ses i rigsvåbnet en vædder (eller et lam) og en bjørn.
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De symboliserer henholdsvis Færøerne og Grønland. Flere skibe
i Danmarks orlogsflåde har heddet „Vædderen“ og „Lammet“.
1600-tallets „Gullands Lam“ er opkaldt efter Gudslammet
(agnus dei) i Gotlands våben, som en gang var placeret i
rigsvåbnet.
I hovedskjoldets fjerde del ses en løve på guldbund. Løven,
der symboliserer „de goters“, har ligeledes givet navn til mange
danske orlogsskibe. I samme felt ses under løven en lindorm,
der nu for trettende gang har givet navn til et skib i det danske
søværn. Ingen af disse figurer i rigsvåbnet synes dog at have
ligget til grund for skibsnavne i Chr. IV’s orlogsflåde.
Derimod hed et af den berømte søkonges skibe „Nellebladet“ og var opkaldt efter det holstenske nældeblad i midter
skjoldets første felt. Samme skjolds andet felt viser en sølvsvane
med en guldkrone. Svanen symboliserer Stormarn og gav også
navn til et af fjerde Christians skibe. I tredie felt af midter
skjoldet ses en rytter i guldhamisk på en galloperende sølvhest.
Figuren symboliserer Ditmarsken. Når et af skibene i første
halvdel af det syttende århundrede hed „Sorte Rytter“, hen
tydes der sikkert til denne figur i vort rigsvåben.
Blandt de skibe, der deltog i kampen mod den hollandske
flåde i maj 1644, var bl. a. et skib ved navn „Norske Løve“.
Dette orlogsskib var opkaldt efter den øksebærende løve, der
tidligere var anbragt i rigsvåbnets hovedskjold, men blev taget
ud ved Norges adskillelse fra Danmark.
En anden figur, der tidens løb er forsvundet fra rigsvåbnet,
er Øsels ørn. Til at begynde med var denne ørn sort, men skif
tede flere gange farve og var bl. a. en overgang hvid. Da
Chr. IV døde, efterlod han sig en orlogsflåde på 40 skibe. Et
af de mindre bar navnet „Ørnen“, et skibsnavn, man kan
træffe på i næsten alle mariner. Flere skibe har ligeledes heddet
„Hvide Ørn“ og „Sorte Ørn“. Et af Tordenskjolds berømteste
skibe hed netop „Hvide Ørn“, men i de sidste 150 år har intet
dansk skib båret dette ellers så velklingende navn. Dette skyldes
den omstændighed, at det sidste skib, som var opkaldt efter
Wessels fartøj, blev ramt af en sørgelig skæbne. I 1799 for
svandt et „Hvide Ørn“ sporløst under et togt til Middelhavet.
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På Fr. IV’s tid udgik Bornholms særlige våben af rigsvåb
net. Det viste en firbenet drage og gav anledning til, at flere
orlogsskibe blev døbt „Dragen“.
Også elefant- og dannebrogsordenens klenodier, som ind
rammer rigsvåbnet, har givet navne til mange orlogsskibe. Ove
Gjeddes Ostindien-sejler hed således „Elefanten“, og senere har
flere skibe båret navnet „Dannebrog“. Allerede i det sekstende
århundrede gav vildmændcne, der flankerer rigsvåbnet, navne
til danske krigsskibe.
Efter Chr. IV’s død begyndte de geografiske navne så småt
at afløse de heraldiske. Således afløste „Slesvig“ navnet „To
Løver“, „Wenden“ afløste „Lindormen“ o.s.v. Senere har man
dog i visse tilfælde taget de heraldiske navne til nåde igen og
anvendt de to navnegrupper i flæng. Dog har to orlogsskibe
aldrig på samme tid heddet f. eks. „Nellebladet“ og „Holsten“.
Nogle af navnene har, som nævnt, holdt sig helt op til vore dage.
I nyere tid begyndte man imidlertid i hovedsagen at benytte
sig af andre navnesystemer, hvilket vi senere skal se.
Også skibene i den svenske orlogsflåde havde i ældre tid
mange morsomme navne. Omkring 1560 var der således
„Flygande Draken“ og „Flygande Serpent“. Desuden var der
flere „køer“ som f. eks. „Klosterkon“, „Röda Kon“ og „Svarta
Kon“. Et skib, der var erobret fra Danmark, fik det meget be
tegnende navn „Vändekåpen“. Endvidere var der „Rödehunden“ og „Blåmannen“.
I 1644 havde svenskerne bl. a. følgende krigsskibe: „Kong
David“, „Nachtergalen“, „Lammet“, „Papegöjan“ og „Post
pferd“. Ca. 30 år senere havde svenskerne næsten hele solsyste
mets navne repræsenteret i flåden. Der var f. eks. følgende
navne: „Solen“, „Mars“, „Venus“, „Jupiter“, „Saturnus“ og
„Månen“.
Ved navngivningen af de to landes handelsskibe gjorde man
stadig flittigt brug af helgennavnene. På Niels Juels tid fandtes
der således i København ikke mindre end fire skibe med nav
net „St. Johannes“. Desuden var der mange „Fortuna“, „Haabet“ og „Patientia“, navne, som alle den dag i dag er givet
skibe i vor småskibsflåde. Der var dog også mere festlige navne
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som f. eks. „Kjøbenhavns Vaaben“, „Oxen“, „Sandsækken“
(skibet blev måske brugt til transport af sand), „Den hvide
Svane“ (rimeligvis svanen fra rigsvåbnet), „Malmøs Prøve“
og „Røde Hane“. I Malmø fandtes endvidere et handelsskib
ved navn „St. Johannes Döparen“.

Galionsfigur fra orlogsskibet „Skjold“
(søsat 1833) visende Kong Skjold.

På næsten samme tid var der i den svenske handelsflåde
skibsnavne som „Wirginiske Tobaksfatet“ og „Svenske Tiäruhofwet“. Begge disse fartøjer var hjemmehørende i Stockholm
og tilhørte henholdsvis et tobakskompagni og et tjærekompagni.
Den svenske hovedstad havde endvidere bl. a. „Halfwe Må
nan“, „Vogel Phoenix“, „Solen“, „Vergälte Gans“, „Trumbslagaren“ og „Noe Arch“.
I 1666 var der stockholmer-fartøjer med følgende navne:
jo

Årbog 1952
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„Hwita Dufwan“, „Die Liebe“ og „Vliegende Hart“. Fra
samme tid og sted stammer disse navne efter bygningsværker,
som svenskerne sikkert har været meget stolte af : „Stockholms
Raathuijs“, „Stockholms Sluijs“, „Stockholms Riddarhuus“ og
„Palaas van Graff Wrangel“. I 1668 havde Stockholm bl. a.
følgende skibe: „Vergyldte Druijf“, „Forgylte Solen“, „Die
Gekrönte Liebe“ og „Krönte Kiärleken“.
Göteborg havde på samme tid „Forgylte Hiorten“, „Lille
Blå Dufvan“ og „Witte Enhorn“. I Helsingborg fandtes bl. a.
„Hammerskiölds Struvende Pijl“. Dette skib har efter navnet
at dømme været et meget hurtigt fartøj.
Af en skibsliste fra Flensborg ser man, at de religiøse navne
i slutningen af det syttende århundrede stadig var i hævd. Der
var skibe opkaldt efter St. Jürgen, St. Johannes, St. Lorentz,
St. Jacob og englen Raphael. Et skib ved navn „Fortuna“ var
der naturligvis også. Desuden „Konkordia“, „Friede“ (hvilken
forskel fra vikingetidens ofte krigeriske navne!), „Salvator“ og
„Eichhorn“. Et af de flensborgske skibe hed „Zwei Löwen“.
Det var naturligvis opkaldt efter de sønderjydske løver i rigs
våbnet.
I løbet af det attende og nittende århundrede begyndte man
at opkalde skibe både i orlogs- og handelsflåden efter medlem
mer af kongehuset. Det Asiatiske Compagni, der havde stærk
tilknytning til kongehuset, førte inden for handelsmarinen an
på dette område. Et af kompagniets skibe hed „Kongen af Dan
mark“, et andet „Cronprinz“. Andre Ostindien-sejlere fik i
tidens løb kongelige navne som „Dronning Juliane Marie“,
„Cronprindsesse Maria“, „Princesse Louisa Augusta“, „Prin
cesse Charlotte Amalie“, „Princesse Sophia Magdalena“ og
„Prinsen af Augustenborg“. Man gav også skibene navne efter
de kongelige slotte: „Fredensborg Slot“ og „Christiansborg
Slot“. I begyndelsen af det nittende århundrede skiftede Det
Asiatiske Kompagnis „Christianshavn“ navn til „Frederik VI“.
Dette gik til på følgende måde: „Christianshavn“ skulle under
kastes en hovedreparation, men kompagniet havde ikke råd til
at bekoste denne. Staten trådte imidlertid hjælpende til, og
som tak for dette gav man skibet den regerende konges navn.
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Det Asiatiske Kompagnis skibe havde også navne efter an
dre end kongelige personer. Eksempler herpå er „Geheimeraad
Moltke“ og „Skatmester Grev Schimmelmann“. Disse og føl
gende morsomme navne stammer fra 1785 : „Rigernes Ønske“,
„Enrum“, „Bikuben“ og „Husaren“.
I slutningen af det attende århundrede begyndte familie
navnene at vinde indpas ved navngivningen af skibene. Tak
nemmelige skippere opkaldte deres skibe efter mødre og fædre.
Enten brugte man disses fornavne eller døbte skibene f. eks.
således: „Faders Minde“, „Moders Minde“, „Forældres Minde“
og „Min Fader“. Nogle af skibene blev drevet som familie
interessentskaber og kunne derfor døbes „Sødskendebørnene“,
„De to Brødre“, „De tre Søstre“ o.s.v. En jagt i Ålborg hed i
1858 „Tvillingebrodrene“. Sommetider var mange søskende
fælles om et skib, hvilket kunne ses af skibsnavnene. Rekorden
i den retning er vist „De 18 Søskende“ (jagt fra Stubbekøbing
1858). Man kunne også opkalde skibet efter sin kone eller sin
forlovede. Eksempel på det sidste er navnet „Fæstemøen“ (fra
Svendborg). Om Fåborg-jagten „Matrone“ havde fået sit navn
på denne måde, er uvist!
Sommetider har også fjernere slægtninge hjulpet til ved
købet af skibe. En skipper kaldte i midten af det forrige århun
drede sin båd „Onkel“, en anden båd fik navnet „Min Fætter“.
Når et skib på samme tid døbtes „Møllerens Minde“, må man
gå ud fra, at en rig møller har finansieret købet.
I tiden fra 1807 til 1814 sloges vi som bekendt med eng
lænderne til søs. Krigen førtes fra dansk side hovedsagelig med
kanonbåde og kaperskibe. Kaperfartøjerne havde tit fornøje
lige og rammende navne. I 1808 var i København hjemmehø
rende en kaper ved navn „Røverfjenden“. I 1811 havde vi bl. a.
følgende kaperskibe: Den lille københavnske „Hold fast“, fre
derikshavneren „Strandvagten“ og Helsingør-kaperen „Hyæ
nen“. En kaper-chalup fra København hed „Hævneren“ med
henblik på flådens ran. Skibet fik imidlertid ikke lov at hævne
ret meget, for det blev erobret af englænderne. En Helsingørkaper hed „Salomon“, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi
styrmanden hed Salomon Madsen og prisemesteren Salomon P.
i o*
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Mejer. At de fleste af skibene oprindelig var bestemt til mere
fredeligt arbejde end kaperi, viser navne som „Vennerne“ og
„Postføreren“.
Også senere krige har afspejlet sig i skibsnavnene. F. eks.
bar en fynsk skonnert i 1851 navnet „General Rye“ og en
Korsør-bark hed i 1858 „Helgesen“. Efterhånden blev søfar
tens mænd dog kede af krig og ufred. I „Grüners MercantileCalender“ for 1858-59 finder vi således skibsnavnet „Neutral“.
I „flagbogen“ for 1871 er der fredelige navne som „Fred og
Ro“, „Lykkens Prøve“, „Det gjenfødte Haab“, „Familiens
Haab“ og „Gud raader for Lykken“.
Den politiske og tekniske udvikling satte også sit spor i navn
givningen af skibene. En Århus-jagt hed således „Anders Sandøe
Ørsted“ og et par skonnerter hed „Telegraph“ og „Telegra
phen“. (Alle tre navne fra 1850’erne.)
Af morsomme dyrenavne kan fra denne tid nævnes „Krab
ben“ og „Skildpadden“. Morsomme er også navnene „Skal
betale“ (det har måske holdt hårdt for at klare byggelånet)
og „Snapop“, der begge er hentet fra „flagbogen“ for 1871.
Naturligvis var der også mange geografiske navne lige fra
„Himalaya“ og „Hindostan“ (fregatter i Åbenrå) til „Drachsholm“ (slup i Holbæk) og „Larsens Plads“ (københavner
fartøj).
Desuden holdt man af at give skibene fremmedartede
navne, der skulle vidne om ejernes sprogkundskaber. Eksempler
herpå er „Arbre à pain“ (Haderslev), „Ora & labora“ (Itze
hoe 1858), „Deus nobiscum“ (Nakskov) og „Festina-lente“
(Ringkøbing).
I anden halvdel af det nittende århundrede begyndte navne
systemerne så småt at vinde indpas inden for rederierne. En
reder kaldte i 1858 sine to skibe for „Amor“ og „Psyke“, og
to Helsingør-dampere hed „Ophelia“ og „Hamlet“. Senere tog
bl. a. de store norske sejlskibsredere navnesystemerne op. En af
disse redere lod alle sine skibsnavne begynde med stavelsen
„Ma-“, og A/S „Fido“ havde skibe med forstavelsen „Fi-“ i
navnene. En tredie norsk reder valgte at give sine skibe navne,
som vidner om opfindsomhed hos navngiveren. Hans sejlskibe
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hed: „Folkefesten“, „Grønsvær“, „Guldregn “, „Hasselnødder“,
„Juletræ“, „Løvehjerte“, „Midnatssol“, „Sneklokke“ og „Træ
snit“. Nogle af disse navne lyder poetiske, og de er da også
navne på literære arbejder.

