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Forord 

 

Denne lille bog – eller udgivelse – hvad man vil, indeholder teksten fra et hæfte, som min 

oldefader Jens Peter Christian Hansen efterlod sig, hvor han fortæller om sin slægt, med 

udgangspunktet i sine bedsteforældre som han kendte dem – og ud fra det de havde fortalt. 

De stammede fra Helsingør men bosatte sig i Skovshoved i 1851, og denne nedskrivning er 

dateret 1935. 

Indholdet er spændende ud fra flere vinkler; familie historisk er der mange oplysninger om 

slægten, som ellers ville være gået tabt. Lokalhistorisk er der beretninger fra både 

Skovshoved og fra Helsingør, nogle af disse findes formentligt ikke andre steder i dag. Der 

er billeder og beskrivelser fra en dansk lods- og bådebyggerslægt, og der er enkelte små 

fortællinger, hvor forfatteren har forsøgt at skrive på den dialekt der taltes i Skovshoved i 

anden halvdel af 1800-tallet. Hans sprog er generelt nuanceret og levende. 

Formålet med at samle det er i første omgang, at bevare det som det er, som kilde til 

historien. Forfatteren er selv vokset op i Skovshoved, og selvom meget er ham overleveret 

fra bedsteforældrene, så må hans egen opvækst på stedet, samt hans kendskab til lokale 

folk, betyde at vi kan tillægge beretningerne stor autenticitet. Han er i min oplevelse, en 

ærlig og troværdig mand.  

Enkelte steder – klart angivet i teksten – citerer han direkte fra andre kilder.  

Jeg har valgt først at præsentere hele beretningen renskrevet, og dernæst hver side en efter 

en, indscannet. Så kan man selv nyde den ekstra information og stemning, som den 

håndskrevne kilde formidler. Først har jeg medtaget et slægtstræ, med lidt flere detaljer end 

det som er en del af teksten, for at tydeliggøre kontekst. 

I renskrivningen har jeg bevaret stavemåde og store forbogstaver til navneord. 

Teksten i hæftet er en kladde. Flere steder i hæftet er kortere eller længere tekstafsnit streget 

ud. De steder, hvor det tydeligvis blot er en omformulering, har jeg kun medtaget den 

endelige tekst, i renskrivningen. Men andre steder er der længere afsnit og endda hele sider, 

enten med en note om at det skal omformuleres (og ikke er blevet det) – eller af andre 

ukendte årsager (jeg har nogen mistænkt for at have streget sider ud, for at holde rede på 

sektioner der er fotokopieret). De steder, har jeg taget hele den overstregede tekst med i den 

endelige tekst, efter min egen bedste vurdering. 

Den opmærksomme læser vil se, at der ser ud til at mangle nogle sider i det indscannede, 

hvis man ser på hæftets sidenummerering; det skyldes blot at der var blanke sider ind 

imellem.  

Eventuelle fejl i renskrivningen er naturligvis mit ansvar. Og hermed til glæde og 

fornøjelse. 

Morten Barfoed  

København 22. marts 2021 
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Nogle erindringer om min slægt, samlede af Chr. Hansen 1935 

 

 You will excuse me if I do not strictly confine myself 
to narration; but now and then intersperse such 

reflections as may offer while I am writing 

 
A. Q. C. -  XVI – 03    JN 

 

OBS. Denne Bog maa ikke udlaanes 

CH 

 

For at bevare Mindet om nogle medlemmer af vor Slægt, har jeg efter 

bedste evne nedskrevet disse Linier. Min Beretning indeholder ikke 

Omtale af Personer, der har udført betydelige eller fortjenstfulde 

Handlinger (hvilket nok er en Mangel). Til Gengæld har jeg ikke været 

nødt til at lade nogen uomtalt, fordi deres Navn og Gerning helst måtte 

skjules i Glemsel. Skjøndt min Beretning saaledes vil være uden Interesse 

for en Fremmed, haaber jeg dog, at den trods sine mange 

Ufuldkommenheder maa blive læst med Velvilje og Forstaaelse af en 

eller anden Slægtning. 

Jeg vil begynde med at fortælle lidt om min Faders Forældre, i hvis Hjem 

jeg er født og har levet en stor Del af min Barndom og Opvækst. Samtidig 

med at mindes mine Bedsteforældre med disse Linjer, følger jeg, at jeg 

betaler et lille Afdrag på den Taknemmelighedsgæld, hvori jeg staar til 

dem for deres Kærlighed mod mig og for den gode Paavirkning, jeg har 

modtaget fra dem og som har været betydningsfuld for mig gennem 

Livet.  

Mine Bedsteforældre var begge fødte i Helsingør hvor deres Fædre var 

Lodser. Bedstefar var født den 11 Sept 1820 og blev døbt Peter Christian 

Hansen. Han døde 10 Maj 1899 i Skovshoved 78 Aar gammel. Begr. 

Gent. Kir. 14 Maj. Bedstemoder var født den 29. september 1820 og blev 

døbt Inger Christine Strøe. Hun døde i Skovshoved 1894 i sit 73de Aar. 
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Bedstefader og Bedstemoder blev gifte i Helsingør – Juleaftensdag 1847. 

I deres Ægteskab var 7 Børn.  

Camilla (død som barn) 

Andrea – Christian 

Maria – Anders 

Christine – Meta 

Hakon 

Mine Bedsteforældre var omkring de 60 Aar, da jeg i 5 Aars Alderen 

nogenlunde kunne begynde at fatte og tænke.  

Om min Bedstefader har min Erindring bevaret Billedet af en middelhøj 

noget krumbøjet Mand. Af Væsen var han faamælt, og alvorlig men 

under hans noget barske Ydre skjulte sig et Sind fuld af Mildhed og 

Hjælpsomhed. Hans Ansigtsform og Udtryk havde – for at bruge en 

bekvem Sammenligning, meget tilfælles med Abraham Lincoln. Dette 

fremgår tydelig ved at betragte et vellignende Portræt af ham malet af 

hans Dattersøn, Eduard Saltoft. Mine Bedsteforældre var jævnaldrende, 

og da deres Forældre var Omgangsvenner, har de kendt hinanden fra 

deres Barndom og vist nok allerede i en ung alder været enige om at 

følges paa Vejen ud i Fremtiden. Som Ung var Bedstemoder efter sigende 

en nydelig og indtagende Kvinde; hun var lidt under Middelhøjde, havde 

en smuk oval Ansigtsform; en velformet Næse og store blaa udtryksfulde 

Øjne. Af Sind var hun livlig og munter, besad megen Intelligens, og 

havde mange Interesser og Kundskaber udover det almindelige for 

hendes Stand. I meget var hun en Modsætning til Bedstefader, der 

alvorlig og betænksom ikke alene levede i Nuet men stadig var opfyldt af 

Tanker og Planer for de kommende Dage. 

Som Ægtefolk levede de godt sammen. 

Med sit Lyse Syn paa Livet, sin urokkelige Ligevægt og evne til at skabe 

Hygge og Fred var Bedstemoder en enestaaende god Kammerat og 

Ledsager gennem Livet. Selv har jeg kun kendt Bedstemoder da hun blev 

ældre; hendes ungdommelige Slankhed var da afløst af en klædelig 

Fyldighed, derimod var hendes Aands Livlighed og gode milde Sind 

forblevet upaavirket af Alderen og en lang streng Arbejdsdag. 
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Bedstemoder havde været Moder til og opdraget 7 Børn, haft et stort Hus 

at forestaa, hvor hun ikke alene skulle sørge for sine egne, men ogsaa 

havde en Del af Værkstedets Svende og Lærlinge i Kost og Logi. 

I mange Aar kunder der saaledes være cirka 12 Mennesker til Bords om 

Dagen. Mine Bedsteforældre var desuden gæstfri, de havde ofte nogle af 

Familiens Medlemmer eller Venner paa Besøg for længere Tid ad 

Gangen, hvilket maa have betydet et forøget Arbejde for Husmoderen. 

Mine Bedsteforældre blev gifte Juleaftensdag i Aaret 1847 – de var 27 

Aar gamle. De levede nogle Aar af deres Ægteskab i Helsingør men rejste 

senere, i Aaret 1851, til Skovshoved hvor Bedstefader begyndte sin 

Virksomhed som Baadebygger mester. 

Bedstefader valgte Skovshoved til Opholdssted, da det den gang var et 

Fiskerleje i Trivsel og desuden havde den Fordel at ligge nær ved 

København. 

Fra en ringe Begyndelse, som Nybygger paa et fremmed Sted, lykkedes 

det ham at oparbejde en Virksomhed, der efterhaanden talte mange store 

Kunder. I en Aarrække var Virksomheden saa omfattende, at den 

foruden Værkstedet i Skovshoved bestod af en Filial i Malmø. 

Bedstefader var ved sin Død i Aaret 1899 i Besiddelse af en god 

Forretning, desuden ejede han 2 Grunde ved Strandvejen, den ene 

bebygget med 3 Ejendomme med tilhørende Haver, den anden Grund 

med 1 Beboelsesejendom med Have, samt et Værksted med 

Tømmerplads og Slæbested. 

Han var ikke alene en dygtig Haandværker og god Arbejdsleder, men 

forstod ogsaa at omgaas Penge og var i besiddelse af en udpræget 

Ordenssans. Derimod manglede han teoretisk Uddannelse, kunde 

saaledes ikke udføre Konstruktioner og store Beregninger, hvilket er et 

stort gode for Lederen af en teknisk Virksomhed. Der var derfor, trods 

hans praktiske Dygtighed en Grænse for hans Virksomheds Omfang. 

Da mine Bedsteforældre var mellem 60 og 70 Aar (den Tid jeg kan huske) 

var de begge ved godt Helbred og endnu i Besiddelse af meget 

Arbejdsevne. Min Fader ledede Arbejdet i Værkstedet, for nyt Arbejde, 
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medens Bedstefader i Reglen udførte Reparationerne af Baade paa 

Tømmerpladsen ved Søen.  

Fra denne Plads var der frit Udsyn over Sundet, og de mange passerende 

Sejlskibe, der endnu i 80’erne var meget talrige og til Tider kunne tælles 

i samlede Flaader paa over Hundrede ad gangen. 

Bedstefader undte sig ofte et lille Hvil under Arbejdet, for at se ud over 

Sundet efter Skibene; og tit saa vi Børn ham her staa, hensunken i 

Tanker. Senere har jeg tænkt over, at det vistnok ikke saa meget var 

Skibene, men Minderne om Mændene i hans Slægt, der gennem mange 

Led, havde færdes og haft deres Erhverv i Sundet, samt om de mange 

nære Pårørende der var rejst, ligesom Skibene, der passerede forbi i 

Sundet paa deres Fart ud i verden. Desuden var flere af hans 

allernærmeste rejst til fremmede Lande og de forblev stadig indenfor 

hans Hjertes Rækkevidde, om end de levede fjærnt fra hans Øjnes 

Synskreds. 

Naar Bedstefader fra tidlig Morgen havde arbejdet paa Pladsen, i Reglen 

med sit Yndlingsværktøj Skarøksen i Haanden, med hvilken han med 

sikker Bedømmelse for Form og Størrelse tilhuggede Stævne, Knær, 

Bundstokke og andet Krumtømmer, plejede han, i Reglen ved 11. tiden, 

at gaa hjem, for at ordne sit Regnskab. 

Til støtte for Hukommelsen havde han gjort forskellige Optegnelser, 

nedskrevne med en Tømmerblyant paa tilfældig afskårne høvlede 

Bræddeender. 

I Stuen, hvor han udførte sit Regnskab, havde han sin bestemte 

Siddeplads, i den gamle Empiresofa udfor det ene af Stuens 2 

Vinduesfag. Under Vinduet mellem Væg og Sofa stod hans 

Regnskabstavle – en stor indrammet Skifferplade – cirka 24 Tommer høj 

– forsynet med forskydelige Træplader paa Siderne. Pen og Blæk samt 

Regnskabsbogen blev hentet i Chatollet – Endvidere maa omtales hans 

Salmebog – der ogsaa kom i Brug ved Regnskabets Udførelse, den havde 

sin Plads i Vindueskarmen. Optegnelserne paa Brædde-enderne blev 

udregnede paa Tavlen og Resultaterne indførte med Blæk i Bogen – efter 

at dette Arbejde var afsluttet og inden Middagen blev serveret, læste 
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Bedstefader i Salmebogen – som havde sin Plads i Vindueskarmen, ved 

Sofaen - den var meget gammel med Læderbind og trykt med store 

Typer. Bedstefader havde vistnok brugt den daglig, fra han blev 

confirmeret, alligevel var den hel og pæn uden løse Blade. Salmebogen 

havde en Tilbøjelighed til at aabne sig paa et af de Steder, hvor hans 

Yndlingssalmer fandtes – hyppigst ved den, der nu skal nævnes, og som 

han ofte har læst højt for mig. 

”Kom Hjerte, tag dit Regnebrædt 

Skriv op dit Livs Dage 

Se til, at Du kan sandse ret 

Og tænke lidt tilbage! 

Hvad har Du gjort de mange Aar 

Du har i Verden levet? 

Tænk, trygge Sjæl, at Alting staar 

I Guds Register skrevet” 

 

Jeg syntes selv som Barn at Indholdet af denne Salme passede saa godt 

paa Bedstefaders Livsførsel og Regnskab – lige fra den store Tavle ved 

Sofaenden til hans redelige Færden. 

Personlig var Bedstefader meget hjælpsom overfor dem som kom i Nød. 

Det er sikkert meget mod hans Ønsker, naar jeg her nævner, at han ved 

flere Lejligheder naar Fiskeriet havde svigtet og mange Fiskere af den 

grund led Nød om Vinteren, personlig hjalp disse og desuden indsamlede 

mellem de mere velstillede i hans udstrakte Bekendskabskreds, Penge og 

Fødevarer til en anselig Værdi, som blev uddelt blandt de Trængende. 

Mellem Fiskerne og Bedstefader bestod et godt Tillidsforhold. 

Bedstefader ydede Fiskerne en udstrakt Kredit ved levering af 

Fiskerbaade og Arbejde uden at han til Gengæld fik noget som helst 

skriftligt Bevis paa sine Fordringer, der ofte beløb sig til en lille Formue. 

Den mundtlige Aftale var for ham lige saa god som den skriftlige. Kun 

for det Tilfældes Skyld at der kunne hænde ham noget (menneskelig) 

førte han Regnskab over sit Tilgodehavende. 



J. P. C. Hansens Familie Optegnelser    Side ~ 6 ~ 

1ste version – 26.03.2021 

Bedstefader regnede ikke med Renter og Rentetab eller anden Hokus 

Pokus. Indtraf et Aar hvor Fiskeriet slog fejl, var det ganske naturlig at 

Afdragene blev smaa eller ganske udeblev. Til Gengæld tror jeg ikke det 

nogensinde skete, at en Fisker med Vilje undlod at betale eller opfylde 

sine Forpligtelser – Fiskerne var ærlige og paalidelige Folk. Bedstefader 

havde aldrig kendt til Uvirksomhed paa Grund af manglende Arbejde 

eller Sygdom. Som en Slags Rekreation holdt han meget af, naar Tiden 

tillod det, at vedligeholde og forbedre sin Ejendom – Da han var en 

Altmuligmand – kunde han foruden sit Tømrerhaandværk ogsaa være 

Murer og Maler. 

En Gang imellem foretog han en lille Rejse til sin gode Ven, Savmester 

Larsen, ved Torup Slot i Skaane for at opkøbe Egetræ, der da blev skaaret 

paa Larsens Savværk – Hvert Foraar og Efteraar blev foretaget Rejser til 

Frederiksborg og Fredensborg for at eftersee Baadene der hørte til 

Etatens Slotte. Opholdet strakte sig i Reglen i et Tidsrum af nogle Dage 

eller indtil en Uge og en eller flere af os Børn fulgte ham gerne paa denne 

Rejse – Det var en stor Oplevelse at bo paa et Hotel – og føle man var 

langt borte fra Hjemmet. Jeg husker den første Gang Bedstefader 

forlangte vor Middag paa Hotel Kronprindsen i Hillerød – Jeg var med 

paa Turen og det lød i mine Øren som et Pust fra den store Verden. 

