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København 1987 



Denne gennemgang af Morten Wormskjolds usædvanlige liv er en om
skrevet og udbygget version af en specialeopgave til Danmarks Biblio
teksskole, sektion II.
Dens sigte er i første række at skabe et samlet overblik over de skrifter, 
trykte som i manuskriptform, Wormskjold har efterladt sig. Fremstillin
gen bygger især på førstehåndskilder, det vil sige Morten Wormskjolds 
egne breve og optegnelser og bøger forfattet af folk, der deltog i de sam
me ekspeditioner som Wormskjold.
På trods af det tragiske tab af hans dagbøger og optegnelser fra rejsen 
omkring Jorden i 1815-19 har det under arbejdet med denne opgave vist 
sig, at meget endnu er bevaret i form af afskrifter, sendt som breve til fa
milie og venner.
Der ligger med andre ord et værdifuldt og meget omfattende manu
skriptmateriale fra Otto von Kotzebues og Vasilij Golovnins berømte 
verdensomsejlinger, materiale, som ved bearbejdning kan blive til den 
rejseberetning, Morten Wormskjold aldrig selv udgav. Forhåbentlig vil 
biografien, som samler alle kilder til den glemte danske opdagelsesrej
sende, være en hjælp hertil.
Bemærkninger og tilføjelser til bibliografien vil være kærkomne.

Peter Jessen 
Selma Lagerløfs Allé 45 

2860 Søborg
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Del 1:

Morten Wormskjold 
som forsker.



Morten Wormskjold 
som forsker.
I Leningrad udkom i 1979 nogle optegnelser af Kirill T. Chlebnikov. Han 
var i tiden omkring 1820 bestyrer af det Russisk-Amerikanske kompag
nis kontor i Novo Archangelsk i Alaska, dengang russisk koloni. Chleb- 
nikovs optegnelser rummer detalerede redegørelser for en lang række 
forhold i Ruslands besiddelser i det nordlige Stillehavsområde. Om eski
moerne på Kodiak-øen skriver han i særdeleshed: »Endeligt forsikrede 
den danske naturforsker Vormskil'd, der var med fregatten »Kamtatka« 
og som forinden havde tilbragt flere år i Grønland, at der virkelig er en 
lighed mellem de hinanden så fjerntboende folk. Efter disse iagttagelser 
har nogle regnet de kodiakske eskimoer til de asiatiske folk efter deres op
rindelse...« I en fodnote korrigerer udgiverne Chlebnikov: »VormskiVd 
var ikke med »Kamtatka« men med »Rjurik« (E, oversat fra russisk).
Briggen Rjuriks sejlads omkring Jorden i 1814-18 er en af den tids meget 
berømte videnskabelige ekspeditioner. Den blev udrustet af den russiske 
rigskansler, Nikolaj Rumjancev og ledet af Otto von Kotzebue. Deltagere 
i ekspeditionen udsendte efter 1820 beretninger og billedværker, der føj
ede væsentligt nyt til den tids viden, bl.a. om Stillehavsområdet, hvor 
nye steder blev kortlagt. Ekspeditionen beskrev en mængde nye planter 
og dyr. For sprogvidenskaben bragte den resultater i form af Chamissos 
arbejder om det hawaiianske sprog og ordlister over melanesiske sprog 
(63-69).
I sammenhængen bør Rasmus Rasks beskrivelse af aleutisk også næv
nes. Efter Rjuriks hjemvenden i 1818 kom Rask til Rusland. Inden han 
tiltrådte sin rejse til Persien, opsøgte han tre aleuter, som Kotzebue hav
de med hjem fra Russisk Amerika. På grundlag af disses oplysninger 
fastslog Rask som den første slægtskabet mellem aleutisk og de eskimoi
ske sprog.
På den baggrund var det overraskende at læse, at der var en dansker 
med Rjurik. Da såvel Rjurik- som Kam6atka-ekspeditionen har været 
genstand for fornyet interesse de allerseneste år, var det særligt interes
sant at vide noget om en dansker, der havde været med. Hvem var han? 
Og havde han skrevet en beretning om rejsen?
Erslews forfatterleksikon oplyser, at det drejer sig om Morten Worm
skjold, naturhistoriker og løjtnant ved det Sjællandske Skytteregiment. 
Erslew bekræfter, at Wormskjold deltog i Rjurik-ekspeditionen. Der hen
vises til en række numre af Dansk Litteratur-Tidende fra 1816-19.
I dette tidsskrift gengives uddrag af breve fra Morten Wormskjold, skre
vet til hans forældre og til professor J. W. Hornemann, på hvis foranled
ning brevuddragene er offentliggjort. Men en egentlig rejsebeskrivelse 
fra Wormskjolds hånd synes umiddelbart ikke at foreligge.
Af andre biografiske opslagsværker fremgår det, at Wormskjold var en 
meget flittig botanisk forsker, der udførte omfattende arbejder i felten i 
Norge, Grønland og på sin jordomrejse.
I katalogerne på Det kgl. Bibliotek og på Universitetsbibliotekets 2. af
deling, der er hovedfagbibliotek for naturvidenskabelig litteratur, leder 
man forgæves efter hans navn. Med udgangspunkt i de bibliografiske op



slagsværker kan man spore sig frem til at fåtal artikler af ham og spred
te bidrag til hans livshistorie. Den smule, han har publiceret, stemmer 
slet ikke overens med hans angivelige flid som forsker.

Hvor er Wormskjolds skrifter?
Den eneste lidt større redegørelse for Wormskjolds liv er Eugen War
mings biografiske skitse fra 1889, skrevet 45 år efter Wormskjolds død 
(81). Skitsen bygger delvist på Wormskjolds breve til forældre, søskende 
og Hornemann, breve som Warming altså har haft adgang til. Warming 
oplyser, at Wormskjold i Grønland skrev en flora Groenlandica, som 
skulle findes i Botanisk Haves arkiv. Resultaterne af jordomsejlingen 
(samlinger af planter og andre naturalier, manuskripter, tegninger 
m.m.) gik derimod, iflg. Warming, tabt ved en ildebrand nogle år efter 
Wormskjolds hjemkomst. Til trods for denne sørgelige status opstod den 
tanke, om der alligevel skulle være bevaret dokumenter fra Worm
skjolds hånd til belysning af hans verdensomsejling og øvrige videnska
belige rejseaktivitet.
Det første spor var Warmings oplysning om, at daværende udenrigsmini
ster, baron Rosenørn-Lehn, stillede Wormskjolds breve til hans rådig
hed. Rosenørn-Lehn-familiens stamgods er Oreby-Berritsgård på Lol
land. En henvendelse hertil bekræftede, at breve og andet af Morten 
Wormskjold findes i godsets arkiv. Dette er imidlertid for den ældre dels 
vedkommende deponeret i Landsarkivet i København. Dermed var der 
skabt håb om, at der var bevaret andre af Wormskjolds skrifter end de få 
og små publicerede ting, der foreligger fra hans hånd.
På grundlag af det materiale, der har kunnet opspores i litteraturen og i 
relevante arkiver og håndskriftsamlinger i Norden, har det været mu
ligt at kaste lys over Morten Wormskjolds liv og indsats som forsker. Der 
har samtidig dannet sig et tilnærmelsesvist overblik over, hvilke af hans 
skrifter, der er bevaret, og hvilke må anses for tabte. Dog er sovjetiske 
arkiver endnu utilstrækkeligt undersøgt.

En botanisk adelsmand
Morten Wormskjold er født i København den 16. januar 1783. Hans fader 
er Peder Wormskjold, deputeret i det Kongelige Rentekammer, senere 
konferensråd. Hans moder er Margrethe Mette (de) Teilmann, ejer af 
godset Ristrup ved Sabro vest for Århus. Det snurrige navn erhvervedes 
af Mortens bedstefader, Heinrich Christian Worm, ved adling.
Starten på Morten Wormskjolds karriere er ganske ordinær for hans 
samfundsklasse. Han dimitterer privat til Københavns Universitet i 
1801 og studerer jura, indtil han i 1805 består den teoretiske del af juri
disk embedseksamen.
Wormskjold kommer i forbindelse med Jens Wilken Hornemann, der 
endnu kun er lektor ved universitetet. Wormskjold har nær tilknytning 
til Københavns lærde miljøs kraftcentre: kredsen omkring Kamma og 
Knud Lyne Rahbeks Bakkehus og Friederike og Constantin Bruns So- 
phienholm. Til Sophienholm-kredsen hører blandt mange andre den 
norskfødte botanikprofessor Johan Reinhardt.
Wormskjold begynder at studere botanik. Med juraen synes det ikke at 
blive til mere.
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Rejsen til norge
I 1807, hvor konflikten mellem Danmark og England kulminerer med 
Københavns bombardement, rejser Wormskjold og en anden yngre bota
niker, nordmanden Christen Smith med Hornemann til Norge for at bo
tanisere. Smith og Wormskjold fungerer som assistenter for deres lære
mester. Rejsen giver de to unge nyttig erfaring i feltarbejde.
Det eneste skriftlige vidnesbyrd om rejsen er, foruden nogle bidrag til 
Flora Danica, teksten til en forelæsning, Hornemann holdt i marts 1808 
(1). Heri omtales hverken Wormskjold eller Smith ved navn.
Efter Norgesrejsen gør Wormskjold tjeneste ved Sjællandske Skytteregi
ment. 11811 er han ved kystvagten på Stevns. Fra dette år er bl.a. beva
ret et ark med iagttagelser af insekter, indsamlede i Klippinge (Zoolo
gisk Museums Arkiv).

Rejsen til Grønland
I 1812 får Morten Wormskjold nytte af sine praktiske erfaringer. Han 
bliver leder af sin egen botaniske ekspedition til Grønland. Med sig har 
han Anders Christensen fra Frisvad ved Varde, en af godset Nørholms 
tjenestekarle, samt F. G. Heiliger, botanisk tegner.
De tre rejser fra Danmark den 18. maj 1812 på skibet »Freden«. Først 
den 16. august, efter et længere ufrivilligt ophold i Leith i Skotland, an
kommer de til »Colonien Godthaab«.
Rejsen over Skotland til Grønland er dokumenteret i en række breve til 
Peder Wormskjold og Mette Margrethe Teilmann. Allerede den 6. sep
tember, 3 uger efter ankomsten til Grønland, meddeler han Hornemann 
sine første resultater. I et brev beskrives en lille snes grønlandske plan- 
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ter. Dette brev lader Hornemann i 1913 gengive i tidsskriftet Athene, 
det første Wormskjold får publiceret (12a).
Ekspeditionen til Grønland er i hovedsagen finansieret af Peder Worm
skjold. Det synes helt sikkert, at Peder W. i hvert fald har bekostet Mor
tens og tjenestekarlens rejse. Eugen Warming har undersøgt sagsakter
ne i Kongelige Grønlandske Handels arkiv, og mener herudfra at kunne 
fastslå, at »»kongens kasse«, staten, har bekostet Heiligers medvirken. 
Det er Hornemann, der udvirker, at den botaniske tegner kommer med. 
Indtil vinteren 1812 foretager de tre en del rejser til fods eller med kone
båd i Godthåb/Nuuk-distrikt. Da det bliver vinter, en af de mere strenge, 
tager de nordover til Holsteinsborg/Sisimiut. Herfra rejser de over isen 
med hundeslæde til Egedesminde/Aasiaat på Diskoøen.
I foråret 1813, fremgår det af et brev, bliver Morten W. syg og længes 
hjem, uvant som han er med den mørke grønlandske vinter. Desuagtet 
spilder han ikke tiden. Godthåbs børn og unge samler og fanger dyr til 
ham, som Heiliger tegner (14). Tegningerne sendes til Hornemann med 
første skibslejlighed i 1813. (Warming har ledt forgæves efter disse teg
ninger. Heller ikke nu er det lykkedes at spore dem. Det kan dog ikke 
helt udelukkes, at de findes bevaret).
Morten Wormskjold viser i foråret 1813 sin alsidighed som naturforsker. 
Foruden botaniske og zoologiske observationer gør han også geografiske 
og astronomiske. Han beregner breddegrader, måler himmellegemers 
position og udfærdiger et kort over »»Baals Revier« (egnen ved Godthåb). 
»I Henseende til Geografica,« skriver han selv »fik jeg i Efter aar et adskil
lige gode trigonometriske Peilinger til Hielp til et Kort over Baals Revier, 
som dog ikke bliver mere end et stort Fragment, da jeg ikke var længere in
de end omtrent Halvveis« (i Ameralik-fjorden) (14). Kortet har ikke kun
net spores.

»Kolonien God th a ab« ca. 1840 (Kgl. BiblJ

Den 22. maj sejler de tre med »Neptunus« til Sydgrönland, via 
Fiskenæsset/Qeqertarsuatsiaq, Frederikshåb/Paamiut og Arsuk til 
Julianehåb/Qaqortoq. Hertil når de den 14. juni. Den sidste del af rejsen 
gør Morten W. sammen med Anders Christensen . Heiliger er fortsat 
med skibet, mens de to benytter anden befordring. Wormskjold og Heili
ger enes ikke for godt. Heiliger er efter Wormskjolds mening for doven.

8



Han søger at slippe af med ham og klager til Hornemann. Heiliger lover 
dog at forbedre sig (9, 11). Wormskjold erfarer for første gang vigtighe
den af at komme godt ud af det med ekspeditionsfæller.
Ved Julianehåb opholder de sig en måneds tid, hvorefter de tager nordpå 
til Frederikshåb, som Wormskjold er blevet virkeligt indtaget i. Imidler
tid må planerne pludseligt ændres. Dette redegør har senere for i et brev 
fra Bergen 6. nov. 1813 (15). Gennem engelske aviser får han underret
ning om de politiske tilstande hjemme, om statsbankerotten og fast
landsspærringen. Da han frygter, det kan ødelægge mulighederne for at 
få befordring hjem senere, beslutter han sig for at tage hjem med kaptajn 
Mørch, som står foran sin afrejse. Der må være tale om Bergen- 
købmanden Johan Christian Mørch, der forlader Grønland i 1813 for at 
vende hjem til Norge.
På det tidspunkt er ekspeditionens resultater også betydelige. Morten 
Wormskjold beskriver en mængde ny grønlandske planter. Antallet af 
kendte arter fordobles. Således tilfreds med udbyttet af ekspeditionen, 
der »virkelig i mange Henseender gav mig etikke ringe Udbytte, endogsaa 
paa de mindre fordelagtige Steder, som jeg var nødt til at søge, da Adgan
gen til de bedre Fiorde paa en Maade var mig nægtet« (15), går Worm
skjold og hans fæller den 14. september 1813 ombord på briggen »Jupi
ter«. Den 28. oktober ankommer de til Bergen. I briggens kahyt er der liv 
og trængsel. »Vi vare, skriver han, endel Mennesker i Kahytten, 2 Fruen
timmer og 3 Børn hvortil endnu undervejs kom det4de, da Madam Mørch 
8te Dage efter Afrejsen gjorde Barsel og den nys tilkomne Passager ... 
jævnlig saavel om Dagen som om Natten mindede os om hans Tilværelse« 
(15).

Norge under fastlandsspærringen
Efter et kortere, tvungent ophold i Bergen, hvor Wormskjold konfronte
res med mangelsituationen i Norge under fastlandsspærringen rejser 
han videre til Kristiansand. Hertil ankommer han den 12. december. Da
gen efter skriver han et brev hjem. Her fortæller han, at han i Kristian
sand har opsøgt Engelhard, en bekendt fra København. Hos ham depone
rer han sine sager fra Grønlands-ekspeditionen. Sagerne skal sendes 
med skib til København, såsnart forholdene bedres. Wormskjold ønsker 
ikke at fragte alle sine indsamlede naturalier m.m. over land gennem 
Jylland (16). Et forsøg på at sætte over til Jylland fra Kristiansand falder 
uheldigt ud på grund af krigsforholdene på havet. Wormskjold havner ad 
omveje i Christiania. Hans hensigt med at tage til den norske hovedstad 
er at melde sig under fanerne hos prins Christian. Danskeren bliver 
stærkt optaget af Norges sag i Eidsvoll-året 1814. Planerne om at melde 
sig hos prinsen bliver ikke til noget, da denne kort forinden er rejst til 
Trondheim.
Det lykkes i april 1814 at komme til Jylland. Fra Ålborg skriver Worm
skjold til sin norske ven, forretningsmanden og politikeren Jacob Aall 
(18). I brevet fortæller han om sit syn på tilstandene i Norge, hvor der jo 
er problemer med at få forsyninger frem på grund af fastlandsspærrin
gen. Han omtaler forsøg på at få korn fra Danmark frem til de sultende.



Beskedent udbytte på tryk
Først et årstid senere, i april 1815 når samlingerne fra Grønland frem. 
Optegnelserne har han imidlertid selv haft med. Det fremgår bl.a. af et 
brev til botanikprofessoren Carl Adolph Agardh i Lund, 21. november 
1814 (20), at visse af de beskrevne planter er bestemt til at udkomme i 
det næste hæfte af Flora Danica. Norske, svenske og danske botanikere, 
som han har kontakt med, viser stor interesse for ekspeditionens resulta
ter. Nogle sender ham planter, sandsynligvis for til gengæld at få del i 
hans grønlandske spedmena (plantefund).

Den svenske 
botaniker 
Carl Adolph 
Agardh 
(Kgl. Bibi.)