Det norske rederi Fred. Olsen har genoptaget skikken
med galionsfigurer. Ovenstående figur blev udført til
m/s „Black Watch“.

Inden vi forlader sejlskibene for at behandle dampskibs
navnene, hvor systemnavnene først rigtigt begyndte at gøre sig
gældende, skal vi lige se på nogle af clipper-navnene. Disse var
ofte velklingende og gav indtryk af de stolte skibes enorme fart.
Der var f. eks. „Tornado“, „Winged Racer“, „Sea Witch“,
„Witch of the Wave“, „Game Cock“, „Flying Cloud“, „Witch
Craft“, „Phantom“, „Electric Spark“, „Wild Hunter“, „Fiery
Star“, „Lightning“ og „The Sweepstakes“. En af clipperne
skulle have haft navnet „Jenny Lind“ efter den svenske natter
gal. En lille brig havde dog allerede fået hendes navn påmalet
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skroget, og clipperen døbt es i stedet „The Nightingale“ og fik
en galionsfigur forestillende den berømte sangerinde. Mange
har sikkert spekuleret over, hvad klippernavnet „ Cutty Sark“
betyder. Navnet bruges i skotsk om en meget kort særk og i
overført betydning om et varmblodet og flygtigt pigebarn.
Som allerede nævnt begyndte systemnavnene først rigtig at
gøre sig gældende i dampskibstiden, hvor rederierne fik mange
skibe under deres kontorflag. Ved blot at høre navnene på de
skibe, der er navngivet efter bestemte systemer, kan man ofte
med det samme finde ud af skibenes nationalitet og rederi, hvis
man da er nogenlunde søfartskyndig. Det vil føre for vidt her
at gengive alle de navnesystemer, der bruges inden for den in
ternationale søfart, og der skal blot nævnes nogle få af dem.
(De danske rederiers navnesystemer vil blive behandlet senere
i denne artikel).
Flere rederier vælger at give deres fartøjer navne bestående
af to eller flere ord, men med samme begyndelsesord, hvilket
har den fordel, at samtlige af de pågældende rederiers skibe
hurtigt kan findes i skibslisterne. Farrel Lines i New York, der
driver passager-, post- og fragtfart på Afrika, har døbt alle
sine skibe med navne begyndende med „African“ (f. eks. „Afri
can Moon“ og „African Star“). United States Line i U.S.A,
har som første ord i sine skibsnavne valgt „American“ ( „Ameri
can Farmer“ og „American Sailor“) eller „Pioneer“ („Pioneer
Wave“). De fleste af den store amerikanske Ellerman Lines’
skibe har „City“-navne („City of Paris“ og „City of Swansea“).
Clan Line Steamers, Ltd., i London har givet hele sin flåde
„Clan“-navne („Clan Macneil“ og „Clan Macnair“).
Møder man et skib med et navn begyndende med ordet „Em
press“, kan man næsten være sikker på, at det tilhører Cana
dian Pacific Steamships, Ltd. Eksempler herpå er „Empress of
Canada“ og „Empress of Scotland“. Alle „Empress“-skibene er
passager-skibe. Ved navngivningen af sine fragtskibe benytter
selskabet et andet system, idet det her bruger eenstavelsesnavne
begyndende med „Beaver-“ (f. eks. „Beavercove“ og „Beaverlake“ ). Under mange nationers flag sejler tankskibe, hvis navne
begynder med „Esso“. Esso Standard Oil Company i New York
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lader ordet efterfølge af et bynavn. Et af de store nye tankskibe
hedder således „Esso Stockholm“.
Royal Mail Lines i England bruger som begyndelsesord i
sine skibsnavne ordet „Highland“ (f. eks. „Highland Brigade“
og „Highland Princess“) eller „Loch“ („Loch Avon“ og
„Loch Ryan“). Som så mange andre selskabers er Royal Mail
Lines navnesystem ikke helt rent, idet det også bruger navne
på floder, på franske provinser og på steder i Sydamerika. Det
norske rederi Leif Høgh har som oftest rederinavnet med i
skibsnavnene, der næsten alle begynder med „Høgh“ („Høgh
Silvermoon“ og „Høgh Hood“). Også den britiske Port Line
har rederinavnet med i skibsnavnene. Disse begynder med or
det „Port“, og da linien driver trafik på Australien, er det
følgende ord navnet på en australsk havneby (f. eks. „Port Hali
fax“ og „Port Wellington“). Irish Shipping Ltd. bruger ordet
„Irish“ efterfulgt af navnet på et træ („Irish Elm“ og „Irish
Hazel“). American President Line bruger ordet „President“
efterfulgt af navnet på en af de amerikanske præsidenter (f. eks.
„President Monroe“ og „President Wilson“).
Straks man hører ordet „Rio“ som første ord i et skibsnavn,
ved man, at det pågældende skib tilhører den argentinske stat.
Et par eksempler: „Rio Colorado“ og „Rio Diamante“. Den
amerikanske Grace Line’s skibe har alle navne, der begynder
med „Santa“ (f. eks. „Santa Elena“ og „Santa Clara“).
Nogle rederier foretrækker eetord-navne, hvor forstavelsen
er ens for deres respektive skibe. Begynder et skibsnavn med
stavelsen „Bel-“, ved vi ikke alene, at skibet tilhører C. Smith
„Belships“ i Oslo, men også, at det er et såkaldt lokomotiv
skib, et skib beregnet til transport af tunge ting. „Belships“ er
ligefrem blevet en fællesbetegnelse for lokomotivskibe. Som eks
empler på sådanne skibe kan nævnes „Belray“ og „Belnor“. Det
engelske Ben Line har også fået rederinavnet med i skibsnav
nene, hvilket vil ses bl. a. ved navnene „Benlawers“ og „Benvenue“. Alle skibe under American Export Lines bærer lige
ledes en del af rederiets navn, idet de har navne som „Ex
change“, „Explorer“ og „Exhibitor“. Det samme er tilfældet
med skibe fra det norske Fearnley & Eger og den engelske Glen
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Line, der har navne som „Fernsea“ og „Fernplant“ for først
nævntes vedkommende og „Glenogle“ og „Glenbeg“ for Glen
Lines vedkommende. Visse skibe under det sidstnævnte rederi
har dog navne efter walisiske grevskaber. Også det store ameri
kanske rederi Moore McCormack, den engelske Silver Line og
det norske A/S Thor Dahl har delvis overensstemmelse mellem
rederinavn og skibsnavne. At „Mormacland“ tilhører Moore
McCormack, vil ingen være i tvivl om. Det er også let at finde
ud af, at „Silverbriar“ tilhører Silver Line, medens „Thorshøvdi“ og „Thorshall“ tilhører det norske hvalfangerselskab.
En tredie gruppe af skibsnavne er den, der består hvert af
eet ord med en endestavelse, der er fælles for hvert enkelt rede
ris skibe. Under denne gruppe hører Norske Amerika Liniens
„-fjord“-navne („Oslofjord“ og „Stavangerfjord“). Den sven
ske Amerika Linies skibe har „-holm“-navne („Stockholm“ og
„Gripsholm“), medens Hollands tilsvarende linie har „-dijk“navne ( „Sommelsdijk“ og „Blomnersdijk“ ). Den engelske Ellerman’s Wilson Line har skibsnavne endende på o (f. eks. „Bra
vo“ og „Carlo“).
Navne som „Bethore“ og „Steelore“ fortæller søfartskyndige
en hel del. For det første har skibe med endelsen „-ore“ hjemme
under Ore S. S. Co. i U.S.A. For det andet beskæftiger rederiet
sig - som rederinavnet siger - med transport af erts. Det hol
landske United Netherlands skibe har „-fontein“-navne, de en
gelske Denholm Shipping og Ropner & Co. bruger henholdsvis
„-park“- og „-pool“-navne, medens det belgiske Cie Maritime
Beige anvender skibsnavne med endelsen „-ville“. Endelig skal
inden for denne gruppe nævnes Cunard White Stars „-ia“navne, der samtidig er navne på romerske provinser. Eksem
pler: „Ascania“ og „Aquitania“. Undtagelser: „Britannic“, der
stammer fra et incorporeret selskab, samt de to „Oueen“s.
Om „Oueen Mary“ fortælles iøvrigt en morsom historie, for
hvis rigtighed dog ikke garanteres: Lineren skulle oprindelig
have heddet „Victoria“. Selskabets ledelse ville først indhente
kongehusets tilladelse til at bruge dette navn og spurgte, om
man havde noget imod, at „dronningens navn benyttedes“.
Den engelske konge, der troede, at man mente hans gemalindes
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navn, svarede: „Det tror jeg kun vil glæde min kone“. Selska
bets ledelse mente ikke at kunne skuffe kongen og måtte bryde
navneprincippet ved at døbe skibet „Queen Mary“. Senere
byggede man - som bekendt - som en pendant til dette skib
et andet, der meget passende fik navnet „Queen Elizabeth“.
Som den fjerde gruppe systemnavne kommer den række af
skibsnavne, der består af to eller flere ord, men hvoraf det sid
ste er ens for en overvejende del af et rederis skibe. Vi begyn
der med det norske rederi Knut Knutsen, der bruger ordene
„Bakke“ eller „Knudsen“ som sidste ord som f. eks. i „Emma
Bakke“ og „Anna Knudsen“. Jeg vil gætte på, at efternavnet
Bakke er ungpigenavnet for rederens hustru. Det kendte engel
ske Union-Castle Mail Steamship Co. bruger som skibsnavne
forskellige borgnavne (en parallel til C. K. Hansens navne)
endende på „Castle“ („Carnavon Castle“ og „Richmond
Castle“). Når et skibsnavn ender på „Coast“, kan man næsten
med sikkerhed gå ud fra, at det sejler under det engelske Coast
Lines kontorflag. Eksempler er „Caledonian Coast“ og „Hib
ernian Coast“. Den amerikanske Lykes Lines skibe er også
lette at rubricere, for de har alle navne, hvori det sidste ord er
„Lykes“ som f. eks. i „Doctor Lykes“ og „Tillie Lykes“.
Alle japanske skibe har navne endende på „Maru“ som
f. eks. skoleskibene „Taisai Maru“ og „Nippon Maru“. Da Ja
pan før krigen sloges med Norge om trediepladsen med hensyn
til andel i verdenstonnagen, er det ikke så få skibe, der bærer
eller har båret dette efternavn, hvis betydning der hersker no
gen uenighed om. Forfatteren til denne artikel har hørt en for
klaring om, at ordet nærmest svarer til det engelske „trader“.
I sin bog, „Lives of the Liners“, giver den amerikanske mari
time skribent Frank O. Braynard imidlertid ikke mindre end
fem andre forklaringer på dette ords oprindelige betydning.
Ifølge Braynard siger en 4000 år gammel japansk legende,
at navnet stammer fra et himlens sendebud, der en gang blev
sendt ned på jorden for at give en japansk herre af ædel byrd
en lektion i skibsbygningskunsten. Sendebudets navn var Hakudo Maru. En anden japansk legende siger, at skibsnavnet
stammer fra den japanske havgud Azuminosora-moru. En rent
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sproglig oversættelse af ordet har en vis tilknytning til navne
ordet „ring“. „Maru“ kan betegne noget cirkelrundt, og meget
gamle japanske skibe havde netop en næsten cirkelrund skrog
form.
En anden forklaring fastslår, at ordet „Maru“ betegner visse
dele af fæstninger og våben fra gammel tid. Forbindelsen mel
lem handelsskibe, fæstninger og våben synes lidt uklar, men da
japanerne i 1591 forsøgte at erobre Korea, blev de fleste japan
ske skibe bygget med erobring for øje og kaldtes ligefrem for
„flydende fæstninger“.
I gammel tid var „Maru“ ofte knyttet til familienavne og
fik senere en vis tilknytning til forretningsnavne. De japanske
handelsmænd brugte ofte egne skibe til transport af egne han
delsvarer. Når der derfor i forretningsnavnet fandtes ordet
„Maru“, blev det efterhånden almindeligt også at knytte det
til skibsnavnene — mener man.
Andre kendte skibsefternavne er „Monarch“ („Celtic Mo
narch“ og „Scottish Monarch“ f. eks.), der gives skibe under
det engelske Roburn & Verel, og „Star“ (f. eks. „Brazil Star“
og „Argentina Star“) for Blue Star Lines skibe. Sidstnævnte
rederi koketterer iøvrigt også med sin stjerne i kontorflag og på
skorsten.
Endelig findes der en gruppe skibsnavne, der kendetegner
bestemte begreber eller ting uden bogstavlighed. Det engelske
selskab Elder Dempster Lines, der opretholder ruter på Afrika,
døber sine skibe med afrikanske stednavne som f. eks. „Shuma“
og „Shonga“. United Africa Co., der også er engelsk og lige
ledes sejler på Afrika, bruger afrikanske stammenavne. Iøvrigt
er der en vis bogstavlighed mellem dem, idet de alle ender på
„-ian“ som f. eks. „Ethiopian“ og „Liberian“.
Geografiske navne er forøvrigt hyppige i skibslisterne. De
engelske selskaber Federal S. Nav. Co., B. J. Sutherland og
G. Hein bruger henholdsvis navne på engelske, skotske og ul
sterske grevskaber til deres skibe. Tre andre engelske selskaber
bruger henholdsvis engelske, skotske og walisiske amts-navne.
Selskaberne er Bibby, Scottish Shire Line og Glen & Shire. Her
er tre eksempler, et for hvert af selskaberne: „Lancashire“,
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„Perthshire“ og „Breconshire“. Heller ikke Londons omegn går
ram forbi. Et par engelske gaskompagniers skibe er opkaldt efter
steder i nærheden af Englands hovedstad („Wimbledon“, „Tolworth“ og „Chessington“). Det engelske selskab J. Nourse har
valgt indiske floders navne. Et af skibene fik således navnet