”Opvarter vil de give os to engelske Biffer” 

Paa en saadan Tur maatte vi hjælpe lidt til ved Arbejdet, men blev til 

Gengæld rigelig belønnede med Kager hos Kogekonen der sad ved Kong 

Frederik den syvendes Kilde – endvidere med besøg paa Slottet, der for 

vore barnlige Begreber var noget af det vidunderligste i Verden. Om 

Aftenen efter at have spist vor Middag – skrev Bedstefader Brev til 

Bedstemoder – om alt hvad han havde oplevet i de tolv Timer der var 

forløbet siden vor Afrejse fra Skovshoved. 

Bedstefader beviste paa maange Maader hvor meget han holdt af os 

Børn. Han var altid meget opmærksom mod os, forærede os Slik og 

Smaagaver – kom om eftermiddagen ofte op i Stuen hos Moder og lod 

os ride ranke samt fortalte os Historier – og Digte saasom ”Dansen i 

Skoven”, ”Bjørnen som Rytter” – eller ”Historien om Sejr og Røverne” i St. St. 
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Blickers ”De tre Helligaftener”. Sidst men ikke mindst bør de fleste af os 

Søskende tænke paa ham og være taknemmelige for de mange Gange 

han har sprunget i Søen for at redde os fra at drukne, naar vi under vor 

Leg paa Slæbestedet eller Glaciet var plumpet i Vandet og ikke kunde 

bjærge os i Land. 

Bedstefader var omkring de halvfjerds Aar da han endnu paa denne 

Maade optraadte som Redningsmand. 

Mine Bedsteforældre kom ikke sammen med mange af Omegnens 

Beboere. Bedstefader var ikke nogen rigtig Selskabsmand, han var meget 

maadeholden med Mad og Drikke, røg aldrig Tobak og spillede heller 

ikke Kort. Alligevel var han en god Vært der holdt af at hans Gæster 

befandt sig godt og han kunde være baade munter og underholdende.  

Men da mine Bedsteforældre havde en stor Familie og ikke faa Venner 

fik de ofte Gæster paa Besøg fra Helsingør for længere Perioder ad 

Gangen. Det var før den Tid, jeg var født og deres egne Børn var 

mindreaarige. Senere da de blev voksne og gifte og alle vi Børnebørn 

dukkede frem afløste vi de gamle Gæster som efterhaanden for stedse 

blev forhindrede i at gaa paa Besøg. 

Mine bedsteforældre viste gennem hele deres liv i Sindelag og Handling, 

at med Værdigheden som Overhoved for en stor Slægt følger der mange 

Pligter – og de glemte aldrig at ”Charity begins at home”. 

Til mine Bedsteforældres Hjem paa Hjørnet af Strandvej og 

Damgaardvej hørte en Have, der havde den Egenskab at ligge i Læ under 

den gamle Søskrænt, samt i øvrigt paa alle sine Sider være beskyttet mod 

Vejr og Vind samt nysgerrige Blikke. Den havde en tilpas Størrelse og 

indeholdt to store Græsplæner samt cirka 15 store Æbletræer, der hver 

især havde Navne efter et af Familiens Medlemmer. Dette havde den 

Fordel, at Vedkommende, efter hvem Træet var opkaldt, ved Høsten fik 

tildelt Broderparten af Træets Æbler. 

I Plænerne var opstillet to Afstøbninger efter Thorvaldsens ”Haabet” og 

”Hebe”, desuden indeholdt Haven en Væg beplanted med blaa Vindruer, 

Rosen og Blomsterbede – Stikkelsbær – Ribs- og Solbærbuske. Paa 
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Toppen af Søskrænten var et smalt Stykke Have, kaldet Bakken. Her var 

mod Syd mod Damgaardsvejen bygget en stor muret Pavillon med 

underliggende Kælder (beregnet for Viktualier). Mod Nord paa Havens 

højeste Punkt, kaldet Højen, var Flagstangen rejst, desuden fandtes her 

en Udsigtsaltan, udført i solidt Tømmer. Fra denne Altan der var hævet 

højt over de omliggende Huse og Træer, var der en god Udsigt over en 

stor Del af Sundet, fra Helsingør med Kronborg (som kunde ses i 

Kikkert) til Saltholmen. Haven var smuk og hyggelig med sine velholdte 

Plæner og smukke Blomster samt mange Buskadser og Træer. Den var 

om Sommeren mine Bedsteforældres Opholdssted, her nød de naar 

Vejret tillod det Morgenkaffen og deres Maaltider, og om Aftenen, naar 

Mørket faldt paa, blev Lampen tændt pa Lysthusbordet. I Sommerens 

Løb fik de ofte Besøg af Slægt og Venner, det var da især naar den 

svenske del af Slægten var paa Besøg, at der blev sunget flerstemmig af 

Familiens Medlemmer, af hvilke mange havde gode smukke Stemmer, 

frem for alt Onkel Frank.  

Det er fortalt mig, at det før min Tid var Skik og Brug i Løbet af 

Sommeren, om Eftermiddagen at foretage Ture til Mosen i Ordrup Krat. 

Den medbragte Aftensmad blev spist i Græsset, og Tiden ellers udfyldt 

med Sang og Leg, til Mørket faldt paa. Bedstefader var en stor Ynder af 

disse Ture, det blev kaldt at ”gaa i Marken”. Bedstemoders Broder, Lods 

Niels Strøe, besøgte ofte sin Søster og Svoger paa Tilbagerejsen fra 

Dragør eller Kjøbenhavn naar han havde været ’oppe’ med et Skib. – 

Naar Vejret var godt, plagede han Bedstemoder for at ”gaa i Marken” at 

hun som oftest maatte opfylde hans Ønske. Som Bevis for at disse 

Udflugter var hyppige og begyndte tidlig paa Aaret, tjener følgende 

Udtalelse af et Selskab, der passerede forbi de glade Gæster i Mosen: 

”Naa, nu er det nok blevet Sommer, Baadebygger Hansen er flyttet paa Landet”. 

Foruden disse Smaaudflugter blev mindst en Gang om Sommeren 

foretaget en Familie Skovtur med Vognmand Jørgen Hellerups Char-a-

banes. Turen gik i Reglen til Geel Skov hvor der blev spist til Middag hos 

Skovløberen, Ole Vallerød. Dagen afsluttedes i reglen paa Traktørstedet 

Lottenborg ved Sorgenfri, hvor Aftensmaden blev spist og man derefter 

morede sig med Tale og Sang til Hjemturen blev foretaget sent paa 
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Aftenen. Enkelte Gange erindrer jeg, at Skovturen blev foretaget til 

Frederiksborg eller Fredensborg Slot og en Gang saa langt som til Torup 

Slot i Skaane. 

Mine Bedsteforældre beboede den forreste Lejlighed i Ejendommen paa 

Hjørnet af Strandvejen og Damgaardsvej. Den bestod af et større 3 Fags 

Værelse, 1 mindre 2 Fags – do, 1 Sovekammer – 2 a 3 mindre Værelser 

og 1 Køkken. Den store 3 Fags Stue var forsynet med de bedste Møbler, 

heriblandt 1 Mahogni Chatol, 1 Piano samt forskellige andre Møbler - 

der var og Tæppe paa Gulvet og gode Gardiner for Vinduerne. Den 

mindre 2 Fags Stue var det daglige Opholdssted, og det er derfor altid 

den jeg har for Øje naar jeg tænker paa mine Bedsteforældres Hjem. 

Værelsets Størrelse var meget beskeden og her som i de andre Værelser 

var lavt til Loftet. Det var kun sparsomt møbleret, men alligevel fuld af 

Hygge. Møblerne bestod af en Sofa med svejsede Sidelæn - (Empire) den 

stod langs den nordre Væg. 1 smukt Maghonibord, 1 Bornholmer Uhr, 1 

Lænestol samt 4 Stole, og Kakkelovnen – hvori blev fyret med Brænde. 

Endvidere maa medregnes 1 Bur hvori Papegøjen Jacob havde Plads – 

den havde fulgt med mine Bedsteforældre fra Helsingør – hørte med til 

Familien, og lod ofte sin Stemme høre. Over Lænestolen ved 

Kakkelovnen hang et Litografi af Provsten ved St. Olai Kirke i Helsingør, 

Caspar Johannes Boye – der havde confirmeret Bedstefader, og over 

Sofaen 1 portræt udført i Blyant forestillende Bedstemoders Broder Niels 

Strøe. Gulvet var hvidskuret ved Hjælp af en Skurevisk, Sand og grøn 

Sæbe, det var ikke dækket af noget Gulvtæppe og syntes ikke egnet til at 

betrædes med udendørs Fodtøj, der selv om de blev godt tørte paa 

Maatten var tilbøjelige til at sætte Mærker paa det hvide Gulv. Derfor 

maatte man helst færdes i Strømpesokkerne eller i særlige Hjemmesko. 

Det er med vemodige Følelser mine Tanker beskæftiger sig med denne 

Stue hvor jeg har tilbragt saa mange gode Timer; særlig erindrer jeg 

Vinteren, naar mine Bedsteforældre talte sammen om gamle Dage – og 

lod Begivenheder – Venner og Bekendte passere Revy. Det var sjældent 

Samtalen handlede om Nutiden eller om de Mennesker de selv levede 

iblandt. Jeg mindes saaledes aldrig at have hørt mine Bedsteforældre 

omtale Naboer eller andre af deres Medmennesker paa en nedsættende 
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eller uvenlig Maade i min Nærværelse. Den Finfølelse de herved viste, 

høre til et af de smukkeste Minder jeg har om dem. Bedstemoder havde 

altid været dygtig til Haandgerning – som ældre beskæftigede hun sig 

meget med at strikke og spinde paa sin Rok. Af det fine stærke Hørgarn 

hun spandt, blev vævet Lagener hos min Onkel, Væver Jacob Olsen i 

Vangede. Det var meget holdbare Lagener. Jeg har saaledes selv haft 4 

Par med mig til Søs, og brugte dem i over 11 Aar uden at slide Huller i 

dem – trods den ublide Behandling de var udsat for ved Brug og Vadsk. 

Om Aftenen efter Maaltidet læste Bedstefader sin Avis, naar det var 

overstaaet passiarede han med Bedstemoder, læste en eller anden 

Fortælling for mig – ofte fra F. E. Bojsens – Danske Læsebog. Fader kom 

som regel paa et kort Visit hver Aften og drak en ”Arack Toddy” sammen 

med Bedstefader. 

Bedstemoder læste mange Bøger hun hentede hver 14 Dag en ny 

Forsyning i L. Jordans Lejebibliotek i Silkegade 4. Hun var et Menneske 

med mange Interesser ogsaa for Teater og Kunst – og jeg var vel knap 

mere en 5 á 6 Aar da jeg første Gang fulgtes med hende paa Thorvaldsens 

Museum og den Kgl. Kunstsamling som dengang var anbragt øverst 

oppe i Christiansborg Slot. Som afslutning paa Dagen læste Bedstemoder 

højt for Bedstefader der var gaaet i Seng i Sovekammeret der stødte op 

til Stuen. Oplæsningen fortsatte til Forespørgslen ’sover du Peter’ ikke 

længere blev besvaret. 

Om Søndagen gik Bedstefader i Kirke, en Gang imellem i Gjentofte 

Kirke, for at høre sin gode Ven Pastor Jantzen prædike. Jeg har ofte fulgt 

med ham paa denne Tur som blev foretaget til Fods frem og tilbage – I 

Kirken var jeg da gerne for træt til at høre efter Præstens Ord, men 

heldigvis var Kirkeskibet; en stor smuk Model af Linieskibet Frederik 

den sjette, ophængt udfor vor Plads – og medens Præsten udlagde 

Dagens Tekst for Menigheden, havde jeg en dejlig Tid med at tælle 

Skibets Kanoner, undre mig over det staaende og løbende Gods’ Mystik, 

samt i Tankerne foretage lange Rejser og deltage i sejrrige Kampe. 

Mine Bedsteforældre var i de sidste Aar af deres Levetid legemlig set 

noget svagelige, men de bevarede deres Aandsevner usvækkede til det 
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sidste. De havde levet et langt og indholdsrigt Liv og kendt mange gode 

Dage, men ogsaa Sorg og Skuffelser stiftede de Bekendtskab med – dog 

herom talte de aldrig, lige saa lidt som de beklagede sig over de med 

Alderen følgende Skrøbeligheder 

Paa en værdig Maade afsluttede de deres flittige, beskedne og redelige 

Livsløb. Hvem der ikke personlig har kendt disse to Mennesker vil 

maaske mene, at jeg i min Beundring for dem har overvurderet dem. 

Hertil vil jeg svare med min Moders Ord da hun og jeg en Gang talte 

sammen om mine Bedsteforældres mange og gode Egenskaber: ”En 

Mand som din Bedstefader findes der ikke Magen til.” 

Om Vinterdagene i Mørkningstimerne, sad jeg ofte i Hjørnet af Sofaen, 

der stod i mine Bedsteforældres lune, hyggelige Stue, og hørt dem 

samtale om Minder og Begivenheder fra deres Fortid. Især i deres 

Barndoms Helsingør. Mine Tanker finder ofte Vej tilbage til disse Timer 

og mine Bedsteforældres Samtaler, som jeg endnu erindrer en Del af, og 

som jeg skal forsøge at nedskrive her. Da der vil blive talt en Del om Byen 

Helsingør – om Lodse, Færgemænd og andet Godtfolk vil jeg at bibringe 

en bedre Forstaaelse om Personer og Begivenheder begynde med en 

Omtale af Helsingør. 
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Helsingør, hvor mine Bedsteforældre levede, var meget forskellige fra det 

Helsingør der findes nu 1935. 

Det er ikke saa meget Byens Udseende der er forandret. Thi endnu findes 

mange smukke gamle Bygninger, først og fremmest Kronborg – St. Olai 

Kirke – det gamle Kloster – og mange velbevarede Gader og Stræder. 

Alt det ydre er til Dels endnu i Orden og med nogen Fantasie er det let 

af fylde Rheden igen med Skibe, hvoraf nogle ligge redende for deres 

Ankre medens andre er under Sejl – Færgemændene og Lodserne passer 

deres daglige Dont i de grøntmalede eller tjærede Baade – let kendelige 

paa at Færgebaadene har et F og Lodsbaadene den bekendte røde Stribe 

i Storsejlet. Jeg har ofte hørt Bedstefader fortælle om de mange fremmede 

Søfolk der færdedes i Gaderne naar de havde Landlov – om Tolderne, 

Skibshandlerne og Skibsklarerne. Af sidstnævnte Medborgere var de 

fleste af udenlandsk Oprindelse, især engelske. Kontoristerne paa 

Skibsklarernes Kontorer var derimod danske, men mange af dem havde 

honette Ambitioner – og gjorde sig meget Umage for at syne mere 

engelske end deres Principaler – De blev derfor i daglig Tiltale paa Grund 

af deres Naragtighed, benævnede som ”Sir Petersen” eller ”Lord Hansen” 

af de sarkastiske Helsingørborgere. Paa Helsingør Skibsbro færdedes 

mange forskellige Mennesker, der alle havde deres Erhverv ved Søen – 

saasom Water Clerkes – Brokapere, Færgemænd, Lodse – Toldere – 

Kadrejere – Smuglere mv. Smugleriet blev drevet ganske aabenlyst, og 

det var en god Forretning at smugle – Cognac, Rom og andre Spiritus fra 

Danmark til Sverige. Toldvæsenet arbejdede sammen med Smuglerne, 

naar Smuglergodset skulde sendes fra Danmark til Sverig, idet 

Smuglergodset laa opmagasineret i Toldvæsnets Pakhus – det var kun 

naar Smuglerne arbejdede i modsat Retning, at danske Smuglere og 

Toldere var bitre Modstandere. Smuglerne hentede deres Gods i 

Hemmelighed fra Pakhuset naar de skulde ud paa en af deres 

Ekspeditioner – saafremt en saadan mislykkedes, bragtes Godset tilbage 

i Havnen igen – og Fade, Tønder m.m. trilledes i Ro og Mag ved højlys 

Dag igen ind i Pakhuset for at afvente en anden og gunstigere Lejlighed 

for et nyt Forsøg. 
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Smuglerne var i Besiddelse af særlig letbyggede og letroende Baade med 

8 til 12 roere, der hver behandlede sin Aare. Bedstefader havde bygget 

flere af disse Baade – de saakaldte ”Sniper”. Senere da Tolderne prøvede 

paa at bekæmpe Smuglerne med deres egne Vaaben bestilte det svenske 

Toldvæsen ogsaa Baade hos Bedstefader af lignende Type som 

Smuglernes. Selv da han boede i Skovshoved, byggede han ifølge min 

faders Meddelelse 2 Sniper til Toldvæsenet i Helsingborg, hver paa 12 

Aarer. Da Baadene var færdige, sendte Toldvæsenet Folk til Skovshoved 

for at ro dem til Helsingborg. Hændte det at en dansk Smuglerbaad med 

Kontrabande blev anholdt indenfor det svenske Sø-territorium, var det 

en højst alvorlig Sag for de Ombordværende, saafremt der kunde rejses 

Tiltale mod dem for Smugleri 

Smuglerne søgte da naar der var Fare paa Færde, i Tide at skaffe de 

ulovlige Vare af Vejen, enten ved at kaste Godset udenbords og sænke 

det eller ved at slaa Fadene i Stykker i Baadene og kaste Staverne 

overbord. Under Forfølgelsen af en Smuglerbaad, lastet med fin fransk 

Cognac, maatte man tilsidst gribe til den Udvej, at slaa Bunden ud paa 

Fadene saa Indholdet løb ned under Bundtiljet i Baaden. Toldvæsnet 

overhalede noget efter Baadene og undersøgte den, men Baaden var tom 

for Gods og fraregnet en dejlig Duft af Cognac, fandtes intet mistænkelig 

ombord. Smuglerne fik da Lov at fortsætte deres Sejlads og da de svenske 

Toldere havde fjernet sig et Stykke, bemærkede de at Smuglerne 

begyndte at øse deres Baad. Tolderne saa til deres store Forbavselse, at 

den der udførte dette Arbejde, alt som han øste, hyppig førte Øsekarret 

til Munden og tog sig en god Slurk af Indholdet. At det var en ganske 

særlig slags Bundvand blev de hurtig klar over. 