Wormskjolds indsats i Grønland kommer kun i beskedent omfang til of
fentlighedens direkte kendskab, på trods af den store faglige interesse. 
Dertil er der flere årsager. Den væsentligste er nok tiden, der var præget 
af økonomisk krise. Den næsten lige så væsentlige var, at Wormskjold 
ikke når at bearbejde sit materiale, før han tager ud på sin næste ekspe
dition. Wormskjold får først sine planter fra Grønland i april 1815. Alle
rede i august rejser han igen.
Sin »Flora Groenlandica«, som er skrevet i Grønland, når han ikke at 
færdigbearbejde til trykken. De ledsagende planter skal sammenholdes 
med den eksisterende litteratur, da nogle af de beskrevne planter kan 
være kendt på forhånd.
Da han skal afsted igen i august, overlader han sine planter til kollegaen 
J. F. Schouw og manuskripterne til J. W. Hornemann, som får lov at ud
give dem (58). Men Hornemann kan ikke overkomme at gøre Flora Gro
enlandica o.a. klar til trykken. Han er hængt ganske meget op med ad
ministrative pligter og er desuden i gang med Flora Danica. Måske er 
der heller ikke tilstrækkelig økonomi i udgivelsen, der jo helst skal led
sages af illustrationer (kobberstik).
Imidlertid offentliggør Hornemann flere af Morten Wormskjolds fund i 
Flora Danica, og manuskripterne bliver benyttet af andre forskere. Grev 
F. C. Raben, amatørbotaniker, skriver alle Wormskjolds plantefund af i 
sit håndskrift »Grønland« (33). Jens Vahl, der undersøger Grønlands flo
ra i 1828-36, tager inden afrejsen fyldige notater efter Morten W.s opteg
nelser (34). Wormskjolds arbejde i Grønland refereres i litteraturen helt 
op i nyere tid.
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Warming skriver, at »mig synes, at Hornemann her ikke har gjort sin 
skyldighed over for sin Elev og Ven Wormskjold« (81). Warming har som 
fagbotaniker gennemgået Morten W’s manuskripter og fælder på den 
baggrund sin noget hårde dom over Hornemann. Men måske er hans 
dom over Hornemann ikke helt forfejlet, hvad angår Wormskjold senere 
indsats.
Først i 1889 bliver Morten Wormskjolds botaniske journal fra Grønland 
udgivet af Warming. Ikke kun fordi den havde videnskabshistorisk inte
resse, men også fordi den stadig skønnedes at have værdi for botanikere.

Jens Wilken 
Hornemann
(Kgl. Bibi.)

Hvad er bevaret fra Grønlandsrejsen
Morten Wormskjolds ekspedition til Grønland er rimeligt dokumenteret 
og kilder bevaret i vidt omfang. Hans videnskabelige optegnelser er alle
rede i 1815 kommet til Botanisk Have, hvor Hornemann har bevaret 
dem. Derfra er de kommet til Botanisk Centralbibliotek, hvor de findes i 
dag. Hans korrespondance til forældrene og Hornemann findes endnu, 
dels i Oreby-Berritsgård Godsarkiv (deponeret på Landsarkivet i Kbh.), 
dels i Botanisk Centralbibliotek. Flere breve findes endda begge steder, 
da MW lavede duplikater af mange af sine breve. Enkelte breve er beva
ret i Norge og Sverige. I Skotland findes breve til forskere dér, i Morris- 
Pollok håndskriftsamlingen tilhørende fru Seton Dickson, Symington, 
Ayrshire. Enkelte bidrag fra rejsen er publiceret (se bibliografien).
Planter fundet af Morten Wormskjold er publiceret i Flora Danica, bl.a. 
1814, s. 6, tvl. MDXLVII; 1825, fase. XXVIII, s. 8, tvl. MDCLVIII; 1825, 
fase. XXX, s. 5, tvl. MDCCLVIII; 1825, fase. XXXI, s. 9, tvl. 
MDCCCXXXIV.
Tegninger og kort over Baals Revir, som er omtalt overfor, synes tabt.
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Morten Wormskjolds 
rejse omkring Jorden
I 1815 er Morten Wormskjold en anerkendt videnskabsmand. Han er 
medlem af det Skandinaviske Litteratur Selskab og det Physikaliska 
Sällskapet i Lund. Han har tætte kontakter til ledende fagfæller i flere 
lande. Da hans livs chance byder sig, slår han straks til. Han tager på 
jordomrejse.
Ekspeditionen, han skal med på, er udtænkt og finansieret af den russi
ske statsmand Nikolaj Petrovië Rumjancev, der indtil 1814 var Ruslands 
udenrigsminister og som til 1812 havde været formand for statsrådet. 
Rumjancev var aktivt interesseret især i historie og etnografi. Han op
byggede et stort privat museum og en håndskriftsamling, som senere 
kom til at udgøre grundstammen i det nuværende Lenin-Bibliotek i Mos
kva. Rumjancev støttede en kreds af tidens fremmeste forskere inden for 
de felter, der havde hans interesse. Det var ikke kun russiske forskere. 
Han knyttede også andre landes videnskabsmænd til sig. Rumjancev var 
manden bag Rasmus Rasks store sprogvidenskabelige opdagelsesrejse 
fra Skt. Petersborg i 1818, ned gennem det russiske rige, videre gennem 
Afghanistan, Persien, Indien og Sri Lanka, hvorfra han sejlede hjem med 
skib i 1823.

Den russiske 
rigskansler og lærdomsmæcen 
Nikolaj P.
Rumjancev
(Kotzebue: Reise 
um die Welt)

Den ekspedition, Rumjancev nu ville udruste, skulle undersøge Rus
lands fjerne provinser i Stillehavsegnene. Den byggede på solid russisk 
tradition og rige erfaringer. Vitus Bering havde på sine to store ekspedi
tioner, der fandt sted i perioden 1725-41, skabt en voldsom russisk inte
resse for det nordlige Stillehavsområde, der viste sig at være rigt på især 
pelsdyr og hvaler. Russerne befæstede snart deres stilling i området. 
Landet fra Amur i syd til Tjukterhalvøen i nord foruden Alaskas kyst
områder og øgruppen Aleuterne blev russiske kolonier. Kolonierne lå 
imidlertid langt fra Skt. Petersborg. Gridske købmænd snarere end tsa
rens embedsmænd styrede de fjerne provinser. Den indfødte befolkning 
blev offer for fribytteres jagt på hurtig profit. Rovdriften på dyr og men- 
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nesker var skånselsløs og såvel fæ som folk var i hastig tilbagegang. For 
at sikre lønsomme kolonier på længere sigt og for at holde især ameri
kanske og engelske konkurrenter fra livet, måtte tsaren fra tid til anden 
sende ekspeditioner til området. Samtidig havde den russiske kejser be
stræbelser i gang for at vinde fodfæste i Californien, hvor der var en rus
sisk handelsstation, Fort Ross. Efter Cooks rejser søgte Rusland også at 
skaffe sig indflydelse på Hawaii-øerne.
Flere af disse ekspeditioner medbragte kompetente videnskabsfolk og 
udførte vigtig forskning. Fra tiden efter Bering må især fremhæves Bil
lings’ ekspedition fra 1785-95 og Krusensterns verdensomsejling fra 
1803-6. Endeligt - da det kommer til at spille en rolle for Wormskjold -bør 
også Vasilij Golovnins rejse med Diana fra 1807-13 nævnes.
Under Napoleonskrigene havde denne russiske aktivitet til søs været 
umuliggjort, men efter Wienerkongressen i 1814 skabtes det atter ro på 
verdenshavene,

Rumjancevs brig »Rjurik«
Rumjancev, der trækker sig tilbage i 1814, bestiller på et finsk værft en 
brig kaldet Rjurik efter den russiske sagnkonge. Planen er, at Rjurik 
skal sejle rundt om Jorden, opsøge det nordlige Stillehav, hvor det skal 
lede efter en nordostpassage og i øvrigt gøre alskens naturhistoriske un
dersøgelser undervejs.
Rumjancev betror Krusenstern at besørge ekspeditionen. Denne udpeger 
igen den kun 27-årige baltertysker Otto von Kotzebue til øverstkomman
derende. Otto von Kotzebue er søn af digteren August von Kotzebue. 
Han har som purung kadet været med på Krusensterns rejse.

I alt påmønstres 32 mand, hvor vi dog vil begrænse os til forskerne og en
kelte officerer. 1. og 2. løjtnanten - Gleb åiSmarev og Ivan Zacharin - er 
russere. Skibs- og ekspeditionslægen er den et par og tyve år gamle bal
tertysker Johann Friedrich Eschscholtz fra Tartu. Louis Choris, kun en 
snes år, påmønstres som maler/tegner. Fra Berlin kommer den fransk
tyske forfatter og naturforsker, Adelbert von Chamisso. Sidst men ikke 
mindst Morten Wormskjold.
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Chamisso og Wormskjold
Vi vil opholde os en smule ved omstændighederne omkring Chamisso og 
Wormskjolds påmønstring. Én kilde siger, at Chamisso kom med på af
bud fra professor Ledebour, en anden siger Schwågrichen. J. F. Schouw 
beskriver de nærmere enkeltheder i et brev til den norske naturforsker 
Jens Rathke d. 16/9 1815 (58). Ikke såsnart havde Wormskjold hørt om 
ekspeditionen, fortæller Schouw, før han skrev til Rumjancev »og tillige 
ved Admiral Løvenørn og den danske gesandt i Petersborg, Blome, søgte 
at komme med paa hvilken som helst Maade. Inden han endnu fik Svar, 
erfarede han, at professor Schwaerichen var antaget som botaniker, og 
gjorde sig derfor lidet Haab, da han vidste, at Expeditionen kun skulde 
have et lidet Personale, men i de første Dage af August ankom her til byen 
en vis von Chamisso, der var antaget som naturkyndig i Stedet for Schwa
erichen, som havde afslået Tilbudet og kort efter fik Wormskjold Efterret
ning fra Biome, at han kunde komme med paa den Betingelse, at han 
skulde gjøre Udkast til Prospecter og Klædedragter, da Tegneren var ble
vet syg. Sagen var nu noget critisk, thi uagtet han tegner noget, har han 
dog ikke den Færdighed, at han egentlig kunde paatage sig Tegnerens 
Partes. Imidlertid havde han dog saa temmelig besluttet at tage med, da 
Chamisso, der skal tegne godt, lovede at være ham behjælpelig. Men den 
9de August ankom det skib, der skal gjøre Togtet, Briggen Rurick, og 
medbragte særdeles forbindtlige Breve fra Romanzoff og Krusenstern til 
Wormskjold, ifølge hvilke han gaar med uden Forpligtelser og uden Gage, 
men med frie Kost Tegneren er kommen med. Deter saavidtjeg kunde hø
re en Tydsker, og han har været med Biberstein paa Caucasus og gjort 
Tegninger til Flora Caucasica. Chefen for Expeditionen, Capt Kotzebue, 
(en søn af Comoedieskriveren) er en rask ung Mand, der har været med 
paa Krusensterns Tog, og som Wormskjold syntes godt om. Chamisso la
der til at være et Menneske af ret gode Kundskaber og afen god Characte- 
er, med hvem Wormskjold uden tvivl vil komme godt tilrette. Imidlertid er 
jeg overbevist om, at Wormskjold vil præstere langt mere paa Rejsen end 
han. Chamisso synes nemlig at være meget geniemæssig og er 
Avanturier.«
Chamisso ankommer den 26. juli 1815 til København med paketbåden 
fra Kiel. Han skriver i sin »Tagebuch« (65), at han nogle dage underholdt 
sig med sine venner, bl.a. nævner han Oehlenschlaeger, og besøgte bibli
oteker, samlinger og botaniske haver. På Frederiksborg overværer han 
Frederik den 6.s kroning d. 31. juli 1815 og introduceres for finansmini
ster Ernst Schimmelmann. (H)
Det må rent ud sagt have været en lettelse for Chamisso at få en erfaren 
fagbotaniker som Wormskjold med som assistent. Ganske vist har Cha
misso studeret botanik i Berlin, men kun kort tid og han er uden erfaring 
i feltarbejde. Hans primære virkefelt er litteraturen. Gennembruddet får 
han med »Peter Schlemihls wundersame Geschichte«. Om sit møde med 
Wormskjold skriver han: »Jeg kom ham tillidsfuldt i møde med åbne ar
me, på grund af udsigten til at kunne tilføre endnu en arbejder. Man øn
skede mig lykke til med den flittige og ivrige hjælper, som jeg ville få i 
ham« (65, oversat fra tysk).
Rjurik, der var afgået fra Skt. Petersborg den 30. juli, anløber Køben
havn den 9. august. Samme morgen melder Chamisso og Wormskjold sig 
ombord hos Kotzebue. Chamisso synes ikke at have haft kendskab til for- 
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håndskorrespondencen mellem Wormskjold og Rumjancev/Krusenstern; 
for han skriver, at Otto Kotzebue samtykkede i at lade danskeren kom
me med, »Bevæget... af den samdrægtighed, som han kunne se, der her
skede mellem os.« (65, oversat fra tysk).

de Chamisso

Adelbert 
Adelaide

Den danske skibskok
Hidtil har man overset, at Rjurik-ekspeditionen også havde en anden 
dansk deltager, nemlig skibskokken, som påmønstrede i Kbh. sammen 
med Wormskjold og Chamisso. Denne sidste har ikke rede på kokkens 
nationalitet, men beskriver ham som »et hjemløst havenes barn. Efter an
sigtsbygningen at dømme en ostindier eller malajer, efter sproget, der var 
utydeligt sammenblandet af alle talende menneskers dialekter, knapt et 
menneske.« (65, oversat fra tysk).
Senere nævner Chamisso »vor bengalske kok«. Men Wormskjold omtaler 
ham som dansker. Muligvis stammer kokken fra de danske kolonier i Be
ngalen? Det er ikke lykkedes at fastslå hans identitet.

Via Sydamerika til KamCatka
Den 17. august letter Rjurik anker fra Kbh. og ankommer den 7. septem
ber til Plymouth i England. Herfra sender Morten W. dagen efter et brev 
til sine forældre (40) og fortæller om rejsen over Vesterhavet. Han selv 
har fisket havdyr undervejs på Dogger Banke. Chamisso undervises i 
dansk, skønt han noget af vejen er søsyg. Opholdet i Plymouth trækker 
ud, men tiden benyttes til teaterbesøg, selskabelighed og en rejse til Lon
don, hvor der indkøbes videnskabelige instrumenter. Morten W. møder 
bl.a. Witheby, der har været med på George Vancouvers opdagelsesrejse. 
Endeligt lykkes det dog at komme afsted. Kursen sættes mod Tenerife på 
de Kanariske Øer. Rjurik ankommer hertil den 28. oktober. Christen 
Smith fra Norgesrejsen skulle være på Tenerife, hvor Morten W. søger 
at komme i kontakt med ham. Men forgæves. Smith er netop taget til en 
anden ø.
Den 1. november sejler de igen, og på grund af den korte tid når MW ikke 
at gøre undersøgelser på øerne. Kort efter afsejlingen møder de det engel
ske krigsskib »Bombay«, hvormed Wormskjold sender brev hjem (43).
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Nordmanden 
Christen 
Smith, som 
omkom i 
Afrika 
(Kgl. Bibi.)

Næste gang vi hører fra ham er den 12. december. To dage forinden er 
skibet ankommet til Brasilien, til Santa Cruz-øen ud for Santa Catarina- 
provinsen i den sydlige del af landet. Herfra sender han atter breve hjem 
til forældrene og til Hornemann, hvori han giver sin begejstring frit løb. 
Han kommer med i land og bliver ved et uheld ladt alene tilbage i land i 
seks dage. Den tid udnytter han til at indsamle »naturalier«.
Den 28. december går turen videre syd om Kap Horn til Concepcion i 
Chile. Wormskjold synes så godt om stedet, at skulle han nogensinde øn
ske at forlade Danmark eller Norge, ville han bosætte sig her. Den 8. 
marts slutter det lange ophold i Chile. Turen går nu over Stillehavet. På 
vejen passeres den ubeboede ø Sala-y-Gomez. Rjurik lægger ind til På
skeøen og en ø, som efter mæcenen opkaldes Rumjancev-ø.

Den 19. juni ved midnat løber Rjurik ind i Avatfabugten ved Petropav
lovsk på halvøen KamSatka. Her slutter rejsen i første omgang for Mor
ten Wormskjold. På bagsiden er hans pas påtegnet: »Martin Wormskiold 
bleibt zufolge meiner Einwilligung in Kamschatka. Capitaine de Rurick. 
O. Kotzebue, d. 16. july 1816.« Hvad er der sket?
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Spliden på »Rjurik«.
Wormskjolds første breve hjem fra Kamëatka er dateret 20. juli 1816, og 
først da fremkommer hans egen redegørelse for de forhold, der ligger til 
grund for hans förbliven i Petropavlovsk-KamÖatskij. Der er opstået et 
utåleligt modsætningsforhold mellem Wormskjold på den ene side og 
Kotzebue, Chamisso og Eschscholtz på den anden. Stridens genstand er, 
spørgsmålet om, hvem der må samles ind til. Wormskjold har fået 400 
rigsdaler med af kongens kasse (staten). For dem skal han opkøbe etno- 
grafica og andre ting af videnskabelig interesse til Museet i København. 
Imidlertid foreholder Kotzebue ham, at der kun må samles ind og opkø
bes til Rumjancev, da han jo finansierer ekspeditionen. Wormskjold kan 
ikke gå ind på dette vilkår, da han dels betragter det som et tillidsbrud 
over for Museet og dels ikke er blevet præsenteret for det ved afrejsen. 
Wormskjold har foruden penge også fået kasser, papir og glas med til si
ne samlinger. Det kan tyde på, at Kotzebue ved afrejsen fra København 
ikke har modsat sig denne indsamling. Snarere er der tale om en optrap
ning af striden ombord, når man forbyder Wormskjold at samle. Danske
rens modtræk er at nægte at aflevere resultaterne af de daglige målin
ger af havdybder, strøm, vind og andre observationer.
De fysiske rammer ombord befordrer nervekrigen yderligere. Messelu
kafet huser hele seks personer. Morten W. og maleren Choris må sove i 
hængekøje. Arbejdsforholdene er yderst ringe, og den danske botaniker 
er henvist til at føre sine optegnelser om natten ved lys. Det får en brat 
ende, da kaptajnen befaler lyset slukket kl. ti om aftenen som på krigs
skibe. Dette er yderligere et slag i hovedet på den flittige Wormskjold, 
der undervejs fører en »detailleret Journal«, som han selv kalder den.