Dronningen af Saba smykker skibet
„Balkis“ stævn.

„Ganges“. New Zealand S. Co. døber derimod sine skibe med
maori-stednavne som „Rengita“ og „Orari“. Clyde S. Co. i
England, der har et fyrtårn i sit kontorflag, navngiver sine skibe
efter fyr („Goodwin“ og „Copeland“).
Dyrenavne er ret sjældent brugt undtagen spredt og usyste
matisk. Det engelske General Steam Nav. Co. bruger dog næ
sten generelt fuglenavne til skibene („Kingfisher“ og „Stork“).
Et andet engelsk rederi, Pelton, navngiver sine skibe med mu
sikudtryk endende på o. F. eks. „Tempo“. Det franske Worms
et Cie. opkalder sine fartøjer efter forskellige vine (f. eks. „Cha
teau-Ansone“ og „Chateau Yquem“).
„Achilles“, „Ajax“ og „Orestes“ er skibe tilhørende Alfred
Holt i Liverpool, som har opkaldt alle sine skibe efter helte fra
Iliaden, hvor der jo er navne nok til en hel armada. „The Earl“
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og „The Countess“ tilhører J. Hay i Glasgow, der bruger ade
lige navne, medens navne som „Byron“ og „Tennyson“ er givet
skibe under det engelske Lamport & Holts kontorflag. Dette
rederi opkalder skibene efter berømte kunstnere. Under et andet
britisk kontorflag, T. & J. Harrisons, sejler skibe med navne
som „Inventor“ og „Explorer“, idet man her bruger profes
sions-navne til skibene. Endelig kan det nævnes, at de engelske
rederier Glen & Co. og Galbraith, Pembroke & Co. opkalder
skibene efter forskellige engelske søkrigssejre og public-skoler.
Flere danske skibsnavne kan placeres i nogle af de nævnte
navnegrupper. Under den første gruppe kan D.D.P.A.’s skibs
navne placeres. De fleste af selskabets skibe har navne begyn
dende med ordet „Esso“. Som eksempler kan nævnes „Esso
København“ og „Esso Nyborg“. Som en dansk repræsentant
for eet ords-navne med samme forstavelse kan nævnes rede
riet „Norden“, hvis skibsnavne alle begynder med stavelsen
„Nord-“. Eksempler herpå er „Nordvest“ og „Nordpol“. De
fleste af „Norden“s skibsnavne er lette at tyde. Dog vil det
måske være på sin plads at nævne, at Nordkyn er det euro
pæiske fastlands nordligste punkt. Dampskibsselskabet „Nor
den“ har i hovedsagen holdt sit navnesystem rent. Undtagelser
er navnene „Pomona“ og „M. C. Holm“. Sidstnævnte skib
blev efter stifteren, Mads Holms, død opkaldt efter denne. An
dre undtagelser er „Helge“, „Rolf“, „Niels R. Finsen“ og
„Phønix“, der overtoges efter D/S „Danmark“, og „Normannia“, „Kotonia“, „Sarmatia“, „Gallia“ og „Finlandia“, der
overtoges efter D/S „Hafnia“, der altså også havde et navne
system med endelsen „-ia“.
Under gruppe tre (skibsnavne med bestemte endestavelser)
har vi flere repræsentanter. A/S „Motortramp“ har således tre
motorskibe, hvis navne ender på „-by“. Det er bådene „Stens
by“, „Lundby“ og „Tureby“, der alle er opkaldt efter lands
byer i Sydsjælland, hvor rederen bor på Stensbygård. Damp
skibsselskabet „Hetland“s skibsnavne ender som regel på sta
velsen „-aa“ og er opkaldt efter danske åer. Eksempler herpå
er „Krusaa“ og „Susaa“. Det Østasiatiske Kompagni har også
delvis et navnesystem, der kan henføres under gruppe tre, idet
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selskabet i de senere år har givet sine skibe navne endende på
„a“. F. eks. „Mombasa“ og „Korea“. Nogle af 0. K.’s skibs
navne er gamle latiniserede betegnelser på danske øer og lands
dele. Disse navne er: „Erria“, „Fionia“, „Selandia“, „Jutlandia“ og „Falstria“. Nogle Liberty-skibe, som selskabet overtog
efter den sidste krig, blev opkaldt efter tidligere danske øer i
Vestindien („St. Jan“, „St. Thomas“ og „St. Croix“). Iøvrigt
har 0. K. opkaldt mange af sine skibe efter landsdele og havne,
hvorpå selskabet har eller har haft forbindelser. En tid var der
mange russiske stednavne i listen over rederiets skibe. De stam
mer fra en tid, hvor rederiet havde forbindelser på russiske
pladser.
Et af de interessanteste navnesystemer benyttes af rederiet
C. K. Hansen, der opkalder sine skibe efter danske borge. De
fleste af „-borg“-navnene er lette at finde ud af, og her skal blot
nævnes oprindelsen til nogle af de vanskeligste. Navnet „Brat
tingsborg“ var ofte nævnt i danske sagn og folkeviser, og man
betjente sig af det, når man ikke kunne betegne et sted nær
mere. Rimeligvis har borgen ligget på Samsø. „Stegeiborg“ er
rimeligvis identisk med „Stegeborg“, der værnede Stege. Eller
også er det en forvrængning af det københavnske „Stejleborg“.
„Høneborg“ er sikkert det samme som „Hønborg Slot“ i Vejle
amt, og „Harrildsborg“ er vel nok identisk med „Haraidsborg“
nord for Roskilde. „Elsborg“ er navnet på en gammel fæstning
ved Götaelven.
„Flynderborg“ var det ældste befæstede sted ved Helsingør.
„Dansborg“ var en fæstning ved Tranquebar. „Taarnborg“ var
en fæstning ved Korsør, hvoraf resterne af volden endnu ses.
„Ellensborg“ er sandsynligvis Ulfeldts gård på Fyn (nuv.
Holckenhavn). „Aggersborg“ var en gammel kongsborg på
Limfjordens nordre bred. „Nordborg“ var et slot, der blev
bygget i det 12. århundrede af Svend Grade. Det hed først
Als Slot og fik navnet „Nordborg“, da „Sønderborg Slot“
byggedes. „Randelsborg“ var det populære navn for „Dron
ningborg“ i Randers.
„Skakkeborg“ er rimeligvis det samme som „Skakkelborg“
i Møgeltønder. „Spigerborg“ er et forsvundet slot ved Præstø

158

eller Erik Menveds „Spikelborg“ ved Skelskør. „Hundborg“ er
nok identisk med „Hundeborg“, en forsvundet borg i Djurs
land. „Ørneborg“ var det tidligere navn for „Koldinghus“. I
1637 fik Jesper Lunov livsbrev på en „kronens borg“ i Hald
len kaldet „Rodtzborg“, der sikkert ligger til grund for skibs
navnet „Rosborg“ (eller måske er det snarere den i folkeviser
omtalte borg vest for Vejle). „Ulfsborg“ er rimeligvis opkaldt
efter en gård i Rind sogn.
Problematiske er navnene „Jægersborg“, „Klampenborg“,
„Tuborg“, „Næsborg“ og „Skjoldborg“, der næppe har været
betegnelser på borge. Derimod er både „Kallundborg“ og „Vor
dingborg“ gamle borge, hvorefter de nuværende byer af samme
navne er opkaldt. „Næsborg“ kan måske forklares derhen, at
de gamle danske „næskonger“ havde deres egne borge. Når
nogle af C. K. Hansens skibe har heddet „Børglum“, „Esrom“,
„Gurre“, „Hammershus“, „Jelling“, „Jungshoved“, „Kalø“,
„Lejre“ og „Ørkild“, skyldes det sikkert, at rederiet dermed har
villet vise, at skibene var overtaget fra et andet rederi, nemlig
„Atlantic“. Disse ni navne er iøvrigt for en stor del også navne
på gamle borge og falder således ikke helt uden for systemet.
Det gør derimod navnene „Smut“ og „Robert“, der (sammen
med skibene naturligvis) også overtoges fra et andet rederi.
I gruppe tre kan endelig nævnes „Baltic“s skibsnavne, der
ender på „0“ og er navne på danske øer („Dagø“ og „Fanø“).
Under gruppe fire (navne dannet af flere ord, hvoraf det
sidste er ens for flere skibe) er der også flere danske repræsen
tanter. A. P. Møller har således konsekvent brugt slægtsnavnet
„Mærsk“. A. P. Møllers skibe bærer foran dette navn både
drenge- og pigenavne, der for en del er navne fra rederens
familie. Systemet med fornavnene er dog blevet brudt ved
„Valkyrien Mærsk“, der er opkaldt efter en bark, der i sin tid
forliste og som blev ført af Peder Mærsk Møller. Om navnet
„Anglo Mærsk“ er navnet på en person eller har noget at gøre
med „England“, tør ikke siges.
Ove Skou bruger ligeledes sit slægtsnavn i skibsnavne. Som
oftest er fornavnene fembogstavede pigenavne endende på e.
Eksempler herpå er „Mette Skou“ og „Marie Skou“. En und-
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tagelse er „Inger Skou“. Også rederiet „Jutlandia“ har rederens
navn med i skibsnavnene. Skibene i dette rederi hedder f. eks.
„Gerda Toft“, „Maria Toft“ og „Jens Toft“. Endelig kan i
denne forbindelse nævnes rederiet „Heimdal“, der bruger reder-

Skibet „Black Prince“, der blev opkaldt efter
Prinsen af Wales (1331-1376), fik en figur
forestillende den navnkundige prins iført
rustning.