Et andet mærkelig Folk der levede paa Søen og handlede med 

Skibsbesætningerne fra deres Baade, var ”Kadrejerne”. De solgte Klæder, 

Brød, Brændevin og mange andre Ting, samt besørgede Breve i Land for 

Søfolkene. 

De havde ikke alle sammen noget godt Rygte paa sig, idet mange af dem 

ikke tog det saa nøje med Betalingsmidlerne. Kunde de ingen Penge faa 
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for deres Varer betænkte de sig ikke som Vederlag at modtage 1 eller 2 

Sække Korn stjaalet af Lasten eller en Kvejl Tougværk fra Kabelrummet. 

Meget ofte blev Rheden besøgt af Orlogsskibe til tider hele Flaader. Ved 

en Lejlighed da nogle store russiske Linieskibe laa opankrede paa 

Rheden havde de gjort Indkøb af flere Længder Kabeltov hos Helsingør 

Reberbane. Transporten af Tovene fra Reberbanen til Havnen blev 

udført paa denne ejendommelige Maade, at en lang Række af Matroser 

cirka 200 Mand vandrede i Gaasegang og hver især bar en del af det 

svære udrullede lange Tov paa deres Skuldre. Turen gik gennem Byens 

Gader og Smøger ned til Skibenes Barkasser i Havnen. Til mine 

Bedsteforældres Minder hørte ogsaa Slaverne paa Kronborg om hvilke 

de ofte talte, men om disse ulykkelige Medmennesker kan læses i de 

forskellige Bøger der er udgivne og som omhandler Helsingør. 

Sammesteds kan ogsaa læses om Pintsefesterne i Hammermølleskoven, 

som mine Bedsteforældre ogsaa omtalte. Skoledrengene fandt ogsaa den 

Gang paa mange Spilopper – maaske paa flere end de gør nu til Dags. 

Temmelig grovkornede maa det nok kaldes; naar drengene under 

Gudstjenesten i St. Olai Kirke, med solidt Sejlgarn syede Skørterne 

sammen paa en Række af gamle Hospitalslemmer fra St. Maria Kloster, 

der sad Side om Side, i Kirkestolene. 

Helsingør var i de Tider en By med meget Liv i Gaderne hele Døgnet 

rundt. Det var en stor Søfartsby og der fandtes derfor mange Ølstuer, 

Beværtninger og letlevende Kvinder. Bedstefader fortalte det var en 

yndet Folkeforlystelse i Aftnens og Nattens Løb at se Vægterne 

transportere Urostifterne fra Beværtningerne eller Gaden til 

Rådhusarresten, i Reglen baaret paa en Stige, hvortil Vedkommende var 

fastsurret. 

Om Vinteren naar Skibsfarten paa Grund af Isforholdende var ophørt 

bredte der sig en vis Ro og Stilhed over Byen. Den store Del af Byens 

Borgere som om Sommeren var beskæftigede ved Skibene og derfor ikke 

fik meget Frihed benyttede nu Tiden til at feste. Man holdt Selskaber eller 

arrangerede Kaneture i Fællesskab til Hørsholm hvorfra Hjemturen 

foregik om Natten under Fakkelbelysning. 
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Om Vinteren var Sundet meget ofte tillagt med Is, og der var da der en 

herlig Tumleplads for Drengene. Det fornøjelige og nyttige kunde her 

forenes med hinanden. Samtidig med en Slædetur var det muligt at pilke 

et godt Knippe Torsk til Middagen.  

Paa Isen kunde foretages længere Udflugter. Siddende paa Slæden med 

en kort Pigkæp i hver Haand og en lang Styrestang bagud for Slæden, 

var det mulig at pigge Slæden fremover med god Fart paa jævn Is. 

En Tur over under den svenske Kyst var med østlig Vind noget besværlig 

men Anstrengelserne blev rigelig belønnede, naar den medbragte Mast 

og Sejlet blev rejst paa Slæden, og det bar hjemover i susende Fart for 

den friske Vind. Bedstefader fortalte, at det under en saadan Tur nær var 

gaaet ham galt, idet han selv med Slæde, Mast og Sejl kørte lige ud i et 

stort Pilkehul i Isen. 

Endskjøndt der var god Fart paa Slæden, kom han heldigvis ikke ind 

under Isen, hvilket ville have været den visse Død, men bjærgede sig igen 

op paa det Tørre, efter en forsvarlig Dukkert. 

Da min Bedstefader var mellem 14 – 15 Aar blev han confirmeret. Det 

var hans Faders Mening, at han skulde uddannes til Lods, saaledes som 

Tilfældet havde været med alle Slægtens mandlige Medlemmer. 

Det var ganske vist en haard Skole at gaa igennem inden man naaede saa 

vidt at faa sit Lods Patent, men det var Anstrengelserne værd. I Foraaret 

1835 blev Bedstefader forhyret med en Skonnert som Skibsdreng. Paa 

Rejsen op i Østersøen blev Lasten losset i Kronstad. Fra denne By havde 

Bedstefader følgende Erindring: 

Det var Skik i Kronstad, der var en Krigshavn, at Skibene for Brandfarens 

Skyld ikke maatte have Lys ombord eller Fyr paa Kabyssen under 

Opholdet i Havnen. Naar Maden skulde koges til Skibsbesætningen 

maatte dette ske i et stort Kogehus, Sand (?), hvor Kokkene fra de 

forskellige Skibe mødte op med Potter og Pander samt de forskellige Dele 

hvoraf Maden skulde tilberedes, saasom Ærter, Flæsk, Gryn og 

Svedsker. Endvidere maatte medføres en god Forsyning Brænde og 

Pindebrænde. 
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I Kogehuset galdt det om for Kokkene at have Øjnene med sig ikke alene 

ved Tilberedningen af Maden, men ogsaa med de mange Tyve der 

luskede om paa Stedet og gjorde dette berygtet. Om alt dette var han 

advaret ved sin Bortgang fra Skibet, alligevel skete det ofte for en stakkels 

lille Skibsdreng og saaledes ogsaa for Bedstefader, at først Brændsel og 

da han skulle lede efter dette senere Madvarerne blev stjålet fra ham. Som 

det kan tænkes fik han ikke den venligste Modtagelse af en sulten 

Skibsbesætning, da han med sine Tomme Gryder meldte sin Ankomst 

ombord. Bedstefader havde ikke stort Lyst til det søfarende Liv, han 

ønskede at blive Skibsbygger, men da hans Fader var meget uvillig til at 

føje ham i hans Ønske, kom han først i Lære efter Faderens Død 1837. 

Bedstefader var da 17 Aar gammel. Haandværkere og Tjenestefolk var 

ikke ansete i Helsingør – de bestod for en stor Del af Tilflyttere og 

Udlændinge (Tyskere).  

Hans Læremester var Baadebygger Søren Jensen i Helsingør. Efter at 

være udlært arbejdede han nogle Aar hos sin Læremester og begyndte 

vistnok som selvstændig Mester i Aaret 1845. Han udførte en del 

Arbejder for Skibsbygmester Barfod, desuden Arbejder for 

Færgemændene, Lodseriet og Toldvæsenet, og byggede adskillige Baade 

af Typer, der i den Tid blev benævnet Sjottinger og Sniper. 

Bedstefader fæstede den 27. juni 1847 en Lejlighed hos Christoffersen i 

Anne Queenstræde. Hans Værksted har ligget ved Stranden ikke langtfra 

dette Stræde, der endnu omtrent 100 Aar efter at Bedstefader tog Bolig 

her, ikke har forandret sig synderlig i Udseende. Juleaftensdag 1847 blev 

Bedstefader gift med Inger Christine Strøe, Datter af Lods Anders 

Nielsen Strøe. I Aaret 1851 rejste Bedstefader til Skovshoved og lejede 

en Plads hos Fisker Peter Jensen Kullebo. 

Lejemaalet gik i Orden den 18. Maj 1851. Paa Pladsen blev bygget et 

Værksted og snart efter var han travlt beskæftiget med sin første 

Nybygning der blev efterfulgt af mange andre. Han fæstede Lejlighed hos 

Fisker Jens Jensen Skov og flyttede ind i denne den 12. August 1851. 

Søndagen efter, den 24. August kom hans Kone og 2 Børn fra Helsingør. 

Bedstefader skriver i den Anledning i sin Dagbog lidt beklemt ved 
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Tanken om at have forladt Slægt og Venner og nu være bosat mellem 

Fremmede uvis paa hvad Fremtiden vil bringe: ”Gode Gud! Giv os her vort 

Helbred og vort daglige Brød” 

Dette Ønske fik han opfyldt fuldtud. Da Bedstefader begyndte dette ny 

Afsnit af sit Liv som Baadebygger i Skovshoved var han 31 Aar gammel. 

Han havde ikke mange Penge til at begynde en Forretning med – En Del 

Penge laante han af gode Venner i Helsingør. For Venner i Helsingør 

udførte han sine første Arbejder og blev snart bekendt som en god 

Baadebygger. En Del Bestillinger blev gjort hos ham det allerførste Aar, 

blandt andet en stor Lodsbaad til Kjøbenhavns Lodseri (”Ørnen”). En 

værdifuld Hjælper fandt han i sin Kone, der ikke alene forstod at passe 

sit Hjem, men med sit venlige og livlige Sind var ham en stor 

Opmuntring. For yderligere at hjælpe paa det lille Hjems Indtægter, 

begyndte hun en mindre Skole som hun dog efter nogle Aars Forløb igen 

maatte opgive, efter at hendes Pligter som Husmoder var blevet for 

omfattende og forøvede hele hendes Tid og Arbejde. 

Om mine Bedsteforældres første Aar i Skovshoved ved jeg ikke meget at 

fortælle, men om en meget vigtig Begivenhed fortælles saalunde; 

Bedstefader havde færdigbygget en ny Baad til en Fisker i Taarbæk og 

vilde sammen med en Medhjælper sejle Baaden til Taarbæk hvor den 

skulde afleveres. Vinden var vestlig med Byger og Bedstefader havde 

været saa uforsigtig ikke at ballaste Baaden tilstrækkelig. Følgen var, at 

denne efter en kortere Tids forløb, kæntrede i en Byge og snart efter laa 

med Kølen i Vejret. Heldigvis kom Bedstefader og hans Hjælper klar af 

Baaden, og da de begge var gode Svømmere fik de reddet sig op paa 

Baadens Bund. Nu varede det en god Tid før Ulykken blev observeret fra 

Land og Hjælp blev afsendt. Afstanden fra Landet var for stor til at dette 

kunne svømmes op fra Baaden. Det var Vinterdage og Vandet var koldt. 

Der var kun et at gøre, nemlig at holde sig fast ved Kølen af Baaden. Men 

dette var et meget ubehageligt Opholdssted der maatte stadig kravles fra 

den ene Ende af Kølen til den anden for at holde den næsten nedsunkne 

Baad der var meget levende i Søen i Balance. Desuden vadskede iskolde 

Søskvulp uafladelig over de to Forulykkede til de endelig bleve 

observerede og bjærgede. Bedstefader glemte aldrig denne Begivenhed, 
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men samlede hvert Aar paa Aarsdagen sine nærmeste om sig til Minde 

om ”Redningsdagen den 16 Jan. 1852”. 

Efter nogle Aars Forløb byggedes et nyt Værksted paa en Grund købt af 

Gaardejer Peder Pedersen, Damgaarden i Aaret 1856. Grunden var cirka 

5000 kvadrat Alen og laa paa Hjørnet af Damgaardsvej og Strandvejen. 

Paa Grunden fandtes 2 ældre Huse hvori nogle Familier boede til Leje. 

Et nyt Værksted blev bygget 1862, samtidig blev et af de ældre Huse 

istandgjort og blandt andet løftet 18’’ fra Grunden ved Hjælp af Bomme. 

Mine Bedsteforældre flyttede ind i dette Hus den 9 Maj 1862. Paa 

Grunden blev foretaget et større Planeringsarbejde, blandt andet 

Udgravninger af den gamle Søskrænt. Et nyt, større Beboelseshus blev 

nogle Aar senere bygget paa Grunden og Haven fuldført. Huset var 

færdig til Indflytningen der fandt sted den 11 November 1871. 

 

Bedstefaders Initialer paa Nordgavlen af det ny Hus. 

Senere efter Bedstemoders Død, da Værkstedet blev flyttet til 

Tømmerpladsen ved Søen, blev der i Aaret 1856 bygget endnu et Hus 

paa Værkstedets gamle Grund. Huset fik Navnet ”Christines Minde”. Paa 

det Grundstykke ved Søen øst for Strandvejen der ogsaa var afkøbt 

Damgaarden, blev efter forskellige Opfyldningesarbejder i Aaret 1874 

bygget et Hus hvori min Fader fik Bolig. Ved Tømmer pladsen blev 

foretaget flere Opfyldninger ud i Søen. Et solidt Bolværk blev 

nedrammet, og et Stenglacis anbragt af store Søsten, til Beskyttelse mod 

Sø og Is. Der blev ligeledes bygget et Slæbested og anlagt en Have. 
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Senere hen har gentagne Udvidelser af Strandvejen samt senest af 

Damgaardsvej fraskaaret store Stykke af Haverne og af Pladsen. I disse 

Ejendommes nuværende Tilstand ses derfor kun et forvrænget Billede af 

fordums Skønhed. 

Det vil af Ovenstaaende fremgaa at Bedstefader har været meget aktiv 

mellem sit 30. og 50. Aar, idet han ikke alene oparbejdede sin Bedrift 

men som nævnt ogsaa foretog omfattende Byggerier mm. 

Bedstefader havde foruden Leveringen af Baade til hjemlige Kunder ofte 

Bestillinger til Udlandet. Han har saaledes leveret Lodsbaade til Lybæk 

og til Kronstad. I en længere Aarrække leverede han ogsaa Baade til 

Kockums Skibsværft i Malmø. I den anledning købte han Grund i 

Malmø og byggede her et Værksted. 

Af de mest fremtrædende Kunder kan følgende nævnes 

Kjøbenhavn Lodsvæsen 

Færgelauget i Kjøbenhavn 

Krydstoldvæsnet 

Fyr og vagervæsnet 

De Danske statsbaner 

Det forenede Dampskibsselskab 

Thingvalla selskabet 

Averhofman kallatet 

Helsingør Skibsværft 

Kockums Værft, Malmø 

Talrige Fiskere i Skovshoved og Taarbæk 

Samt andre tilfældige Kunder 

 

Det var ikke usædvanligt at omkring 40 stk. Baade var i Ordre samtidigt. 