Chilenere, som Choris tegnede under opholdet i Concepcion (Voyage pittoresque)
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Krigen om opkøb, observationer og lyseslukning er dog efter alt at døm
me blot udslag af det egentlige og tilbundsliggende modsætningsforhold: 
rivalisering mellem de lærde mænd ombord. Mellem Chamisso og 
Wormskjold bliver idyllen fra København en kortvarig affære. Worm
skjold, den erfarne feltforsker, som selv har ledet en langvarig ekspediti
on under vanskelige forhold, bliver assistent for den salonlærde Chamis
so, som er uden praktisk erfaring. Hans gebet er litteraturen. Worm
skjold betragter ham, nok med et gran af overbærenhed, som naturfilo
sof. Chamisso er uden autoritet overfor danskeren.
Wormskjold selv omtaler som nævnt først konflikten, efter at han er 
steget af i Kamcatka, men Hornemann har længe forinde anet uråd. Da 
han læser Wormskjolds brev fra Brasilien, skriver han til Jens Rathke: 
»Han (MW) nævner i dette brev ikke et ord om Chamisso, hvilket lader 
mig formode, at de ikke er i den bedste forståelse, hvilken Formodning er 
bleven mig bekræftet ved en Formodning, som Schouw har givet mig, 
nemlig at Chamisso havde skrevet til Berlin, at Wormskjold var noget til- 
bageholden, og ikke ville kommunikere ham noget af det, han fandt«. Hor
nemann skriver til Wormskjold for at dæmpe hans gemyt. Han lægger 
ham »paa Hjerte, hvor meget en Rejses Held ofte dependerer af Harmonie 
mellem de Rejsende« (58).
Kotzebue og Chamisso er i den første beretning fra rejsen (69) meget di
plomatiske i deres omtale af tvistighederne ombord. Kotzebue skriver 
blot, at Wormskjold ytrede ønske om at blive tilbage i Petropavlovsk for 
at gøre naturhistoriske studier i KamÔatkas bjerge (69). Wormskjold selv 
skriver, at han først ønsker at blive i Chile. Det får han imidlertid ikke 
lov til, da guvernøren ikke giver fremmede opholdstilladelse i landet. 
Chile vinder sin uafhængighed af Spanien i 1810, men i oktober 1814

Indbyggere fra Påskeøen (Choris: Voyage pittoresque)
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vender spanierne tilbage og bliver til først på året 1817. Udlændinge må 
ikke få indblik i spaniernes misgerninger i Chile.
Ifølge Chamissos »Reise um die Welt, som udkom i 1836 og som bygger 
på dagbogsoptegnelser, siger Wormskjold allerede i Plymouth, at »han 
måske allerede ville forlade ekspeditionen i Tenerife.« Som nævnt oven
for, var hans norske ven Christen Smith netop på ekspedition her på den
ne tid. Wormskjold har givetvis villet slutte sig til ham, men opgiver, da 
han får at vide, at Smith er rejst videre. »På overfarten«, fortsætter Cha- 
misso »fra Tenerife til Santa Catarina erklærede han, at han ville skille 
sin skæbne fra vor i Brasilien. Ankommet hertil (landet køler den galde, 
der er ophedet til søs) rådede jeg ham venskabeligt til at vælge denne me
get rige forskningsmark til sin høst og stillede, for at lette hans udførelse 
heraf, mine rede penge til hans rådighed. Han var dog anderledes sindet 
Han ville blive i Chile, men det modsatte spaniernes lysskyhed sig og satte 
uovervindelige hindringer for hans beslutninger. Han skilte sig først fra 
os i Kamtatka«. (65, oversat fra tysk)
Morten Wormskjold skriver udførligt og ærligt hjem om stridighederne 
uden at friholde sig selv for skyld og ansvar. Han vedgår sit hidsige tem
perament. Han finder det rimeligt, at det er ham, der fratræder, da han 
dels er taget med frivilligt, dels er den sidst påmønstrede.

I en fjern provins
Imidlertid er Petropavlovsk-Kaméatskij ikke just et sted, nogen må øn
ske at blive agterudsejlet fra. Petropavlovsk var dengang i ordets egent
lige forstand et udsted med kun ringe forbindelse med omverdenen. Be
folkningen bestod overvejende af soldater og officerer samt pelsjægere, 
de sidste ofte folk af tvivlsom beskaffenhed. Hertil kom en del kamtjada- 
ler (itelmener), KamÖatkas oprindelige indbyggere, som levede usselt og 
misbrugtes af pelsjægere og handelsfolk. Kun sjældent lagde et skib vej
en forbi. Når det skete, var det som regel fartøjer fra det Russisk- 
Amerikanske Kompagni. Samfærdslen gik pr. skib til Ochotsk og herfra 
over land de mange tusinde kilometer gennem Sibirien.
For at mildne indtrykket for Wormskjold ordner Kotzebue det imidlertid 
sådan, at han indkvarteres hos garnisionskommandanten, Rudakov. 
Han får desuden mulighed for at trække 1000 rubler på en veksel og bli
ver stillet rejser ind i landet i udsigt, og endnu engang tilbyder Chamisso 
ham sine kontanter, hvilket Wormskjold dog høfligt afslår.
Skal man tro Wormskjold - og hans oplysninger står, hvor de kan efter
prøves, til troende - har Kotzebue under dække af den tilsyneladende 
imødekommenhed sat ubehageligheder i scene bag Morten W.s ryg. Han 
ordner det bl.a. sådan, at danskeren skal rejse den lange vej gennem Si
birien hjem, til fods. Rejsen gennem Sibirien må han afvise som en mu
lighed. Han har ikke penge nok og mangler de fornødne anbefalings
skrivelser fra regeringen. Over land kan han ikke få sine samlinger med. 
Kotzebue må desuden have kendt forholdene i Kamëatka tilstrækkeligt 
godt til at vide, at de lovede rejser ikke ville blive til noget. De stedlige 
russere ønskede ikke at give fremmede indblik hverken i forholdene i 
landet eller i dets pelsdyrrigdomme.

Flittig botaniker i billardlokale.
Hos garnisionskommandanten, kaptajnsløjtnant Rudakov, er Worm
skjold indlogeret i et billardlokale, som flittigt benyttes af andre. Kun én
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gang om ugen opvarmes rummet en smule. Men Wormskjold er vant til 
nøjsomhed, ja hans breve og livsførelse senere viser, at han ligefrem fore
trækker at leve nejsomt.
Hvad angår sladder og intriger har »Rjurik« og Petropavlovsk ikke noget 
at lade hinanden høre, og Morten W., der synes at have fået nok, beslut
ter sig til at holde sig fri af enhver intrige og uoverensstemmelse: hellere 
holde sin mund, så ingen kan udsætte noget på én. Hans forsigtighed går 
så vidt, at han afslår et tilbud om at rejse ind i landet, da han er usikker 
på motiverne bag tilbuddet.
Han botaniserer flittigt under opholdet, når lejlighed gives. Han beskriv
er halvøens rige og særprægede dyreliv og læser bøger, lånt på byens bi
bliotek. Det virker overraskende at finde en velassorteret bogsamling 
herude. En »låneseddel«, som findes mellem MWs papirer, viser, at bibli
oteket lå inde med mange af den tids vigtigste videnskabelige bøger, 
bl.a. rejsebeskrivelser og biologiske bestemmelsesværker. Chamisso 
skriver, at bøgerne er blevet efterladt her af rejsende siden Berings dage 
(Bering grundlagde byen i 1740 og opkaldte den efter sine to skibe »Skt. 
Peter« og »Skt. Paul«). Chamisso finder her til sin overraskelse stærkt 
savnede værker, bl.a. Bosc’ afhandlinger om havorme, Pallas’ rejsebe
skrivelser og Gmelins »Flora Sibirica«. (65)

Indsejlingen til Petropavlovsk. Landtangen med kamtjadalernes karakteristiske pælehuse 
(Saryéev)

Wormskjold fører flittigt og omhyggeligt sine »journaler«. Der bliver 
endda overskud til at skrive hjem til mor og aflægge rapport om klæder
nes tilstand!
Hans største bekymring er den ubehagelige situation, han over for Rum
jancev og Krusenstern er bragt i. Han skriver til dem for at præsentere 
sin version af begivenhederne ombord. I breve hjem vender han ofte til
bage til sin beklemthed ved situationen. Mest synes han foruroliget over, 
hvad Kotzebue og Chamisso vil sige, når de kommer tilbage til Køben
havn uden ham.
I Danmark får man først underretning om Wormskjolds förbliven på 
Kam&atka i april 1817, da det første brev når frem. Et uddrag af dette 
brev er meddelt i Dansk Litteratur-Tidende (45a). Hornemann giver i 
tidsskriftet en meget skånsom fremstilling af begivenhederne. Han lader 
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det fremgå, at Wormskjolds drivkraft er ønsket om at foretage mere 
grundige undersøgelser, først i Chile og, da dette viser sig umuligt, i 
KamCatka, og herfra igen i Australien!

Det utrykte manuskript.
Det er lidt af et mysterium, at Hornemann har valgt at gengive indhol
det af et temmeligt privat brev og ikke bragt den sammenhængende be
retning om rejsen fra København til KamCatka, som Morten Wormskjold 
hjemsender (46). Manuskriptet er på 17 tætskrevne sider og skrevet med 
henblik på offentliggørelse. Det bærer ingen påtegning for modtagelse, 
men det fremgår af det samtidige (følge) brev, at »journaluddraget« er 
vedlagt. Andre breve fra samme periode bærer heller ingen påtegning 
for modtagelse, men da et af dem er uddragsvist publiceret, kan det fasts
lås, at »journaluddraget« er nået frem efter 9-10 mdr., den almindelige 
postgangstid fra KamCatka.
Det samme gentager sig september samme år (1816). Wormskjold hjem
sender et manuskript bygget på dagbøgerne og beregnet på offentliggø
relse. Dette manuskript er en yderligere uddybning af opholdet i Chile 
og rejsen over Stillehavet. Det er imidlertid heller ikke trykt noget sted. 
Der udkom dengang flere blandede tidsskrifter i Danmark, som flittigt 
bragte rejsestof. Flere af disse tidsskrifter blev udgivet af folk, Worm
skjold havde tilknytning til, bl.a. Rahbek. Ugebladet Hesperus, udgivet 
af H. Ben tsen, bragte i 1819 den dramatiske skildring af Tahitis »opda
gelse«. Interessen for opdagelsesrejser holdt sig usvækket, det gjaldt og
så russernes rejser. Under Wormskjolds fravær udkom f.eks. værker af 
Krusenstern og Golovnin på dansk (Q,K). På den baggrund er det van
skeligt at forstå, at de hjemsendte manuskripter aldrig så dagens lys.

Overvejelser om skibslejlighed hjem.
På grund af den sparsomme postgang er der længe mellem brevene hjem. 
De breve, der når frem, viser, at hans naturvidenskabelige undersøgel-

Kamtjadalske (itelmenske) typer (Choris: Voyage pittoresque)
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ser fortsætter uanfægtet. I november 1817 kan han berette, at han er 
flyttet ind hos det Russisk-Amerikanske kompagnis kommissionær. Pëtr 
Ivanoviä Rikord er tiltrådt som guvernør over KamCatka. Wormskjold 
har stadig ikke været længere end en dagsrejse borte fra Petropavlovsk, 
skønt halvøen har vist sig langt mere interessant end først antaget. Bre
vet (53), der også rummer en smule botanisk stof, refereres kort af Horne- 
mann i Dansk Litteratur-Tidende (53a). Morten Wormskjold håber sta
dig på skibslejlighed til Canton. Imidlertid har der endnu ikke budt sig 
nogen.
11818 kommer der først på året breve hjemmefra. På det tidspunkt kan 
han på sin side melde, at samlingerne er i bedre orden end på tidligere 
rejser. Begivenhederne på Rjurik synes en smule på afstand. Det var op
rindeligt planen, at Kotzebue og ekspeditionen skulle vende tilbage til 
Petropavlovsk, og Wormskjold håber nu ved Rikords mellemkomst at nå 
til forståelse med Rjurik-folkene og gøre hjemturen sammen med dem. 
Hvad han ikke er klar over er, at Rjurik har været i København et halvt 
år, før hans brev når frem. Et andet skib, fregatten KamCatka, ledet af 
kaptajn Golovnin, er på vej til Petropavlovsk under en jordomsejling. 
Danskeren har også forhåbninger til dette skib. Golovnin er en nær ven 
af guvernør Rikord. Få år forinden faldt kaptajnen i fangenskab hos ja
panerne, men blev undsat af et russisk flådeopbud under kommando af 
Rikord.
Den sidste dag i april står KamCatka ind i AvaCa-bugten, og da Golovnin 
går i land, bliver han straks opsøgt af Wormskjold. Trængselstiderne er 
forbi. Kaptajnen indvilliger i at lade ham sejle med.
Om Wormskjolds påmønstring skriver Golovnin: »Pd Kamiatka fandt vi 
en mand, der var kyndig i naturhistorien, især botanikken. Hans navn er 
Martin VormskU'd, af fødsel dansker. Han havde velvilligt tilbudt sine 
tjenester til Hans Velærværdighed, rigskansler grev N. P. Rumjancev, og 
at tage med på hans brig Rjurik på jordomrejse som naturforsker. Brig
gens chef fandt det imidlertid påkrævet at efterlade ham i Kamtatka efter 
ankomsten hertil. Han boede der to år. Efter vor ankomst til Petropav- 
lovsk-havnen, bad han mig tage sig med på fregatten og gøre det muligt

Michail Golovnin, kaptajn på fregatten Kamtatka og Pëtr Rikord, guvernør i Petropavlovsk 
(Golovnin: PuteSestvie...)
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for ham at komme tilbage til Europa på det vilkår, at det skulle være på 
eget underhold og at hans iagttagelser og samlinger af naturalier, som det 
måtte lykkes ham at gøre under rejsen med mig, skulle fremlægges af ham 
til gavn for ekspeditionen. Da jeg siden af Hr, guvernøren over Kamiatka 
Oblast' erfarede om hans gode opførsel og hans ildhu over for sine forplig
telser, tog jeg ham med på fregatten.« (70, s.158, oversat fra russisk). 
Nyheden om afrejsen med Golovnin meldes til hjemmet, og Hornemann 
laver igen en lille notits til Litteratur-Tidende (54a, 54b).

Fregatten »Kaméatka«.
Fregatten KamCatka er et noget større skib end Rjurik, og der er fire 
gange så mange mand ombord, deraf flere søfolk med skandinaviske nav
ne. En del af de ombordværende skal dog afgå til andre skibe og ekspedi
tioner. KamCatkas opdrag er såvel militære som videnskabelige. Golov
nin skal tilse de fjerne kolonier og »»vise det russiske flag«. En af dens vi
denskabelige opgaver er at undersøge landet nordvest for Beringstrædet. 
Golovnin, der selv er en erfaren ekspeditionsmand, har ingen botaniker 
ombord. Danskeren føjer således en ny side til foretagenet.
Ekspeditionen afsejler fra KamCatka-halvøen, denne »langt fra sin Regi
ering liggende Provinds, hvis slette Forhandlinger det er umuligt at skiu- 
lepaa stedet..«, som Wormskjold skriver i sit sidste brev fra rejsen. Alle
rede da de kommer til Beringøen, skal Wormskjold sættes i land for at 
undersøge øen, men planen må opgives på grund af tåge. Videre går tu
ren forbi naboøen Kobberøen og andre aleutiske øer til Kodiak. Her har 
Wormskjold atter mulighed for at gøre studier i marken. Turen op gen
nem Beringstrædet opgives. På Kodiak får Golovnin nemlig at vide, at 
Rjurik allerede har været der.

Wormskjold fastslog, at eskimoerne på Kodiak-øen uar beslægtet med grønlænderne 
(Tichonov)

23



Kodiak-eskimoer og grønlændere.
På Kodiak møder Wormskjold øens vesteskimoiske befolkning. Han 
fastslår den store lighed i kultur og sprog, som hersker mellem Kodiak- 
eskimoerne og grønlænderne, (se forbemærkningen) Fra Kodiak går rej
sen videre til Sitka, hovedstaden i Russisk Amerika og derfra til Califor
nien. Begge steder botaniseres flittigt og han samler frø (planter?). Fra 
Californien går det igen vestover til Hawaii, som netop oplever sin 
storhedstid som selvstændig nation. Storheden får efter kong Kameha- 
mea en brat afslutning. Landet falder i engelsk og amerikansk afhæn
gighed. Befolkningen (den indfødte) begynder at gå voldsomt tilbage. 
Hawaii-sproget, som blomstrer, begynder at fortrænges. Wormskjold im
poneres over »denne skiønne og tappre hedenske Nation«.
Fra Hawaii sejler »Kaméatka« til Marianerne og videre til Manila, hvo
refter den sætter ud på en fem måneder lang rejse til Azorerne. Herfra 
atter til England, København og Kronstadt.
På Azorerne har Wormskjold lejlighed til at rejse op på Pico »som er Ran
den til den mærkelige Krater paa Fayal«, og i det hele taget interesserer 
»de oenlige Azorer med deres stærke Opdyrkning og Folkemængde og 
tempererede Klima« ham særdeles meget. (55)

Napoleon og ormefyldt brød.
Wormskjold finder den lange rejse på åbent hav fra Manila til Azorerne 
»saare kiedende«, ikke mindst fordi der de sidste P/2 måned serveres »slet 
Vand og ormfyldte Brød og halv raadden saltKiød« efter at de friske for
syninger, indtaget på Skt. Helena og Ascencion er sluppet op. Da de an
krer op ved Skt. Helena, er selveste Napoleon fange på øen, og Worm
skjold gør til bedste med en Napoleon-anekdote i brevet fra rejsen. Bota-

Mand og kvinde fra øgruppen Aleuterne (Choris: Voyage pittoresque)
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nikken optager ham imidlertid mere end Napoleon. »Gierne, skriver 
han, havde jeg ønsket at have faaet lidt Lejlighed til at bese Øen og dens 
Vegetation, der skiønt sparsom dog skulde have været mig kiærere at se 
end hans fangne Majestæt« (55).
Ombord på skibet er forholdene ikke for gode for den flittige dansker. 
Han bor på den mørke kobrygge sammen med en hoben andre og med 
bagagen opblandet. Skriverierne er han henvist til at gøre, inden de an
dre står op, eller mens de sover til middag. »Min Beskrivelse har jeg der
for, forklarer han, kun med Nød og ufuldstændigt kunnet udføre som jeg 
ej heller har kunnet komme til at bruge de fleste af mine Bøger..« (55). På 
grund af overenskomsten med Golovnin synes han at have koncentreret 
sig om beskrivelser af planter (og dyr) fremfor indsamlede specimena, 
som han jo i første række skal stille til ekspeditionens rådighed. Morten 
Wormskjold synes at have holdt sin del af aftalen. Golovnins rejsebe
skrivelse har en del botaniske noter, der viser, at Wormskjold både har 
bestemt planter fra hjemturen og planter indsamlede på Golovnins ud
rejse. (Muligvis har Morten W. trukket på sine notater fra Rjuriks udrej
se?)
Den danske botaniker råder nu over en del resultater fra hjemrejsen. 
Foruden indsamlede planter m.m. også »en skikkelig Deel af Beskrivelser 
som jeg lagde mig desmere efter som jeg ikke kunde føre det samlede med 
mig, og mine Journaler for heele Tiden af min Fraværelse haves i fuld
kommen Orden og temmelig udførlige men rigtig nok mere skrevne til Un
derretning for mig selv end for andre.« (55)
Brevet om hjemrejsen, som Wormskjold skriver ved indløbet til den En
gelske Kanal, når København den 19. august 1819. Det refereres ultra
kort umiddelbart efter i Litteratur-Tidende (55a), næsten samtidig med 
verdensomsejlerens egen hjemkomst.

