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SØMANDSLIV OG TRÆSKIBE 
 

Forord 

 

I familiearkivet ligger tre håndskrifter, som er nedskrevet i årene før og omkring 1900. Forfatterne 

til dem er to brødre fra Sydfyn, Christen Barfoed (1810-95) og Poul Barfoed (1820-1904), og der er 

dels tale om et lille mindeskrift af Christen Barfoed om hans svigerforældre, købmand Henrik Carre 

og Andrine Christine Andersen, dels om to erindringsskrifter, idet både han og hans 10 år yngre bror 

hver for sig skrev deres memoirer kort før de døde. Christen skrev for sine børn uden tanke på 

offentliggørelse, og Poul har ikke kendt til storebroderens skrifter, da han efter dennes død skrev 

sine "Livserindringer". Brødrene var sønner af præsten Thomas Barfoed og dennes første kone, 

Christine Qvist, og mens Christen blev sømand og derefter købmand i Svendborg, blev Poul 

skibsbygger i Helsingør og senere skibsvurderingsmand i København. 

      

De tre skrifter handler om sømandsskab og købmandsskab i forrige århundrede, især i dettes første 

halvdel. Det er den periode i Danmarks historie, som indenfor kunst og litteratur er blevet kaldt for 

Danmarks guldalder - Grundtvigs, Kierkegaards og H.C. Andersens tidsalder. Men det var også en 

fattig tid, den fattigste i Danmarks nyere historie siden svenskekrigene. Danmark havde i slutningen 

af 1700-tallet haft en blomstrende fjernhandel, men den gik i stå, da landet fra først i 1800-tallet 

blev inddraget i napoleonskrigene. Vi måtte udlevere flåden til England 1807, staten gik bankerot i 

1813, og ved fredsslutningen på Wienerkongressen i 1814 mistede vi Norge. Årene efter krigen var 

præget af dyb økonomisk depression, som først langsomt lettede fra 1830erne. 

   De folk, vi møder i skrifterne var præget af den tid, de voksede op i. Det var nøjsomme 

mennesker, men de var også virksomme, opfyldt af iværksætterånd og af en ukuelig fremdrift. 

Desuden var det sejlende folk, der kom vidt omkring, og som havde øjnene med sig, hvor de kom 

frem. Deres udgangspunkt var det sydfynske, hvor min mors slægt stammer fra. Det var en tid, hvor 

slægt og forbindelser var det netværk, der gaves. Man hjalp hinandens unge med logi og uddannelse 

og sørgede for passende giftermål til dem. På den måde kunne en ældre købmand som f.eks. Henrik 

Carre, der ingen sønner havde, også sikre sig arvefølgen ved at hjælpe en slægtning - måske en 

kommende svigersøn - i vej, så han senere kunne overtage forretningen. 

  Forfatternes far, Thomas Barfoed (1780-1845), var rigtig typen på en frodig dansk sognepræst. 

Han beskrives som en stærk, noget svær mand, der først i sine sidste år kendte til sygdom.  Og så 

var han lejlighedsdigter, en lystig selskabsmand og ivrig jæger. Tre ægteskaber blev det til og 16 

børn.  Han var født på Strynø, hvor hans far var præst, men skønt han hellere ville have været til 

søs, blev han holdt til bogen, for Barfødderne var en gammel præsteslægt, og den ældste søn skulle 

holde familietraditionen i hævd. Han blev altså præst, først på Avernakø i 10 år, og så i Jordløse fra 

1818 til sin død. En spøgefugl af en præstekollega, pastor Tommerup, sendte engang et brev til ham 

fra Fåborg posthus med adressen: "Til Præsten uden Strømper i Byen uden Jord" - og brevet kom 

rigtig til bestemmelsesstedet. Jo, man kendte hinanden i lokalsamfundet, og præsterne var folk som 

forstod at sætte kolorit på en tilværelse, der ellers nok kunne være både trang og synes ensformig. 

Vi møder i sønnernes erindringer præstegården i Jordløse, "det gamle hjem", som et livfuldt sted, 

hvor de som voksne søgte til, når lejlighed gav sig, og præsten gjorde sit for at sætte dem godt i vej 

ved brug af sine gode forbindelser til familie, redere og herregårdsfolk, ligesom der gik friske 

madforsyninger til de sønner, der studerede i København. Men ellers måtte de selv tjene til føden. 