Noget nøjagtigt Tal paa det Antal Baade han udførte i de 48 Aar han 

virkede som Baadebygger i Skovshoved kan ikke opgives, men det 

formodes at være omkring ca. 1200 stk. 

Af de Folk, der har været Bedstefaders Medhjælpere, maa først og 

fremmest nævnes Sønnerne Christian (min Fader) og Anders. 
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I mange Aar arbejdede Bedstefaders Lærekammerat ”Jens Eriksen” hos 

ham. Han har vistnok været en af Bedstefaders allerførste Medhjælpere, 

som har fulgt med ham fra Helsingør. Jens Eriksen havde faret en Del til 

Søs og havde ogsaa boet i New Orleans nogle Aar. 

Han førte et noget uregelmæssigt Liv og arbejdede sjældent paa den af 

Ugens Dage, der hedder Mandag. Han var fuld af mange spøgefulde 

Indfald. Jeg skal saaledes fortælle om et – af de uskyldigste – som ofte 

blev gentaget. 

Det hændte ofte, at Bønderne paa Vejen til Byen med Tørv kom kørende 

forbi ”Tømmerpladsen”. I Reglen sad Bonden paa Agebrættet, foran 

Læsset, blidelig hensunken i en Døs – med Hovedet dybt nede i Kavajens 

opsmøgede Krave, alt imens Hestene luntede foran Vognen med 

nikkende Hoveder. Naar et saadant Billede paa Ugidelighed passerede 

forbi Folkene paa Tømmerpladsen hændte det ofte, at en af dem sagde 

”Ahh, Jens, tag og giv os et Praj”. Jens Eriksen der havde en kraftig Røst, 

satte da i med et gennemtrængende Raab, som det bruges ombord naar 

der i haardt Vejr prajes til vejrs. Det havde en forunderlig oplivende 

Virkning – Hestene slog over i Galop og Bonden blev med et saa 

spillevende som om han havde hørt Dommedagsbasuner. Jens Eriksen 

døde omkring 1882 og jeg kan derfor dunkelt huske ham. Mere levende 

er Mindet om Ole Olsen, en Fiskersøn fra Skovshoved, der i over 40 Aar 

arbejdede, først hos Bedstefader og senere hos Fader. Han var en god og 

trofast Arbejder der var vor Familie meget hengiven. Vi Børn holdt meget 

af denne venlige Mand, der havde kendt alle os Søskende fra Børn 

En af Bedstefaders første Lærlinge hed Christian Hansen. Han var en del 

ældre end Fader og blev derfor kaldt ”Store Christian”. Han sejlede en Del 

til Søs og var i mange Aar ansat som Tømmermand hos Færgemand 

Aanonsen paa Kjøbenhavns Toldbod. En anden Lærling hed Otto Rybel, 

han blev senere selv Mester i Skovshoved. Bedstefader have en Nabo 

Toldbetjent Raaskov – han døde temmelig tidlig fra Kone og mange 

smaa Børn – 1 af Drengene ved navn Carl var i Lære og arbejdede senere 

som Svend hos Bedstefader. 1 datter ved Navn Anna tjente i mange Aar 

som Pige i Huset og fortjener at mindes for den Omhu, hvormed hun 
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plejede Bedstefader de sidste Aar af hans Levetid. Af andre, der har været 

Lærlinge og arbejdet som Svende kan nævnes Johan Frederiksen, Søren 

Svendsen, Peter Fuhlmann, Andreas Jensen og flere. 

Blandt Bedstefaders Venner bør omtale Major Hansen, han var 

Skibsreder i Kjøbenhavn og ejede blandt andet en Ejendom i Skovshoved 

paa Hjørnet af Strandvejen og Teglgaardsvej, hvor han boede om 

Sommeren. Majoren var meget glad for Bedstefaders Selskab, viste ham 

megen Venskab og hjalp ham ofte med Raad og Daad. Han var ugift og 

havde en Husbestyrerinde ved Navn Christiane samt en Kudsk der hed 

Peter. 

Naar han flyttede ud til Skovshoved om Sommeren bragte Kudsken 

Peter Majorens Stol hen i Værkstedet, Majoren var nemlig meget 

interesseret i Baadebyggeriet og kom hver Dag paa Besøg, han sad da i 

Værkstedet i sin Stol og fulgte Arbejdet, medens han røg paa sin lange 

Pibe. Naar Piben var udrøget maatte en af Lærlingene hjem hos 

Christiane og faa den stoppet. Majoren ejede 10 á 12 Brigger, der sejlede 

paa Brasilien efter Kaffe - de havde poetiske navne saasom Cora, Elisa, 

Emanuel. Bedstefader udførte en hel Del Arbejde til disse Skibe og det 

var Reglen at Bedstefaders Lærlinge efter udstaaet Læretid blev 

forhyrede som Tømmermænd i Briggene.  

Om Majorens Husbestyrerinde Christiane bliver fortalt, at hun havde en 

usædvanlig stor Næse med en stærk, rød Kulør; desuden havde hun altid 

en Papegøje paa Skulderen. Christianes iøjenfaldende Ansigtsprydelse 

blev Aarsag til følgende lille Hændelse. Nogle Studenter kom i løftet 

Stemning forbi Majorens Havelaage hvorfra Christiane med Papegøjen 

paa Skulderen betragtede de hjemvendende Skovgæster. En af 

Studenterne gik høflig hen til Christiane og spurgte om Vinhandleren var 

hjemme. Christiane svarede i en mut Tone at her boede ingen 

Vinhandler, men en Major. ”Jeg beder meget undskylde”, sagde Studenten, 

”jeg troede det var en Vinhandler efterdi han har hængt Skiltet ud.” 

Christiane fik en tragisk Død, hun druknede sig i Kanalen i 

Charlottenlund Skov. Den triste Begivenhed er skildret i følgende lille 

Vers, forfattet af en samtidig Skovser: 
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”Der er ingen paa den Jord 

Der har en Næse saa stor 

Som Christiane 

Der bor 

Paa Nord. 

Hun drukned sig i en Kanal 

Majoren han blev saa lynende gal” 

Cirka 1870 

En anden af Bedstefaders Venner var Agent Thomsen, der boede i 

Ejendommen kaldet Strandslottet nærved Hulvejen i Skovshoved. 

Min fader har fortalt mig, at dette Venskabsforhold blev indledt ved en 

Begivenhed, der paa Grund af sin alvorlige Karakter gjorde et dybt 

Indtryk paa Familiens Medlemmer. 

Bedstefader havde bygget en Baad til Agent Thomsen, men han havde 

en Del Vanskeligheder med at faa den betalt, og søgte derfor Agenten 

personlig paa dennes Bopæl og krævede ham for sit Tilgodehavende. 

Fader fortalte, at Bedstefader blev vist ind til Agent Thomsen, der sad 

magelig henslængt paa en Sofa. Uden at rejse sig eller byde Bedstefader 

en Siddeplads spurgte han om hans Grunde. Han krænkede dernæst 

Bedstefader ved at fremkomme med nogle Urigtigheder og angav disse 

som Grunden til at han nægtede at betale Regningen. Da Bedstefader 

nok har været en Del opfarende under den paafølgende hidsige Samtale 

– han sagde blandt Andet: ”Jeg kender den rette Grund – I vil ikke betale for I 

har ingen Penge” – fik dette Agenten til helt at tabe Selvbeherskelsen, han 

greb en Hundepisk og for med denne i den løftede højre Haand hen imod 

Bedstefader, der blev staaende ganske rolig, og saa uden at blinke, 

Agenten lige i Øjnene – denne besindede sig og blev rolig. Bedstefader 

forlod da paa værdig Maade, uden Molest, Agentens Hus og fik ogsaa 

senere sin Regning betalt uden videre Udskydelse. 

Nu skete det et Aarstid efter denne Begivenhed, at Bedstefader blev valgt 

til Medlem af Sognets Sundhedskommision. Da Agent Thomsen ogsaa 
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var Medlem af Kommissionen var Bedstefader ikke rigtig glad ved 

Hvervet, men da han havde hørt at Agenten personlig havde foreslaaet 

Bedstefader som Medlem, modtog han Valget. 

Da han indfandt sig den første Mødeaften kom Agent Thomsen ham 

straks i Møde og bød ham velkommen. Han beklagede alt det kedelige 

der var sket og foreslog at de skulle være Venner. Noget skamfulde talte 

de om nogle af nævnte Aftens Begivenheder og Bedstefader spurgte 

Agenten om han syntes han havde opført sig som en Cujon eller som en 

Mand. Hertil svarede Agenten: ”De opførte dem som en Mand – som en 

tapper Mand – min kære Hansen”, hvorpaa han puttede sin højre Arm, som 

en Gang havde været løftet truende mod Bedstefader omkring hans 

Skulder. 
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Mine Bedsteforældre havde 7 Børn 

Andrea – født: --- 

Gift med Vognmand Niels Nielsen, Ejer af Brødrene Nielsens 

Vognmandsforretning. Hun blev Enke efter 18 Aars Ægteskab 1892, og 

var derefter selv Ejer og Leder af Forretningen. I Ægteskabet var 3 Børn 

– Sønnerne Hakon og Niels Aage der senere overtog Forretningen og 

Datteren Ingrid. 

 

Christian – født den 31/12 1851 – død 1939 

Gift med Emma Henriette. Datter af Arbejdsmand Jens Jensen. Udlært 

som Baadebygger og var senere Faderens Medhjælper, indtil han efter 

dennes Død 1899 – overtog Forretningen. I Ægteskabet var 10 Børn – 

Christian – Svend – Ingeborg – Anders – Edvard – Niels – Meta – 

Osmund – Inger – Henri 

Anders – født 17 juli 1854 † 1930 

Gift med Sarah. 

Udlært som Baadebygger, senere Faderens Medhjælper – Bestyrer og 

senere Ejer af Værkstedet i Malmø. Rejste i Aaret 1884 til Melbourne i 

Australien. I Ægteskabet var 2 Børn. Sønnen Freeman, der deltog i 

Verdenskrigen paa engelsk Side og i 1918 afgik ved Døden i Paris, 22 Aar 

gammel – Nedbrudt efter 4 Krigsaars haarde Strabadser. Datteren Inger 

– gift med Civil Engineer Eric O. Connel. 

Maria født 25 Januar 1856 – 1934 

Gift med 1ste Maskinmester Edvard Saltoft. Blev Enke 1886 – hendes 

Mand druknede ved Damperen Kjøbenhavns Forlis i Nordsøen udfor 

Horns Rev. 

I Ægteskabet var 2 Børn – Sønnen Edvard og Datteren Alla (Hanne). 

 

 



J. P. C. Hansens Familie Optegnelser    Side ~ 25 ~ 

1ste version – 26.03.2021 

Christine født 21 Januar 1858 

Ugift. Efter Søsteren Marie var blevet Enke, har de to Søstre boet 

sammen og med Dygtighed gennem deres Arbejde selv sørget deres eget 

og de to Børns Eksistens. 

 

Meta født 30 November 1860 

Gift med Forretningsdrivende Frantz Falkner, Stockholm 

I Ægteskabet var 6 Børn – Dana, Hakon – Fanny – Ada – Eva – Stella 

(Sigvard født ca 85, død ca. 1 måned gammel, Frans, født ca. 87, d. nogle 

dage gammel) 

 

Hakon født 13 Juni 1866 

Gift med Anna      *2. januar 

Uddannet paa Handelskontor – rejste i Aaret 1891 til Brasilien – 

Konsulatssekretær i Santos – Buenos Aires – Ingen Børn. 
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Min Bedstefader har fortalt mig, at hans Slægt i mange Led tilbage i 

Tiden havde levet og virket som Færgemænd og Lodser i Helsingør. 

Før jeg begynder at omtale Bedstefaders og Bedstemoders Slægt, hvoraf 

de fleste af Medlemmerne var Færgemænd eller Lodse vil jeg ganske kort 

omtale disse Erhverv. 

En Færgemand var Ejer af en eller flere større eller minde Baade og 

havde adskillige Hjælpere – Færgekarle eller Færgedrenge – i sin 

Tjeneste. Færgeriet omfattede ikke alene Transport af Personer og Gods 

fra Helsingør til Skibene paa Rheden men ogsaa tværs over Sundet til 

Helsingborg, til de svenske og danske Kystbyer, i Sundet mod Syd, dog 

ikke længere ned end til Vedbæk Toldsted. Endvidere paatog 

Færgemændene sig at bjærge Skibe der var i Nød eller strandede, samt 

under Isvintre at indise Skibene. 

Færgemændende besørgede ogsaa Lodsning og Ladning af Skibe paa 

den (….) Rhed 

Færgemændende var samlede i et Laug og Indtægterne gik i en fælles 

Kasse for senere at uddeles til Færgemanden efter bestemte Regler. 

Færgemandsbestillingen gik i Arv til en Søn eller til Færgemandens 

Enke, saafremt der ingen Sønner fandtes. Saafremt Enken giftede sig 

overgik Bestillingen til hendes ny Mand. Det skete derfor ofte, at en Enke 

godt til Aars giftede sig med en af sin afdøde Mands Færgekarle, meget 

yngre end hende selv, for at han kunde overtage Bestillingen. 

Færgemændene var godt farvandskendte og havde før Lodseriets 

Oprettelse udført Lodsningen af Skibe fra Kullen til Dragør Tønde. 

I Aaret 1775 blev oprettet et særlig Lodslaug, og den 10. september 1778 

blev udstedt en Anordning fra ”Det allernaadigst priviligerede Lodsselskab 

udi Helsingør”. I denne anordning findes meget strænge Ansvars og 

Straffebestemmelser for Lodsene i Tilfælde hvor disse udviste 

Udygtighed eller havde været forsømmelige. For særlige grove 

Forsømmelser var der saaledes Dødsstraf. 

For at være Lods og udføre denne Gerning tilfredsstillende var det derfor 

ganske nødvendig at have en grundig og fyldestgørende Uddannelse. 
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Lodsene opfyldte disse Krav og var meget ansete for deres Dygtighed. 

Det hedder blandt andet i Anordningen – At en Lods i Lighed med en 

Officer skulle modtages med Honnør, naar han kom ombord i et 

Orlogsskib. Af denne Grund regnede Lodsene sig standsmæssig at staa 

et Trin eller to højere end Færgemændene, der ikke var berettigede til at 

modtage en sådan Honnør. 

Det kunde hænde naar Vinden i længere Tid havde været kontrær, at op 

til 400 Skibe paa en Gang var samlet paa Helsingør Rhed, afventende en 

gunstig Vind for at fortsætte Sejladsen Syd eller Nordpaa. Der var Skibe 

fra mange forskellige Lande og Skibe af meget varierende Bygning og 

Størrelse. Alle Skibene havde Grund i Land, de fleste for at betale en 

Afgift af Ladningens Værdi, den saakaldte Sundtold til ”Hans Majestæt 

Kongen af Danmarks” Kasse paa Toldkammeret i Helsingør. Man 

kunde derfor paa Helsingør Skibsbro møde Repræsentanter for næsten 

alle søfarende Nationer, og der høre lige saa mange forskellige 

Tungemaal. Paa saadanne travle Dage, naar Rheden var fyldt med Skibe 

og Pengene strømmede ind i Kongens Kasse, saavel som i mange 

Helsingørborgeres Lommer, havde Lodse og Færgemænd ogsaa en 

indbringende om end besværlig Tid. Det var et storartet Skue naar 

Vinden efter i nogen Tid at have været kontrær drejede sig saaledes at 

Skibene kunne benytte den, gøre Sejl og holde ned gennem Sundet. 

Pludselig fik alle travlt med at komme af Sted. Ankrene blev lettede og 

Sejlene satte. Opsange shantees (?) og Raab lød ud over Rheden hvor 

Færge, Lods og Skibsbaade krydsede for at sætte Skibsmandskab – 

Proviant eller Besætningerne ombord. Alle havde Hastværk med at 

komme ombord – gøre Sejl og udnytte den gunstige Vind, der saa længe 

havde ventet paa sig, og maaske snart kunde dø bort igen. 