navnet „Carl“. De smukke, moderne skibe er opkaldt efter
mænd i slægten Carl. F. eks. „Martin Carl“ og „Hans P. Carl“.
Inden for dampskibsselskabet „Progress“ har man brugt mange
forskellige mands- og pigenavne, men er nu begyndt at døbe
skibene med efternavnet „Nielsen“. Eksempler er „Valborg
Nielsen“ og „Elisabeth Nielsen“.
Også rederiet C. Clausen i Svendborg bruger rederens efter
navn i skibsnavnene. Et skib er således blevet døbt „Carl Clau
sen“, et andet „Hanne Clausen“ og et tredie „Clara Clausen“.
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Under gruppe fire må også J. Lauritzens skibsnavne pla
ceres. Rederiet døbte før loven om skibsnavne i 1941 sine skibe
med navne, der tidligere var blevet båret af gamle J. L.-skibe.
Imidlertid så man sit navnesystem truet ved den nye lov og
begyndte at give skibene efternavne. Samtidig koncentrerede
man sig om at finde fembogstavede pigenavne endende på „a“
som fornavne. „Helene“, „Harriet“ og „Carmen“ blev derfor
som de første af selskabets skibe døbt om. De kom til at hedde
„Hilma Lau“, „Hedda Lau“ og „Katja Lau“. Køleskibene fik
efternavnet „Reefer“, der er en forkortelse af ordet „Refrigera
tion“. „Reefer“ er iøvrigt i U.S.A, betegnelsen på kølerum og
-skabe.
Senere ændrede man lidt efter lidt efternavnet „Lau“ til
„Dan“, hvilket er en forkortelse af „Danmark“. De fembogsta
vede pigenavne endende på a har man bibeholdt. Det kan må
ske synes vanskeligt stadig at finde på sådanne nye navne, men
rederiet har fra private mennesker fået stor hjælp i så hen
seende. Selskabet har et lager på ca. 670 pigenavne, der alle op
fylder betingelserne. Nogle af dem lyder konstruerede, men i
alle tilfælde har man dog endnu 50 gode, fembogstavede pige
navne endende på a. For et par år siden fik rederiet iøvrigt
et nyt foræret på en mærkelig måde. Som det vil huskes, ville
et par forældre døbe deres pige Tessa, men kirkeministeriet
protesterede. Til sidst nåede man dog til et kompromis. Med
hensyn til skibsnavne skal kirkeministeriet jo ikke spørges, og
J. Lauritzen døbte derfor et skib „Tessa Dan“ og ophængte
den lille piges portræt i en af messerne som mascot. For et par
år siden fik rederiet iøvrigt søsat et skoleskib, som døbtes efter
en lille pige i rederfamilien. Hun har kælenavnet „Lilla“, og
skoleskibet kom derfor til at hedde „Lilla Dan“. Inden for
rederiet Torm følger man nu også et bestemt navnesystem.
Selskabets sidste nybygning blev døbt „Estrid Torrn“, og sam
tidig gav man de allerede eksisterende skibe efternavnet
„Torm“.
I gruppen af skibsnavne uden bogstavlighed, men beteg
nende visse begreber eller ting, har vi dem fra „Dansk-Fransk“
f. eks. Dette rederi opkalder sine fartøjer efter forskellige dan-
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ske og udenlandske landsdele; for de udenlandskes vedkom
mende sådanne, som har været under danske konger. Eksem
pelvis kan nævnes: „Skaane“, „Halland“, „Blekinge“ og „Sles
vig“.
D/S „Pacific“ bruger navne på europæiske hovedstæder
som f. eks. „Oslo“ og „Paris“. „Orion“ bruger navne fra stjer
nehimlen (f. eks. „Astra“ og „Orion“).
Ser vi på de maritime statsinstitutioners skibsnavne, vil vi
opdage, at Fyr- og Vagervæsenet efter et par spring til siden
med navne som „Kattegat“, „Nordsøen“ og „Argus“ nu er be
gyndt at give fortøjerne personnavne og opkalder dem efter
kendte mænd inden for institutionen. Nævnes kan „Løvenøm“,
„C. F. Grove“, „H. V. Ravn“ og „J. S. Fleischer“. Post- og
Telegrafvæsenet, der har nogle få skibe, følger samme princip.
Først fik man kabel-galeasen „Peter Faber“ og for et par år
siden døbte man et kabelskib „C. E. Krarup“. Statsbanerne
derimod har ikke noget særligt system. Der døber man skibene
efter de landsdele, færgerne forbinder, eller efter farvande og
byer samt efter kongehusets medlemmer. Det har vakt nogen
forundring, at man har døbt den i Frederikshavn nybyggede
færge „Broen“, hvorfor det bør anføres, at skibet er opkaldt
efter et farvandsafsnit i Storebælt nordost for Langelands
nordspids.
Det store rederi D.F.D.S. har faktisk ikke noget navne
system. Rederiet har både brugt danske og udenlandske geo
grafiske navne, kongelige navne, private personnavne, gude- og
gudindenavne, blomsternavne, stjernenavne, dyrenavne o.s.v.
Dette skyldes, at selskabet i tidens løb har indlemmet flere
andre rederier, hvis skibsnavne blev bibeholdt og siden tradi
tionelt er gået i arv i flere tilfælde. Det vil føre for vidt her at
behandle alle det store selskabs mange skibsnavne gennem tiden.
Imidlertid kan det have en vis interesse at gennemgå de personnavne, der er blevet givet skibene, da mændene bag dem i
mange tilfælde er glemt i dag.
Adolph Andersen var direktør for Det jydske Dampskibs
selskab i Randers. A. N. Hansen var købmand i København og
A. P. Bernstorff var som bekendt dansk statsminister. Baron
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Stjernblad var bestyrelsesmedlem i D.F.D.S., C. F. Tietgen var
jo selskabets stifter, Chr. Broberg medlem af selskabets besty
relse, H. P, Prior og C. P. A. Koch direktører. Generalkonsul
Pallisen var dansk konsul i Set. Petersborg, Hans Broge køb
mand i Århus, Jens Bang købmand i Ålborg, I. C. Jacobsen var
den bekendte brygger og I. C. la Cour dansk landøkonom.
Helmer Mørch var medstifter af Dansk-Russisk, Johan Siem
hans svoger og L. N, Hvidt finansmand og politiker. Derimod
vides ikke, hvem John Swartz, der ligeledes har givet anledning
til et skibsnavn, har været.
L. P. Holmblad var medlem af selskabets bestyrelse, M. G.
Melchior en kendt købmand, Niels Brock købmand i Randers
og N. J. Fjord landøkonom. O. B. Suhr var købmand og med
stifter af D.F.D.S., Oluf Bager købmand i Odense, Thunberg
en svensk botaniker og Wladimir Sawin en russisk købmand i
Set. Petersborg.
Som før nævnt har den danske marine i nyere tid brugt
andre navnesystemer end tidligere. I stor udstrækning har
man benyttet navne på danske søhelte. Torpedobådsgruppen
„Bille“, „Buhl“, „Hammer“, „Holm“, „Krabbe“ og „Krieger“
er opkaldt efter danske søofficerer fra kanonbådskrigen. Vore
to store torpedobåde „Willemoes“ og „Huitfeldt“ gled i vandet
under navnene „Najaden“ og „Nymfen“, men skulle have hed
det „Aarhus“ og „Aalborg“. Lidt uden for rammerne er nav
nene „Holger Danske“ og „Niels Ebbesen“, men disse blev gi
vet to korvetter som en hyldest til frihedsbevægelsen. Iøvrigt
benytter marinen nu og da gode, gamle, traditionelle navne,
hvilket „Galathea“ og „Thetis“ er eksempler på.
Søfolk er sjældent uden humor, og derfor giver de mange
skibe øge- og kælenavne. Navnene er ikke alle lige kønne, men
alligevel må nogle af dem nævnes.
D.F.D.S.’ „Benedikt“ hedder i daglig tale „Banditten“
eller „Benefutten“. „Den hellige“ var kælenavnet for „Hellig
Olav“. „De blå Drenge“ var tilnavnet for nogle gamle bugser
både. Den hurtige „Kronprins Frederik“ omtales almindeligvis
som „Galop Frederik“. Bugserbåden „El Ole“ (opkaldt efter
en spansk dans forøvrigt) hed altid „Gamle Ole“ (udtryk fra

163
kortspil). Færgen „Fenris“ hed på grund af sine bevægelser i
søen „Gyngehesten“. En af Storebælts-færgerne („Sjælland“)
hed efter en forlængelse af skroget i 1909 aldrig andet end
„Storebælts Skræk“.

Galionsfigur fra orlogsskibet „Elephanten“, søsat 1741.
Ophugget 1760.

Det nye D.F.D.S.-skib „Jens Bang“ er i sømandsmunde om
døbt til „Jens Knald“. Færgen „Kronborg“ hedder almindelig
vis „Klods Hans“ eller „Altankassen“. G. K. Hansens skibe
sejler under det fælles kælenavn „Masuttenborg“ („masutten“
= olien. Selskabet havde en tid en del med oliehandel at gøre).
„Pjaskemalene“ var øgenavnet for det gamle dampskib „Cale
donia“. H. C. Andersen har nedfældet øgenavnet på tryk og
kalder skibets fører for „vognmanden“. „Sessan“ er det vel
klingende kælenavn for „Kronprinsessan Ingrid“. „Frederik
VIII“ blev af fyrbøderne kaldt „Slæbebåden“ (fordi de måtte
11
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slæbe hårdt om bord). „Thorvaldsen“, den gamle Grønlands
sejler, hed naturligvis „Slingrevalsen“. På sine gamle dage hed
„Oscar II“ aldrig andet i Amerika end „The Horse Car“.
„M. G. Melchior“ var et flot skib i sine unge dage og om
døbtes af „Blæksprutten“ til „U. G. Melchior“. „Uniten“ var
identisk med „United States“, og endelig hed Bornholms-damperen „Mercur“ (1857-66) „Varpelars“.
Den i 1903 til Gedser-Warnemünde-ruten byggede damp
færge „Prinsesse Alexandrine“ havde før ombygningen nogle år
senere hele fire skorstene anbragt i en firkant. Af den grund
kaldtes skibet næsten aldrig andet end „Det omvendte spise
bord“. En anden, men nyere færge, „Freja“, kan bruges
både som automobil-færge, lyntogs-færge og isbryder, hvorfor
den som oftest kaldes „Trefoldigheden“.
Dampfærgen „Langeland“, som sejler mellem Svendborg
og Rudkøbing, kaldes „Ruder Konge“. Dette skibs-kælenavn
kan være vanskeligt at finde en forklaring på, men har sikkert
en vis forbindelse med et mord på Langeland i 1896, hvor
morderen var den berygtede „Ruder Konge“. Før omtalte
færge i 1926 blev indsat på ruten, var mange småskibe beskæf
tiget med transport mellem Fyn og Langeland, men disse blev
nu gjort brødløse. Skipperne tænkte på mordet 30 år i for
vejen og gav færgen det mærkelige kælenavn, som altså er
blevet hængende ved den.
Også orlogsfartøjerne har deres kæle- og øgenavne. Således
hed torpedobåden „Havhesten“ ofte „Bagbæstet“. Kutteren
„L. 2“ kaldtes „Badekarret“. „P. 8“ hed „Potten“. „Den skræl
lede Vandmelon“ var øgenavnet for „Set. Thomas“, der under
bygningen fik taget en del af panserklædningen af. Det er let
at regne ud, hvorfor torpedobåden „Havørnen“ på sine gamle
dage hed „Havariørnen“. Færgen til Hønsebroen hed meget
vittigt „Hønen“. Rofærgen på det samme sted under krigen
hed „Skildpadden“.
Torpedobåden „Narhvalen“ kaldtes „Navlen“. „Peder
Skram“ hed „Peder Skræk“ eller „Peder Skrammel“. Torpedo
båden „Søløven“ kaldtes ofte „Sleven“, og „Støren“ måtte
finde sig i navnet „Stæren“. Endelig kaldte negrene i Vest-
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indien gamle „Ingolf“ „The boy o’ war“ eller endog „The
baby o’ war“ på grund af dens lidenhed.
For at læserne ikke skal tro, at det kun er her i Danmark,
søfolkene er så respektløse at give skibene øgenavne, skal endnu
nævnes nogle „pletskud“ fra den engelske marine : Orlogsskibet
„Hecate“, som er opkaldt efter en græsk gudinde, må finde
sig i at blive kaldt „He-Cat“, hvilket jo betyder „Hankatten“.
„Iron Duke“ fik kælenavnet „Tin Duck“, der betyder „Blik
anden“, og „Penelope“ omdøbtes uofficielt til „Pepper-pot“
(„Peberbøssen“). Mere originalt var den omdøbning, der blev
orlogsskibet „Thetis“ til del engang i det forrige århundrede,
da chefen om bord fandt på at fortynde rom-rationen til mand
skabet med the. Besætningen kaldte nemlig altid siden skibet
for „Tea-chest“, der betyder „the-kassen“ ! I „Royal Navy“
er man trods konservatismen sommetider oplagt til en spøg.
Under den første verdenskrig fik jageren „Nubian“ stævnen
ødelagt ved et torpedo-angreb. Næsten samtidig fik en anden
jager, „Zulu“, ødelagt agterskibet ved en minesprængning. Nu
satte man de to ubeskadigede skibshalvdele sammen til eet
skib. Man vidste bare ikke, om man nu skulle kalde skibet
„Zulu“ eller „Nubian“. Problemet løstes, da et lyst hoved fore
slog „Zubian“.
Som foran påvist har skibsnavnene og skibsornamenteringen
lige fra søfartens spæde barndom haft forbindelse med hinan
den. Ofte var skibsornamenteringen på den danske flådes skibe
rene kunstværver, hvorpå der var ofret store summer. Den
smukke gamle skik med at smykke fartøjerne med galionsfigu
rer uddøde sammen med sejlskibene. I stedet har skibene i visse
tilfælde fået anbragt rederiernes bomærker på de moderne softnose stævne. Andre gange har den indre udsmykning af skibene
haft en vis forbindelse med skibsnavnene. Som eksempel herpå
kan det nævnes, at D.F.D.S.’ „Kronprins Frederik“ ved trap
pen til salondækket 1946 blev smykket med et stort maleri af
den daværende kronprins.
Galionsfigurerne er imidlertid nu ved at få en renaissance,
idet et norsk rederi, Fred. Olsen & Co., i flere år har ladet
kendte norske kunstnere udfærdige galionsfigurer, der alle har
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en vis relation til skibsnavnene. Rederiets „Baghdad“, der jo
er opkaldt efter Iraks hovedstad, skuepladsen for eventyrene i
„Tusind og een nat“, blev smykket med en figur af Shéhéra
zade. Det var Sheherazade, der fortalte de berømte eventyr.
„Balkis“ fik en galionsfigur forestillende Dronningen af Saba,
hvis navn var Balkis. „Bretagne“ fik en figur af en fransk
kvinde. „Black Prince“, der blev opkaldt efter Prinsen af Wales
( 1331-1376), blev smykket med en figur af prinsen i rustning.
„Black Watch“, der var opkaldt efter det berømte britiske regi
ment, hvis beskytter den engelske dronning er, havde en galions
figur forestillende en soldat fra det nævnte regiment.
„Braga“ er et af rederiets skibe, som besejler Portugal. Det
er opkaldt efter de portugisiske middelalder-kongers residens
og er derfor smykket med en figur af „Henrik Søfareren“. Fred.
Olsens „Bataan“ besejler Philippinerne og er opkaldt efter en
af provinserne dér, hvorfor en figur af en phillippiner-pige
smykker skibets stævn.
Forhåbentlig vil andre rederier følge efter det kendte norske
selskab og tage den smukke gamle skik op igen. Galionsfigu
rerne har været Fred. Olsen en fin reklame.
Skibenes navne er altid påmalet på agterkant sammen med
angivelsen af hjemsted. Mange skibe har desuden navnet på
malet siderne. På flere amerikanske skibe findes skibsnavnene
angivet på hver side af broklædningen. I 1873 blev det des
uden ved lov bestemt, at alle engelske skibe skulle have navnet
påmalet på hver side af boven foruden på agterstævnen. Den
direkte årsag til denne bestemmelse var en stor skibsulykke i
kanalen samme år, hvorved 293 mennesker mistede livet. En
bælgmørk nat blev teclipperen „Northfleet“ påsejlet af en dam
per, så sejlskibet sank. Damperen bakkede væk uden at yde
hjælp, og ingen fik set, hvad ulykkesskibet hed. Nogen tid
senere kom en spansk damper ved navn „Murillo“ til
Bremen med beskadiget stævn. Man var tilbøjelig til at
mene, at skaden var opstået ved sammenstødet med „North
fleet“, men den spanske kaptajn nægtede at have været årsag
til noget forlis. Man kunne ikke fremskaffe noget bevis og måtte
frikende den spanske dampers fører. Havde det påsejlende skib
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haft sit navn påmalet stævnen, ville det sikkert ikke være und
sluppet, uden at dets fører bagefter var blevet draget til ansvar.
*