  Moderen, Christine Qvist (1790-1826), var købmandsdatter. Hun var datter af den tidligere 

skibsfører, senere storkøbmand og skibsreder i Svendborg, Christian Qvist (1749-1817). Han var en 

selvgjort og foretagsom mand og havde opkastet sig til en af Svendborgs matadorer med betydelige 
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jord- og byejendomme, eget rederi og mange skibe. Han havde 10 børn, og desuden tog han sin 

faderløse søstersøn, Henrik Carre, til sig som barn af huset. Carre skulle som nævnt senere blive 

Christen Barfoeds svigerfar, og om ham handler det første erindringsskrift.  

  Andreas Henrik Carre (1788-1850) blev selv en betydelig købmand i Svendborg. Han fulgte det 

gode husråd, at man lige så godt kan forelske sig i en, der har noget, og giftede sig i 1816 med 

datteren af en anden af Svendborgs kendte købmænd, Peder Andersen (1752-1800). Denne havde 

også tjent sig op som skipper og havde bl.a. ført byens største skib, det 109 lst. store fregatskib, 

”Cammerherre Friderich Juel”, på et 4-årigt togt til Archangelsk, Amsterdam og Middelhavet 1784-

87, inden han gik i land som købmand. Efter hans død drev hans enke og døtre med held 

forretningen videre, indtil Henrik Carre ved sit giftermål 1816 overtog den. Han åbnede sit hjem for 

sin unge slægtning, Christen Barfoed, og hjalp ham med at komme til søs og blive styrmand. Siden 

giftede Christen sig med husets datter Petrine (1817-85) og videreførte fra 1848 købmandshandelen.  

   Med de to svendborgkøbmænd, Christian Qvist og Peder Andersen, ser vi i et glimt, hvordan 

fjernhandelens glansperiode i dansk historie også mærkedes i en provinshavn som Svendborg. Der 

kom velstand til byen, og der opstod et borgerskab af nyrige købmænd, hvad der i 1794 fik byfoged 

Uldall til at skrive i en indberetning: "Svendborghandel kan og en Idiot, som knap kan skrive sit 

Navn, mindre regne, drive; ja slige uvidende Kuske og Bønderkarle have begyndt at handle og er 

blevet rige.” Christian Qvist og i mindre grad også Peder Andersen hørte til de fremmeste. De havde 

begge været skibsførere og var siden gået i land som købmænd. Christen Barfoed omtaler også, at 

der i 1820ernes fattige Svendborg endnu fandtes enkelte bygninger fra den gode tid bygget i en 

større stil og med to etager.  

  En af dem har nok været fordums købmand Peder Andersens gård på “det skarpe hjørne” mellem 

Gerritsgade og Kattesundet. Peder Andersen og hans enke havde gården fra 1785-1816, mens 

svigersønnen Carre drev den fra 1816-48. 1832 ombyggede han den til en stor 2-etages bygning med 

en 3-fagskarnap ud til Gerritsgade og butiksvindue i det afskårne hjørne mod Kattesundet. Han 

overdrog købmandsgården til sin svigersøn, Christen Barfoed, der udvidede den med 

naboejendommen og havde den til 1876, hvor sønnen Thomas Barfoed (1850-1934) overtog den. 

Han måtte dog på grund af sygdom og økonomisk modgang afhænde den. Det var været sidst i 

80erne vil jeg tro. Den brændte i øvrigt 1899.  

 

Englandskrigene betød som nævnt fjernhandelens totale kollaps. Vi møder krigen 1807-14 i 

Christen Barfoeds lille mindeskrift om Henrik Carre, og den efterfølgende økonomiske depression i 

hans senere erindringer om Svendborg i 1820erne. Mindeskriftet er skrevet, mens han endnu var i 

sin fulde kraft, mens erindringerne er skrevet umiddelbart før hans død. Han nåede heri at omtale 

tiden indtil han i 1848 overtog svigerforældrenes købmandsgård i Svendborg. "Mine Erindringer til 

søes" kalder han dem et sted, og det er betegnende for dem, at de bortset fra barndoms- og 

drengetiden handler hans sømandsliv fra han i 1827 fik sat igennem, at han ikke skulle være præst, 