Helsingørs havn med Toldbod-trappen, hvor Wormskjold efter fem år satte foden på dansk 
grund (Kgl. Bibi.)

Den 5. september om morgenen tager KamSatka lods ombord på Helsin
gørs red, og Wormskjold sættes i land med lodsbåden. I hans pas har 
toldbrovagten noteret indrejsen. Umiddelbart efter har politikammeret 
tilføjet, at pasindehaveren »agter sig herfra til Kiøbenhavn«.
Wormskjold har forinden høfligt men bestemt afslået tilbud om at gå i
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russisk tjeneste. Han er usikker på, om afgivne løfter vil blive holdt. Den 
uorden, som han mener, findes på russiske skibe, er ham også imod. 
Om bagagen bliver udskibet i Helsingør eller København, er ikke oplyst. 
Det fremgår dog, at Golovnin oprindeligt har planlagt at passere Køben
havn uden stop.
Wormskjold spadserer fra Helsingør til hovedstaden. Faderen noterer i 
sin dagbog for 9. september 1819: »Hentede Glæde af Overraskelsen, at 
min Søn Morten, som, Gud være lovet, frisk og munter var ankommen til 
Fods fra Helsingør, hvor han i Morges havde forladt den russiske Fregat 
Kamtschatka, der i 9 Dage har bragt ham did fra Engelland ogi 17 Maa- 
neder fra Petropawlowsk i Kamtschatka.« (Peder Wormskjolds dagbøger, 
Oreby-Berritsgård Godsarkiv). Hvad der sker de første dage herefter, vi
des ikke. Golovnin tvinges alligevel til at gøre ophold i Kbh. på grund af 
vindstille. Den 9. september om morgenen modtages han af Peder Worm
skjold og den 10. går en række russiske dignitarer i land, ankommet fra 
London (F2).

Rentekammer
deputeret 
Peder 
Wormskjold, 
Mortens far.

Hjemme igen.
Wormskjold er en månedstid før hjemkomsten blevet ridder af Danne
brog. I september hyldes han af K. L. Rahbek (86). Forventninger, man 
nærede til ham ved afrejsen, har han mere end indfriet. Han hjembrin
ger betydelige samlinger og et omfattende skriftligt materiale, ikke 
mindst optegnelser og dagbøger af stor videnskabelig interesse. Kun i ét 
henseende har heldet svigtet ham. De 400 rigsdaler, han skulle købe ting 
for til museet, er brugt til at leve for under det ufrivillige ophold, og det 
har ikke været ham muligt at købe noget med hjem.
Tilbage står nu at få bearbejdet det indsamlede materiale og få lavet en 
rejseberetning. Men årene går. I 1821 udkommer Kotzebues »Ent
deckungs-Reise in die Süd-See« (69) og i 1822 Golovnins »PuteSestvie 
vokrug sveta« (70) og Choris’ »Voyage Pittoresque« (68). Ikke en lyd fra 
Wormskjold! Alt tyder tilmed på, at han efter hjemrejsen overhovedet ik
ke beskæftiger sig mere med naturvidenskab.
Warming mener, at Wormskjold har lidt et psykisk knæk under det u- 
frivillige ophold i Petropavlovsk (81). Det stemmer imidlertid ikke med, 
at han uafbrudt samler og optegner, såvel på Kamfatka-halvøen som på 
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hjemvejen. Carl Christensen skriver, at han ikke ville kendes ved sine 
gamle venner (77). Det synes at være en slutning på et meget tyndt 
grundlag. I 1822 forærer han sin gamle studiekammerat P. V. Deinboll 
en del af sit Kamfcatka-herbarium (62) og zoologen Henrich H. Beck fik 
afskrifter af nogle dyrebeskrivelser.Carl Chr. skriver videre, at MW var 
blevet underlig. Heller ikke det er der noget objektivt belæg for. Deri
mod er det korrekt, at Wormskjolds interesser skiftede radikalt. Han sy
nes ramt af en personlig skuffelse. Måske spiller Hornemann en vigtig 
rolle heri.
I 1820 kommer botanikeren F. J. Schouw hjem fra en ekspedition, og 
Hornemann skriver i den anledning til Jens Rathke, at han venter sig 
store resultater af Schouws rejse. »Slige Resultater, sukker Hornemann, 
venter jeg desværre ikke af Wormskiolds Reise, skjønt han burde være i 
stand til og er vel ogsaa at levere flere. Han forfalder nemlig mere og mere 
til Egensindighed og Særhed, Mistroer alle Mennesker, seer suurtog taler 
aldrig til mig, sulter de fleste Dage af Ugen, Finder dyb Viisdom i Johan
nes Aabenbaring og forsvarer Inquisitionen. Alt dette er bogstaveligt 
sandt, og Du kan altså let begribe, at det ogsaa er sandt, at han beskjæfti- 
ger sig meget lidet med sine betydelige Samlinger og aldeles ikke med at 
ordne dem. Imidlertid har han dog i Vinter udarbejdet noget af sine 
Mscpt (manuskript), fordi det nemlig slog ind i hans hyperboliske Ideer. I 
det Skandinaviske (Litteratur?) Selskab har (han) oplæsten langAfhand-

Den russiske handelspost på øen Unalaska, som Wormskjold besøgte på hjemrejsen (Sary- 
Hev)

Ung om Grønlændernes Oprindelse, og istedetfor, som jeg synes han bur
de, at efterspore deres Gang tilbage og at glædes ved at finde dem komme 
fra Ararat, har han antaget som afgjort, at de kom fra dette sted, og viist 
hvorledes de bar sig ad med at komme til Grønland. Dette har han rigtig
nok gjort med Kyndighed og Vid, skjønt den Første udentvivl har maat- 
tet lempe sig efter den sidste, og Afhendlingen er derved bleven ret inte
ressant, men er vanziret ved Citationer af Bibelen, som ikke passe, ved Si
dehug til Oplysning og Videnskabelighed, som passe endnu mindre, og 
ved de forudfattede Meninger som ikke maa følge den, som siger sandhe
den ærligen.« (58)
Men hvorfor er netop Hornemann, den gamle læremester, genstand for
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Wormskjolds surhed? Forklaringen kan være den, at Wormskjold føler 
sig svigtet af ham. Ved hjemkomsten kan han konstatere, at ikke et ene
ste af de manuskripter, han har betroet Hornemann ved afrejsen, eller 
som han har sendt hjem, er udkommet på tryk, og at Hornemann kun 
har offentliggjort sporadiske uddrag af hans breve.
Wormskjold kan ganske vist under det lange fravær have mistet forstå
elsen for de vanskelige forhold i Danmark, der kan have besværliggjort 
udgivelsen af Flora Groenlandica; men han kan ved selvsyn konstatere, 
at der er udgivet flere rejseberetninger i København af udlændinge, he
runder af folk, han selv har rejst med, mens hans egne manuskripter har 
samlet støv.
Det er strengt taget ikke rigtigt, når Carl Christensen siger, at vore mu
seer intet som helst udbytte har haft af hans rejse. Han har givet frø fra 
Californien til Botanisk Have (83) og har som nævnt overladt herbarie- 
ark til P. V. Deinboll og afskriften af dyrebeskrivelsen til H. Beck (56a). 
I udlandet har Herbarium Mertens i Leningrad nydt godt af hans sam
linger. Det ser således ud til, at han har mere end holdt sin aftale med 
Golovnin og ikke blot samlet til ham på hjemrejsen, men overladt ham 
en del af sit Kam6atka-herbarium. (61)
Tilbage til rejseberetningen: Tiden efter hjemkomsten tilbringes hoved
sageligt hos forældrene på Aleenlyst. Desværre er perioden meget tyndt 
dokumenteret. Der er dog i det mindste indicier for, at han skriver en rej
seberetning, men blot ikke søger at få den udgivet.
Indicierne er:
11844 skriver han til gehejmeminister Paul Stemann: »Fleere sammen
faldende Omstændigheder, for vidtløftige til her at fremsættes, modsatte 
sig Udgivelsen af Beskrivelsen saavel som en detailleret 
Rejsebeskrivelse...« (76) Her taler han om en beskrivelse som noget eksi
sterende?
I hans efterladte papirer findes en seddel, hvorpå en snes kobberstik er 
opført. Stikkene er alle fra steder på rejseruten. Dog er et par fra Japan, 
men de falder alligevel naturligt inden for emnet. Golovnin havde et ret 
godt kendskab til Japan fra sit fangenskab, og Wormskjold kan nemt fra 
Golovnin og Rikord have hørt en del om Japan, som han har villet medta-

Kvinde fra Hawaii
(Choris: Voyage pittoresque}
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ge. Han har sikkert også læst Golovnins beretning om Japanopholdet. 
Denne var allerede udkommet i Kbh., før Wormskjold kom hjem.
I 1821 skriver han i et brev til søster Christiane: »Adskillige Arbeider, 
som jegi Vinter har begyndt ønskedes dog gierne fuldført i hvormegetend 
det skiønne Foraar gienkalder en gammel Trækfugls Vane«.
Det bevarede fragment af Kamëatka-papirerne (56) og afskriften, som 
fandtes mellem H. Becks papirer (56a) kan være dele af et tillæg til be
skrivelsen, hvor dog størstedelen af de botaniske beskrivelser er gået 
tabt. I fragmentet er kun 7 plantebeskrivelser, men det vides, at han ale
ne det første år i KamKatka beskrev 330 blomsterplanter.
En »Fortegnelse over mit Tøy, som i Mai 1830 skulde flyttes fra Ristrup 
til Pedersminde« giver ikke noget afgørende fingerpeg med hensynet til 
omfanget af manuskripter. Til gengæld viser den, at MW var i besiddelse 
af store samlinger planter og naturalier. F.eks. har han »1 langt hviidt 
Skab med tørre Planter, 2 umalede Kommoder med Bøger og Naturalier, 
1 stor Kasse med Planter, 14 Kasser med Naturalier og Planter«. De 14 
kasser rummer måske Kam&tka-samlingen? I flyttelæsset var også en 
»rødmalet Kamtschadalsk Kiste«.
Hvorom alt er, findes hverken samlinger eller optegnelser mere, når 
bortses fra fragmentet (56) og afskriften (56a). Intet bliver udgivet, og i 
1842 fuldbyrdes ulykken. Han selv skriver herom i sit brev til Stemann i 
1844: »...og vilde adskillige af disse Forsendinger endnu være bestående, 
om end ikke Materialerne vare mig mig betagne saaledes som skeet er, da 
en Edebrand den 2. Decbr. 1842 overgik og tilintetgjorde mine Samlinger 
og Manuskripter paa et interimistisk Opbevaringssted i Jylland.« 
Fragmentet fra Kaméatka er, modsat den afskrift, Bech var i besiddelse 
af, brandsværtet. Det må være reddet fra ildebranden, mens Bech har få
et sin afskrift tidligere. Begge er skrevet på samme karakteristiske pa
pir. Da Warming sidst i 1880erne gennemgår Wormskjolds papirer i 
godsarkivet, nævner han det ikke. Det kan således være kommet til god
sarkivet senere. Arkivet er meget velordnet. Det har haft en arkivar, der 
synes at have samlet Rosenørn-Teilmanns familiepapirer fra flere kilder. 
Hvilke fremgår dog ikke. Af de øvrige godser, Wormskjold færdedes på, 
har ingen samlinger af private papirer, undtagen Gavnø, men her findes 
kun Reedtz-Thott familiens papirer.
De eneste primære kilder til Wormskjolds rejse rundt om Jorden er hans 
breve samt de to »journaluddrag« (46,50). Fra hjemrejsen er kun ét brev 
(55) bevaret. Forklaringen er først og fremmest, at han kun har skrevet 
ét brev. Han ville jo nemlig være lige så hurtigt fremme selv som de bre
ve, han måtte finde på at skrive. Det enlige brev er afsendt fra England. 
Dér havde han og de øvrige fra »KamSatka« et ophold, så brevet med lidt 
held kunne nå frem før ham.
Alt andet materiale, sandsynligvis værdifuldt, er tabt, Wormskjolds be
retning ville, hvis den var blevet udgivet, have haft betydelig videnska
belig værdi (og den ville også have været en spændende historie!). De 
øvrige beretninger fra Rjurik- og Kaméatkaekspeditionen er blevet klas
sikere inden for den geografiske litteratur, oversat til flere sprog og gen
udgivet flere gange. De seneste år har der været stor interesse for ekspe
ditionerne i begyndelsen af 1800-tallet. De verdensdele, de beskrev, har 
fuldstændigt ændret udseende. De nævnte ekspeditioner var videnska
beligt anlagt, og beretningerne derfra er gode kilder.
Wormskjolds breve og manuskripter må derfor stadig have interesse.
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H au) at i-høvdinge ombord på Golovnins fregat (Tichonov)

Wormskjolds stille år
- et efterskrift.
Den hjemvendte Wormskjold er fortsat flittig. Han besøger biblioteker 
og læser meget. Af hans notesbøger kan vi se, hvilke emner han har inte
resseret sig for. Han holder sig å jour med rejselitteraturen og læser om 
fremmede kulturer, ikke mindst de sydamerikanske indianeres. Også før 
sin store rejse interesserede han sig for mytologi. Det viser skriftet om 
nordbobygderne og Vinland (35). Med alderen tiltager denne lidenskab. 
Wormskjold søger efter sammenhænge i forskellige verdensdeles mytolo
gier og sprog.

30



Som beskrevet ovenfor chokerer han sin gamle læremester Hornemann 
ved at blande Johannes’ åbenbaring ind i et foredrag om grønlændernes 
oprindelse (58). I perioder er Wormskjold stærkt optaget ar hebræermy
stik (bl.a. talmystik) og den svenske mystiker Emanuel von Swedenborg. 
Botanik og naturvidenskab giver han sig ikke mere af med.
Der er ingen spor af kvinder i hans liv og han lever nærmest en vaga
bondtilværelse. Kalenderne fra 1826, 30, 31, 33, 37 og 42 findes endnu 
sammen med to skrivebøger fra 1838 og 1843-44. Wormskjold er i perio
der konstant på rejse, viser kalenderne, fra ét gods til et andet (inden for 
familiekredsen). Kun to gange rejser han til udlandet, til fods. 11826 er 
han 12 dage i Skåne, hvor han besøger sine venner fra botanikertiden. 
En anden gang går han til Blokstyerg, en rejse, der står ham i under 10 
rigsdaler. I begyndelsen synes sparsommeligheden betinget af, at han af
drager på sin gæld på 400 rigsdaler til staten. 11826 er gælden nede på 
120 specier efter et afdrag på 80 specier.
På sine ture i landet besøger Wormskjold mange mennesker. Han gør 
ærinder for venner, når han kommer til hovedstaden, bl.a. ordner han 
forskellige pengesager.
Han går meget på jagt, især i Jylland. Ifølge et par let tvivlsomme an
denhåndsberetninger om Wormskjolds deltagelse i jagter (82,85) skal 
han have disket op med vidtløftige jagthistorier fra Afrika og Indien, 
(hvor han adrig har været). Men kilderne er nok lidt usikre i geografien. 
Til gengæld synes de på mere fast grund, når de fortæller, at Morten 
Wormskjold aldrig sov i en seng, altid på en madras under et åbent vin
due. Denne nøjsomhed ville forklare de ringe omkostninger ved 
Bloksbjerg-rejsen.
En årrække er hans foretrukne tilholdssteder de jyske godser Nørholm 
og Ristrup, men sine sidste år tilbringer han hos Otto Reedtz-Thott på 
Gavnø, hvor han til det sidste er aktiv og flittig, hvilket fremgår af skri
vebøgerne.
Morten Wormskjold dør på Gavnø den 29. november 1845 og er begravet 
ved den nærliggende Vejlø kirke.
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Del 2:

Bibliografi



Noter til bibliografien.

Afgrænsning og opbygning
Bibliografien tilstræber at registrere alt publiceret materiale af og om 
Morten Wormskjold, dog ikke leksikalske opslagsartikler.
Desuden omfatter den håndskrifter, der belyser Morten Wormskjolds rej
ser og hans liv.
Bibliografiens hoveddel er ordnet i emnemæssigt-kronologisk og følger 
tidsforløbet i Wormskjolds rejser. Inden for de emnemæssigt-kronologi- 
ske grupper er ordningen: for Morten Wormskjolds egne skrifter kronolo
gisk, for øvrige alfabetisk efter forfatter/titel.