Nu vil de fleste sikkert hævde, at det kan være ligemeget,
hvad et skib hedder, når bare det har et navn. Sådan ser dog
ikke alle søfolk på det. I den engelske marine er man f. eks.
bange for slange- og krybdymavne til skibe. En gang ville man
døbe et fartøj „Python“, men de engelske sailors protesterede
så energisk mod dette navn, at det pågældende skib fik et an
det. Ved en anden lejlighed sprang man, da man i England
skulle nummerere nogle motor-torpedobåde, tallet 13 over. Man
ville ikke udfordre skæbnen.
Disse to episoder kunne tyde på, at søfolkene selv i vor for
jagede tid er en lille smule romantisk anlagt, hvad skibsnavne
angår - og lidt romantik er ikke altid af vejen !
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H/S „Königin Maria“ af Stettin (?). - Farvelagt tegning af Jacob Petersen
1839 på Handels- og Søfartsmuseet.

Museet har fornylig erhvervet ovenstående smukke tegning, tegnet af
den produktive og udmærkede skibstegner Jacob Petersen, og dateret 1839.
Hjulskibet fører det daværende prøjsiske flag, hvidt med sort rand foroven
og forneden, og i feltet den kronede sorte prøjsiske ørn med æble og scepter.
På hjulkassen ses navnet „Maria“, hvorover en kongekrone. Der er næppe
tvivl om, at skibet er rutedampskibet „Königin Maria“ af Stettin (120 HK),
der i årene omkring 1840 gik i fart mellem Stettin-Swinemünde og Køben
havn. Af praktiske grunde har man sat en krone over navnet i stedet for
„Königin“, så skibet på dansk uden sproglige vanskeligheder kunde kaldes
„Dronning Maria“, hvad det vitterlig også blev. Det formenes at være op
kaldt efter Frederik VI’s dronning. Fiedler & Co. i København var ekspe
ditører for skibet. — En fartplan fra 1830’erne (på museet) meddeler, at
skibet, der var udstyret med 3 elegante og bekvemme kahytter, i tiden
april-oktober foretog 6 månedlige ture Stettin—København retur. Prisen
for en enkelttur var på 1. klasse 12 rdl. prøjsisk kurant og på 2. kl. 8 rdl. —
1840 forlængedes ruten til Helsingør-Helsingborg, hvad der fik Helsingørs
færgemænd til at klage over, at deres eneret på transport over Sundet blev
skadet. Ved dom fastsloges det dog, at eneretten kun gjaldt transport med
færgebåde, — ældre tiders privilegier måtte vige for moderne transportkrav.
Man forsøgte også lejlighedsvis at benytte skibet til farter i indenrigske
farvande, 1841 gik det således til Ålborg med ca. 100 passagerer, men
måtte vende om på grund af kulmangel. Passagererne var meget harmfulde
over den dårlige service.
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Portræt af skipper Andreas Holm fra Flensborg (ca. 1800). - Maleri af
ubk. på Handels- og Søfartsmuseet.
Det bliver ret sent almindeligt, at skippere og redere ønsker at få malet
„portrætter“ af deres skibe ; de ældste skibsbilleder i museet er vist fra
1760’crne, men først i 1800’erne bliver det almindeligt at lade sit skib
afmale af en af de mange „kadrejermalere“, som slog sig ned i havne
byerne. Endnu sjældnere er det at finde portrætter af skipperne selv. Der
eksisterer yderst få af den slags billeder. Som prøve vises her et portræt
fra ca. 1800, forestillende skibsfører Andreas Holm fra Flensborg. Da der
i datiden findes flere skippere af dette navn, kan hans identitet ikke med
sikkerhed fastslås. Imidlertid har billedet stor interesse ved at vise typen
på småskipperne i datiden, selv om den ukendte kunstner ikke har hørt
til de store. Skibsføreren har brunt hår og brune øjne og bærer guldring i
øret. Om halsen har han et hvidprikket rødt halsbind i sløjfe. Den hvide
skjorte har læg ; vesten er lys og stribet, med opslag og høj krave. Frakken
er sort med grønligt skær og har ligeledes brede opslag og høj krave. Som
adelsmænd på portrætter i ældre tid er han omgivet af standsattributter :
en lang søkikkert under armen, en passer og et delvist sammenrullet søkort,
som viser hans hjemegn Sønderjylland og en del af Nørrejylland. Man ser
tydeligt det Kgl. Søkortarkivs stempel på kortet.
Museet ejer desuden et portræt af skipper Holms kone, bærende et
smukt kniplingshovedtøj, grønt halsklæde og mørkegrøn kjole.

Titelbladet til den første på dansk udkomne bog om passatvindene.

Der er ingen tvivl om, at portugiserne og spanierne i middelalderen
har kendt vindsystemerne i det nordlige Atlanterhav. Columbus’s sejlads
til Amerika er, som kapt. Sølver har påvist, kun tænkelig under den for
udsætning, at han vidste, hvordan han kunde komme tilbage igen med
passaten. Portugisernes fart på Indien gav dem yderligere erfaringer om
vindene i det sydlige Atlanterhav og det Indiske ocean. De rugede over
hemmeligheden for at undgå generende konkurrenter på de udbytterige
togter. Da hollænderne i 1590’erne og senere optrådte på arenaen, skal
de gennem van Linschoten, der havde været i portugisisk tjeneste, have
fået oplysningerne om vindene, så de kunde foretage deres handelstogter.
I løbet af få årtier var portugiserne slået næsten totalt ud, men nu vågede
hollænderne skinsygt over deres viden. I store træk har man dog kendt
passaterne og monsunerne, også i Danmark. Nordmanden Frederik Ander
sen Bolling, en teologisk student, der 1669 som „adelsbors“ (nærmest sø
kadet) i hollandsk tjeneste var gået til Ostindien, hvorfra han kom hjem
1673, udgav 1678 en fortrinlig beskrivelse af sin rejse, „Oost-Indiske Reisebog“, og føjede dertil et hæfte på 32 sider med underretning om vind
systemerne på de forskellige årstider.

Sukkermølle i Vestindien. - Stik af le Grand i Allg. Historie der Reisen
XVII (1759). - Handels- og Søfartsmuseet.

I ældre tid havde man i Europa ikke kendt andet sødemiddel end
honning. I 1400’erne dyrkedes sukkerrøret på de kanariske øer ; senere
fik man fra Ostindien store ladninger af sukker. Omkring 1650 begyndte
man at dyrke sukkerrør på de vestindiske øer, og efterhånden leverede
disse den største del af verdensproduktionen. Arbejdskraften, importerede
afrikanske negerslaver, var billig. Selv om de dansk-vestindiske øer var
små, var deres værdi for moderlandet dog af meget stor betydning på
grund heraf. Sidst i 1700’crne leverede St. Croix ca. 25 mill. pund. Da
sukkerroen kom frem under napoleonskrigene i Europa, og da negrene
senere blev frigivet, mistede øerne deres betydning. 1917 solgte Danmark
sine vestindiske besiddelser til USA. - Stikket giver et skematisk billede af
en sukkermølle, trukket af heste ; møllen er forsynet med et tag, så den kan
benyttes i regntiden. To spand heste driver mølleværket, der får den mid
terste af de tre valser til at gå rundt, samtidig med at den ved tandhjul
trækker de to andre. Sukkerrørene udpresses mellem valserne ; saften fra
rørene drypper ned i en bakke under valserne ; den ledes til kogeriet og
koges og renses. Produkterne er udkrystalliseret sukker og sirup (melasse).
Af melassen og skummet udvindes den berømte vestindiske rom.
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Ostindie- og Kinafarere på Taffel Bay ud for Kapstaden. — Usigneret kine
sermaleri fra ca. 1800 på Handels- og Søfartsmuseet.
I år er det 300 år siden hollænderne grundlagde Kap-kolonien. Før
den tid havde portugiserne slået sig ned på St. Catharina (Robben Ejland),
en lille 0 i Taffel Bay’en. Først da franskmændene fik interesse for Mada
gascar ved midten af 1600’erne, fik det Nederlandske Ostindiske Kom
pagni, der beherskede hele krydderihandelen på Ostindien, og som forsøgte
at jage alle fremmede ud, øje for Kaps betydning. 1652 landede Jan van
Riebeck ved Kap ; han anlagde et fort, byggede et hospital og en stald til
kvæg, som man købte af hottentotterne, samt begyndte dyrkning af grøn
sager. På grund af de usunde forhold ombord på datidens ostindiefarere
var det af største betydning at have et tilflugtssted, hvor de af skørbug og
andre sygdomme plagede søfolk kunde få forfriskninger af grønsager og
kød samt den nødvendige pleje. Her samledes returskibene, de fra Ost
indien kommende rigt beladede skibe, i store flåder for i konvoj at gå til
hjemlandet. Også fremmede skibe gjorde station her, bl. a. mange danske.
På billedet ser man forskellige nationers skibe for anker i bugten ; der
var ingen havn. Bjergene bag Kapstaden er fra venstre : „Blæsebælgen“
eller „Djævlebjerget“, hvorfra, voldsomme kastevinde styrter ned på visse
årstider; „Taffelbjerget“, der er fladt som et bord, og „Løvebjerget“ (med
„Løvens hoved“ og
rumpe“, som de danske Kinafarere kaldte dem), det har en svag lighed med en liggende løve.