men fik lov gå til søs, til han i 1848 lidt nødtvunget etablerede sig på landjorden som købmand. De 

to håndskrifters udseende og indhold er tydeligt præget af deres respektive tilblivelsestidspunkter i 

deres forfatters liv. Mens mindeskriftet er nedskrevet med fast hånd og er omhyggeligt udarbejdet 

med brug af kildemateriale, er erindringerne skrevet i fem kollegiehefter med flygtig 

gammelmandsskrift. Efter det første heftes mere udarbejdede begyndelse er nedskrivningen foregået 

over stok og sten, næsten uden rettelser og fuld af sjuskefejl. F.eks. har han ofte glemt et ord, eller 

en sætning har slået kludder. Det er tydeligt, at han ikke har givet sig tid til at læse manuskriptet 

igennem - måske har det også knebet ham at se. Til gengæld er de skrevet i en frisk og mundret 

fortællestil. Han elsker en god historie, og han er ikke et øjeblik i tvivl om sin egen 

eksistensberettigelse eller duelighed. Han beretter ligefremt og fornøjeligt om stort og småt, men 
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han har også sans for, hvad der for hans efterkommere måtte være interessant at høre om fra den 

fjerne fortid, da han var barn og ung mand. Om præstegårdslivet på Avernakø i 1810erne, om 

Svendborg i 1820ernes økonomiske krisetid og om sømandslivet på de gamle sejlskibe såvel som 

om de lande og byer, han besøgte.  

 

Man kan læse beretningen for dens egen skyld. Christen Barfoed har uden tvivl været en kernekarl. 

Praktisk og myndig, et udendørs menneske, der - når han ikke sejlede - helst gik på jagt. Og med et 

åbent sind for naturens storhed og for tilværelsens muntre sider. Sådanne helstøbte og robuste 

mennesker er heldigvis ikke så sjældne. Ej heller at de kan lide at spinde ender på sladrebænken. 

Det er straks mere usædvanligt, at Christen Barfoed har skrevet sine historier ned. Men han var ikke 

for ingen ting præstesøn og havde læst til artium, selv om han tidligt havde gjort oprør mod 

studerelivet. Det er ikke mange sømænd fra dengang, der har haft en sådan evne og trang til at 

skrive deres erindringer. Faktisk vil jeg tro, at det er ret enestående med en så udførlig og livlig 

fortælling om livet i storm og stille på den tids sejlskibe.  

  Men man kan også læse ham for sprogets skyld. Det har i hvert fald moret mig at mærke 

sprogtonen. Og så er der de mange gamle ord, sømandsudtryk og talemåder. Ofte har de voldt mig 

hovedbrud, for det kan være svært at læse utydelige ord, man ikke kender. Men under arbejdet med 

renskriften blev jeg efterhånden fortrolig med hans skrift, og med flittig brug af håndbøger som 

f.eks. "Ordbog over det danske Sprog" og D. H. Funch: Dansk Marine-Ordbog fra 1852 (1976) er 

langt de fleste af disse sproglige nødder blevet knækket. - Også det har sin lyst, og nu ved jeg, hvad 

det vil sige "at sejle tre Etmaals".        

  Om Christen Barfoeds liv, efter at han i 1848 var gået i land som købmand, melder historien, at 

han blev valgt som borgerrepræsentant i Svendborg, var havnekommissær til 1857 og var medlem 

af sparekassedirektionen til 1881.  Han var desuden med til at oprette navigationsskolen 1852 og var 

formand for dens bestyrelse. Han mistede sin hustru Petrine i 1885, efter at hun havde født 10 børn, 

hvoraf de 9 blev voksne. 1876 overdrog han som omtalt købmandsgården til sønnen Thomas, der da 

var 26 år og allerede længe havde hjulpet til med handelen.   