Det maatte for en Ukendt synes umuligt for Færgemændene mellem de 

mange hundrede Skibe, hvis Master næsten dannede en Skov paa Havet, 

at finde det bestemte Skib hver især havde Grunde til; men det lykkedes 

dog uden nogen Vaklen at finde det ene og rette. I Løbet af faa Timer er 

alle Skibene lettede og ses nu i en lang Række Side om Side bære ned 

gennem Sundet. Den forladte Ankerplads bliver efterhaanden optaget af 

andre Skibe kommende ind nordfra hvor de har ligget til Ankers i 
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Hornbækbugten eller har holdt sig krydsende i Kattegat udfor Kullen. De 

ankrer nu efterhaanden alle op. Kaptajnerne ombord er meget opsatte 

paa at faa deres Forretninger afsluttede før den gode Vind igen løjer af. 

Helsingør Baadefolk, dvs. Færgemænd og Lodser var bekendte ude i 

Verden for den Dygtighed hvormed de betjente deres Fartøjer. Naar 

saaledes Skibene for en frisk Norden kom lænsende Sundet ind, ligger 

Lods og Færgemænd ude i Farvandet ved Lappegrunden, klar til at yde 

deres Tjeneste. Giver et Skib til Kende, at det ønsker deres Bistand, 

holder Baaden dristig ned for Bringen af den i god Fart fremduvende 

Sejler. Den syntes lige at undgaa en Nedsejling – dette er dog kun 

tilsyneladende, for det er velberegnet og et Øjeblik efter er Baaden løbet 

langs Siden. Folkene i Baaden fanger den tilkastede Line, hvorefter 

Lodsen kravler ombord og snart efter staar han paa Dækket. Allerede 

inden han naar hen agter paa Halvdækket tilvinker han Rorsmanden sin 

første Ordre. Meget ofte udføre Lods og Færgefolkene for 

Skibsbesætningernes undrende Øjne med deres store tunge Baade – 

Manøvrer der af Baadens Fører og hans Folk kræver god Bedømmelse, 

Behændighed og Mod for ikke at mislykkes. 

Foruden gode Sømandsegenskaber maatte Lodsene være i Besiddelse af 

almindelige Dannelse. Det var saaledes nødvendig for en Lods at kunne 

tale flere Sprog, at kunne omgaas Mennesker og opføre sig som det er 

passende i godt Selskab. 

Jeg har allerede nævnt nogle enkelte af de Ejendommeligheder der var 

medvirkende til at skabe Helsingørs Verdensry – og det vilde næppe være 

rigtig at undlade Omtale af noget som ganske særlig blev erindret af de 

besøgende Skibsbesætninger – nemlig Pryglene der vankede paa 

Helsingørs Skibsbro. 

Om Aftenen naar Toldkammeret og Skibsklareringskontorerne var 

lukkede, faldt der en vis Ro over Havnen og Omgivelser. Færgekarlene 

havde meget lidt at bestille, de opholdt sig da paa Broen hvor der til Tider 

kunde være meget livligt, ikke mindst fordi de besøgende Søfolk ofte var 

beskænkede og opførte sit paa en højrøstet og dominerende Maade – 

Politiet og Vagten paa Broen havde i Reglen ikke meget Lyst til at give 
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sig i Lag med de ofte raa og voldsomme Søfolk. Et saadant Sammenstød 

havde altid Legemsbeskadigelser og forrevne Klæder til Følge. De 

overlod derfor hellere end gerne dette Hverv til Færgekarlene og deres 

Hjælpere. Det var meget let at finde Anledning til at prøve Kræfter med 

Søfolkene, især Englændere og Finner. Færgekarlene havde gennem en 

aarelang Øvelse og Erfaring opnaaet en stor pugilistisk Færdighed og var 

med meget faa Undtagelser deres Modstandere overlegne. 

Pryglene paa Helsingør Bro var saa kendte ude i den vide Verden, at naar 

en Matros pralede af at have været i Kina og rundt Cap Horn, men ikke 

havde faaet Prygl paa Helsingør Skibsbro, saa manglede han endnu noget 

i at være en fuldbefaren Sømand. 

1808: Helsingørs stærkeste Færgemand hed Ole Bendsen. 

Efter Bedstefaders Opgivende havde hans Forfædre langt tilbage i Tiden 

levet i Helsingør og virket der som Søfolk – Færgemænd eller Lodser. 

Han fortalte at Navnet paa hans Far-Fader havde været Hans Tobiesen, 

hvilket jeg ogsaa har fundet bekræftet i Kirkebogen. 

Hans Tobiesen min Bedstefaders Bedstefader var født omkring 1740 og 

var Lods i Helsingør – Navnet paa hans Kone var Inger Pedersdatter. Af 

Hans Tobiesens Brødre kendes en ved Navn Bendt Tobiesen der også var 

Lods i Helsingør. 

Hans Tobiesen og Inger Pedersdatter havde flere Børn, blandt dem var 

min Oldefader Christian Hansen der blev født i Helsingør – Søndag 

Aften den 12 November 1780 og døde i samme By den 18 November 

1837, 57 Aar gammel. 

Min Oldemoders Navn var Mette Kierstine Larsdatter. I deres Ægteskab 

var 7 Børn – Sønnerne Christian, Hendrik, Peter og Julius – samt 

Døtrene Inger, Marie og ?? 

Oldefader Christian Hansen har efter sigende i lang Tid boet paa Hjørnet 

af Stengade og Skyttenstræde i Helsingør i det gamle Bindingsværkshus 

fra Chr. 4.s Tid, som endnu findes i velbevaret Tilstand, og som han 

menes at have været Ejer af. 
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Efter at have begyndt som Skibsdreng, sejlet sin Tid ud, og senere 

modtaget anden Uddannelse, har han en del Aar været ansat som Lods 

ved Helsingør Lodseri. Under englandskrigen 1807 – 1814 da næsten al 

Skibsfart og Handel var stoppet paa Helsingør var han en Tid fører af 

Kaperbaaden ”Kjek og Hurtig” af Helsingør – og foretog med denne 

mange Krydstogter i Løbet af Sommeren indtil Kaperiet ved 

Fredsslutningen med Sverrig, delvis blev indstillet og de fleste 

Kaperfartøjer oplagte om Efteraaret 1809. Han fortsatte efter denne 

Afbrydelse igen som Lods og hvad andet Arbejde en Søens Mand kunde 

ernære sig ved, i de vanskelige Krigsaar fra 1807 til 1814. Efterhaanden 

som Europa begyndte at komme til Kræfter igen efter de mange og lange 

Krige, begyndte Skibsfarten ogsaa at leve op ved Helsingør – og 

Bedstefader fortsatte da sin Gerning som Lods, dog ikke som Statslods 

men som Privat Lods – ogsaa kaldet ”Petersborg Lods”. Petersborg 

Lodsene var de danske Lodse der lodsede Skibene til Havnene inden for 

Skagen, i Østersøen samt op i Bottenhavet. 

Da der i de Tider hvori Oldefader levede ikke fandtes mange eller gode 

Søkort og Farvandsbestemmelser og da Fyrvæsnet og Afmærkning af 

Grunde og Kyststrækninger var mangelfulde, maatte Lodsen personlig 

være i Besiddelse af et godt Kendskab til de Strækninger og Pladser 

hvortil han paatog sig at lodse Skibet. En Lodstur kunne vare i flere 

Maaneder, da det var Reglen, at Lodsen forbliver ombord i Skibet naar 

dette var naaet sit Bestemmelsessted for senere at lodse det tilbage til 

Helsingør eller Skagen ud. 

Naar en Petersborg Lods havde erhvervet sig et godt Navn – hvilket vilde 

sige, at han ikke alene var dygtig og paalidelig, men ogsaa havde Heldet 

med sig, fik han ogsaa de største og bedst betalende Skibe at lodse. En 

enkelt Lodstur kunde ofte give tilstrækkelig Indtægt til at leve for i et helt 

Aar. 

Ved Siden af Lodseriet var de fleste Petersborglodse Forretningsfolk. De 

medbragte Varer i Skibene de lodsede til de Havne de besøgte – og 

hjembragte andre Varer især Hamp, Tougværk og Sejldug. For 

Olderfaders vedkommende havde han en Fiskeforretning, særlig Handel 
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med Hummer i Helsingør. Bedstefader fortalte om sin Fader, at han var 

en Mand der førte et ordentlig Liv og at der var gode Sæder og Skikke i 

hans Hjem. Han var velsitueret, og der fandtes saaledes i Lighed med 

hvad der var Tilfældet i mange andre Helsingør Hjem, to Køkkener i 

Huset, et til almindelig daglig Brug og et med skinnende pudset 

Kobbertøj der var til Stads eller kun blev brugt ved højtidelige 

Lejligheder. Bedstefader fortalte at det den Gang, da han var Barn, ikke 

var Skik og Brug mellem respektable Borgere, at løbe i Urteboden, hos 

Spækhøkeren eller Melhandleren for daglige Fornødenheder. Det var 

højst upassende, og i et ordentlig Hjem blev derfor gjordt Indkøb for 

længere Tid ad Gangen, og indkøbt – Mel i Tøndevis, Flæsk og Kød blev 

nedsaltet i Tønde paa bestemte Tider – Røgede Pølser og Skinker hang 

under Bjælkerne i Forraadskamret, man forsynede sig saaledes, som man 

udprovianterer et Skib for en længere Rejse. 

I en Bog som Oldefar har skrevet, var opnoteret en del Regnskaber over 

Indtægter og Udgifter og forskellige Tildragelser, herunder Beretning om 

hans Kaperliv - blandt andet hvor meget han havde givet sine Døtre i 

Medgift ved deres Bryllup. Denne Bog er desværre bortkommet. 

Af Erindringer fra min Oldefaders Hjem kender jeg kun 1 Bornholmer 

Uhr samt 2 smaa Kobberstik (i mit eje) som har hængt over Dragkisten i 

min Oldefaders Stue. 

Til Hjælp i Fiskeforretningen havde han flere Folk - heraf kendes Navnet 

paa en Karl der blev kaldt ”Skirmen” samt paa en Pige eller kvindelig 

Medhjælper de hed Ulrikka, hvilket Navn i drillende Tiltale blev udtalt 

som Ul-drikke – maaske en Hentydning til en dertil svarende 

Tilbøjelighed. 

Mine Oldeforældre gennemlevede en bevæget Tid med store Krige og 

Revolutioner. For Helsingørs vedkommende medførte Krigen 1801 – 

1807 – 1814 større Tab og Forstyrrelser. Al Skibsfart ophørte til dels, og 

fattige Tider holdt deres Indtog. Efter Aaret 1807 – da Orlogsflaaden var 

”ranet?” – Landets Storhandel ødelagt – Handelsflaaden opbragt (cirka 

2000 store Skibe) og mange danske Søfolk havde maatte vandre i den 



J. P. C. Hansens Familie Optegnelser    Side ~ 32 ~ 

1ste version – 26.03.2021 

engelske Prison, var Hævnfølelsen særlig stor mod Landets Fjender der 

havde paaført Ulykkerne. 

Som et af Midlerne til at gøre Gengæld og hævne Forsmædelserne 

oprettedes Kaperiet. Der var mange velegnede Søfolk til at bemande 

Kaperflaaden der efterhaanden bestod af flere hundrede Skibe af 

forskellig Art og Størrelse. 

Kaperne udført mange Bedrifter der i en Tid hvor Danmark var ydmyget 

og forhaanet gjorde Kaperkaptajnerne og Besætningerne til Folkets 

Helte. Nogen videre Skade tilføjede de ikke Fjenden krigsmæssigt set. De 

bandt en hel Del fjendtlige Orlogsskibe i vore Farvande for at beskytte 

Handelsskibene og skabte meget Irritation hos Fjenden ved den 

Paagaaenhed og Dristighed hvormed de ved højlys Dag angreb og udskar 

værdifulde Skibe af Handelskonvojerne. Begejstringen for Kaperne var 

ikke almindelig – mange var imod at føre Krig som Sørøvere og for en 

Tid ophævede Regeringen ogsaa Kapervæsnet, men oprettede det senere 

igen. Kaperne førte Krig hver enkelt efter eget Forgodtbefindende. De 

optraadte meget sjældent flere samlede, eller efter en forudlagt Plan. 

Kaperføren maatte derfor være en Personlighed i Besiddelse af de 

nødvendige Evner, ikke alene til at føre sit Skib og angribe Fjenden, men 

ogsaa til at opretholde den nødvendige Disciplin hos sin ofte uregerlige 

Besætning, der i Reglen bestod af Eventyrer og urolige Hoveder, ikke 

alene danske men ogsaa ofte Udlændinge. Kaperiet var for mange en 

meget indbringende Forretning. Var Livet haardt og hasarderet paa 

Togterne, hvor Skibene og selv de aabne Baade i Vinterdagene naar 

Farvandene var fulde af Is, holdt Søen i flere Dage ad Gangen, saa levede 

mange af Kaperne til Gengæld et Liv i Sus og Dus, naar de efter et heldigt 

Togt kom i Havn og paa Landjorden. I en Tid hvor der saa godt som 

overalt i Danmark var Nød og Elendighed, gav Kapernes Liv i Luksus, 

og Fraadseri ofte Anledning til Forargelse. 

Min Bedstefader har aldrig omtalt sin Faders Liv som Kaper i min 

Nærværelse, og jeg har heller aldrig hørt nogen anden hjemme omtale 

det. Det er meget muligt, at min Oldefader aldrig selv har omtalt de af 

ham selv oplevede Begivenheder i sit Hjem. At min Bedstefader har 
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undladt at omtale Kaperbegivenhederne forklares ved, at han var en 

Modstander af en Krigsførelse, som han regnede for Sørøveri. Da min 

Oldefaders Kaperliv ikke indeholder saa slemme Begivenheder at det 

behøver at skjules, vil jeg gøre en lille Oversigt over denne Del af hans 

Liv. Jeg har tilladt at benytte og afskrive de Steder i Forfatteren Kay 

Larsens Bog ’Danmarks Kapervæsen 1807 – 1814’ der omhandler min 

Oldefader – en anden Del har jeg fundet paa det Kongelige Bibliotek 

samt paa Søfartsmuseet paa Kronborg. 

Følgende er et Citat fra ’Danmarks Kapervæsen’: 

Baaden ”Kiæk og hurtig” - af Helsingør. 16 Mands Besætning - 2 kanoner 1 

Kom: Læst. Ført af Captain Christian Hansen.  

Rheder: J. Ibsen. 

Af de Kaperbaade, som havde deres Tumleplads i Sundet, tiltrak den lille 

helsingørske ”Kiæk og hurtig” sig ofte Opmærksomheden. Den førtes af den 

forhenværende Lods Christian Hansen, en dristig, behændig og snild Sømand, 

der syntes skabt til Kaperhåndværket. Det vil være for vidtløftigt at følge ham paa 

alle hans Smaakryds; her skal blot berettes om nogle Træk af hans Færd i Løbet 

af et Par Maaneder. 

D. 2 Jun i 1809 tog han et preussisk, trælastet Skib to mil fra Falsterbo og 

indbragte det til København til Undersøgelse.  

Om Eftermiddagen d. 10 Juni løb han ud og fulgte efter en Konvoj, som stod 

Sundet ind, foreløbig bestemt til Malmø. Kl. 10 Aften ved Mørkets Frembrud løb 

han nær til Konvojen og entrede det agterste Skib, som ikke kunde følge Trop med 

de andre (Prisen hørte hjemme i Gøteborg og Skipperens Navn var Esbjørn) 

Kl. 3 om Morgenen kom han velbeholden med sin Prise, en Jagt, tilbage til 

Helsingør. 

Den 12 Juni løb han igen over til Landskrona og afskar en svensk Jagt. Den var 

armeret med en Kanon, som den fyrede løs med baade for at skræmme Fjenden 

og for at alarmere sine Landsmænd. Der blev ogsaa skudt baade fra Fæstningen 

og fra flere svenske armerede Fartøjer, men Chr. Hansen havde i en 
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Haandevending bordet Jagten, der nogle Timer efter blev indbragt til Helsingør. 

Jagten var ganske ny og ladet med 2000 Mursten. 

Om denne Begivenhed stod der nogle Notitser i ”Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn” 

(nr 72, 1809) men Chr. Hansen var ikke tilfreds med Affattelsen og gik til Værks 

imod den i ”Dagen” (Nr. 117, 1809) nogle dage efter. 