SELSKABET .HANDELS- OG

SØFARTSMUSEETS VENNER"
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1951—52

„Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære
generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på
Kronborg slot. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valg
tes til dirigent.
Formanden, professor, dr. techn. C. W. Prohaska aflagde
derefter beretning. Han omtalte medlemstallet, der nu var 99
livsvarige og 1030 årsmedlemmer. I indeværende regnskabsår
er den tidligere omtalte af modellerer Werge udførte model af
fregatten „Disco“, konstrueret af fabrikmester Henrik Gerner
1777 blevet færdig og overgivet til museet som gave. Modellen
er udført efter de originale tegninger, hvorefter skibet i sin tid
blev bygget. For at give et anskueligt billede af en sådan fregat,
er modellen lukket op i hele den ene side, således at alle skibets
lokaliteter er synlige. Endvidere er ladningen gengivet. Af ski
bets negotie-protokoller er fremdraget listen over den ladning,
som fregatten hjembragte på sin første hjemrejse fra Kina i
1781, og modelarbejdet er udført så nøjagtigt, at de kolli
mærker, som findes på de gengivne tekister, er en tro gen
givelse af de mærker, som i sin tid fandtes på den originale
ladning. Blandt årets gaver er endvidere en genoptrykning af
Sikker Hansens smukke plakat for Handels- og Søfartsmuseet,
der nu igen findes opslået på adskillige jernbanestationer og
andre offentlige steder. Plakaten er trykt i 12 farver og ud
sendt såvel med dansk som med engelsk tekst.
Formanden nævnte endvidere udsendelsen af „Søhistoriske
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Skrifter“ nr. 3 og 4, Henning Henningsen: „Kirkeskibe og
Kirkeskibsfester“ og Louis E. Grandjean & Knud E. Hansen:
„De danske Gotlandsfarere“, udsendt af museet og selskabet i
fællesskab. De tidligere omtalte forhandlinger mellem selska
bets styrelse og museets komite angående skrifterne er i årets
løb afsluttet med det resultat, at museet har overtaget skrifter
nes udgivelse alene med den støtte udefra, som det vil være
muligt at opnå i det enkelte tilfælde. Nye skrifter er under
udarbejdelse, og det vil forhåbentlig blive muligt i løbet af
1952 at udsende skrift nr. 5, en dagbog ført af skibskirurg
Johan Petersen Cortemünde fra hans togt med skibet „Olden
borg“ 1672-75, der vil blive udgivet med indledning og kom
mentarer af museumsinspektør Henning Henningsen.
Efter afleveringen af modellen af fregatten „Disco“ har
bestyrelsen drøftet nye gaver til museet. Man har besluttet at
skænke en model af Grønlandske Handels skonnertbrig „Neptunus“, konstrueret i 1840-erne af en af tidens kendte skibs
konstruktører E. P. Bonnesen, der virkede i København, og da
der i museets arkiv findes fuldstændige tegninger til „Neptunus“
agter man også at lade denne model, der udføres af modellerer
Werge, være åben i den ene side, således at skibets indre kan
iagttages. Modelarbejdet vil kunne afsluttes kort efter udgangen
af regnskabsåret, således at modellen kan udstilles på museet
ved sommersæsonens begyndelse. Efter dette modelarbejdes af
slutning agter bestyrelsen at lade udføre en model af et af vore
ældste fyrskibe.
Formanden understregede bestyrelsens ønske om at se med
lemstallet forøget. Man havde overvejet forskellige fremgangs
måder til opnåelse heraf, men først og fremmest håbede man
dog på, at selskabets egne medlemmer vil bidrage dertil og
inden for deres bekendtskabskreds søge fremskaffet tilgang,
således at selskabet i stadig stigende grad kunde bidrage til
museets trivsel efter sit formål.
Selskabets og museets årbog 1951 udkom ca. 1. juli. Da
denne årbog er selskabets tiende, har man til gavn for brugen
af hele årbogsrækken markeret det lille jubilæum ved optagelse
af et forfatter- samt et navne- og sagregister. Årbogens ud-
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givelse blev som tidligere sikret gennem bidrag eller annoncer
fra en lang række firmaer inden for handelen og shipping
branchen. Selskabet udtaler sin varme tak for den gode støtte,
det derved har opnået. Desværre har de stigende priser på
papir og bogtrykarbejde bevirket, at udgifterne til årbogens
udgivelse er steget meget stærkt. Da årbogens værdi væsentligt
overstiger minimumskontingentet kr. 5.00 årligt, havde besty
relsen overvejet at stille forslag om kontingentforhøjelse. Man
havde dog foretrukket at stille sig afventende, og der forelå
derfor heller ikke på generalforsamlingen forslag i så henseende,
men det var sandsynligt, at man var nødsaget til senere at
vende tilbage til dette spørgsmål.
Formanden udtalte håbet om, at der vil vise sig muligheder
for en forbedring af museets lokalespørgsmål. Selskabet følger
med levende interesse det arbejde, der gøres herfor af museets
komite, med hvilken selskabet har et fortrinligt samarbejde.
Tilslut rettede formanden en tak til alle, der har støttet
selskabet i dets arbejde for museet, dels til alle der med gaver
og lignende havde bidraget til forøgelsen af dets samlinger, dels
til pressen og andre der har hjulpet til at udbrede kendskabet
til museet og stimulere interessen for det.
Da ingen af medlemmerne ønskede at udtale sig til beret
ningen, godkendtes denne uden afstemning.
Dernæst forelagde kassereren, museumsdirektør Klem, regn
skabet, der balancerede med kr. 23.580,80. Som følge af de i
årets løb skænkede gaver sluttede dette med et driftsunderskud
på kr. 11.516,34. Det måtte dog bemærkes, at posten udgivelse
af årbog 1950, kr. 15.031,00 tillige indbefattede en sum af
kr. 3.500,00 til indkøb af papir til årbog 1951, således at dette
beløb vil komme regnskabet for 1951-52 tilgode. Til dette
bemærkede dirigenten, at det måske havde været naturligt, om
dette beløb havde været særligt opført på regnskabet, således
at udgifterne til årbog 1950 klart var fremgået af dette. Ud
over dette gjordes ingen bemærkninger til regnskabet, der god
kendtes enstemmigt.
De tre afgående bestyrelsesmedlemmer : overretssagfører
Falbe-Hansen, direktør C. A. Møller og fyrdirektør Sinding
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genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes revisorerne, stadsingeniør
A. T. Jørgensen, Helsingør og fuldmægtig Frank Estrup, Han
delsministeriet.
Under punkt eventuelt rettede assistent Meilvang, Køben
havn, en tak til bestyrelsen for dens arbejde. Taleren henledte
dernæst opmærksomheden på foreningen „Dansk Skibsklub“,
for hvilken han var formand. Klubben var startet i april 1951
af en kreds af danske skibselskere. Størstedelen af klubbens med
lemmer var ligeledes medlemmer af selskabet. Nogle af kredsen
interesserer sig især for skibsmodeller, andre er interesserede i
visse rederier, tankskibe etc. Man udvekslede erfaringer og bille
der og var også interesseret i museets virksomhed og ønskede
navnlig denne støttet gennem forøgede tilskud. Formanden
takkede for hr. Meilvangs bemærkninger og for den udtalte
interesse for museet, der naturligvis på sin side måtte være
interesseret i at opnå kontakt med „Dansk Skibsklub“.
Efter generalforsamlingen foretoges rundgang i museets
lokaler under ledelse af museumsdirektør Klem.
I årets løb er optaget 5 livsvarige medlemmer. Det er na
turligt, at der i så stort et medlemstal afgår en del medlemmer
ved dødsfald, flytning eller bortrejse. Ved årets udgang er
medlemstallet ialt 99 livsvarige og 1030 årsmedlemmer eller
ialt 1129 eller samme medlemstal som året forud.

SELSKABET „HANDELS- OG
SØFARTSMUSEETS VENNER«
DRIFTSREGNSKAB FOR 195 1—5 2

U dgift er :
Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:
Udgivelse af årbog 1951 ................ 6.571.59
-4- salg af denne ............
414.53
annoncer og tilskud til
årbog ........................... 9.250.00-9.664.53-3.092.94

Kontorhold, porto og div. udg...........
—i—refunderet porto .........................

2.169.50
559-00

Fremstilling af plakat ...............................................
Overskud ............................. 6.327.20
hvoraf livsvarige medlemmers
kontingenter .......................................
500.00
iflg. vedtægtens § 9 henlægges til re
servefond medens resten overføres ... 5.827.20

1.610.50
8.490.00

6.327.20

Kr. 13.334.76

Indtægter:
Kontingent :
1013 årsbetalende 1951/52
5 livsvarige ...........................
Renter af bank- og girokonti

10.250.00
500.00
------------- 10.750.00
................ 2.584.76

Kr. 13.334.76
12

Årbog 1952
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STATUS PR. 31. MARTS 1952

Aktiver :

Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning....... 53-417-7°
Passiver:

Reservefond :
Overført for 1950/51 .................... 16.138.75
Henlagt iflg. driftsregnskabet .........
500.00
---------------- 16.638.75
Overført for 1950/51 .........................
Overskud for 1951/52 ......................... 5.827.20
36-778-95

Kr. 53.417-70

Helsingør, den 3. juni 1952.
Knud Klem

Ovenstående regnskab er af os revideret og befundet over
ensstemmende med selskabets bøger og bilag. Bank- og kasse
beholdningens rigtighed er konstateret.

Helsingør, den 17. juni 1952.
A. T. Jørgensen

København, den 22. juni 1952.
Frank Estrup
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Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke for for
øgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets
samlinger.

Medlemmernes rettigheder
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlin
ger på Kronborg slot.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og
interessant illustreret årbog, hvis værdi langt oversti
ger minimumskontingentet.

Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de
af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se
omslagets tredie side).

Minimumskontingenter
Årsmedlemmer k. 5.- årligt for personer, kr. 50.- for
institutioner eller firmaer.
Personer kan blive livsvarige medlemmer for et mini
mumsbeløb af kr. 100.-.

Skaf nye medlemmer til selskabet
Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg.

SELSKABET .HANDELS- OG
SØFARTSMUSEETS VENNER“
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., D.M.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LI VSVARIGE MEDLEMMER
Andersen, N., direktør, Odense.
Bendix, Adam B., direktør, Hellerup.
Benzon, Boje, fabrikejer, dr. sc.,
Stokkerup.
Buck, Aage, grosserer, Kbhvn.
Bærentzen, Axel, redaktør, Kbhvn.
Bøgelund-Jensen, S., direktør,
Kbhvn.
Gahnbley, 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.
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.
Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg.
Hagedorn, H. C., overlæge, dr. med.,
Gentofte.
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Hansen, Henning, arkitekt, Valby.
Hansen, Knud, skibsreder, Kbhvn.
Hansen, fru, skibsreder Willie C. K.,
Kbhvn.
Harhoff, C hr., skibsreder, 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-Lasscn, 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. G., 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,
Charlottenlund.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul,
Kbhvn.
Lcmvigh-Müller, C. J., direktør,
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, direktør,
Charlottenlund.
Møller, C. A., direktør, civilingeniør,
Kbhvn.

Nielsen, Carl, direktør, Kbhvn.
Nielsen, Georg, direktør, Kbhvn.
Nielsen, Kai, direktør, Kbhvn.
Nielsen, Niels, professor, dr. phil.,
Kbhvn.
Nielsen, Oluf, bankdirektør, Kbhvn.
Nissen, H. H., grosserer, Kbhvn.
Næser, Vincent, læge, Gentofte.
Nørregaard, Georg, dr. phil.,
Kbhvn.
Olsen, Edv., grosserer, Helsingør.
Olsen, J., generalkonsul, Nivå.
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Pade, H. W., direktør, ingeniør,
Klampenborg.
Penter, Emil, grosserer, Kbhvn.
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.

ÅRSMEDLEMMER

Agger, Knud, kunstmaler,
Helsingør.
Ahrcnsberg, H. M., husejer,
Kvistgaard.
Albertsen, R. L., adm. direktør,
orlogskaptajn, Kbhvn.
Albrechtsen, A., snedker, Helsingør.
Albrechtsen, Vald., montør,
Søborg.
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, Helsingør.
Andersen, C., sparekassedirektør,
Hillerød.
Andersen, E. V., smed, Helsingør.