   De to skrifter er skrevet med gotisk håndskrift. Mindeskriftet i et lille hefte, mens de mere 

omfattende erindringer som nævnt fylder 5 nummererede kollegiehefter. Det første er et stilehefte 

og omhandler slægt og barndom. Det er fuldt af rettelser og med tilføjelser på løse lapper. Nr. 2, 3 

og 5 er indbundne småbøger, mens nr. 4 er et stilehefte, som skiller sig ud ved at være af en ældre 

dato end de andre. Den første del af det er skrevet af Petrine, da hun året efter brylluppet 1841 var 

med sin mand på en kombineret bryllups- og handelsrejse til Danzig: "Dag-Bog holdt ombord i 

Skonnerten Minerva 1842" står der med hendes sirlige skrift på titelbladet, og den har daglige 

indførsler i perioden fra 1. - 23. april. Derefter har Christen Barfoed overtaget bogen, og han har på 

et tidspunkt efter hjemkomsten skrevet om rejsens videre forløb. 5. hefte fortsætter, hvor det 4. slap, 

nemlig med det fortsatte sømandsliv efter at Petrine var kommet vel tilbage til Svendborg og dér var 

blevet modtaget af forældre og venner.  

 

Det tredje erindringsskrift er som sagt af Christen Barfoeds yngre bror, Poul Barfoed, og omhandler 

hans "Livserindringer", som der står udenpå heftet. De supplerer og uddyber i flere henseender 

broderens karakteristik af personer og tidsforhold i første halvdel af 1800-tallet, og så bringer de os 

til andre danske lokaliteter og fremmede havne end broderens, og desuden følger de århundredet til 

dørs. 

  Poul Barfoed blev uddannet som skibsbygger på Sydfyn og senere i København, og efter et 

lykkeligt intermezzo i Stege etablerede han sig i 1843 med eget værft i Helsingør, hvor han virkede, 
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indtil han i 1856 solgte det og fik ansættelse i en nyoprettet stilling som skibsvurderingsmand for de 

samlede skibsassurrenceselskaber og flyttede til København.  

  Han havde i 1845 giftet sig med sin kusine fra apoteket i Stege, Cathrine Elisabeth Barfoed (1813-

83). Hun var da 32 år - 7 år ældre end han. De fik tre børn, men to piger døde som små. I 1883 

mistede han sin "uforglemmelige Elisabeth", og han levede de følgende mange år i sit hjem på 

Frederiksberg Allé med sin ugifte søn, Erik Chr. Barfoed (f. 1847), samt en betroet husbestyrerinde. 

Men det er en side af livet, som han har ladet uomtalt i sine livserindringer.  

  Erindringerne er skrevet i årene 1903-04 kort før hans død og er bragt op til hans nutid. Et par 

afsluttende beskrivelser af nogle arbejdsrejser til Irland og Kroatien midt i århundredet viser dog, at 

han ikke har kunnet slippe arbejdet med dem, men har skrevet til det sidste.  Som fortæller er han 

mindre vidtløftig end den ældre bror. Hvor Christen fordyber sig i sine oplevelser og beretter om 

dem med dramatisk sans og humor, er Poul en anderledes nøgtern og analytisk indstillet fortæller. 

Fra sit arbejde i retten var han trænet i at fremstille en sag kort og præcist, og det mærker man. Det 

er beretningen om, hvordan han fra fattig læredreng hos den gammeldags og strenge skibsbygger 

Jens Møller i Falsled gennemførte sit projekt med at blive en moderne, både praktisk og teoretisk 

uddannet skibsbygger og en agtet fagmand. Hans beretning tager som nævnt også den anden halvdel 

af århundredet med, og vi får dermed fulgt de gamle træskibes æra til dørs med tilkomsten af de 

moderne jernskibe.      

  Mit forlæg for udgivelsen af dette skrift er en håndskrevet afskrift. Den må være foretaget kort 

efter hans død, og den indeholder foruden selve erindringerne også husholdersken, Ida Larsens, 

beretning om hans død og hendes bror, præstens, ligtale. Disse tilføjelser har jeg dog valgt at 

udelade her. Afskriften er med latinsk skrift og er foretaget af en person, der kalder Poul Barfoed for 

sin onkel. Ud fra håndskriften at dømme må den være foretaget af Christen Barfoeds datter, Agnes, 

som boede ugift i Svendborg.  

  

Når jeg er kommet i besiddelse af de tre håndskrifter, skyldes det, at jeg har fået dem efter mine 

forældre i 1993. Min mor, Grete Thorborg, f. Fog, fik dem samt gamle breve og fotoalbums efter sin 

mor, Karen Eggertsen, i 1967. Ingen af de to interesserede sig for slægtens historie i videre forstand, 

men det gjorde min far, Johs. Thorborg, og det er nok ham, der har tilskyndet mor til at tage vare på 

familiearkivet. Også mormors far, Thomas Barfoed (1854-1934), må have interesseret sig for 

slægtshistorien. Det fremgår af, at han i et brev fra 1915 har søgt oplysning om den hos en fætter. 