Kay Larsen skriver, at C.H vidste at føre Pennen med lige saa rask en 

Haand som sit Ror og sin Huggert. Indlægget lyder saaledes: 

Forlangt Indrykkelse: 

I en Anmeldelse fra Helsingør af 15. Juni d:A: (1809) indført i ”Nyeste Skilderi 

af Kjøbenhavn” hedder det blandt andet. 

En Lods herfra byen, nemlig Christian Hansen, løb forleden Nat tæt ind under 

Landskrona og borttog en svensk baglastet Galease. Den næste Morgen løb han 

ind under Vigen og udskar en svensk Nordbaad, hvorefter Anmelderen fælder 

denne Kendelse: ”Men ved begge Expeditioner vandtes liden Ære og mindre 

Fordel” – Ved Udtrykket liden Ære maa Undertegnede med Kammerater anse os 

for fornærmede, da det er klart at Anmelderen derved har kastet aabenbar Daddel 

paa disse vore handlinger, som om det kunde være vanærende for os eller danske 

Mænd. Imidlertid og indtil Retten har kendt os i mellem vil jeg foreløbig henstille 

til det ædle danske Publikums Skiønnende, om hine 2de af mig og Kammerater 

udførte handlinger fortjener at dadles eller ej? Eller at betragtes fra et Synspunkt 

hvorved Anmelderen har søgt at frakende dem al Værd og udsat dem for 

Publikums Ringeagt. 

Uden Skryd tør jeg vel paastaa, at det med en liden Baad at bortjage et fjendtligt 

Fartøj i Aasynet af en Fæstnings Batterier og fjendtlige armerede Fartøjer, 

fortjener mere at roses end dadles, at vi afskære Nordbaaden fra dens egne Lands 

Kyster og sammes Forsvar og ydermere da den ved Kanonskud søgte at skræmme 

os, satte ind paa den og toge den er vel ikke vanærende uden i den dadlesyges Øjne, 

endelig at efterleve sin Konges Bud og tilføje Fjenden paa Søen saa meget Tab og 

Skade som muligt er vel mindre dadelværdigt om end ikke nogen betydelig Fordel 

er dermed forbunden. Derimod at gaa i Land paa ubevæbnet og vaabenløse Øer; 

og der sønderslage Fiskerbaade eller afbrænde Hytter, det anstaar ikke danske 

Mænd, det er Røverne egnet og det fortjener at dadles. Helsingør den 30 Juli 1809. 
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Paa egne og Kammeraternes Vegne paa Kaperbaaden ”Kjek og Hurtig”. 

Christian Hansen 

- 

Den 14. Juni, altsaa umiddelbart efter de 2 her berettede Togter, var han nær 

kommet galt afsted. Sammen med to andre Kapere var han løbet ud for at nappe 

en efternøler af en stor Konvoj ved Raa. 

I Skyndingen med at komme afsted havde han kun naaet at faa 5 Mand med i 

Baaden. 

Man holdt ned mod et Lybækker Skib som allerede en Gang før var tagen men 

senere undsluppet. 

Under Forsøget paa nu igen at afskære og entre den fik den Hjælp fra de Engelske 

Krigsskibe, der sendte to armerede Barkasser paa hver 20 Aarer samt 1 Chalup 

alle med en Mængde Marinere ombord, ned mod Kaperne. Det var særlig ”Kjek 

og Hurtig” der blev dænget til med Kanon og Musketskud, idet der blev skudt paa 

den saa hurtig man kunne lade. 

Kuglerne haglede over og omkring Kaperen og den vilde sikkert være taget, hvis 

ikke de ombordværende havde været dygtige Roere der yderligere kunde sætte den 

under Sejl værende Baads fart op ved hjælp af deres Aarer. 

Kanonbaadene fra Humlebæk kom til Slut op og hjalp Kaperne ind. 

Blandt andre Priser Chr. Hansen tog nævnes Tjalven ”Die Vrau Elzyna” ladet 

med stettiske Fyrrebjælker og Pibestaver. 

Den 15. Juli tog han i Sundet en ballastet Amerikaner fra Boston, men havde 

næppe faaet Foden paa Dækket, før en Gilleleje Kaper kom til og gjorde Krav 

gældende. Den blev imidlertid skrapt afvist, og der havde sikkert vanket braadne 

Pander hvis den ikke havde drejet af og ladet ”Kjek og Hurtig” føre en Prise i 

Havn uden Indsigelse. En saadan Landsmand og Fælle var jo under disse 

Omstændigheder den værste Fjende. Amerikaneren blev indbragt til Helsingør 

samme Dag – den 16. juli afsejlede Chr. Hansen med den til Kjøbenhavn hvor 

den skulde i Karantæne. 
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Af andre Erindringer fra Oldefaders Kaper- findes følgende 

Bekendtgørelse. 

Bekendgørelse 

Onsdagen 12 juli om Formiddagen kl. 11 bliver ved en eneste Auktion i Helsingør 

paa Toldboden, bortsolgt den af Kaperfører Chr. Hansen opbragte og prisedømte 

Jagt med Inventar, samt En to en halv Punds Jærnkanon paa Lavet. 

2000 Stk Mursten 

50 ledige (?) Sække 

3 Oxhoveder 

Ligeledes bliver paa samme dag og Sted bortsolgt den af bemeldte Kaperfører Chr. 

Hansen opbragte og prisedømte Jagt – Peter – kaldet – drægtig cirka 17 

Kommercelæster, næsten ny – forsynet med Anker og Toug i komplet sejlklar 

Stand. 

Ved Besøg paa Kronborg Søfartsmuseum i Aug. 1935 blev jeg paa 

Forespørgsel gjort opmærksom paa et mindre Akvarelmaleri, 

forestillende Episoden med Lybækkeren den 14. Juni 1809. 

Maleriet forestiller ”Kjek og Hurtig” styrende Sydefter, under en Sejlføring 

af Storsejl, Fok og Klyver, for Styrbords Halse med 3 Aarer ude om 

Styrbord og 2 om Bagbord. Besætningen 5 Mand roer paa Livet løs, 4 

Mand med hver sin 18 Fods Aare, og paa Skodttoften Captajnen 

Christian Hansen, med Rorpinden i venstre og en Aare i højre Haand. 

De forfølgende engelske Barkasser og Sluppen ses tæt agter for tværs 

under Sejl og roet af mange Aarer vedligeholdende en kraftig Ild fra 

Kanoner og Marinesoldaternes Musketer. I Baggrunden sees en Del 

Skibe, der iblandt 1 engelsk Linieskib, 1 Fregat samt en del andre 

engelske Orlogsskibe, den danske kyst med Kronborg og den svenske 

Val. 

Under Billedet findes følgende Indskrift: Kaperbaaden ”Kjek og Hurtig” 

ført af Christian Hansen, som blev omringet af toe engelske armerede 

Barkasser og en Chalup under Hveen 14 Juni 1809. 
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Som et varigt Minde om sin Kapertid beholdt Oldefader titlen ”Captajn” 

hæftet til sit Navn for Resten af sin Levetid. 

Min Oldefaders Uvilje mod at Bedstefader blev Haandværker er meget 

forstaaelig. En Haandværkers Liv var ikke frit og uafhængigt som en 

Lods – i Helsingør var for godt 100 Aar siden den største Del af 

Befolkningen paa forskellig Maade beskæftiget med hvad der vedrørte 

Søen, fra Tolderne ned til Færgedrengene. 

De fleste Haandværkere var derfor indvandrede til Byen fra andre Dele 

af Landet, ikke faa fra Udlandet. Arbejdsforholdene var ikke gode – 

Lønnen var lille og Arbejdstiden lang. Bedstefaders 3 Brødre blev derfor 

alle Lodse, det gamle af Fædrene prøvede Erhverv. 

Bedstefaders ældste Broder hed Christian Hansen, han blev ofte omtalt 

af mine Bedsteforældre. Havde han som ung levet i vor Tid vilde han 

uden Tvivl have været Medlem af en Bokse eller Idrætsklub. Saadanne 

Institutioner manglede man i hans Tid, og det var derfor en forklarlig, 

om en ikke velanset Kendsgerning, at han ofte hjalp sine Venner og 

Frænder, Færgekarlene under deres Bataljer mod de fremmede Søfolk 

paa Skibsbroen. 

Efter en saadan Holmgang søgte han ofte i forslaaet og forrevet Tilstand 

hen hos sine Venner i Bedstemoders Hjem (Strøe). 

Bedstemoder fortalte, at hun ofte har hjulpet ham og baade vadsket ham 

selv og hans blodige Skjorte, naar Christian ikke turde komme hjem med 

synlige Tegn paa, at han havde deltaget i Slagsmaal paa Broen. 

Onkel Christian blev som Mand bekendt som en dygtig Lods iblandt 

Søfarende og ofte betroet ærefulde og vanskelige Hverv. 

Han var en Mand der havde set sig meget omkring i Verden, udtrykte sig 

med Lethed paa flere Sprog og var i Besiddelse af et Dannet Væsen. 

Han havde nu ogsaa mange iøjenfaldende Fejl, blandt andet søgte han 

vist ofte Selskab med den Del af Byens Borgere, der levede efter 

Princippet ”A short but a merry life”. 
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En Lods var tvungen til at besøge Skipperhusene, hvor de fremmede 

Skippere boede under deres ophold i Helsingør og hvor mange 

Forretninger blev afgjorte. Skipperne havde i Reglen en Hviletid og nogle 

glade Dage i Helsingør, ovenpaa maaske en længere besværlig Sørejse. 

Der var saaledes mange Fristelser og rig Lejlighed til at komme i 

tvivlsomt Selskab og til at blive præget af daarlige Vaner, i Datidens 

Helsingør. 

Blandt de Nationers Skibe der besøgte Helsingør var de Amerikanske 

ofte Genstand for megen beundring. Det var særlig de saakaldte 

”Clippere” - Datidens største Skibe paa 1500 til 2000 Lasttons der tiltrak 

sig Opmærksomheden. Det var fuldriggede Skibe med skystræbende 

Rigninger, den yderste Omhu var anvendt for at faa dem velsejlende og 

smukke af Udseende. Det var om disse Skibe det hedder sig i en velkendt 

Shanty: 

A Yankee ship comes down the river 

Blow boys blow 

Her mast and yards they shine like silver 

Blow my bully boys blow 

 

Det var intet Under Master og Rør skinnede som Sølv – naar man høre 

at det var Skik paa de allerfleste af disse Clippere at begge Vagter var 

holdt oppe og i maanelyse Nætter maatte skure Ræerne med Sand og 

Sejldug. Alt ombord i disse Skibe var skinnende rent, pudset og malet. 

Dækkene hvide som Sne – Tovværket skudt pyntelig op – alt lysende af 

Properhed og Orden. Desværre blev alt dette i de Amerikanske Skibe, 

som Regel kun opnaaet ved den mest ubarmhjertige Udnyttelse af 

Mandskabet. Dette bestod ofte af usøvante, shanghajede (det vil sige – 

bragt ombord imod Vidende og Vilje) Folk. Paa de lange Rejser blev al 

Selvfølelse, Mod og Æresfølelse tampet ud af Kroppen paa Besætningen 

af Skibets brutale Officerer. Captajnen paa en Clipper var ofte en Mand, 

der havde store Idealer om sig selv, men lidt tilovers for sine 

Medmennesker. Det Skib han førte og maaske var Ejer af, omfattede han 

derimod med Stolthed og Omhu. 
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I nogle Tilfælde var en saadan Captajn eller Skipper ikke oplært til 

Sømand paa regulær Vis. Han havde maaske aldrig sejlet ”foran Masten” 

og hverken været Matros eller Styrmand. Han var ofte en velhavende 

Mands Søn, der paa en Rejse som Passager havde faaet Lyst til Sølivet 

og dernæst efter at have foretaget en Del Rejser, endt som Skipper. 

Enthusiaster naar i Reglen langt frem, saaledes ogsaa disse Captajner, 

der uden Undtagelser var glimrende Søfolk. Som en type paa en Yankee 

Skipper kan nævnes Bully Waterman.  

Paa Landjorden lignede han en Modelaps, der ofte opførte sig paa en 

latterlig Maade; ingen anede at han paa Søen var en Vovehals til at føre 

Sejl og pressede sit Skib og Mandskab til at yde det yderste. 

Det bliver sagt om ham, at han ved Begyndelsen af Rejsen, saa snart 

Skibet var klar af Forbindelser med Land, kaldte paa sin Hovmester. – 

”Bring en Pøs Saltvand, jeg skal vadske Landgangsfjæset af” – straks efter var 

han forvandlet fra en pedantisk skinhellig Svindler til en regulær Djævel 

i menneskelig Skikkelse, der pinte Livet ud af sit Mandskab. 

Yankee Clipperne, deres Captajner og Officerer var vel kendte og blev 

hadet og skyede af alle Søfolk. 

Det fortælles at et fuldrigget Yankee Skib ankrede op paa Helsingør 

Rhed, det var bestemt for Skt. Petersborg, og det var sent paa Aaret, saa 

Skipperen vilde gerne have den bedste Lods i Helsingør til at tage ham 

til Kronstadt og tilbage Skagen ud, Onkel Christian var en af de Lodse 

han fik anvist, de havde da ogsaa talt sammen uden det var kommen til 

nogen endelig Afgørelse. 

Skipperen var af den lapsede Type noget hovmodig af Væsen og talte 

med megen Selvfølelse om mig og mit Skib. Det var meget naturligt at 

han undersøgte Lodsens Kvalifikationer. Saavel Skibet som Lodsningen 

var meget kostbar og det galdt desuden om at gøre Rejsen i saa kort Tid 

som mulig. 

Skipperen havde svært ved at træffe sit Valg – og da han i en Samtale 

med Onkel Christian Gang paa Gang sagde – ”Er Du nu ogsaa ganske 

sikker paa Lods, at Du er istand til at tage mig og mit Skib op til Kronstadt” – 
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fik han til sidste følgende Svar; - ”Naar jeg kunde lodse admiral Napier og 

den engelske Flaade til Kronstadt, saa tænker jeg ogsaa, jeg kan lodse Dig derop 

og det mugne Trug (Greasy boat) som Du er Fører af”. Man maatte forvente, 

at Yankeen vilde blive fornærmet over dette uforskammede Svar, og 

vendt Onkel Christian Ryggen, især da det blev sagt i Vidners 

Overværelse, dette var dog ikke Tilfældet. Han rakte Haanden ud til 

Onkel Christian og sagde – ”Du er min Mand, Lods, jeg vil have Dig og ingen 

anden.” 

Naar Onkel Christian i sit Svar til Amerikaneren henviser til Losningen 

af den engelske Flaade forholder dette sig saaledes, at han under 

Krimkrigen i Aaret 1854 gjorde Tjeneste som Lods hos Flaadens 

Øverstkommanderende – Admiral Sir Charles Napier, ombord paa 

Admiralskibet Wellington. Han fulgte med Flaaden, der talte 3 Eskadrer 

i alt omkring 50 Skibe, under hele Østersø-togtet. Den oprindelige Plan 

var, at Kronstadt By skulle være bombarderet og Fæstningen samt den 

russiske Flaade ødelægges.  

Man opnaaede at komme Byen nær paa Skudvidde, men ikke en Kanon 

blev løsnet og hele Togtet blev krigsmæssigt set betragtet som en Fiasco. 

Det blev derimod sagt, at Lodsningen af Flaaden var et godt udført 

Arbejde, men om Onkel Christian ud over sit Vederlag i Penge modtog 

nogen Anerkendelse for sin Tjeneste af den engelske Regering det ved jeg 

ikke. 

Onkel Christians Liv og Færden gav ofte Anledning til Omtale og 

Sladder. Hans ægteskabelige Liv var ikke lykkeligt. Det blev sagt om 

ham, at han behandlede sin Kone ligegyldig og slet. Som et Eksempel 

nævnes, at han ved Hjemkomsten fra en Lodstur der havde varet 

adskillige Maaneder ikke traf sin Kone hjemme paa deres Bopæl (hun 

var for en kort Tid gaaet et Ærinde i Byen.) Det var ham en stor Skuffelse 

og han blev vred. Efter at have ventet nogen Tid, tog han sin Pengepung 

op af Lommen, hev den gennem Vinduet ind i Stuen og fortsatte derpaa 

sin Vandring ud i Byen. Først flere Dage efter vendte han igen tilbage til 

Hjemmet. Der maa have været tvingende Grunde til, at hans Kone 

senere hen, under sin Mands Fraværelse paa en Lodstur, forlod Hjemmet 
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for stedse, og i Selskab med nogle Mormoner rejste til Amerika. Det 

bliver fortalt, at Onkel Christian var meget bedrøvet over denne 

Hændelse og efter nogen Tids Forløb tog han Hyre paa et Skib og rejste 

selv til Staterne for at finde hende. 