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

Bager, H. J., søfartschef, Kbhvn.
Bager, L. J., bogholder, Helsingør.
Bagh, Axel, ingeniør, Kbhvn.
Bai, Emil G., Schiffsmodellbau
meister, Elmshorn.
Balle, Knud, direktør, Silkeborg.
Balleby, boghandler, Thisted.
Bang, Hjalmar, direktør, Gentofte.
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.
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Klem, Ollis, fru museumsdirektør,
Helsingør.
Klem, Aage E., civilingeniør,
Kbhvn.
Klerk, Niels, lektor, landsretssag
fører, Kbhvn.
Klintenberg, O., cigarhandler,
Helsingør.
Klitgaard-Jørgenscn, Johs., tand
læge, Kbhvn.
Knigge, U., propagandachef,
Hellerup.
Knudsen, Axel, kordegn, Kbhvn.
Knudsen, Axel, købmand,
Hjortespring.
Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup.
Knudsen, O., tømrer, Kastrup.
Knudsen, P., Lemvig.
Knudsen, Peder, fængselsbetjent,
Helsingør.
Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup.
Knuth, Rud., greve, Hellerup.
Knutsson, O. F. S., tapetserermester,
Helsingør.
Koefoed, Svend Åge, overmontør,
Knudsker.
Havneudvalget i Kolding, Kolding.

Kolpen, G. Wagner, førstepræst,
Rudme.
Kongsted, T., underdirektør,
Helsingør.
Kopp, J., grosserer, Helsingør.
Kopp, N. E., disponent, Helsingør.
Korsgaard, P., civilingeniør, fabrik
ejer, folketingsmand, Nyborg.
Korsør Byraads Havneudvalg,
Korsør.
Kraglund, A. A. J., bestyrer,
Helsingør.
Kramer, W., direktør, Helsingør.
Kramer, fru direktør W., Helsingør.
Kringhøj, Carl, maskinpasser,
Esbjerg.
Kristensen, Hans P., læge, Søborg.
Kristensen, Knud, fhv. statsminister,
Humlebæk.
Kristensen, L., grosserer, Kbhvn.
Kristoffersen, Aksel, antikvarbog
handler, Helsingør.
Krog, M. S., fhv. apoteker,
Helsingør.
Krogsgaard, Mogens R., civil
ingeniør, Kbhvn.
Krohn, J. H., afdelingsingeniør,
Kbhvn.
Kronholt, Arne, fuldmægtig,
Søborg.
Københavns amtsråd, Kbhvn.
Københavns Handelsbank A/S,
Kbhvn.
Københavns Kommune, Kbhvn.
Københavns Skipperforening,
Kbhvn.
Kørbing, J. A., adm. direktør,
Hellerup.
Kaae, Aage, depotbestyrer,
Helsingør.
Kaarbö, E. D., Harstad, Norge.
Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice, Helsingør.
Kaastrup, Axel, repræsentant,
Kbhvn.
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Lambertsen, S. R., radiotelegrafist,
Svendborg.
Landbrugsraadet, Kbhvn.
Lang, Per, ingeniør, Helsingør.
Langebæk, C. H., tandlæge,
Hellerup.
Langebæk, Steen, Kbhvn.
Lannung, Gunnar L., vekselerer,
cand. polit., Kbhvn.
Lannung, Hermod, landsretssag
fører, Kbhvn.
Lannung, Sven, afdelingschef,
Kbhvn.
Larsen, A. Bodse, lodsformand,
Bandholm.
Larsen, B. O. G. E., assistent,
Charlottenlund.
Larsen, C., fotograf, Helsingør.
Larsen, Carl Chr.. bryggeriarbejder,
Helsingør.
Larsen, Carl Otto, rådhusforvalter,
Helsingør.
Larsen, Erh., revisor, Kbhvn.
Larsen, Erik Lau, arkitekt,
Helsingør.
Larsen, Finn, snedker, Kbhvn.
Larsen, F. Rönnow, kordegn,
Kbhvn.
Larsen, H., rangerformand,
Helsingør.
Larsen, H., snedkermester,
Helsingør.
Larsen, H. Lolk, ekspeditionschef,
Kbhvn.
Larsen, J. Foldager, Holbæk.
Larsen, Jens, landsretssagfører,
Helsingør.
Larsen, Johannes, kunstmaler,
Kerteminde.
Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød.
Larsen, N. V., tømrermester,
Helsingør.
Larsen, fru tømrermester N. V.,
Helsingør.
Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbhvn.

Larsen, P., radiotekniker, Kbhvn.
Larsen, W. F. C., snedkermester,
Helsingør.
Larsen, W. R., fyrpasser, Helsingør.
Larsen-Jensen, Arvid, vognmand,
Helsingør.
Larsen-Jensen, fru vognmand,
Helsingør.
Lauritssen, fyrassistent, Helsingør.
Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbhvn.
Lauritzen, P., lods, Nyborg.
Laursen, P., Kbhvn.
Lauterbach, F., overretssagfører,
Kbhvn.
Leisner, R., ingeniør, Lyngby.
Lemche, Hans Jacob, direktør,
Kbhvn.
Lerche, J., trafikassistent, Helsingør.
Lilbæk, Hakon, købmand, Kbhvn.
Liljeborg, Frank, Kbhvn.
Lind, Chr., skibsbygmester, Rønne.
Lindahl, Erik, købmand,
Snekkersten.
Linde, Chr., kommunelærer,
Fredensborg.
Lindhard, Aage, lektor, Birkerød.
Lindquist, Carl-Axel, kaptajn,
Stockholm, Sverige.
Lindstrøm, Otto, ingeniør, Valby.
Linneballe, Ernst, direktør, Kbhvn.
Linvald, Steffen, museumsinspektør,
Charlottenlund.
Lock, P., læderhandler, Helsingør.
Loft, Herman, styrmandselev,
Helsingør.
Lohse, Ellis, direktør, Kbhvn.
Lotz, M. E., lærerinde, Helsingør.
Lund, E., prokurist, Hellerup.
Lund, Erik, Kgs. Lyngby.
Lund, Hans, grosserer, Helsingør.
Lund, Inger, lærerinde, Helsingør.
Lund, Oskar F., skibsingeniør,
Kbhvn.
Lund, Paul, stud, jur., Kgs. Lyngby.
Lundberg, Georg, direktør, Kbhvn.
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Lundbæk, Erik, landsretssagfører,
Kbhvn.
Lund-Hansen, ritmester, Århus.
Lundsfryd, V. E., ingeniør, Kbhvn.
Lundsgaard, Erik, direktør, cand.
polyt., Rungsted Kyst.
Lundsgaard, J. H., maskininspektør,
Kbhvn.
Lyhne, Theodor, direktør, Kbhvn.
Lyngby, Jan M., ingeniør, Kbhvn.
Lyngbye, Jørgen Svitzer, grosserer,
Gentofte.
Lyngbye, Mette, frk., Charlottenlund.
Lynggaard, K., gartner, Helsingør.
Lyngsie, B., lærer, Brede pr. Kgs.
Lyngby.
Lütken, H. F., ingeniør, Hellerup.
Lützen, Mogens, boghdlr.,
Svendborg.
Lønberg-Holm, A., civilingeniør,
cand. polyt., Kbhvn.
Lövald, C., snedkermester, Kbhvn.

Madsen, Carlo Råhauge, lods,
Frederikshavn.
Madsen, Edvard, Måløv.
Madsen, fru Ellen, tricotagehandlerske, Helsingør.
Madsen, Ellen M., fhv. forstander
inde, Helsingør.
Madsen, E. N., direktør, Springforbi.
Madsen, J., sekretær, Kbhvn.
Madsen, Jørgen, civilingeniør,
Århus.
Madsen, Viggo, filmsoperatør,
Kbhvn.
Madsen, Aage R., fyrbøder, Kbhvn.
Maegaard, E., direktør, cand. jur.,
Kbhvn.
Malling, Jens, fuldmægtig, cand.
jur., Kbhvn.
Malmberg, J. P., arkitekt, Kbhvn.
Manniche, Peter L. R., højskole
forstander, Helsingør.
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Marineforeningen, Kbhvn.
Marstrand, Vilhelm, civilingeniør,
Kbhvn.
Meilvang, Henry, forvalter, Kbhvn.
Meilvang, Viggo, assistent, Kbhvn.
Mejer, Kaj Clausen, Bække, Jylland.
Mellentin, Aage, grosserer,
Gentofte.
Mersing, B. E., overbibliotekar,
Svendborg.
Merved, C. P., overportør,
Snekkersten.
Metz-Hansen, J. H., havnefoged,
Thyborøn havn.
Meyendorff, Paul, skibsreder, baron,
Kbhvn.
Meyer, Knud, grosserer, Kbhvn.
Meyer, Ove, civilingeniør, Hellerup.
Michelsen, Oluf, slagtermester,
Kbhvn.
Michelsen, P., skibsmægler,
Odense.
Mikkelsen, Børge, repræsentant,
Snekkersten.
Mikkelsen, Michael, bogbinder,
Helsingør.
Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjæl
per, Hillerød.
Mikkelsen, Aage, murermester,
Helsingør.
Mogensen, A. F., civilingeniør,
Dragør.
Mogensen, Reinhold, mekaniker,
Kbhvn.
Mogensen, Th. H. A., bager,
Helsingør.
Moldow, Georg, grosserer, Kbhvn.
Moltkc, O., sekretær, Snekkersten.
Monberg, I. C., grosserer, Kbhvn.
Mortensen, J., forpagter, Helsingør.
Mortensen, Søren, dykker, Brørup.
Mouritzen, P. C., færgefører,
Sallingsund pr. Nykøbing M.
Munthe af Morgenstierne, B. v.,
kontorchef, Helsingør.
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Munthesen, F., sekretær, Virum
pr. Lyngby.
Muus, Hans, grosserer, Odense.
Myhr, Wilhelm, værkstedsleder,
Rødby Havn.
Müller, Poul, læge, Kbhvn.
Møller, A., frue, Helsingør.
Møller, Birthe Kraunsøe, frk.,
Hellerup.
Møller, F., konditor, Helsingør.
Møller, Karen, frue, Hellerup.
Møller, P. K., tømrer, Nærum.
Møller, Stig, direktør, Kbhvn.
Møller, Aase Kraunsøe, frk.,
Hellerup.
Møller-Andersen, A., landsretssag
fører, Kbhvn.
Møller-Jensen, J., førstelærer, Give.
Mørch, N. K., folketingsmand,
Helsingør.
Mørch, Aage, driftsbestyrer,
Thisted.

Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov.
Nathansen, Ino, fuldmægtig, Kbhvn.
Neergaard, G. H., fhv. søfartschef,
Kbhvn.
Neumann, Svend, fhv. stiftamt
mand, Hellerup.
Nexøc-Larsen, F., grosserer,
Rungsted.
Nichum, E., plantageejer, Randers.
Nielsen, isenkræmmer, Helsingør.
Nielsen, Alfred V., grosserer,
Kbhvn.
Nielsen, A. M. C., prokurist, frk.,
Helsingør.
Nielsen, Børge, arkitekt, Tåstrup.
Nielsen, C., pens, depotarbejder,
Helsingør.
Nielsen, Chr., model- og både
bygger, Fejø.
Nielsen, Edgar, malermester,
Snekkersten.