Og det må være ham, der har fået og bevaret søsterens afskrift af deres farbrors “Livserindringer”.  

 

Ved renskriften har jeg rettet åbenlyse fejlskrivninger, manglende småord er tilføjet, og jeg har 

tydeliggjort teksten ved at inddele den i afsnit. Ind i mellem har jeg indsat forklaringer i fodnoter 

eller i [ ]. Desuden har jeg opdelt erindringsskrifterne i kapitler og har givet dem overskrifter. Men 

jeg har bevaret den for forfatterne karakteristiske stavemåde og stort set også deres tegnsætning. 

Enkelte steder beror min læsning på, hvad jeg vil betegne som kvalificerede gæt, og der er ord, som 

jeg mener at have læst rigtigt, men som jeg ikke kender og heller ikke har kunnet slå op.  

  

Svendborg Købstads Historie I-II, 1959-61, af J. O. Bro-Jørgensen og Ove Marcussen samt 

Registrant over bevaringsværdige huse i Svendborg gamle købstand, 1975, belyser byens historie.  

Mens jeg som støtte for de biografiske oplysninger navnlig har brugt Frederik Birkedal-Barfod: 

Stamtavle over Slægten Barfod - Barfood - Barfoed fra 1455-1925, Kbh. 1925. Første del af Poul 

Abraham Barfoeds erindringer  er trykt i Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 1953 s. 

82-110. 
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I.  Mindeskrift om købmand Andreas Henrik Carre og hustru 

af Christen Barfoed, skrevet før 1885 

 

 

               
 

 

Iblandt flere Gravskrifter af C. B. Tullin findes ogsaa en over Velædle og Fornemme Kjøbmand i 

Christiania Andreas Karre født 15 Aug 1707, død 17 Mai 1760, og Hustru Elisabeth Eliason. De 

havde 4 Børn af hvilke en Søn Troels Karre for en Tid var ansat paa et Contoir i Norge men senere 

drog til Kjøbenhavn hvor han levede som Sproglærer. Han giftede sig der med en Halvsøster til 

Kjøbmand Christian Qvist i Svendborg1 og avlede i dette Ægteskab, saavidt mig bekjendt, kun et 

Barn som fik Navnet Andreas Henrik Carre, og døbtes i Trinitatis Kirke d. 8 April 1788. Sin 

Fødselsdag kjendte han ikke, men er formodentlig indtruffen faae Dage tidligere, da ifølge den Tids 

Skik et  Barn skulde døbes 1ste Søndag efter Fødselen. 

  Forældrene levede i meget trange Kaar og da Drengen var 4 Aar gammel døde Faderen og 

Moderen maatte nødsages til at tage en Plads som Husholderske. Drengen kom i Huset hos en 

                                                           
1  Chr. Qvist var søn af svendborgkøbmanden Ludvig Sperling Hansen Qvist (1710-94) og dennes første 

kone Johanne Dorothea Alsing (1716-57). Troels Karres omtalte kone, Marie Qvist (f. dec. 1766), var datter 

fra Ludvig Qvists andet ægteskab med Maren Hansdatter (1735-71). Jeg tror i øvrigt ikke, at de var gift. 

Marie Qvist giftede sig senere med en københavnsk konditor, Espen Kierbye, og hun omtales i kirkebogen 

som ”jomfru” ved den lejlighed. Der er nok tale om en dækhistorie for en uægteskabelig forbindelse. Chr. 

Qvist var som nævnt i indledningen en af Svendborgs større redere i årene omkring 1800. I sit ægteskab med 

Birgitte Christine Bech havde han 10 børn. Et af dem var Christen Barfoeds mor, Christine (1790-1826). 

Hun og Henrik Carre var altså fætter og kusine og var desuden vokset op sammen. Han var et par år ældre 

end hende.   
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Tante, gift med en Gartner Hansen, som selv havde 9 Børn
2
; hvorfor de efter kort Tids Forløb fandt 

denne Tilvækst af Flokken generende og sendte ham uden videre med en Skipper til Svendborg med 

Adresse Christian Qvist, hans Oncle. Han blev venligt modtaget og optaget som deres eget imellem 

deres egne Børn. Efter Confirmationen valgte han Sømandsstanden som Livsstilling og gik tilsøes. 