Efter sin Hjemkomst besøgte han mine Bedsteforældre og fortalte om sin 

lange besværlige resultatløse Rejse. Paa Søen havde Skibet en Tid været 

overiset og nær ved at forlise. Mandskabet havde været meget medtaget 

af Kulde og haardt Arbejde; senere havde han foretaget en lang 

oplevelsesrig Rejse, paa Datidens primitive Maade (før Jærnbanen) helt 

ud til Utah, hvor han ogsaa fandt sin Kone. Hun vilde ikke følge med 

ham tilbage og efter længere Tids Forløb kom han alene tilbage til 

Helsingør og optog sin gamle Gerning. 

Onkel Christian var en mærket og skuffet Mand efter denne Hændelse. 

Min fader har fortalt mig et eksempel paa hans Haardførhed. 

I lang Tid havde han et daarligt Ben som han næppe kunde støtte paa. 

Der var ikke tale om at han af den Grund vilde blive hjemme og faa den 

fornødne Pleje, endskjøndt han havde vanskelighed ved at bevæge sig og 

ikke kunne kravle ombord i Skibene op ad Skibssiden. 

Naar han kom langs Side af et Skib med Lodsbaaden bad han om at faa 

firet en Ende ned i Baaden; den blev stukket paa ham og han blev da 

halet ombord (”Fir en Ende ned og hal mig ombord!”). Til sidst var han ude 

af Stand til at tage paa Søen og da han snart var uden Midler til sit 

Underhold, kom der en meget pinlig Tid for den ærekære Mand. 

Det kan med Føje siges om Onkel Christian: 

- Han havde tændt sit Lys i begge Ender 

- Det varer da kun en kort Tid, men hvor brænder det ikke dejligt! 

Epilog: 

Mange Aar efter Onkel Christians Død fik mine Bedsteforældre Besøg af 

to ældre ukendte Damer. De talte med fremmed Accent, bad om at 

forblive ukendte og vilde ikke navngive sig. Den ene fristed Oplysninger 

om Onkel Christian og røbede selv et indgående Kendskab til en vis 
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periode af hans Liv. Min Bedstemoder havde sine egne Tanker om dette 

besøg, det var noget med – at gammel Kærlighed ruster ikke. 

Bedstefaders næstældste Broder Hendrik Hansen var Lods i Kjøbenhavn. 

En sørgelig Begivenhed blev Aarsag til hans død. 

Under stormende Vejr paa Kjøbenhavns Rhed skulde Lodsbaaden løbe 

paa Siden af et Sejlskib for at sætte Lods ombord. Røstjærnene paa Skibet 

fiskede Vantet paa Lodsbaaden og trak denne rundt saa den kæntrede 

med Kølen i Vejret. 3 Lodser der befandt sig ombord i Lodsbaaden, der 

imellem Onkel Hendrik, druknede. 

Hans kones navn var …. 

Børn: Alfrida – Fanny – Christian – Alex. 

Ogsaa Bedstefaders yngste Broder Julius Hansen undgik Straadøden. 

Han var Lods i Helsingør og døde under ejendommelige 

Omstændigheder. 

I et Skib der laa opmagasineret paa Helsingør Rhed havde Onkel Julius 

under Skipperens Fraværelse paa en kortere Rejse i Lund, overtaget 

dennes Tjenste ombord. Han opholdt sig i Kahytten hvor der var Fyr paa 

Kakkelovnen. Da det hen paa Natten faldt ind med Blæst og Regn, 

puttede en af Skibets Folk en Røs over Kakkelovnsrøret for at forhindre 

Vandet i at trænge ned gennem Røret; han var ukendt med, at der var 

Fyr paa Ovnen og foranledigede derved, at Onkel Julius, siddende i en 

Stol med Piben i Munden, sov ind i Evigheden kvalt af Kulos. 

Hans kones navn var ….. 

Børn: Christian, Alfred, Fredrik, Anna 

Bedstefaders Søster Inger var gift med Uhrmager Knudsen i Helsingør. I 

Forfatteren M Galschiøt – Helsingør – findes følgende Omtale af 

Uhrmager Knudsen: 

Uhrmager Knudsen ejede og beboede Huset pa Hjørnet af Stengade og 

Skyttenstræde (overfor Oldefaders C.H?). Hans Forretning var næppe stor men 

han var en af de ikke mange Håndværkere som interesserede sig for det 
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kommunale Liv. Han var en Overgang Borgerrepræsentant og havde med 

Brolægnings og Rendestens forholdene at gøre, som Uhrmager skulde han 

samtidig passe Byens offentlige Uhre. Begge Dele gav jævnlig anledning til 

Misfornøjelser – Rendestenene flød over og Uhrene gik galt, men Uhrmageren blev 

aldrig sine Angribere Svar skyldig, som da han lod den til Druk forfaldne 

Redaktør af det lokale Nyeblad ”Kikærten” – Peder Degn - høre, ”at han 

rimeligvis kendte Rendestenen i Helsingør nok saa godt som ham selv”. Ogsaa 

med Borgmester Stenfeldt der kritiserede hans Virksomhed, kom han paa Kant 

og vilde udtræde af Brolægningskomiteen. Men da Stenfeldt erklærede, at han 

som Borgmester ikke behøvede at tage alt for strænge Hensyn til sine Ord og ikke 

var forpligtiget til at ”godgøre sammes Rigtighed” holdt Storborgerne i 

Repræsentationen med Borgmesteren og vilde ikke fritage den bidske Smaaborger 

Uhrmageren for hans kommunale Hverv, saa meget mere som Tilsynet med 

Brolægning og Rendesten var en Uriaspost som ingen af dem gad overtage. 

Bedstefaders Søster Marie var gift med Waterscout L. Poulsen i 

Kjøbenhavn. Waterscout L. Poulsen var i Aaret 1866 sammen med 

Tietgen Medstifter af Det Forenede Damskibsselskab og Medlem af 

Selskabets første Bestyrelse. 

Datteren Line blev gift med Stabssergent Carlsen 

Bedstefaders Søster …. Var gift med Færgemand Jens Børresen i 

Helsingør. 

J. B. var en meget fingernem Mand, han udnyttede sine kunstneriske 

Evner som Træskærer, til at forfærdige Skibsmodeller m.m. Han var en 

stor Spøgefugl. Bedstefader fortalte at han engang havde indbudt til 

Gilde og at Gæsterne blev bænkede ved et Bord med mange lækre Retter 

– Ved nærmere Eftersyn viste det sig, at det alt sammen var udskaaret i 

Elletræ og ved hjælp af Farver eftergjort. Da Gæsterne efter nogen Tids 

Forløb var blevet tilstrækkelig lækkersultne ved hjælp af Skueretterne, 

blev de i et andet Værelse trakterede ved et Bord der var dækket med 

mere velsmagende og letfordøjelige Spisevarer. 
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Min Bedstemoder. Inger Christine Hansen: 

Slægt 

Min Bedstemoder Bedstefader (Faders Fader) hed Niels Nielsen Strøe, 

han er antagelig født omkring 1760, og var Lods i Helsingør. 

Hans Kones Navn var: 

Kiersten Svends datter 

En af deres Børn var min Bedstemoders Fader – Anders Nielsen Strøe 

født Søndagen den 15 Oktober 1797. Han var Lods i Helsingør. Hans 

kones Navn var Petronella Larsen 

Min Bedstemoders Moders Fader hed … Larsen. Født i Skaane omkring 

1750. Lods i Helsingør. 

Det fortælles om han, at han tidlig paa Foraaret – en Søndag 

(Confirmations dagen?) kom vandrende over Isen fra Skaane, hvor han 

havde sit Hjem, til Helsingør muligvis for at besøge nogle Slægtninge. 

Det var nemlig den Gang ret almindeligt at unge svenske Mænd og Piger 

rejste over til Helsingør, hvor de i Reglen giftede og bosatte sig. Men 

hvorledes det nu end forholder sig, om han er rejst ud i den vide Verden 

paa Lykke og Fromme, om Isen har brudt op og forhindret hans 

Tilbagevenden – saa blev han i Helsingør for resten af sin Levetid. 

Han havde sin Bopæl paa Odins Høj ved Aalsgaarde – tæt udenfor 

Helsingør og ejede her et Hus med tilhørende Jord. 

Han var Lods – (Petersborg Lods) 

Hans Kones Navn var . 

I ægteskabet var 6 Børn 

Ole – Foer til Søs og druknede i en ung alder paa en Rejse. Hans 5 

søskende opnaaede derimod alle en høj Alder 

 

Stine – den ældste blev 102 Aar 

Marie blev 95 Aar 
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Trine blev 86 Aar 

Petronella, min Oldemoder, 82 Aar 

Bengta, døde forholdsvis ung, hun blev kun 79 Aar gammel. 

 

Min Oldemoder Petronella Larsen blev født i 1798 og døde den 13 juni 

1880. 

Hun var gift med Lods Anders Nielsen Strøe. 

Jeg kan dunkelt huske min Oldemoder, som sine sidste Leveaar boede 

hos Bedstefader i Skovshoved. 

Efter Datidens Skik gik hun afsted med en hvid Kappe paa Hovedet. Det 

er mig fortalt at hun ejede 12 stk der alle blev trimmede og ordnede i 

Helsingør – ellers var de for hende ikke fuldstændig brugbare. 

Som et Bevis paa hendes kraftige Constitution kan anføres, at naar hun 

aflagde mine Bedsteforældre et Besøg vandrede hun den lange Vej til 

Fods fra Helsingør til Skovshoved – cirka 35 Km: Det bliver fortalt, at 

hun spadserede hele Strækningen i Trætøfler, med Læderskoen i 

Haanden; hun var den Gang omkring 70 Aar gammel. 

Bedstefader holdt meget af sin Svigermoder. Hun havde et Værelse i 

Stuelejligheden; mine Bedsteforældre boede paa 1ste Sal – Hver Dag 

naar Bedstefader havde afsluttet Dagens Gerning, besøgte han som den 

Gentleman han var, først sin Svigermoder, og fik en længere Passiar med 

hende, inden han begav sig hjem. 

I Ægteskabet var 4 Børn: 

Sønnerne Niels, Peter, Laurits, der alle var Lodse 

Samt Datteren Inger Christine min Bedstemoder – gift med Baadebygger 

Peter Christian Hansen. 

Bedstemoders Broder Niels Strøe var Lods i Helsingør 

Han var en hyppig Gæst hos mine Bedsteforældre, især efter at hans 

Moder havde taget Ophold hos dem. 



J. P. C. Hansens Familie Optegnelser    Side ~ 46 ~ 

1ste version – 26.03.2021 

Da hans Portræt, forestillende en solid, ligevægtig Mand, med Pibe i 

Munden, hang over Sofaen i mine Bedsteforældres Stue, var jeg tidlig 

meget interesseret i at stifte hans Bekendtskab. 

Min Bedstemoder fortalte mig, at han som ung Mand sejlede med en 

engelsk Brig ved Navn Waterwitch. Captajnen paa Briggen var en god 

ven af hendes Fader og kom ofte i deres Hjem. 

Onkel Niels foer i flere Aar med dette Skib, blandt andet for at lære det 

engelske Sprog. The Waterwitch var velkendt i Helsingør, den sejlede 

paa Østersøen og passerede flere Gange i Sommerens Løb Kronborg – 

den var i Reglen en af de første om Foraaret og et af de sidste før 

Vinterens Begyndelse, der besøgte Helsingør. Byens Drenge, der om 

Dagen, udenfor Skoletiden, opholdt sig paa Skibsbroen, interesserede i 

Skibene, kendte alle Waterwitch.  

Naar de saa den ankomme, stak gerne en eller flere af dem i Rend til 

Bedstemoders Hjem - Der var ikke Tid til Formaliteter, saasom at bruge 

Dørhammeren - Døren blev revet op og en skingrende Stemme raabte 

ind af Døren saa det kunne høres over hele Huset – ”Ej! - Madame Strøe! 

– Waterwitch er paa Rheden!” 

Portrættet af Onkel Niels er udført meget omhyggelig. Man faar det 

Indtryk at Kunstneren foruden sin Blyant ogsaa har benyttet en Saks og 

en Kam. Dette skal ikke opfattes som nogen Bebrejdelse, Onkel Niels vat 

nemlig meget proper og omhyggelig med sin Person, sit Linned og 

Klædedragt. Det kunde ikke undgaaes at bemærkes af den han var 

sammen med, og maa naturligvis ogsaa have inspireret Kunstneren. 

Onkel Niels’ Kone – Tante Stine, overlevede sin Mand som Enke i cirka 

50 Aar – selv opnaaede hun den høje Alder af 95 Aar. Hun var i 

besiddelse af et lyst Syn paa Livet og meget Lune, fortalte mange 

morsomme Historier paa en egen djærv Maade. Sammen med Datteren 

Emma der ogsaa var Enke og havde 2 Børn, Niels og Magda, drev hun i 

mange Aar en Forretning i Helsingør som ved Flid og Paapasselighed 

gav dem det daglige Udkomme. 
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Bedstemoders Broder Peter – har sejlet mange Aar til Søs med Handels 

og Orlogsskibe, deltog i Treaarskrigen 1848 – 49 – 50. Han var senere 

indtil sin Død i en forholdsvis ung alder Lods i Helsingør. Hans Enke 

Anna overlevede ham i Cirka 50 Aar. Der var 5 Børn, hvoraf de 4 ældste 

døde som unge Mennesker. 

Martin – Christian – Niels – Ida og Christine. 

Tante Anna var et hæderligt, og godt Menneske, der med Flid og 

Dygtighed opretholdt sit Hjem og sørgede for sine Børn. Hun døde i 

1938, 92 Aar gammel. 

Bedstemoder Broder Lauritz 

Som sine ældre Brødre begyndte han meget ung sit Sømandsliv, og har 

faret vidt omkring, i danske og fremmede Handelsskibe og i danske 

Orlogsskibe – med sidstnævnte Skibe har han ofte været ude paa længere 

Togter. Han deltog i Treaarskrigen 1848-49-50 og gjorde blandt andet 

Tjeneste ombord i Linjeskibet ”Dannebrog”, senere deltog han til Orlogs 

i Krigen 1864. Var i mange Aar Lods i Helsingør. 

Var efter sigende en Mand med et lyst Syn paa Livet og en Sang paa 

Læben. 

Hans Kone hed Livia og var svensk, 1 Datter Margrethe 
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Nogle Smaatterier jeg hr hørt min Bedstefader fortælle 

”Søridderen” 

Paa Helsingør Skibsbyggeri byggedes i Aaret 1841 et mindre Skib hvis 

Tilblivelse blev fulgt af Helsingørs Borgere med megen Opmærksomhed. 

Dette skyldtes flere Aarsager, dels var Bygningen af et Skib i de 

pengeknappe Tider en Sjældenhed, og desuden var det et smukt Skib med 

rene fine Linjer. Det saa ud til at blive velsejlende og vilde rimeligvis blive 

anvendt som Frugtclipper i Farten paa Middelhavet - Skt. Petersborg. 

Søsætningen blev en Festdag i Helsingør. Provsten ved St. Olai – Hr 

Caspar Johannes Boye holdt Talen og døbte Skibet. 

Han var norsk af Fødsel, men en glødende dansk Patriot, bekendt for sin 

Veltalenhed. Denne Evne udfoldede han ogsaa ved Afløbningen og hans 

Tale var i lang Tid et Samtaleemne i Helsingør. 

Skibet blev tilrigget og afsejlede til en engelsk Havn for Ordre. Efter 

nogen Tids Forløb vendte det tilbage, med sin første Last til Helsingør. 

Dette var noget ganske uventet og mærkelige Rygter tog Fart op igennem 

Byen. 

Med nogen Beskæmmelse kom man til at tænke paa den Del af provstens 

Tale, da Skibet ved Søsætningen satte sig i Bevægelse og han med det 

rungende Organ udraabte: ”Far alt paa Havet, du stolte Sjøridder, og hent 

Brød hjem til Danmark” 

Nu laa Søridderen ved Bolværket – ydmyget – den havde en Last – Kul! 