Vejledning til håndskriftindførsler og noter.
Håndskriftindførslerne er en tillempning af AACR II» manuscripts til 
ISO/ISBD. Oplysninger, der ikke er hentet fra håndskriftets tekst eller 
tilvejebragt ved tælling eller måling af håndskriftet, er i skarp parantes. 
Dateringer er standardiseret og normaliseret.
Afsendelsesstedet er for at sikre en entydig lokalisering bragt i over
ensstemmelse med officiel, nutidig navnepraksis (eks. Petropavlovsk- 
Kamdatskij). I tilfælde af senere totalt navneskift anvendes det i samti
den gældende (eks. Kristiania, ikke Oslo).
Modtagerangivelsen er opløst og skrevet fuldt ud (dog er Margrethe af 
tekniske årsager forkortet til Margr.)
Påtegning: angiver de tilfælde, hvor modtagelsesdatoen er påført. Op
lysningen er vigtig for klarlæggelsen af tidsforløbet i en korrespondance 
og vigtig i tilfælde, hvor breve publiceres.
Indledning: Her refereres som hovedregel de første ti ord i brevteksten. 
Herved muliggøres en entydig indentifikation.
Note: (forekommer ved alle typer registreret materiale) Noterne giver 
varierende typer af oplysninger afhængigt af det enkelte dokuments rol
le som kilde og sammenhæng med helheden.

Registreringsprincipper.
Alt materiale er, på ganske få undtagelser nær, primært registreret. 
Mange af håndskrifterne findes i afskrifter og kopier. Her medtages kun 
originalerne, dog kopier, hvor orginaler ikke har kunnet findes.

Lokaliseringsforkortelser.
OBG-LAK: Oreby-Berritsgård Godsarkiv, deponeret i Landsarkivet for 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i København. Wormskjolds papi
rer findes i Rosenørn-Teilmanns familiearkiv, en lukket del af godsar
kivet.
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Foruden de registrerede håndskrifter rummer familiearkivet også Mor
ten Wormskjolds breve til søskende og forældre (som ikke vedrører rej
serne). Desuden hans kalendere og varia (bl.a. rejsepas).
Pollok-Morris MSS: En håndskriftsamling tilhørende fru Seton Dick
son, Symington, Ayrshire, Skotland. Fru Seton er efterkommer af den 
Jameson, til hvem Wormskjold har skrevet fra Grønland.
Omfanget (antallet) af Morten Wormskjold-breve i samlingen er på dette 
tidspunkt ikke kendt. De to breve fra samlingen er alene registreret på 
grundlag af Jessie M. Sweets artikel (80).
UNBO: Botanisk Centralbibliotek i Sølvgade, København. Biblioteket 
besidder de håndskrifter, Wormskjold har overladt Hornemann. De hid
rører fra Botanisk Haves arkiv og angår hovedsageligt Grønlandsrejsen. 
De Morten Wormskjold-breve fra verdensomsejlingen, der findes her, er 
alle i OBG-LAK i afskrift eller original.

Øvrige arkiver/håndskriftsamlinger.
Lunds Universitetsbibliotek 
Riksarkivet i Oslo 
Uppsala Universitetsbibliotek
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Litteratur anvendt specielt til tekstafsnittet 
Sekundærlitteratur om emnet
Bol'saja Sovetskaja Éncyklopedija. Moskva, 1970-78.

Dansk Biografisk Leksikon ! red. af Povl Engeltoft ; under medvir
ken af Svend Dahl. Kbh., 1940. (Samt tidl. og sen. udgaver af DBL)

Norsk Biografisk Leksikon / red. af Edv. Bull, Anders Krogvig, 
Gerhard Gran. Kristiania, 1921.

Svenskt biografiskt iexikon / red. av. J. A. Almqvist ...|et al.|. 
Stockholm, 1917.

Danske slotte og herregårde.2. udg. / under red. af Aage Roussell. 
(bd. 5, 1964; bd. 13, 1966; bd. 14, 1967).

*******

(A) Auf Kreuzfahrt durch die Südsee : Berichte deutscher Reisender 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert über die ozeanische Inselwelt / 
Ausgewählt und eingeleitet von Herbert Scurla. Berlin, 1980. - 493 
Note: S. 316 behandles Wormskjolds forhold til Chamisso.

(B) Barratt, Glynn - Russia in Pacific Waters, 1715-1825 : a survey 
of the origins of Russia’s naval presence in the North and South 
Pacific. London, |cop.| 1981. - XV, 3Q0 s. , 12 tav.
Note: S. 80 anføres fejlagtigt, at ”Wormskiöld disembarked |i Pe

tropavlovsk I to head off North into the Chukchi country."

(C) Bobé, Louis - Frederikke Brun født Munter og hendes Kreds hjemme 
og ude. Kbh., 1910. - XXVIII, 358 s. : ill.
Note: S. 251-52 om Chamissos ophold i København i 1815 inden af

rejsen med Rjurik. Chamissos tilknytning til kredsen omkring 
Frederikke Brun og Wormskjolds forestående rejse sammen med 
ham.

(D) Bois-Reymond, Emil du - Adelbert v. Chamisso als Naturforscher 
: Rede zur Feier des Leibnizischen Jahrestages ... Leipzig, 1889.

(E) Chlebnikov, Kiril Timofeevitf - Russkaja Amerika v neopublikovan- 
nych zapiskach K. T. Chlebnikova / sostavlenie, vvedenie i kommen- 
tarij R. G. Ljagunovoj i S. G. Fedorovoj. Leningrad, 1979. - 279 s. 
Note: S. 22 refereres (fra Golovnin) Wormskjolds konstatering af

det sproglige, kulturelle og antropologiske slægtskab mel
lem grønlænderne og Kodiak-eskimoerne.

(F) Dagen (dagblad). Kbh., 16. august 1819, bagsiden. Art.: Havnen 
Petropawlowski paa Kamschatka 8/20 November 1818.
Note: Artikel om Golovnins ankomst til Petropavlovsk og Rikords 

tiltræden som guvernør over KamCatka. Forventninger om, 
at Rikord vil bedre befolkningens dårlige vilkår på halv
øen.

(Fl) Dagen (dagblad). Kbh., 25. august 1819. Art.: Portsmouth, den 3de 
August.
Note: Notits om Golovnins ankomst på fregatten Kam&atka til Ports

mouth i England, på hjemvejen til Kronstadt.

(F2) Dagen (dagblad). Kbh., 13. september 1819. Rubrik: Reisende: (Til 
Kiøbenhavn).
Note: Meddelelse om 5 højtstående russeres ankomst til Kbh. fra 

England den 10. september, sikkert med fregatten Kamtfatka.
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(G) d’Urville, Jules Sébastian César Dumont (red.) - Malerisk Reise
omkring Jorden, : en populær og kortfattet Fremstilling af Magel- 
lans, Tasmans, Dampiers, Ansons, Byrons, Wallis*, Carterets, Bou
gainvilles, Cooks, Laperouses, C. Blighs, Vancouvers, D'Entreca
steaux*, Wilsons, Baudins, Flinders*, Krusensterns, Porters, Kot
zebues, Freycinets, Basil-Halls, Duperreys, Pauldings, Beycheys, 
Dumont d'Urvilles, Lutkes, Dillons, Laplaces, B. Morells og andres 
Opdagelsesreiser og det ved disse for Videnskaberne vundne Udbyt
te. Del 1-7. Kbh., 1847-51.
Note: d'Urville har sammenskrevet et stort antal rejsebeskrivelser 

til én sammenhængende beretning i jeg-form.

(H) Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds / udgivne 
ved Louis Bobé. - 8 bd. Kbh., 1895-1910.
Note: I bd. 5. s. 265ff omtales Chamissojophold i København og 

mødet med Ernst Schimmelmann.

(J) Feudel, Werner - Adelbert von Chamisso : Leben und Werk. Leipzig, 
1971.

(K) Golovnin, Vasilij Michajlovi? - Begivenheder hændede W. Golownin 
Capitain i den Russiske=Keiserlige SÖe=Etat i hans Fangenskab hos 
Japanerne i ... 1811-13 samt hans Bemærkninger over det Japanske 
Rige og Folk. I : Magasin for de allernyeste og interessanteste 
Reisebeskrivelser / udg. af Rasmus Nyerup. bd. 2, 4. Kbh., 
1817-18.

(Kl) Golovnin, Vasilij Michajlovié - Zapiski Vasilija Michajlovida Go
lovnina v pienu u japoncev v 1811, 1812 i 1813 godach : i 2izne- 
opisanie avtora. Skt. Peterburg, 1851.
Note: Originaludgave af (K).

(L) Golovnin, Vasilij Michajlovifc - Opisanie primefcatel'nych korablo- 
kruSenij, v raznye vremena priterpennych rossijskimi moreplava- 
tel'jami. : Sobrany, privedeny v porjadok i popolneny prime&anija- 
mi i pojasnenijami flota kapitan-komandorom Golovninym. Skt. Pe
terburg, 1853.- 162 s.

(M) Golovnin, Vasilij Michajloviï - PuteSestvie rossijskogo imp. Slju- 
pa "Diany" iz Kronstadta v Kaméatku, soveréennoe pod na&al'stvom 
flota lejtenanta (nyne kapitana 1-go ranga) Golovnina v 1807,1808 
i 1809 godach. I-II. Skt. Peterburg, 1819.

(N) Kam^atka / sost. Pavel Demidov. Moskva, 1984.- 223 s. : ill. 
Note: S. 29 fin farvereprod. af samtidigt portræt af Golovnin.

S. 30-31 udsigt over Petropavlovsk i beg. af 1800-tallet.

(O) Korabli nauki : al'bom dija raskraSivanija / risunki E. VojSvillo 
; tekst A. Larionova. Moskva, 1981. - |16 s.| : ill.
Note: I s. 4| tegning af briggen Rjurik |i Sydhavet|.

(P) Kotzebue, Otto von - Otto von Kotzebues nye Reise om Jorden. 
I : Tidsskrift for Reisebeskrivelser. 4. del. Kbh., 1840.

(PI) Kotzebue, Otto von - Neue reise um die Welt in den Jahren 1823, 
24, 25 und 26 / Von Otto von Kotzebue, Russisch-Kaiserlichen Flott 
=Capitain und Ritter. Weimar, 1830. - 2 bd. : 2 kobberstik & 3
kort.
Note: Originaludgave af (P).

(P2) (Her dog benyttet samme i russisk udgave: Novoe puteSestvie vokrug 
sveta v 1823-1826 gg. / predislovie i kommentarii D. D. Tumarkina. 
Moskva, 1981. - 350 s. : ill.)
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(Q) Krusenstern, Adam Johann von - Krusensterns Reise omkring Jorden, 
beskreven af ham selv. : Oversat forøget med Udtog af Langsdorffs 
og Lisianskoy's Reiser, samt med historiske Bemærkninger over Sei- 
lads og over Opdagelser tilsøes. 1. del. / ved A. E. Boye. Kbh., 
1818.

(QI) Krusenstern, Adam Johann von - Reise um die Welt in den Jahren 
1803, 1804, 1805, 1806 : auf Befehl seiner Kaiserlichen Majestät 
Alexander des Ersten : auf den Schiffen Nadeshda und Newa unter 
dem Commando des Capitains von der Kaiserlichen Marine A. J. von 
Krusenstern. 2 dele. Skt. Peterburg, 1810-12. - 3. bd. : ill.
Note: Originaludgave af (Q). Krusenstern var baltertysker, hjem

mehørende i Tallinn, i russiske kilder kaldet Ivan Fedorovic 
Krusenstern. Kap. 8 beskriver forholdene på Kam^atka, ikke 
mindst udbytningen af kamtjadalerne (itelmenerne).

(R) La Pérouse, J. F. G. de - Voyage autour du Monde. Paris, 1797. 
Note: Wormskjold nævner flere gange dette værk, som han har læst

som forberedelse til jordomsejlingen.

(S) Lukina, Tat’jana Arkad’evna - Iogann Fridrich eSSoI’c. Leningrad, 
1975. - 175 s., 3 tav. : ill., kort.
Note: Biografi over Rjuriks læge og entomolog, Eschscholtz.

(T) Nozikov, N. - Russian voyages around the World. London, |1945?|. 
Note: S. 75-98 om V. M. Golovnins rejser.

(TI) Russisk udgave: Russkie krugosvetnye plavateli / pod red. i s 
vstupitel’noj stat’ej M. A. Sergeeva. Moskva, 1947.

(U) Pierce, Richard A. - Russia’s Hawaiian adventure : 1815-1817. 
Berkeley, 1965. - XVII, 245 s.

(V) Rath, Philip - Biblioteca Schlemiliana. Berlin, 1919. (Bibliogra
phien und Studien). - 96 s. : 6 tav.
Note: Chamissos kendteste værk er fortællingen om Peter Schlemihl. 

Det skaffede Chamisso et litterært gennembrud under fravæ
ret. ”Beilage 2” er E. T. A. Hoffmanns karikatur af Chamis
so som Schlemihl/verdensomsejler.

(X) Rikord, Pëtr Ivanovitf - Zapiski flota-kapitana Rikorda o plavanii 
ego k japonskim beregam v 1812 i 1813 godach i o snoåenijach ego s 
japoncami. Sk't. Peterburg, 1816. - 137 s., tav. : kort

(Y) Rossija i S§A : Stanovlenie otnoSenij 1765-1815 / sost. N. N. Bas
kina ... I et al.|. Moskva, 1980. -751 s.

(Z) Schweizer, Niklaus R. - A poet among explorers : Chamisso 
in the South Seas. Bern, |cop.| 1973.
Note: I bogen gengives 6 af Choris' tegninger fra Rjurik-ekspedi- 

tionen i det sydlige Stillehav.

(Æ) Skildringer af mærkværdige Landes og Nationers Sæder og Skikke: 
en Læsebog for Ungdommen : udarbejdet efter Kapitain v. Krusen
sterns, Langdorffs, Lichtensteins, Rosts, Prindsen af Neuwieds 
og andres Opdagelsesreiser. Kbh. , 1824 : med 7 illuminerede Kob
bere .

(0) Tichmenev, Pëtr Aleksandrovié - Istoriëeskoe obozrenie obrazovani- 
ja Rossijsko-Amerikanskoj kompanii i dejstvii eja do nastojaSago 
vremeni. Skt. Peterburg, 1861-63.

(Å) Tumarkin, D. D. - VtorSenie kolonizatorov v "Kraj vetfnoj vesny” 
: gavajskij narod v bor’be protiv 6u£ezemnych zachvatCikov v konce 
XVIII - natale XIX v. Leningrad, 1964. - 190 s.
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REJSEN TIL NORGE

Fra denne rejse har intet kunnet findes fra Wormskjolds hånd, 
hverken publiceret eller som håndskrift. En beretning om rejsen 
er skrevet af J. W. Hornemann:

(1) Hornemann, Jens Wilken -
Fragmentariske Bemærkninger paa en reise i Norge i Sommeren
1807, især med Hensyn til Planternes géographie. Oplæst i Marts
1808. I: Det Skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter, Kbh., 
180 , s. 389-420.
Note: Forelæsning (?). En temmelig indgående beretning om rej

sen med hovedvægten på det botaniske udbytte. Morten 
Wormskjold og Christian Smith nævnes ikke ved navn. S. 
419-20 ”Liste paa de alpinske Planter som fandtes fra 
Toppen til Foden af Lynkampen og Tronfieldet”.

REJSEN TIL GRØNLAND

Morten Wormskjolds egne skrifter
(2) Wormskjold, Morten'-

|Brev| 21. marts 1812, Frederikberg/København.|til| N. Hofman Bang.
- 2 s.; 23 cm.
Indledning: Højstærede Herr Hofman! Modtag hermed Bevidnelsen af 
den inderligste Erkiendtlighed ...
Note: MW takker for tilsendte hjælpemidler til Grønlandsrejsen og 

oplyser, at Hornemann har skaffet ham Heiliger med som bota
nisk tegner. UNBO

(3) Wormskjold, Morten -
I Brev I 29. maj 1812, Leith, havnen, |Skotland||til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. - 2 s.; 22 cm.
Påtegning: besv. 12 Oct.
Indledning: Gode Forældre. Endskiønt uvis om hvorledes jeg får 
dette brev ...
Note: Skibet tilbageholdes i Skotland på grund af det spændte for

hold mellem England og Danmark og Napoleonskrigene. OBG-LAK

(4) Wormskjold, Morten -
|Brev| 5. juni 1812. Leith, havnen, |Skotland||til| Sir Joseph 
Banks. ? s.; ??cm.
Note: Brevet refereret i:Sweet, Jessie - Morten Wormskjold ... 

S. 296 (se (80)). MW beder Banks om hjælp til at komme vi
dere. Registreret alene på grundl. af Sweet.

Pollok-Morris MSS

(5) Wormskjold, Morten -
I Brev I 6. juni 1812. Leith, havnen |Skotland| |til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. - 4 s.; 22 cm.
Påtegning: besv. 12 Oct. ...
Indledning: Gode Forældre. Jeg benytter enhver Lejlighed, som gi
ves mig ...
Note: Som (3)

(6) Wormskjold, Morten -
I Brev I 11,. juni 1812. Leith, havnen | Skotland | | til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Påtegning: besv. 12. Oct. ...
Indledning: Gode Forældre. Usikker paa om de 2 Breve som jeg har.. 
Note: MW er stadig i Leith. Af oberstløjtnant Ninian Imrie, en 

skotsk amatørmineralog og samler, var MW blevet tilbudt en 
samling mineraler fra Grønland. OBG-LAK
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(7) Wormskjold, Morten -
|Brev| 21. juni 1812. Leith, havnen, |Skotland||til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. -3s.; 23 cm.
Indledning: Gode Forældre. Endelig har vi dog nu faaet vores Li
zens ...
Note: Skibet ”Freden” har omsider fået tilladelse til at afsejle. 

Om indkøb af fornødenheder som kaffe og tobak. MW beder om 
at få et botanisk bestemmelsesværk tilsendt. Dele af brevet 
dateret 25. og 26. juni. OBG-LAK

(8) Wormskjold, Morten -
I Brev I 12. august 1812, Godthåb/Nuuk, havnen, Grønland |til| Peder 
Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Indledning: Gode Forældre. Dette Brev haaber jeg at faae afsted 
med ...
Note: Om rejsen fra Skotland til Grønland og naturvidenskabelige 

undersøgelser undervejs. OBG-LAK

(9) Wormskjold, Morten -
I Brev I 12. august 1812, Godthåb/Nuuk, Grønland. | til Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann(?)|. - 2 s.; 22 cm.
Indledning: Da Skibet endnu i Dag ikke er afgaaet saa vedlægger... 