Nielsen, Ejnar J., tømrermester,
Helsingør.
Nielsen, Erik, bromand, Helsingør.
Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten.
Nielsen, Flemming, kommunelærer,
Helsingør.
Nielsen, H., glarmester, Helsingør.
Nielsen, H. A., smedemester,
Helsingør.
Nielsen, H. M., fabrikant, Kbhvn.
Nielsen, Holger, grosserer, Kbhvn.
Nielsen, H. R., bogtrykker,
Helsingør.
Nielsen, J., murermester, Helsingør.
Nielsen, Jacob, repræsentant,
Kbhvn.
Nielsen, J. G. M., stationsforstander,
Helsingør.
Nielsen, Jens, hotelejer, Helsingør.
Nielsen, Jens P., Helsingør.
Nielsen, John, overassistent, Esbjerg.
Nielsen, Johs., boghandler,
Haderslev.
Nielsen, J. V., lagerekspedient,
Helsingør.
Nielsen, Jørgen, ingeniør, Hellerup.
Nielsen, K., toldpakhusformand,
Ribe.
Nielsen, Kaj, arbejdsmand,
Gylling.
Nielsen, Knud, cand. polyt.,
Kalundborg.
Nielsen, Marius, skibsreder, Kbhvn.
Nielsen, N., fyrbøder, Helsingør.
Nielsen, N. J., ingeniør, Kbhvn.
Nielsen, Ove, kontorchef, Charlot
tenlund.
Nielsen, Paul Bechshøft, læge,
Vejle.
Nielsen, S. A. W., arkitekt,
Helsingør.
Nielsen, Severin, ingeniør, Kbhvn.
Nielsen, Sv. Aa., fabrikant,
Helsingør.
Nielsen, V., kleinsmed, Helsingør.
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Nielsen-Houmark, E., bankdirektør,
Odense.
Nissen, Olaf, maskinmester, Kbhvn.
Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil.,
Kbhvn.
Normann, L. O., direktør, Kbhvn.
Normann, Peder, redaktør,
Helsingør.
Norsk, Frans, overlæge, Hellerup.
Norsmann, Poul, direktør, cand.
polit., Hellerup.
Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder,
Århus.
Nykilde, skibsfører, Kbhvn.
Nyrop, Morten, ingeniør, Kbhvn.
Nørregaard, Gerda, organist,
Helsingør.
Nørregaard, Inger Marie, læge,
Helsingør.
Nørretranders, J. G. F., kunstmaler,
Helsingør.
Odense Kanal- og Havneudvalg,
Odense.
Olrik, Elias, dommer, Helsingør.
Olrik, Helge, dommer, Varde.
Olsen, Børge, underdirektør,
Vanløse.
Olsen, C. Meinert, tømrermester,
Kbhvn.
Olsen, G., kaptajn, Kbhvn.
Olsen, G. E., grosserer, Helsingør.
Olsen, fru grosserer G. E.,
Helsingør.
Olsen, H. F. V., sparekassedirektør,
Helsingør.
Olsen, Henning, stud, mag.,
Hellerup.
Olsen, Henry, skibskonstruktør,
Kbhvn.
Olsen, Herman, smedemester,
Brønshøj.
Olsen, Ivan Munk, Kbhvn.
Olsen, Johs., marineingeniør,
Kbhvn.
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Olsen, K. E., direktør, Espergærde.
Olsen, Knud, ingeniør, Charlotten
lund.
Olsen, Lindorf, bogbinder, Kbhvn.
Olsen, Oluf, bogholder, Helsingør.
Olsen, Oluf, tjener, Helsingør.
Olsen, Paul A., cand. pharm.,
Bagsværd.
Olsen, Peter, gårdejer, Værløse.
Olsen, Poul, slagtermester, Hellerup.
Olsen, Sophus, fabrikant, Kbhvn.
Olsen, V., pens, lodskaptajn,
Klampenborg.
Olsen, V. Rex, Holte.
Osgaard, Lauritz, fabrikant, Char
lottenlund.
Ostenfeld, Th., civilingeniør,
Kbhvn.
Overgaard, Chr., direktør, dr.
techn., Charlottenlund.
Overgaard, F., blomsterhandler,
Helsingør.
Overgaard, Frode, dekoratør,
Søborg.
Overgaard, R., kommunelærer,
Nordborg, Als.
Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st.
Paul-Petersen, A., arkitekt,
Hellerup.
Paulsen, A. C., prokurist, Kbhvn.
Paulsen, Ole, skibstømrer,
Helsingør.
Paulsen, Paul Jørgen, civilingeniør,
Helsingør.
Pedersen, Alexander, grosserer,
Kbhvn.
Pedersen, Chr., fiskehandler,
Lillerød.
Pedersen, G. O., maskinmester,
Helsingør.
Pedersen, E. Krohr, arbejdsmand,
Odense.
Pedersen, Evald, forvalter,
Helsingør.
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Pedersen, Georg, lektor, Holte.
Pedersen, H. Elmann, revisorassi
stent, Kbhvn.
Pedersen, Harald, revisor, Helsingør.
Pedersen, I. D. S. V., væver,
Helsingør.
Pedersen, K. A., stud, techn.,
Helsingør.
Pedersen, M. P., civilingeniør,
Kbhvn.
Pedersen, N. E., slagtermester,
Vanløse.
Pedersen, Ole Grumlin, elev,
Hellerup.
Pedersen, S. A. L., lokomotivfører,
Kbhvn.
Pedersen, T., havneassistent,
Helsingør.
Pedersen, Valdemar, bogtrykker,
Kbhvn.
Pedersen, Aage, læge, Hellerup.
Pedersen, Aage, tømrer, Snekker
sten.
Petersen, Anker, chauffør,
Kbhvn.
Petersen, Carl, maskinfabrikant,
Gilleleje.
Petersen, Chr., brolæggermester,
Helsingør.
Petersen, Chr. F. V., slagtermester,
Helsingør.
Petersen, Gl. W., tømrermester,
Kbhvn.
Petersen, Eiler, grosserer,
Roskilde.
Petersen, Einer, opsynsmand,
Helsingør.
Petersen, F. Højsted, repræsentant,
Kbhvn.
Petersen, Gudrun Stein, postkonto
rist, Helsingør.
Petersen, Hans, vognmand,
Helsingør.
Petersen, Hartvig, sejlmagermester,
Kbhvn.

Petersen, H. C. F., telegrafkontrolør, Brønshøj.
Petersen, H. Ekeroth, overassistent,
Skagen.
Petersen, Holm, ejendomshandler,
Kbhvn.
Petersen, I. C., bogtrykker, Nexø.
Petersen, Johs., murermester,
Helsingør.
Petersen, Kaj Toft, fabrikant,
Helsingør.
Petersen, L., boghandler,
Skælskør.
Petersen, Laurids, grosserer,
Kbhvn.
Petersen, Martin, kontorchef,
Kbhvn.
Petersen, Mogens Anker, ingeniør,
Kbhvn.
Petersen, Mogens Hoick, skoleelev,
Kbhvn.
Petersen, N. E., fabrikant,
Helsingør.
Petersen, Niels, billedhugger,
Marstal.
Petersen, Ole, nitter, Helsingør.
Petersen, Oluf V., skibskonstruktør,
Holbæk.
Petersen, P. V., proprietær, Græsted.
Petersen, Robert, kleinsmed,
Helsingør.
Petersen, S. A., førstestyrmand,
Korsør.
Petersen, S. Chr., maskinmester,
Helsingør.
Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer,
Roskilde.
Petersen, Aage, kontorassistent,
Helsingør.
Philip, N., grosserer, Kbhvn.
Pontoppidan, Axel, kaptajn, hær
arkivar, Klampenborg.
Portman, Arne, overlæge, Kbhvn.
Poulsen, Arnold, civilingeniør,
Gentofte.
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Poulsen, Carl, murermester,
Hornbæk.
Poulsen, Dyrlund, mekaniker,
Slagelse.
Poulsen, Edwin, Gentofte.
Poulsen, Finn V., optiker, Kbhvn.
Poulsen, H., tømrermester,
Helsingør.
Poulsen, J. P., smedemester,
Helsingør.
Privatbanken A/S, Kbhvn.
Prohaska, C. W., professor, dr.
techn., Hellerup.
Proschowsky, Paul M., civilingeniør,
Hellerup.
Pødenphant, H., grosserer, Kbhvn.

Quist, Ejnar, direktør, Odense.
Quist, H., overingeniør, Kbhvn.
Quist, Svend Aage, Kbhvn.
Quistorff, M., sekretær, Gentofte.
Quistorff, V., kunstmaler, Kbhvn.
Rahbek, Knud, civilingeniør,
Kbhvn.
Rasmussen, A. H., civilingeniør
Kbhvn.
Rasmussen, C. J., snedkermester,
Helsingør.
Rasmussen, C. O., ingeniør, Kbhvn.
Rasmussen, G., konsul, Helsingør.
Rasmussen, Hans, prokurist, Kbhvn.
Rasmussen, K., konsul, Lagos,
Afrika.
Rasmussen, K. A., maskinmester,
Kbhvn.
Rasmussen, Kai, cand. pharm.,
Kbhvn.
Rasmussen, Kaj, Kbhvn.
Rasmussen, Kjeld, ingeniør, Char
lottenlund.
Rasmussen, Knud Robert, dykker,
Holte.
Rasmussen, L., modelbygger, Rødby
Havn.

Rasmussen, Laurits, ingeniør,
Odense.
Rasmussen, N. V. P., automobil
fabrikant, Helsingør.
Rasmussen, Otto, maler, Svendborg.
Rasmussen, Povl H., snedker, Bjør
nehoved pr. Frederiksværk.
Rasmussen, R. F., kommunelærer,
Helsingør.
Rasmussen, Aage, direktør, Kbhvn.
Rathje, Eigil, ingeniør, Kbhvn.
Rathje, J., ingeniør, Nakskov.
Ravn, K., værkfører, Helsingør.
Rederiet „Anholt“ A/S, Kbhvn.
Reib, A., fhv. kommunalrevisor,
Roskilde.
Reich, Alexander Albert, skibs
bygger, Kbhvn.
Reich, G., smedemester, Kbhvn.
Reich, Poul Albert, kleinsmed,
Helsingør.
Rendal, H., landsretssagfører,
Helsingør.
Reumert, Michael, landsretssag
fører, Kbhvn.
Riise, A. H., læge, Hillerød.
Riise-Knudsen, B., civilingeniør,
Nakskov.
Rimestad, H. T., direktør, Hellerup.
Risom, Sven, arkitekt, Kbhvn.
Robbert, R. A., skibsreder, Kbhvn.
Roewade, S. A. K., kontorelev,
Snekkersten.
Roosen, C. N., civilingeniør,
Kbhvn.
Rosendahl, A., kontorchef, Kolding.
Rosenkilde, V., boghandler, Kbhvn.
Rosenstand, Einar, arkitekt,
Klampenborg.
Rosenthal, Leif K., redaktør,
Klampenborg.
Rotheisen, J. P. T., bogtrykker,
Helsingør.
Ryberg, Hugo, genealog, Kbhvn.
Rysz, P., lodsformand, Korsør.
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Rønne Havneudvalg, Rønne.
Rønne, Joh., enkefrue, Helsingør.
Rønne, Tage, fabrikant, Helsingør.
Rønsted, Karmark, landsretssag
fører, Kbhvn.
Sahl, Olaf, arkitekt, Risskov.
Sandager, fyrassistent, Helsingør.
Saxe, skibsprovianteringshandler,
Helsingør.
Saxild, Jørgen, ingeniør, Gentofte.
Schack, Gudmund, grosserer,
Kbhvn.
Schaumann, H., driftsbestyrer,
Odense.
Schaumann, P., ingeniør,
Kongens Lyngby.
Scherffenberg, G., ingeniør,
Hellerup.
Schiøttz, Henrik, revisor, Kbhvn.
Schleimann, Th., fotograf, Svend
borg.
Schmidt, A. V. B., overmontør,
Helsingør.
Schmiegclow, A., skibsreder, Arns
borg pr. Svejbæk.
Schmiegclow, C. H., smedemester,
Helsingør.
Schnedler, G. S., civilingeniør,
Klampenborg.
Schou, Carl C., afdelingsingeniør,
cand. polyt., Hillerød.
Schou, fru Gerda Just, Kbhvn.
Schou, Just, grosserer, Kbhvn.
Schrøder, Alfred G., grosserer,
Kbhvn.
Schrøder, Harry, ingeniør, Klampcnborg.
Schrøder, Johan, kontorassistent,
Kbhvn.
Schrøder, Per, civilingeniør, Lyngby.
Schrøder-Ghristensen, E. P. H.,
skatteinspektør, Ålborg.
Schultz, Aage, installatør,
Helsingør.

Schultze, Mogens, malermester,
Kbhvn.
Schytz, Sigurd, borgmester,
Helsingør.
Sebbelov, Henning, fabrikant, Char
lottenlund.
Segerskog, John, direktør, Helsingør.
Seibæk, Aage, grosserer, Hellerup.
Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg.
Semler-Jørgensen, A., brygger,
Helsingør.
Simonsen, K. K. L., ingeniør,
Kbhvn.
Sinding, P. E. B., fyrdirektør, kom
mandør, Kbhvn.
Sjøberg, Otto Chr., Gentofte.
Skibsted-Jacobsen, Orla, maskin
bygger, Helsingør.
Havneudvalget i Skive, Skive.
Skjerne, G., direktør, Kbhvn.
Skotte, E., havnemester, Helsingør.
Skov, Sigvard, museumsinspektør,
mag. art., Kolding.
Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbhvn.
Smidth & Co. A/S, F. L., Kbhvn.
Smitt, Jarl Wagner, læge, Kbhvn.
Snorrason, Eigil, læge, Kbhvn.
Sonne, H. O., civilingeniør, Holte.
Sonnc-Hansen, K., direktør, Char
lottenlund.
Sparekassen i Nykøbing Falster.
Spodsberg, K. E., læge, Kbhvn.
Sprenger, K., fabrikant, Helsingør.
Starch-Petersen, B., billedskærer
mester, Helsingør.
Steenfcldt, E., kontorchef, Kbhvn.
Steffensen, H. C., civilingeniør,
Helsingør.
Steffensen, H. E., Espergærde.
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