- paa Kølen. (obs. Kul var en mindre velset Fragt, der som regel kun blev 

sluttet for de daarligste Skibe). 

”Anastasia” – Frugtfarer – Ført af Captajn Hansen (kaldet Gale Hansen) 

sejlede i Fragtfart paa Middelhavet – Skt Petersborg. 
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”Skovshoved” 

Skovshoved og Strandvejen havde da mine Bedsteforældre i 1851 flyttede 

dertil et helt andet Udseende end nu i 1935. Lang Strandvejen og det 

meste af Kysten laa Landet til dels ubebygget som det havde gjort i 

Aarhundreder. Af og til fandtes nogle store Ejendomme og smaa Klynger 

af mere uanselige straatækte Huse. Markerne og Skoven gik de fleste 

Steder ned til den høje Strandbrink. Mellem denne og Søen var en bred 

sandstenet Strandbred hvorpaa der fra Skovshoved til Klampenborg var 

en ussel Vej. 

I Skovshoved fandtes den Gang ingen Havn. Fiskerne maatte daglig 

sætte deres Baade ud og trække dem op igen paa Strandbreden. Til dette 

Arbejde maatte alle holde sammen og hjælpe hinanden. 

Fiskerlejet havde en regelmæssig Bebyggelse i det Husene var byggede i 

Længer fra øst til vest i Læ af den gamle Strandbrink. Mellem 

Huslængerne fandtes Stejlepladserne hvor Fiskerne tørrede og ordnede 

deres Garn og Redskaber. 

Her havde om Sommeren en Mængde af Fiskernes hvidhovede 

barbenede Børn samt Grisene deres Tumleplads. Af Børnene blev 

Drengene benævnte – Poge og Glytte medens Pigerne blev nævnede som 

Tøse. 

I Aaret 1851 var Forholdene i Skovshoved trods sin nære Beliggenhed 

ved København meget særprægede. Befolkningen talte et ejendommeligt 

Sprog. Koner og Piger gik alle i særlige Dragter, og der herskede mange 

Skikke hvorved de adskilte fra den Befolkning der kun boede i et 

Bøsseskuds Afstand fra Søen. 

Fiskerbefolkningen bestod af mange stovte og djærve Typer. Alle 

Fiskerne havde som unge sejlet til Søs og mange havde været vidt 

omkring og borte fra Hjemmet i Aarevis, indtil de stoppede op hjemme 

ved Fiskeriet naar de blev gifte og hjemfarne. Een Del ernærede sig dog 

vekselvis som Søfolk og Fiskere alt som det tjente dem bedst. 
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Bedstefader kunde fortælle mange Historier om denne Befolkning, selv 

har jeg ogsaa hørt Fiskerne fortælle naar de om Aftenen kom for at aftale 

om noget Arbejde med Bedstefader. 

Jeg vil nævne et lille Fragment fra en Fest paa Skovshoved Kro. 

Ved Dronning Alexandrine af Englands bryllup i Aaret 1861 fandt der 

en offentlig Bespisning Sted paa Skovshoved Kro, hvortil Fiskerne var 

indbudte. En Fisker havde skrevet en Vise der omhandlede denne Fest, 

og jeg skal gengive nogle Brudstykker af denne. 

Visen kunde synges paa Melodien til ”Rundt om Jorden sejler der en 

Skude, ”Galathea” kender jo enhver”. 

”Jeg vil synge jer en Vise 

Om Bespisningen i Skovshoved Kro 

Slagter Kramer kom med alle sine Grise 

Der blev skaarne i Stumper og lagt paa et Trug 

Christian Larsen og Christian From 

Gik ved Bordene og saa om 

At hver mand hadde faat sit 

Tre Kantøfler og en lille Smule Fedt” 

Der blev ikke alene sørget for de Gæster som mødte op ved Bordene, 

men ogsaa for de fraværende syge eller paa anden Maade forhindrede. 

Det hedder herom længere henne i Visen som i øvrigt var paa mange 

Vers: 

”Tre Kantøfler og lidt af det fede 

Det blev baaren til Madam Tvede 

Tre Kantøfler og en lille smule Sovs 

Det blev baaren til Las Skovs” 
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Falkenstjerne 

Falkenstjerne var Musikant, han boede til Leje hos min Bedstefader. Paa 

sin Violin spillede han til Dans ved Gilder og Festligheder hos Omegnens 

Beboere. En stille Foraarsdag efter en lang og streng Vinter stod nogle 

Skovshovedfiskere som sædvanlig ved Husgavlen og saa ud over den 

graasorte Is der i mange Maaneder havde dækket Sundet og forhindret 

Fiskeriet. En Nordenstorm med Højvande der kunde bryde Isen og skaffe 

aabent Vande var deres højeste Ønske. 

Falkenstjernes høje Skikkelse, med Violinen under den ene Arm dukkede 

frem paa Landevejen. Hans Tilsynekomst ledte uvilkaarlig Tanken hen 

paa Liv og Bevægelse. En af Fiskerne, Johannes Fornstrøm, mente 

endogsaa at Falkenstjernes Spil vilde være i Stand til at faa den ønskede 

Vind til at danse ud i al sin Vælde, og da Musikanten var kommet inden 

for godt Prajehold tilraabte han ham med sin rungende Stemme: 

”Hej! Spil op Falkenstjerne! Spil os op til en Nord-NordVester som hun kan drive 

derude!” 
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Johannes Fornstrøm 

Fiskeren Johannes Fornstrøm var betroet Hvervet som Bedemand. Det 

paahvilede ham som saadan at indbyde til Fester, sammenkomster og 

Begravelser. 

Han havde ogsaa det Hverv ved Bryllupperne at brænde Kanonerne af. 

Desuden gav han sig af at barbere Fiskerne ved særlige højtidelige 

Lejligheder, det være sig naar de skulde til Fest eller paa den sidste Rejse 

i Kisten til Gjentofte Kirkegaard. Han havde et godt Humør, var 

mundrap og slagfærdig og kunde komme med de mest uventede 

Bemærkninger. Under Koleraepidemien i Aaret 1853 da der i Løbet af 

en Maaneds Tid døde 42 Fiskere havde Johannes Fornstrøm en travl Tid. 

Det var ikke saa mærkelig at Kniven ofte var sløv og ikke vilde skære, 

den blev derfor ofte kritiseret, deriblandt af hans gode ven Fisker 

Christian Petersen. Det sørgelige skete, at denne Ven blev et Offer for 

Koleraen. Johannes Fornstrøm var i Færd med at barbere ham for sidste 

Gang, han havde indsæbet ham og ført Kniven et par gange over Kinden 

paa sin gamle Ven, der laa foran ham stille og livløs .. – Han stoppede op 

med Arbejdet et Øjeblik, og spurgte ham i deltagende men rap Tone. 

”Nau – river Kniven Christian!” 
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Lidt om Heksene og underlige Ting 

For 100 Aar siden, da Tiderne var mere Primitive end nu om Stunder, 

foregik der underlige Ting som ikke kendes i vore elektrisk oplyste Tider. 

Nisser og Trolde og underlige Væsner færdedes ude i Naturen eller 

besøgte Menneskenes Boliger naar Mørket indtraf. 

Madam W. fortalte saaledes, at hun en Aften kom gaaende ad Vejen der 

fører fra Jægersborg Allé til Strandvejen gennem Charlottenlund Skov. I 

den store Mose tæt ved Slottet saa hun følgende Syn. Til at begynde med 

lignede det Taagedannelser der bevægede sig over Mosen, men hun kom 

da til at huske paa hvad hun havde hørt om Elverpigerne i Dans, og nu 

kunde hun ogsaa tydelig se dem i deres lette Dans over Mosen. 

Hun var meget optaget af dette Syn og havde næppe Tanker for noget 

andet, indtil en pludselig Indskydelse fik hende til at vende Hovedet – og 

det var godt det samme, for nu saa hun at en af de store Elletrunter der 

stod i Mosen kom vaklende op imod hende paa nogle komiske stumpede 

Ben, medens Grenene over strakte i Vejret som strittende Arme. 

Elletrunten var hende ganske nær men heldigvis havde hun saa meget 

Mod, at hun kunde løbe sin Vej og frelse sit Liv. 

Nu maa man ikke tro, at det alene var gamle Koner der saa Syner, nej, 

selv en velvoksen Fisker som Store Hans fortalte om et mærkelig Væsen 

der havde forfulgt ham Skridt for Skridt ad den mørke Vej, da han sent 

om Aftenen spadserede hjemad fra Ordrup til Skovshoved. Da han ved 

at vende sig om, første Gang, fik Øje paa Væsnet, lignede det i Udseende 

og Størrelse en almindelig Puddelhund. Han vandrede nu et godt Stykke 

vej, da han igen og uhyggelig til Mode saa sig forsigtig tilbage, og 

opdagede til sin Skræk at Hunden var blevet betydelig større og saa meget 

bidsk ud. Med forstærkede Skridt naaede han endelig ned gennem 

Hulvejen mellem Strandbakkerne, ned til Strandvejen. Det var med en 

befriende Følelse han saa Lejets oplyste Vinduer, det gav Mod til at 

vende sig omkring endnu en Gang – og nu saa han paa Toppen af Bakken 

et vældig sort firbenet Dyr der efter hans Udsagn var lige saa stort som 

Søren Jacobs Gaard. Ved Hjemkomsten berettede han om denne 

Hændelse og mente han havde været forfulgt af en Varulv. Det lød meget 
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sandsynligt, men der var dog Tvivl – især af et Par fiskere der havde været 

ude paa Stejlepladsen og kigget paa Vejr og Vind – de mente det havde 

været en stor Sky. 

Det var ikke utænkeligt at Store Hans havde været forfulgt af en Varulv, 

endskøndt disse havde mest Tilbøjelighed til at forfølge Kvindfolk. 

Saaledes har en Fisker O. P. S. fortalt Bedstefader, at han har mødt 

mange mærkelige Væsner paa Land saavel som paa Søen. 

En Aften mødte han saaledes et stort laadent Dyr der kom springende 

imod ham. Heldigvis havde han Mod og Aandsnærværelse nok til at 

handle paa en mandig Maade. Han rettede uforfærdet det følgende 

Spørgsmaal til Udyret: ”Æ du in Hund – eller æ du in Vaar-ruvze?” (Er du 

en Hund elle er du en Varulv?) 

Og da Udyret hørte sig nævne ved Navn var dets Magt brudt, det gjorde 

omkring og forsvandt skyndsomt. 

Paa Søen havde han ogsaa i maanelyse Nætter set Havfruer stikke 

Hovedet op af Søen, ved Siden af Baaden naar de drev med Sværinger i 

Farvandet – de havde set paa ham med store, vaade, blanke Øjne. Nogle 

vilde fortælle det havde været Sælhunde, men han kendte vel nok en 

Sælhund. 

At der levede Væsner paa Havbunden der lignede Mennesker syntes ikke 

umuligt. Ingen vidste rigtig hvad der skjulte sig der. Det var saaledes 

ganske vist, at der eksisterede mægtige Skove. Han havde selv sammen 

med nogle andre Fiskere en Gang, de dræggede efter Ankre, halet et stort 

Træ op i Vandskorpen, der lignede et Egetræ. Det var indlysende, at naar 

der fandtes Træer og Skove saa fandtes der ogsaa menneskelignende 

Væsner paa Havbunden. 

Næsten midtvejs mellem Skovshoved og Taarbæk udfor Sølyst ligger 

Kildehaven. Her kunde man ofte ved Midnatstid møde ”den hvide Dame”. 

Hun gjorde ingen noget ondt, men flakkede kun hvileløst omkring i et 

hvidt Gevandt 
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Selvom man var i flok og Følge var man ikke i Sikkerhed for de 

hemmelighedsfulde Magter. Saaledes fortælles det, at en Flok Fiskere 

med deres Koner var paa Vej hjem om Natten fra et Gilde i Ordrup. 

Da de kom ned paa Søren Jacobs Mark var denne forhekset - de vandrede 

alle ”rundt og rundt og kunde inte finde nør til vor By” – Denne Vandring 

kunde have varet lige til den lyse Morgen, men heldigvis dumpede nogle 

af Selskabet ned i den vandfylde Pilegrøft. Fiskerne var nu klar over hvor 

de befandt sig – de tog ”Mærker over et” af deres By – og det lykkedes dem 

i Selskabet at naa hjem. 
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Lille Hans 

En Fisker fortalte Bedstefader følgende Historie om deres Pog – ”Lille 

Hans” 

”Jeg har altid været meget for ”Surt og sødt” og saaledes er det ogsaa med vor Pog 

”Lille Hans” 

Saa var det en Gang, vor Mor havde kogt en stor Gryde Surt og sødt, som vi spiste 

til Middag, og da vi var færige var der saa meget tilbage at det fyldte to store 

Potter. 

Da jeg havde faaet en Lur, skulde jeg og vor Mor en Tur i Dyrehaven, og for at 

nu vor Pog ikke skulle faa fat i Potterne med det sure og søde, stillede vor Mor dem 

nør i Dragkisten og laaste hinner af. Nau vi kom hjem fra Dyrehaven og vor Mor 

vilde tage Potterne ud af Skufferne. Men hør nu en Gang – om inte vor Pog – Lille 

Hans – rejdi hadde taget Bagklædningen ud af Dragkisten og ædt alt Surt og sødt 

af den ene Potte – og al Svedsken og Rosinen af den anden.” 
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Hjulbøren 

”Forleden Dav, jeg var lige kommen hjem fra Stranden vor Moster hadde faat 

”Revnen” og sad ved Vinneveret og læste – vor Pog var paa Loftet og læste Engelsk 

– for han har faren fra England. 

Vor Moster kaldte og da jeg kom i Stuen sae det Drip! Drip! Nør paa vor Mosters 

Næse og vor ny blankpudsede Kakelovn – ”Jeg troer det ræner” sae vor Moster. 

”Ræner det” sa jeg og jeg op paa Loftet til vor Pog, og vil de saa tænke dem, om 

inte Jens Muses infame store røde Hankat kom farende og nær havde væltet mig 

nør af Stigen. – Den havde rejdi dinge-linget saa det drev af Gulvbrædderne nør i 

vor Stue – jeg var inte kommet nør fra Loftet, da det bankede paa vor Dør. 

Det var Svends Karne – ”Godav Moster”, saa hun, ”er du hjemme”. ”Ja jeg er”, 

sae vor Moster. ”Kan jeg inte laane jer Hjulebør” saa Karne. 

”Vor Hjulebør hvad skal du med vor Hjulebør” sae Moster 

”Jo Moster, kan du tænke dig, vor Johan har væt til Klaprejagt, og nu siger de 

andre Poge han ligger ved Posemanden og er ruset. Vil du inte nok laane os jer 

Hjulebør?” 

”Om jeg vil”, sae vor Moster, ”jo det ved den søde Gud jeg vil – men hun er ny 

tjæret og der er ingen Hjul paa hinner – men kan du bruge hinner saa tag hinner 

bare.” 
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C. Ms. Sygdom 

”Doktor Aumont kurerede jo paa min Mave men lige meget hjalp det – Men nu 

hadde jeg jo hørt om den kloge Mand han kunde kurere alle Sygdomme. Nau 

hvordan det var eller ikke var, jeg tog ind til ham, og han sae til mig – ”Min gode 

Mand” sae han, ”de skulde spise nogen god ’fed værm’ Suppe – Nau hvad vi gør 

eller ikke gør – da vor Mor hun kom hjem fra Stranden havde hun købt en stor 

Luns islandsk Hundesul – Den kovte vi og da vi hadde kovt paa hinner en Par – 

tre Timer, saa var hun Herren straffe mig inte større end som en Mus – Nau men 

vi fik en dejlig ’fed værm’ Suppe paa hinner, og da jeg hadde spist en fille – fem 

Tallerkninger – om inte det var som om det rejdi linned i mine ’Tærmer’ – Men 

Suppen hun var saa rivende salt, at jeg var nær ved at forgaa af Tørst – jeg sagde 

rejdi til vor Mor – ”Mor”, sagde jeg – ”jeg troer Herren straffe mig at jeg kunde 

gaa nør og tømme hele Stranden”. 
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Det indscannede hæfte 
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