OBG-LAK

(10) Wormskjold, Morten -
I Brev I 26. august 1812, Godthåb/Nuuk, Grønland |til| Robert Jame
son . - ? s.; ?? cm.
Note: Brevet refereret i : Sweet, Jessie - Morten Wormskiold ...

(se denne). Registreret på grundlag heraf. Det er skrevet 
på tysk. Modtageren, Jameson, var professor, og MW overvæ
rede hans mineralogiske forelæsninger og brugte hans sam
linger. I brevet takkes for gæstfrihed. MW kvitterer med 
plantebeskrivelser og vedlægger enkelte specimens.

Morris-Pollok MSS

(11) Wormskjold, Morten -
I BrevI 6. september 1812, Godthåb/Nuuk, Grønland |til| Peder Worm
skjold. - 4 s.; 18/£ cm.
Indledning: Gode Fader. Herhos sender jeg en Fortegnelse over hvad 
jeg •••
Note : Redegørelse for hvor mange penge MW sammen med de øvrige 

ekspeditionsdeltagere (Anders Christensen (Frisvad) og Hei
liger) hidtil har brugt. OBG-LAK

(12) Wormskjold, Morten -
I Brev16. september 1812, Godthåb/Nuuk, Grønland |til| Jens Wilken 
Hornemann. - 6 s.; folio.
Indledning: Højstærede kiære Herr Professor! Da det er Dem som 
jeg ...
Note: Foreløbig men ret fyldig redegørelse for ekspeditionens resul

tater efter en måned i Grønland.
UNBO, afskrift i OBG-LAK

Brevet publiceret på nær de indledende bemærkninger:
(12a) IWormskjold, Morten.- |

Af et Brev fra Lieutenant Wormskiold, dateret Godthaab i Grønland 
den 6te September 1812. i; Athene: Et Maanedsskrift/1udg. af K. L. 
Rahbek|.- 1. bd., juli-december 1813, s. 77-85.
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(13) Wormskjold, Morten -
|Brev| 12. september 1812, Godthaab/Nuuk, Grønland |til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette teilmann. -5s.; folio.
Indledning: Gode Forældre. Da dette formodentlig bliver det sidste 
Efterretning ...
Note: Beretning om rejsen, først til Skotland, siden til Grønland 

fra dag til dag. OBG-LAK

(14) Wormskjold, Morten -
|Brev| 15. maj' 1813, Godthåb/Nuuk, Grønland |tii| Peder Wormskjold 
og Margr. Mette Teilmann. - 6 s.; 22 cm.
Påtegning: modtaget 30te October med Posten fra Aalborg, hvorfra en 
Færøesfarer havde bragt det fra Skotland.
Indledning: Gode Forældre. Da Posten i disse Dage er ankommet her
til ...
Note: Om rejsen nordpå til Sukkertoppen, Holsteinsborg, Egedesminde 

og Godhavn og arbejdet på rejsen. Praktiske problemer og kon
flikter med inspektøren, som MW og hans folk boede hos i Godt
håb. MW omtaler sit hidsige temperament. OBG-LAK

(15) Wormskjold, Morten -
I Brev I 6, november 1813, Bergen, Norge |til| Peder Wormskjold og 
Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Påtegning: modtaget 4de December, besv. 8 Febr.
Indledning: Gode Forældre! Med den iidelige Usikkerhed som Postens 
Gang er ...
Note: Kort om arbejdet i Julianehåb distrikt, om rejsen hjem, hvor 

kaptajn Mørchs frue barsler i den trange kahyt. MW står i Nor
ge uden penge. OBG-LAK

(16) Wormskjold, Morten -
I Brev I 13. december 1813, Kristiansand, Norge |til| Peder Wormskjold 
og Margr. Mette Teilmann. - 1 s.; 23 cm.
Påtegning: modtaget med norsk Post 4 Januar 1814. besv. 8 Febr. 1814 
i Couvert til Provst Engelhart i Christianssand.
Indledning: Gode Forældre. Efter et 3 Ugers Ophold for Modvind i ... 
Note: MW logerer hos provst Engelhart i Kristiansand, hvorfra han 

vil afsende sine samlinger med skib direkte til København og 
selv søge at komme over til Jylland. OBG-LAK

(17) Wormskjold, Morten -
I Brev I 14. februar 1814, Christiania/Oslo, Norge |til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Indledning: Gode Forældre! Med Begiærlighed griber jeg en Lejlighed, 
som nu ...
Note: MW forgæves søgt at komme til Jylland. Konvojen slået tilbage 

til Lyngør. MW til Christiania, hvor der er politisk uro og 
hunger. MW søger at melde sig til tjeneste hos Prins Christian 
men denne kort forinden rejst til Trondheim. OBG-LAK

(18) Wormskjold, Morten -
I Brev I 9. april 1814, Ålborg |til| Jørgen Aall. - 2 s.; 23 cm. 
Indledning: Højstærede Herr Aall! Jeg har herved den Ære at kunne... 
Note: Jørgen Aall (1771-1833), norsk forretningsmand og politiker, 

var stærkt engageret i Eidsvold-bevægelsen. repræsenterede 
Porsgrund på rigsforsamlingen i Eidsvold 1814. Brevet viser 
MWs stærke optagethed af tilstandene i Norge og nævner korn
hjælpen til det sultende Norge. I Lauritz Nielsens: Registrant 
over Breve fra og til danske i udenlandske Biblioteker. - Kø
benhavn, 1934, s. 239 angives brevet at være stilet til Jacob 
Aall?? A. Fayes saml. IX,18.

Riksarkivet, Oslo.
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(19) Wormskjold, Morten -
|Brev| 15. april 1814, Hanstedgård (v. Horsens) |til| Peder Worm
skjold og Margr. Mette Teilmann. - 2 s.; 24 cm.
Indledning: Gode Forældre! Omsider er det dog efter megen Vanskelig
hed lykkedes ...
Note: Om de politiske forhold i Norge. MW er rejst fra Alborg, hvor

til han ankom fra Norge, til Ristrup, moderens gods vest for 
Århus og videre til Hanstedgård lidt nord for Horsens. Agter 
sig til København. OBG-LAK

(20) Wormskjold, Morten -
I Brev I 21. november 1814, København |til| |Carl Adolph| Agardh. 
- 2 s.; 23 cm.
Indledning: Højstærede Herr Professor. For Herr Professorens meget 
ærede og venskabelige skrivelse ...
Note: Carl Adolph Agardh (1785-1859) var fra 1812 proffesor ved 

Lunds Universitet i botanik og praktisk økonomi. MW takker 
for brev og meddeler bl. a., at nogle af planterne indsamlet 
i Grønland vil blive publiceret i Flora Danica. MW beklager, 
ikke at kunne sende specimena af planter fra rejsen, da kas
serne endnu ikke er ankommet. Saml. Agardh, C. A.

Lunds Universitetsbibliotek

(21) Wormskjold, Morten-
I Brev I 18. april 1815, København |til||Elias| Fries. - 2 s.; 19 cm.
Indledning: Herr Doctor Fries! Ret inderlig megen Tak for den vakkre 
Samling ...
Note: MW takker botanikeren Elias Fries i Uppsala, som muligvis har 

sendt planter til MW i håb om at få del i det indsamlede mate
riale fra Grønland(?). MW oplyser, at han netop har modtaget 
sine samlinger fra Grønland via Norge. MS. G, 70v.

Uppsala Universitets
bibliotek.

(22) Wormskjold, Morten -
I Brev I 18. april 1815, København |til| |Carl Adolph Agardh|. - 2s.
;19 cm.
Indledning: Højstærede Herr Professoren. Modtag herved min oprig
tigste Tak for det ...
Note: MW takker for at være blevet optaget i det ’Physiographiske 

Selskab’ i Lund. MW har mødt de to unge ’doctores’ Nilsson 
og Fries. Han har fået sine grønlandske samlinger frem. Nogle 
fugle er gået til ved 1 1/4 års opmagasinering, resten i be
hold. MW laver en foreløbig sending af specimena til Agardh. 
MW agter at gøre en rejse til Lund, og håber i Kbh. at få 
mulighed for at gennemgå sine samlinger med Agardh.(I Lauritz 
Nielsen (red.): Registrant over Breve fra og til Danske i 
Udlandet ... s. 239 er dette brev fejlagtigt angivet som 
værende fra 1818).

Saml. Agardh, C. A. 
Lunds Universitets
bibliotek

(23) Wormskjold, Morten -
I Botaniske optegnelser fra Grønland 1812-131. - |1 pakke bestående 
af over 500 s. foldede, sammenlagte ark, løse blade og lapperi; 
18 cm.
Indhold i hovedtræk:

- Flora Groenlandica.- 24 s.(opstillet plantesystematisk med 
henvisning til tavler (typeeks. til Flora Danica??)).

- Iplantefund, fordelt geografisk, på byer|.- 20 s.
(f ortsættes)
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(fortsat)
- Grønlandiæ Historia rei herbariæ.- 4 s.
- Excerpt af: Poul Egede: Herbarium vivum Grönlandicum.- 12s.
- Catalogus plantarum gröniandicarum qvas in Grönlandia vidit 

M. Wormskjold. (157 arter opregnes. Notatet dateret 15. 
j anuar 1814, Lyngør).

- Plantæ grönlandica ab aliis non vero a me in Grönlandia 
visæ. (37 arter anført).

- Hornemann, J. W. : Nogle memoranda til min ven M.
Wormskiold.- 8 s.

- IUordnede notater om grønlandske planter inddelt i 7 taxo-
nomiske overgrupper|.- ca. 450 s. & div. indlagte lapper 
og brevafskrifter. UNBO

(24) Wormskjold, Morten
"BotanisK Journal” fra Grønland, 1813: Af Morten Wormskjold. 1. 
Maj-27. Aug. 1813. I: Videnskabelige Meddelelser fra den naturhi
storiske Forening i Kjøbenhavn for Aaret 1889. Kbh., 1890, s. 
282-303.
Note: Manuskriptet udgivet på foranledning af Eugen Warming. S. 

300-1 tilføjet en oversigt over MWs rejserute i Grønland, 
skrevet af prof. V. Johnstrup. S. 302-3 en liste over synony
me artsnavne, hvor MW bruger navne afvigende fra de i 1889 
gældende, v. Eugen Warming.

(24a) Håndskriftet til "Botanisk Journal fra Grønland 1813, 1 Maj-27
August” findes i Botanisk Centralbibliotek (UNBO).

ANDRE KILDER TIL GRØNLANDSREJSEN

(25) Floderus, Bjørn - Om Grønlands salices. I: Meddelelser om Grønland. 
Kbh., bd. 63, 1923. s. 59.
Note: S. 69-70 omtales MWs botaniske fund og Floderus kommenterer 

MWs optegnelser (håndskrifterne i Botanisk Centralbibliotek).

(26) Hornemann, Jens Wilken -
I Bemærkninger til 26. hæfte af Flora Danica| I: Dansk Litteratur- 
Tidende for Aaret 1816. Kbh, s. 683-686.
Note: Kort redegørelse for Grønlands botaniske undersøgelse, 

herunder for MWs arbejde. Hornemann nævner at MW er taget 
ud på en ”ny og farefuld Reise for Naturvidenskabens Fremme” 
og at han har overladt Hornemann sine samlinger og 
optegnelser fra Grønland. Hornem. kan på grundlag heraf 
flerdoble antallet af kendte arter fra Grønland. Der rede
gøres for visse af fundene, bl. a. 5, hvor MW anføres som 
nomenklator.

(27) Hornemann, Jens Wilken -
I Bemærkninger til 26. hæfte af Flora Danica| - samme som ovenståen
de. I: Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider fra 1 November 1815 til 
31 Mai 1816. Kbh., 1815, s. 7-10.

(28) Hornemann, Jens Wilken -
I Bemærkninger til 26. hæfte af Flora Danica| - samme som 2 ovenstå
ende. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Naturviden
skabelige og Mathematiske Afhandlinger. Kbh., 1824, s. XIII-XIV.
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(29) Hornemann, Jens Wilken -
I Bemærkninger til 34. hæfte af Flora Danica|. I: Oversigt over det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets 
Medlemmers Arbeider fra 31 Mai 1830 til 31 Mai 1831. Kbh., s. 
16-18.
Note: Teksten er, når bortses fra at MWs deltagelse i Kotzebues 

ekspedition ikke omtales, stort set identisk med bemærknin
gerne til 26. hæfte af Flora danica.

(30) Hornemann, Jens Wilken -
I Bemærkninger til 34. hæfte af Flora Danica| - samme som ovenstå
ende. I: Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1832. Kbh., s. 46-48, 
57-60.

(31) Kolderup Rosenvinge, L. - Det sydligste Grønlands Vegetation. I: 
Meddelelser om Grønland. Kbh., bd. 15, 1898, s. 73.
Note : S. 166 omtales MWs botaniske undersøgelser i Grønland.

(32) Lange, Johan -
Conspectus Florae Groenlandicae ...= Oversigt over Grønlands Flora 
/ ved Joh. Lange. I ; Meddelelser om Grønland. Kbh., bd. 3, 1880.

(33) Raben, F. C. -
I Håndskrift| Grønland.
Note: I hovedsagen uddrag af al botanisk litteratur, heraf en del 

utrykte plantelister, angående Grønlands flora.
S. 96-101 liste over MWs plantefund i Grønland.

(34) |Vahl, Jens I -
I Notesbog, håndskreven I Fortsættelse af Uddrag af Wormskiolds Dag

bog.

Note: Botanikeren Jens Vahl opholdt sig i 1828-36 i Grønland, hvor 
han udførte botanisk feltarbejde. Noterne i bogen er mulig
vis taget i perioden 1826-28 som led i forberedelserne til 
Grønlandsrejsen. Første del af notesbogen rummer beskrivel
ser af planter fra Rjurik-ekspeditionen, sandsynligvis taget 
fra tidsskriftet Linnaea 1826 ( 64 i bibliografien). Den 
øvrige del er notater efter Wormskjolds optegnelser fra 
Grønland (23,og 24;a), som opbevaredes i Botanisk Haves ar
kiv. UNBO

ANDRE ARBEJDER AF MORTEN WORMSKJOLD OM GRØNLAND
(35) Wormskjold, Morten -

Gammelt og Nyt om Grönlands, Viinlands og nogle fleere af Forfæd
rene kiendte Landes formeentlige Beliggende. I: Det Skandinaviske 
Litteratur-Selskabs Skrifter. Kbh., 1814. s. 298-403.
Note: En gennemgang af saga-litteraturen med henblik på bestemmelse 

af især Vinlands og Østerbygdens beliggenhed. Wormskjold var 
af den opfattelse, at Østerbygden skulle søges på den dengang 
endnu (af europæere) uudforskede østkyst af Grønland.

(35a) Håndskriftet bevaret i Botanisk Centralbibliotek (UNBO).

Senere referencer til "gammelt og nyt
(36) I Ved at see, at Hs. Maj. Kongen under 7de juni ..| I: Fædrelandet 

(dagblad). Kbh..nr. 244, 20/10 1863. Forsiden, sp. 2 nederst + sp. 
3, art. sign "1”).

(fortsættes)
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(fortsat)
Note: Med den begyndende kolonisering af Østgrønland og Graahs rej

ser hertil, rejstes debatten om Østerbygdens beliggenhed. 
Wormskjolds opfattelse refereres fyldigt, men holder ikke 
mere stik. Der lægges dog vægt på, at MW selv havde været 
i Grønland, var velbevandret i sagaerne og havde deltaget 
i Kotzebues jordomsejling.

(37) Steenstrup, K. J. V. - Om Østerbygden. I: Meddelelser om Grønland. 
Kbh., bd. 9, 1886, s. 1.
Note: S. 33-35 refereres debatten om Vester- og Østerbygdens belig

genhed og Wormskjolds opfattelse heraf.

(38) Bjørnbo, Axel Anthon - Historisk Overblik over Landets Opdagelse. 
I: Meddelelser om Grønland. Kbh., bd. 48, 1912.
Note: S. 33 nævnes MWs rejse. S. 36 refereres hans synspunkter ang. 

Østerbygdens beliggenhed.

(39) Meddelelser om Grønland. Kbh., bd. 129(2), 1942.
Note: I fodnote s. 2 refereres MWs opfattelsen ang. nordbobygdernes 

beliggenhed. S. 80 forklares, hvem MW er.

Morten Wormskjolds rejse om Jorden
EGNE SKRIFTER OM REJSEN

(40) Wormskjold, Morten -
I Brev I 8. september 1815, Plymouth, havnen, |England||til| Peder 
Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Påtegning: Modtaget med Posten 30. Septembr.
Indledning: Gode Forældre! Efter en temmelig langvarig Rejse, som 
iidelig Modvind ...
Note: Om rejsen fra København til Plymouth. Omtale af dyrearter, 

fisket på Dogger Banke. Chamissos søsyge. Eschscholtz en kyn
dig og god entomolog og botaniker. Om forholdene i England 
(Plymouth og London). OBG-LAK

(41) Wormskjold, Morten -
I Brev I 23. september 1815, Plymouth, havnen, |England||til| Peder 
Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Påtegning: modtaget med Posten 7de October
Indledning: Gode Forældre. I dette Øieblik ere vi i Færd med at 
varpe ...
Note: Om opholdet i Plymouth (fortsat), gæstebud, møde med Witheby, 

som var med på Vancouvers rejse. Indkøb af videnskabelige 
instrumenter. Brevet fortsat 24. sept. 1815: Problemer med 
afrejsen. Rejseruten refereres. OBG-LAK
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(42) Wormskjold, Morten -
|Brev| 4. oktober 1815, Plymouth Sound, til ankers, |England||til| 
Peder Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. -2s.; 23 cm. 
Påtegning: i Posten modtaget 21de October.
Indledning: Gode Forældre. I dette Øieblik Formiddag Kl. 10 lette
de vi ...
Note: Videre om problemer med afrejsen. Fregatten "Bornholm” gået 

ind til Plymouth efter en storm. Oplysning om rejseruten. 
MW undskylder, ikke at have sendt en ”detailleret Journal”, 
som han "virkelig har holdt”. OBG-LAK

(43) Wormskjold, Morten -
I Brev I 21. november 1815, Atlanterhavet, 22° vesti. længde, 3°37' 
nordi. bredde, |til| Peder Wormskjold og Margr. Mette Teilmann.
— 1 s•; 23 cm•

Påtegning: modtaget 16 Januar 1816
Indledning: Gode Forældre. Da et Engelsk Krigsskib i dette Øieblik 
praj er ...
Note: Mødet med den engelske Ostindiensfarer ”Bombay” giver lejlig

hed til at sende en kort hilsen hjem efter afrejsen fra de 
Kanariske Øer. OBG-LAK

(44) Wormskjold, Morten -
I Brev I 12. december 1815, Ved St. Catharina mellem Fortet Sta. Cruz 
og Nostra Senhora del Destero, Rjurik til ankers i bugten, |Brasi
lien! |til| Peder Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 
cm.
Påtegning: modtaget med Posten 13 Maj 1816
Indledning: Gode Forældre! Efter en temmelig hurtig Reise og i alle 
Henseender ...
Note: Om rejsen fra England til Brasilien. Mislykket forsøg på at 

møde Chr. Smith, der var på ekspedition til de Kanariske Øer. 
Første klager over pladsmangel ombord og vanskeligheder med 
at få lov at opkøbe ting til Museet i Kbh. Vejr og havtempe
raturmålinger undervejs. Landgang og indsamling af planter 
i Brasilien. OBG-LAK

(44a) Størstedelen af brevet publiceret (med forbemærkning af Hornemann) 
I : Dansk Litteratur-Tidende. Kbh., 1816. S. 750-753.

(45) Wormskjold, Morten -
|Brev| 20. juli 1816, Petropavlovsk-KamÆatskij, |Rusland||til| Pe
der Wormskjold. - 4 s.; 23 cm.
Påtegning: Modtaget med Coureer Leilighed fra St. Petersborg den 
9de April 1817.
Indledning: Gode Fader! Det gaar for mig gandske besynderligt med 
mine ...
Note: MWs udførlige redegørelse for de uoverensstemmelser, der før

te til hans fratræden fra ekspeditionen i Petropavlovsk. 0- 
vervejelser om hjemrejse: gennem Sibirien for dyrt og vanske
ligt. MW håber på skibslejlighed til Canton. Derfra hjem med 
dansk skib. OBG-LAK

(45a) Brevet refereret af Hornemann i : Dansk Litteratur-Tidende. Kbh.,
1817. S. 235-238.

(46) Wormskjold, Morten -
I Håndskrift I Kort efterretning om M. Wormskjolds Rejse med det Rus
siske Skib Rurick fra Kiøbenhavn over Plymouth, Teneriffa, Brassi- 
lien, Kongeriget Chili og Syd Havet til Kamtschatka i aarene 1815 
og 1816. Petropavlovsk-Kamëatskij, |Rusland|,|dateret| 22. juli
1816. - 17 s.; 23 cm.
Indledning: Efter at have lagt seilklar paa Kiøbenhavns Reed i 3...

(fortsættes)
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(fortsat)
Note: En samlet fremstilling af rejsen fra København til Kamdatka, 

bygget på MWs ”journal” (dagbog). Uden antydning af konflik
terne mellem MW og de andre på Rjurik og synes skrevet med 
henblik på offentliggørelse. Er dog, uvist af hvilken grund, 
aldrig trykt. Håndskriftet er ikke påtegnet for modtagelse 
pr. post, men omtales i andre breve som afsendt (og findes 
sammen med de øvrige breve fra Kam^atka).
Med en side målinger af vandtemperaturer på sejladsen.
Findes i alt i 4 kopier, hvoraf de 3 er fra MWs hånd. OBG-LAK

(47) Wormskjold, Morten -
|Brev| 22. juli 1816, Petropavlovsk-KamSatskij, |Rusland||til| Mar
grethe Mette Teilmann. - 2 s.; 23 cm.
Indledning: Gode Moder! Af min Journal Uddrag og af Brevet til ...
Note: Journaluddraget, som omtales, må være foranstående nr. MW 

redegør for sine klæders tilstand, for kosten og andre prak
tiske omstændigheder. Tilføjer, at han har skrevet til Rum
jancev og Krusenstern og meldt sin afgang samt takket for 
den del af rejsen, han deltog i. OBG-LAK

(48) Wormskjold, Morten -
I Brev I 26. november 1816, Petropavlovsk-Kam&atskij, |Rusland||til|
Peder Wormskjold. - 3 s.; 23 cm.
Indledning: Meget usikker paa om De vil erholde de med Extraposten. 
Note: Redegørelse for afgangen fra ekspeditionen og for pengefor

hold. MW omtaler løjtnant Zacharins sygdom og den danske kok, 
der gerne havde fulgt med i land. MW har været på en kort 
rejse ind i landet med skatteopkræveren. OBG-LAK

(49) Wormskjold, Morten -
I Brev I 26. november 1816, Petropavlovsk-Kamëatskij, |Rusland||til|
Jens Wilken Hornemann. - 10 s.; 23 cm.
Indledning: Højstærede Kiære Herr Professor! I det Haab at en 
kort ...
Note: Sammendrag af rejsen med hovedvægt på det botaniske og natur

videnskabelige. Uoverensstemmelserne omtales. Hornemann in
strueres om at udelade kritiske passager ved evt. offentlig
gørelse. UNBO

(49a) Kort uddrag af brevet gengivet af Hornemann. I: Dansk Litteratur- 
Tidende. Kbh. 1818. S. 349-351.

(50) Wormskjold, Morten -
|Brev| 26. november 1816, Petropavlovsk-KamSatskij, |Rusland||til|
??. - 10 s.; 23 cm.
Indledning: Med den med Extra Posten mod Slutningen af Julii Maa- 
ned ...
Note: Uddrag af MWs ”journal” om rejsen fra Concepcion i Chile til 

Kamëatka, da beskrivelsen af denne del af rejsen i nr. 46 
blev for kort på grund af tidnød. Rejsen over Sydhavet, bl. 
a. af opholdene på Påskeøen og Hawaii, udførligt beskrevet.

OBG-LAK

(51) Wormskjold, Morten -
I Brev I 26. november 1816, Petropavlovsk-Kamcatskij, |Rusland||til|
Margr. Mette Teilmann. - 3 s.; 23 cm.
Indledning: Kiære Gode Moder! Dersom De som jeg haaber erholder 
mit ...
Note: Om tilværelsen i Petropavlovsk: drikkeri, sladder, selskabe

lighed, handel og pengevæsen og kørsel med hundeslæde. MW 
dvæler atter ved beskrivelsen af det lykkelige Concepcion 
i Chile. OBG-LAK
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(52) Wormskjold, Morten -
|Brev| 14. juni 1817, Petropavlovsk-KamSatskij, |Rusland||til| Pe
der Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. -8s.; 23 cm.
Påtegning: Modtaget med Posten over Memel og Hamborg den 20de April 
1818 ..
Indledning: Gode Forældre. Da nu omsider Tiden stunder til at li
sen ...
Note: MW omtaler sine botaniske og zoologiske undersøgelser samt 

forsøg på at måle Kljutfevskaja-vulkanens højde. Nævner sine 
breve til Krusenstern og Rumjancev og diterer en del af et 
brev til Rudakov, Kamfcatkas kommandant, på engelsk. MW 
afviser tanken om hjemrejse gennem Sibirien af hensyn til 
samlinger og omkostningerne. OBG-LAK

(53) Wormskjold, Morten -
I brev I 21. november 1817, Petropavlovsk-Kamdatskij, |Rusland||til| 
Peder Wormskjold og Margr. Mette Teilmann. - 4 s.; 23 cm. 
Påtegning: modtaget September 1818
Indledning: Kiære Gode Forældre! Det staar ikke i min Magt at ... 
Note: MW takker for de første breve hjemmefra. Omtaler sine bota

niske undersøgelser. KamSatka langt mere interessant end 
antaget. Håber på skibslejlighed til Canton. Er flyttet ind 
hos det Russisk-Amerikanske kompagnis kommissionær. MW har 
endnu kun været en dagsrejse væk fra byen. Zacharin afrejst. 
Rikord tiltrådt som ny guvernør. Rygter om en stedfunden 
træfning mellem ”Rjurik” og tjukterne. Redegørelse for MWs 
penge forhold. OBG-LAK

(53a) Brevet kort refereret af Hornemann. I : Dansk Litteratur-Tidende. 
Kbh., 1818. S. 735-736.

(54) Wormskjold, Morten -
I Brev I 20. februar 1818, (fortsat) 7. maj 1818 og 20. juni 1818, 
Petropavlovsk-Kamchatski j , | Rusland | | til | Peder Wormskjold og Margr. 
Mette Teilmann. - 4 s.; 23 cm.
Påtegning: Modtaget fra det Rybergske Comptoir den 4de December
1818.
Indledning: Kiære Gode Forældre! Atter stunder nu Tiiden at Vin
terposten ...
Note: Kapt. Golovnin og fregatten ”Kamchatka” på jordomsejling ven

tes til Petropavlovsk. MW havde ventet ”Rjuriks” planlagte 
tilbagevenden og håbet på forsoning ved Rikords mellemkomst. 
Intriger i byen blandt pelsjægere. MWs samlinger i langt 
bedre orden end på tidligere rejser. Takker for breve og 
beder faderen underrette Lehmann m. h. t. Museets penge, 
som MW bruger.
I tilføjelse 20 juni: Golovnin og ”Kamchatka” ankommet. G. 
har straks indvilliget i at lade MW gøre turen med til Kø
benhavn . OBG-LAK

(54a) Brevet findes i en kopi uden fortsættelsen 7. maj og 20 juni 1818. 
Denne er kort refereret af Hornemann. I: Dansk Litteratur-Tidende. 
Kbh., 1818. S. 735-736.

(54b) Fortsættelsen refereret af Hornemann. I: Dansk Litteratur-Tidende. 
Kbh., 1818. S. 784.

(55) Wormskjold, Morten -
I Brev I 26. juli 1819, Kanalen, ombord på ”Kamdatka” |med tilføjel
sel 2. august 1819, Spithead, |England||til| Peder Wormskjold og 
Margr. Mette Teilmann. - 5 s.; 23 cm.
Påtegning: modtaget 14de August
Indledning: Kiære Gode Forældre. Da vi nu med den russiske Fregat
te ...

(fortsættes)
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(fortsat)
Note: Brevet er det eneste bevarede fra MWs hjemrejse med Golov

nins ekspedition. MW opremser kort rejseruten: Kammandorer- 
ne, Aleuterne, Kodiak, Nordvestamerika, Californien, Hawaii, 
Tahiti, Marianerne, Filipinerne, Skt. Helena, Azorerne og 
nævner enkelte indtryk. En begrænset indsamling har fundet 
sted, men ”journalen” er ført desto mere omhyggeligt. For
holdene ombord på ”Kamcatka” uordentlige. MW har afslået 
et tilbud om at følge med til Rusland. Bekymring for hvad 
Kotzebue kan have sagt i København om MW. OBG-LAK

(55a) Brevet summarisk refereret v. Hornemann. I : Dansk Litteratur-Ti
dende. Kbh., 1819. S. 527.

(56) Wormskjold, Morten -
I Håndskrift I I Videnskabelige optegnelser på rejsen fra Plymouth 
til Kamchatka. Botaniske og zoologiske optegnelser fra KamÖatka| 
11815-18181. - 75 s.; fol. Brandsværtede løse ark.
Indhold: - Daglige Observationer henhørende til Meteorologien og 

Havets Beskaffenhed, anstillede paa Rejsen fra Plymouth 
til St. Cruz paa Teneriffa fra den 4de October til 28 
s. M. 1815. - 2 s.

- Daglige Observationer over Veirets, Luftens og Havets 
Beskaffenhed anstillede paa Rejsen fra Teneriffa til 
St. Catharina i Brasilien fra den 1ste Novbr. 1815 til 
den 11 Decbr. s. A. - 2 s.

- Meteorologiske Observationer paa Rejsen fra St. Catha
rina i Brasilien indtil vores Ankomst i Conception Bug
ten i Chili. - 3 s.

- Meteorologiske Observationer paa reisen over det Stille 
Hav fra Conception i Chili vester efter til den 200. 
Længdegrad vest for Greenwich og derfra siden nord ef
ter til Petropavlovsk i Kamtschatka fra den 8de Marts 
og til den 19de Juni 1816. - 4 3/4 s.

- ... Bemærkninger paa Rejsen fra Conception til ... el
ler Paaskedags Øen. - 3 1/4 s.

- Meteorologiske Bemærkninger under Opholdet i Kamtschat
ka I juni 1816 - febr. 1817|. - 4 s.

-Botanica.|7 indførsler|. - 3 s.
- Zoologica#. 199 indførsler] . - 53 s.

Indlagt 2 papirslapper: en med opregning af 9 varieteter, planter 
almindeligvis kan inddeles i, (på latin), en med titler på 4 bota
niske værker, MW har lånt på biblioteket i Petropavlovsk. (Ved 
håndskriftet ligger en snes ark med tal (talmystik?), sandsynlig
vis af langt senere dato.)
Note: Håndskriftet er det eneste bevarede af MWs optegnelser på 

Jordomrejsen, når bortses fra uddrag i breve m.m. Det kan 
muligvis også være rester af manuskriptet til MWs egentlige 
rejsebeskrivelse, udarbejdet efter hjemkomsten ? OBG-LAK

(56a) Wormskjold, Morten -
|Håndskrift| Animalia Kamtschatica. - 16 s.; fol.
Note: Beskrivelse af dyrearter på Kamcatka. I alt 127 indførsler. 

Håndskriftet, der er skrevet på samme dokumentpapir som '(56) 
fandtes blandt zoologen Henrich Becks papirer.

(Zoologisk Museum) (56b) Wormskjold, Morten -
|Håndskrift||Beskrivelse af dyrearter på Kamcatka|. - 3 s.;21 cm. 
Note: Beskrivelse af 11 dyrearter (insekter, spindere o.l.). Var 

mellem Henrich Becks papirer.
(Zoologisk Museum)

(56c) Wormskjold, Morten -
I Håndskrift I Clavis Poarum Camtschaticarum. - 4 s.; 21 cm.

(fortsættes)
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(fortsat)
Note: 32 indførsler med beskrivelse af planter af græsfamilien 

(Poa) og halvgræsser (Carex). Fundet mellem Henrich Becks 
papirer.

(Zoologisk Museum)

ANDRE PRIMÆRE (SAMTIDIGE) KILDER

(57) Dahl, 0. - Breve fra norske botanikere til prof. J. W. Hornemann. 
Kristiania, 1895. - 99 s.
Note: I et brev fra 1816, s. 14 og et fra 1821, s. 33 beder Dein- 

boll Hornemann hilse MW. Deinboll var under sit botaniske 
arbejde i Finnmarken interesseret i MWs Kamïatka-planter, 
som han da også fik en del af i 1823.

(58) Daae, Ludvig (red.) - Breve fra Danske og Norske : især i Tiden 
efter AdskiHelsen.Kbh., 1876. - 375 s.
Note: I et brev til Rathke (s. 226f) dateret Kbh., 16. sept. 1815, 

beskriver F. J. Schouw i detaljer omstændighederne omkring 
MWs mønstring på ”Rjurik"-ekspeditionen og vilkårene herfor. 
Schouw skeptisk over for Chamisso, der betegnes som ”genie- 
mæssig”, ”excentrisk” og ”avanturier”.
Rathke har fået overdraget MWs samlinger fra Grønland til 
opsyn. Hornemann har tilladelse til at udgive MWs manuskrip
ter.
I brev til Rathke, dateret 11. januar 1817 (s. 230f) lufter 
Hornemann sin mistanke om splid mellem MW og Chamisso på 
baggrund af brevet fra St. Catharina i Brasilien (Nr.44).
I et brev dateret 21. november 1818 (s. 236f) citerer Horne
mann MWs brev af 20. februar 1818.
I et brev til Rathke, dateret 5. september 1820 (s. 239f) 
klager Hornemann over, at Wormskjold mistror alle. Han kri
tiserer ham for uvidenskabelighed i sin metode og betegner 
hans ideer som "hyperbolske”.

(59) Reinhardt, Mathilde - Familie Erindringer : Breve og Meddelelser 
1800-1831 : Manuskript for Venner. Kbh., 1887. - VIII, 219 s.
Note: 12. afsn., s. 85-86 gengives uddrag af et brev fra Johan 

Reinhardt til dennes kone (1. aug. 1815?). Reinhardt har 
tilbragt dagen med Chamisso. Stiller store forventninger 
til Wormskjolds rejse.

(59a) (Anonym) - Golovnin’s visit to Hawaii in 1818.
I : The Friend. Honolulu, 1894, s. 51.

BOTANISKE RESULTATER

(60) De Candolle, Aug. Pyramus - Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis. Pars I. Paris, 1824.
Note: S. 64 beskrives Cimicifuga simplex (Wormsk.). Planten ikke 

publiceret af MW. Meddelt De Candolle af Fisch. (= prof. 
Friedrich Fischer i Skt. Petersborg) i et brev.

(61) Hultén, Eric - Flora of Kamtchatka and the adjacent islands. I-II. 
Stockholm, 1927. (Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Handlingar. 
3. Serien. Bd. 5 (og) 18.
Note: S. 9, (i ”Table of collectors and botanical collections from 

Kamtchatka11) er MW opført. Oplysning om, at han har samlet 
planter på halvøen (samt - fejlagtigt - på Bering- og Kob
berøen). Planter (herbarieark) fra MW findes i Herbarium 
Mertens (nu Institut im. Komarova, i Leningrad). Hultén til
føjer, at ”nearly all botanical collections burned up”. En 
oplysning, der angår MWs egen del af samlingen, som brændte?
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(62) Lid, Johannes - Ein rest av Morten Wormskiolds Kamtchatkaplantar. 
I : Nytt Magasin for Naturvitenskapene. Bd. 80. Oslo, 1940. S. 
83-88.
Note: MW forærede i 1823 planter fra sin jordomsejling til ven

nen P. V. Deinboll, hans tidligere studiekammerat. Herbarie- 
arkene med 40 (44?) arter kom i 1938 til Universitetets bo
taniske museum i Oslo.
1 herbarieark Cimicifuga simplex (Wormsk.) afbildet.

"rJURI«"-EKSPEDITIONEN
ARBEJDER AF ANDRE DELTAGERE

(63) Chamisso, Adelbert von - De animalibus quibusdam e classe vermium 
Linnaeana in circumnavigatione terrae auspicante comité N. Roman- 
zoff duce Ottone de Kotzebue annis 1815,1816, 1817, 1818 peracta 
observatis. Berlin, 1819. - 2 bd., tvl.
Note: Chamissos publicering af Rjurik-ekspeditionens indsamlede 

vermes (orm).

(64) Chamisso, Adelbert von; Diedrich von Schlechtendal - De plantis 
in expeditione speculatoria Romanzoffiana observatis / Rationem 
dicunt Adelbertius de Chamisso et Didericus de Schlechtendal.
I : Linnaea : Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. 
Vol. 10. Berlin, 1826-1836.
Note: Chamissos publicering af ekspeditionens plantefund, bestemt 

med bistand af Schlechtendal. Sandsynligvis herfra, Jens 
Vahl har taget notater (se nr.34).

(65) Chamisso, Adelbert von - Reise um die Welt, mit der Romanzoffi- 
schen Entdeckungs-Expedition in den Jahren 1815-18 auf der Brigg 
Rurik, Kapitain Otto v. Kotzebue. Leipzig, 1836. - 2 bd., 2 tvl.; 
18 cm.
Note: Heri offentliggøres for første gang Chamissos "Tagebuch” 

fra ekspeditionen. Dagbogen skildrer også Chamissos rejse 
fra Berlin over Hamborg til Kbh., hvor han tiltrådte ekspe
ditionen, og opholdet i den danske hovedstad. I dagbogen 
forekommer, når bortses fra et brev fra MW (nr.48) den ene
ste omtale af den danske kok ombord. Chamisso er her mere 
åbenhjertig m.h.t. gniderierne ombord. I et afsnit, skrevet 
til i 1834 eller 1835 siger Ch. om MW, at han er ”versunken 
in trüben Tiefsinn, ist der Welt erstorben”.
(Her benyttet: Adelbert von Chamisso - Sämtliche Werke. 
Bd. 2. München, 1975. (m. noter og kommentarer)).

(66) Chamisso, Adelbert von - Über die Hawaiische Sprache : vorgelegt 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 12. Janu
ar 1837. I : Philosophische, philologische und historische Abhand- 
plungen / Koeniglich-preussische Akademie der Wissenschaften. Aus 
dem Jahre 1837. Berlin, 1839, s. 1-80.
Note: Afhandlingen er ikke en beskrivelse af Hawaii-sproget, men 

en redegørelse for nytten af at studere sproget og de hjæl- 
midler, der står til rådighed. Chamisso meddeler, at han 
agter at udfædige en ordbog.

(67) Chamisso, Adelbert von - Rechenschaftsbericht von den fortgesetz
ten Studien der Hawaiischen Sprache : vorgelegt der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 29. Marz 1838. I : Be
richt über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der 
Koeniglich-preussische Akademie der Wissenschaften. Aus dem Jahre 
1838. Berlin, 1840(?), s. 45f.
Note: Fortsat redegørelse for arbejdet;med Hawaii-sproget (se for

anstående). Arbejdet resulterede dog ikke i noget egentligt 
sprogvidenskabeligt på tryk.
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(68) Choris, Louis - Voyage pittoresque autour du Monde : avec des por
traits de sauvages d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, et des iles du 
Grand Océan; des paysages; des vues maritimes, et plusieurs objets 
d’histoire naturelle : Accompagné de descriptions par M. le Baron 
Cuvier, et M. A. Chamisso, et d’observations sur les crânes hu-
mains 
Paris 
Note :

, par M. le Docteur Gall. / Par M. Louis Choris, peintre. 
, 1822.
Choris, der var Rjurik-ekspeditionens maler, har i dette 
smukke gennemillustrerde værk publiceret en betydelig del 
af sine tegninger fra turen, såvel topografiske som etnogra
fiske, botaniske og zoologiske. Teksten er for en dels ved
kommende identisk med bidragene i Kotzebues beretning fra 
rejsen (nedenstående). MW kun flygtigt omtalt.

(68a) Choris, Louis - Vues et paysages des régions équinoxiales, recue-
illis 
Note:

dans un voyage autour du monde. ?, 1826.
Værket, der er tilegnet Alexander von Humboldt, rummer en 
lang række farvelagte litografier efter tegninger fra Rju- 
rik-ekspeditionen, ikke offentliggjort i Voyage pittoresque.

(69) Kotzebue, Otto von - Entdeckungs-reise in die SÜd-see und nach 
der Beringsstrasse zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt 
: Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818, auf Kosten 
des Grafen Rumanzoff auf dem Schiffe Rurick unter dem Befehle des 
Lieutenants der Russisch-Kaiserlichen Marine Otto von Kotzebue. 
Weimar 1821. 3 bd. (XVIII, 168 s. : 3 tav. ; 176 s. : 6 tav. ; 240 s. 
16 tav. : 4 foldekort.)
Note: Hovedværket fra Rjurik-ekspeditionen. Værket har bidrag 

af Kotzebue (rejsebeskrivelsen), Chamisso og Eschscholtz 
(naturvidenskabelige, etnografiske, sprogvidenskabelige i- 
agttagelser) og Choris (illustrationer). MW kun nødtørftigt 
nævnt og hans fratræden yderst diplomatisk meddelt. Værket 
er sidenhed kommet i mange udgaver på flere sprog, især på 
grund af beskrivelserne af Hawaii og en gruppe øer i det 
sydlige Stillehav.

"kam£atka"-ekspeditionen
ARBEJDER AF DELTAGERE

(70) Golovnin, Vasilij Michajlovitf - PuteSestvie vokrug sveta, po pove- 
leniju Gosudarja imperatora : soverSennoe na voennom Sljupe Kam-
éatke, 
Skt. F 
Note :

, v 1817, 1818 i 1819 godach, flota kapitanom Golovninym. 
’etersborg, 1822. 2 bd.
Golovnins egen udførlige beretning om sin jordomsejling på 
fregatten ”Kamcatka”. Originaludgaven fosynet med talrige 
tegninger af kunstneren Michail Tichonov samt kort og plan
cher. MWs arbejde nævnes enkelte steder fra og med kap. 5, 
i den del af beretningen, der vedrører rejsen fra Petropav
lovsk, forbi Kommandorerne og Aleuterne til Kodiak, Sitka, 
Fort Ross (i Californien), Hawaii, Tahiti, Marianerne, Ma
nila og herfra (når bortses fra proviantering og forsyning 
med frisk drikkevand på St. Helena og Ascension) direkte 
til Azorerne og videra til England, Danmark og Rusland.
Et forsøg på at landsætte MW på Beringøen mislykkes p. gr. 
af tåge. MW fastslår slægtskabet mellem Kodiak-eskimoerne 
og grønlænderne. En del botaniske bestemmelser i bogen hid
rører sandsynligvis fra MW. Golovnins beretning er, bortset 
fra Litkes dagbog(?) og brev nr (5 5), vor eneste primære kilde 
til MWs hjemrejse fra Kaméatka.
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(70a) Golovnin, Vasilij Michajlovi? - Zapiski kapitana 2-ogo ranga Golov
nina o sostojanii Rossijsko-Amerikanskoj Kompanii v 1818 godu.
I : Materialy dlja istorii russkich zaselenij po beregam VostoÔno- 
go okeana. Skt. Peterburg, 1861.

(70b) Golovnin, Vasilij Michajloviè - SoXinenija i perevody : pribavleni- 
ja ko vtoroj £asti. Tom 3. Skt. Peterburg, 1864-65.

(71) Litke (Lutke)., F. P. von - Dnevnik : (1817-18). I : Sur, A. - K 
beregam novogo sveta. Moskva, 1971.
Note: Uddrag af Lütkes dagbog fra rejsen med "Kamcatka".

Morten Wormskjold - personalhistorie
SLÆGTEN WORMSKJOLD

(72) Achen, Sven Tito - Danske adelsvåbener : en heraldisk nøgle. Kbh., 
1973.
Note: S. 501 afbildning og heraldisk beskrivelse af Wormskjolds 

adelsvåben.

(73) Danmarks Adels Årbog /red. af J. V. Teisen og Louis Bobé. Kbh., 
1928.

I 2. del s. 165f om slægten Wormskjold. Morten W. omtalt 
s. 167.
(Rettelse til artiklen: Danmarks Adels Årbog. 1929, s. 314.)

(74) Klitgaard, C. - Optegnelser om Familien Worm (Wormskiold). i : 
Personalhistorisk tidsskrift. Kbh., 1910. 6. rk., 1. bd.,s. 264-71 
Note: Intet om MW eller hans allernærmeste slægtninge.

(75) Thaarup, Frederik - Fædrenelandsk Nekrolog : eller Efterretninger 
om de ved Stilling og Virksomhed udmærkede og ellers bekjendte 
Afdøde i de sex Aar fra 1821-1826. Kbh., 1835-44.
Note: S. 341-342 om biografiske data om Peder Wormskjold.

morten Wormskjolds selvbiografi
(76) Wormskjold, Morten - |Brevkopi||31. januar 1845||til| Stemann.

- 10 s.; 17 cm. (Sammenbundne løsark).
Indledning: Underskrevne Morten Wormskjold er født i Gothersgade 
i Kiøbenhavn den 16. Janu. 1783 ...
Note: Stemann rykker i et brev af 27. maj 1844 MW for biografiske 

oplysninger til Dannebrogsriddersamfundet og for underskrif
ten på ridder-eden. MW var blevet dannebrogsmand i 1818, 
men havde endnu ikke i 1844 returneret eden i underskreven 
stand eller indsendt sit curriculum vitæ! MW nægter af prin
cipielle årsager at aflægge nogen ed, men indsender dog sin 
levnedsbeskrivelse. Følgebrevet til Stemann også bevaret.

OBG-LAK

ANDRE BIOGRAFISKE OVERSIGTER

(77) Christensen, Carl - Den danske Botaniks Historie med tilhørende 
bibliografi. Bd. 1. Kbh., 1924-26.- s. 242-43.
Note: S. 242 i kapitel ”Botaniske Rejsende og Plantesamlere” en 

kortfattet gennemgang af MWs indsats som botaniker. Chri
stensen bygger i hovedsagen sin fremstilling på Warmings 
”Biografisk Skizze”, men er en smule mere negativ i sin vur
dering. (”Vore Museer har intet som helst Udbytte haft af 
hans Rejse” (jordomsejlingen))
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(78) Rosenørn-Teilmann, Ingeborg Christiane - Om Slægten Wormskiold 
(1757-1871),: fjorten Silhuetter. Kbh., 1902. - 48 s.
Note: Personalhistoriske skizzer af de 14 personer, som har båret 

navnet Wormskjold. S. 27-32 om MW. Afsnittet om ham er byg
get på studier af MWs efterladte breve og optegnelser.

(79) Schumacher, Wilfried - Danmarks første jordomsejler. I : Rednings
båden. 1980. Nr. 2, s. 7-8.
Note: Artiklen bygger på primære kildestudier, dog er ingen rus

siske inddraget.

(80) Sweet, Jessie M. - Morten Wormskiold : botanist (1783-1845).
I : Annals of Science. London, April 1972. Vol. 28, s. 293-305. 
Note: Første lidt større videnskabelige behandling af MW siden 

Eugen Warmings. Sweet gennemgår detaljeret MWs indsats som 
botaniker, på grundlag af tilgængelige trykte kilder, en 
samling breve fra MW til engelske og skotske forskere fra 
Grønlandsrejsen og endeligt en undersøgelse af, hvor der 
er bevaret herbarieark fra MW. I artiklen gengives et udsnit 
af et brev til Robert Jameson (se nr. 10).

(81) Warming, Eugen - Morten Wormskiold : En biografisk skizze.
I : Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening 
i Kjøbenhavn for Aaret 1889. Kbh., 1890, s. 253-281.
Note: Warming har opsøgt det dengang tilgængelige materiale om 

MW og skrevet en grundig gennemgang af MWs liv som forsker 
ud fra dette. Dog synes han ikke at have set de reddede pa
pirer fra KamXatka. Han har heller ikke vidst, at der fand
tes nogle af MWs herbarieark i Norge og Skt. Petersborg. 
Warming har heller ikke konsulteret de russiske kilder. (De 
var sikkert heller ikke dengang tilgængelige her i landet?).

ØVRIGE BIOGRAFISKE BIDRAG

(82) Clausager, Søren - Jagt i gamle Dage. I : Dansk Jagttidende. Kbh., 
1932. Bd. XLVIII, s. 392-394.
Note: Clausager gengiver sin bedstefaders erindringer om jagt på 

herregården Lundenæs ved Skjern (i 1830*erne-40'erne?), hvor 
Wormskjold deltog. Iflg. bedstefaderen skulle MW have for
talt vidtløftige jagthistorier fra Afrika! Også Indien og 
Nordrusland nævnes i den forbindelse. Enkeltheder om MWs 
ophold i Grønland virker mere sandsynlige.

(83) Hornemann, Jens Wilken - Om de danske, norske og holstenske Bota
nikere og Botanikens Yndere som have nydt den Ære, at deres Navne 
ere bievne tillagte Planteslægter til Erindring om dem. I : Natur
historisk Tidsskrift /udg. af Henrik Krøyer. Kbh., 1837. Bd. 1, 
s. 550-595.
Note: S. 586-587 nævnes planter opkaldt efter MW. Hornemann skri

ver, at den ”Botaniske Have skylder ham adskillige Planter, 
samlede i den nordlige Deel af Californien...”.

(84) Mengel, (godsforvalter på Nørholm) - Morten Wormskjold. I : Dansk
Jagttidende. Kbh., 1932. Bd. XLVIII, s. 432. .
Note: I fortsættelse af Søren Clausagers indlæg bringer Mengel 

et sammendrag af I. C. Rosenørn-£Teilmanns biografi (nr.78)

(85) Nielsen, Rasmus - Aarhus i fyrrerne. Århus, 1901.
Note: R. Nielsen erindrer mennesker, der kom i Århus i hans barn

dom. S. 139-140 fortælles om MWs ophold i byen. MW vandrede 
iflg. Nielsen fra herregård til herregård med sine ting i 
bylt og sov altid på en madras på gulvet under åbent vindue. 
Nielsen skriver, at MW gik fra KamXatka til Skt. Petersborg, 
gennem Sibirien, for at klage over Kotzebue!
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(86) Rahbek, Knud Lyne - Til Verdensomseileren M. Wormskiold : d. 29. 
September. I : Hesperus : For Fædrenelandet og Literaturen / udg. 
af K. L. Rahbek. Kbh., 1820-23. Bd. 1, s. 250.
Note: Hyldestdigt til MW, muligvis lavet til en bestemt foranstalt

ning til ære for MW efter hjemkomsten (29. sept. 1819?). 
Rahbek skriver, at digtet allerede har været optaget i et 
andet blad.

(87) Suhr, J. S. Bloch - Digte og Afskedsord ved flere Grave. Kbh., 
1848.
Note: S. 23-24 "Naturforskeren M. de Wormskjold, Ridder af Danne- 

broge, d. i Novbr. 1845", afskedsdigt til MW.

(88) Wolsing, Waldemar - Lidt af hvert (fast rubrik) i : Dansk Musiker 
Tidende. Kbh., 1983. Nr. 11, s. 514.
Note: Chamisso oversatte 4 af H. C. Andersens digte til tysk. Sit 

kendskab til dansk har han fra MW. Ombord på Rjurik læste de 
sammen "Hakon Jarl" af Adam Oehlenschläger.

TABTE ARBEJDER AF MORTEN WORMSKJOLD

Tegninger og kort fra Grønlandsrejsen

Optegnelser fra rejsen København-Petropavlovsk

Dagbøger fra denne rejse

Optegnelser fra opholdet på KamSatka (fragment bevaret?)

Dagbøger fra opholdet på KamSatka

Optegnelser fra rejsen Petropavlovsk-København

Dagbøger fra denne rejse

? Beskrivelse af rejsen rundt om Jorden (manuskript, hvoraf 
et brudstykke er bevaret i (56) og (56a)??)

Tekst til foredrag om grønlændernes oprindelse (jvf. (58))

TABTE BREVE TIL MORTEN WORMSKJOLD

Breve modtaget af MW hjemmefra under opholdet på Kam^atka.

Breve fra Hornemann
Breve fra Rumjancev
Breve fra Krusenstern
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HJÆLPEMIDLER BENYTTET VED UDARBEJDELSE AF BIBLIOGRAFIEN

Almindeligt litteråturlexicon for Danmark, Norge og Island : el
ler Fortegnelse over danske, norske og islandske saavel afdøde 
som nu levende Forfattere, med Anførelse af deres vigtigste Lev
nets-Omstændigheder og Liste over deres Skrifter / ved R. Nye- 
rup og J. C. Kraft. Kbh., 1820.

Anglo-American cataloguing rules : second edition. Bd. II

Det Danske Katalogregeludvalg - Katalogiseringsregler og biblio- 
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Morten Wormskjold (1783-1845) var en lovende ung dansk forsker, 
som efter en vellykket ekspedition til Grønland i 1814 kom med på 
Otto von Kotzebues berømte sejlads om Jorden. Han strandede u- 
frivilligt to år på et afsides sted ved Stillehavet, inden han kunne 
komme hjem, med en anden berømt ekspedition. Wormskjold vendte 
bitter videnskaben ryggen. Hans optegnelser brændte. Resten af 
livet flakkede han om i Danmark.
Det er lykkedes i arkiverne at finde afskrifter af denne glemte opda
gelsesrejsendes spændende rejsedagbøger, som hidtil har været an
set for tabte.