Om disse hans første Ungdomsaar, hans Læretid, veed jeg aldeles Intet, han omtalte dem aldrig, de 

er vel gaaet hen for ham som for saamange Andre uden saadanne Hændelser der syntes ham værd at 

omtale. I en ung Alder har han taget Styrmandsexamen og flink og opvakt maa han have været, 

eftersom han i 1807 kunde opnaae at faae en Plads som 2den Styrmand ombord i Fregatten Diana, 

commanderet af Capt N. C. Meyer. Skibet var bestemt til Tunis eller Tripolis med Tribut 3, som 

imidlertid ikke blev afleveret paa Grund af Forfald. De engelske Krydsere i Middelhavet var før den 

danske Fregat bleven underrettede om Krigens Udbrud imellem England og Danmark [krigen 1807-

14], og en Dag under den spanske Kyst, halede en engelsk Sværfregat ind paa Diana og beskiød den 

med sine Bougkanoner. Uagtet man ombord i Diana ikke vidste af nogen Ufred besvaredes dog 

Engelskmandens Hilsen med lignende Mønt fra dens Agterskyts. Der holdtes saaledes gaaende 

nogen tid, men da Cartagena Havn just laae aaben løb Capt Meyer derind, da hans Ordre lød paa 

ikke uden Nødvendighed at give sig i Kamp med sine Overmænd. (Tordenskjold vilde naturligvis 

først have spillet en Potte Kegler med Engelskmanden før han var gaaet i Havn). Danmark havde 

ingen Ufred med Spanien paa den tid og Fregatten laae altsaa sikkert der, seende Tiden an. 

Foreløbig var der ikke Tale om at gaae tilsøes igjen, ene som den var over for den Mængde engelske 

Orlogsmænd der sværmede om paa alle Have. Skibet blev tildeels aftaklet, og Tiden gik sin rolige 

Gang.  Som Afvexling blev der af og til saluteret, snart for et spansk Orlogsskibs Afgang eller 

Ankomst, saa for et Besøg ombord af høie Herrer, saa for Kongens eller en Erkehertugs Fødselsdag, 

og ved mange andre ubetydelige Tilfælde, Alt for at holde gode Miner med Spanierne. Saa kom 

Efterretningen om Kong Christian den syvendes Død. Mandskabet kaldtes frem og gjordes bekjendt 

dermed, og lige derefter med Frederik den 6tes Tronbestigelse. Og Officerene og Mandskabet 

maatte hylde ham og blev tagne i Eed. En fuld Salut endte Højtideligheden og Folkene pebes ned til 

en extra Grog. 

  Imidlertid kjæmpedes over hele Spanien med Franskmændene og Befolkningen var som rasende 

og ikke mindst i Cartagena, enhver som, især af Pøbelen var mistænkt for at være fransk sindet var 

ikke sikker paa sit Liv. En Dag flygtede 2 Mænd, som nok havde været franske Consuler der paa 

Pladsen, ombord i Fregatten og bad Captainen om Beskyttelse, hvilken ogsaa blev dem tilsagt. Da 

Pøbelen blev bekjendt hermed blev den rasende og stormede ned mod Fregatten, for at forlange dem 

udleverede, og de vilde da øieblikkelig være blevne myrdede. Captainen lod strax slaae klart Skib, 

Kanonerne blev skarpladte og bevæbnede Baade patrollere omkring Skibet. Disse Foranstaltninger 

kjølnede Hidsigheden noget hos de Stormende, de trak sig tilbage men fnysende af Harme og 

Hevngjerrighed. Da Demonstrationerne gjentoge sig i flere Dage blev Øvrigheden betænkelig og 

greb da til at sende Betydningsfulde Mænd ombord og forlangte de 2de Mænd udleverede da de i 

modsat Fald ikke kunde svare for Følgerne. Efter at have faaet DHerrers Æresord for at intet ondt 

skulde vederfares Flygtningene gav Capt. saa slip paa dem og Roligheden blev igjen tilveiebragt, 

hvorefter Fregatten atter indtog sin fredelige Stilling. 

  Kampen mod de franske fortsattes fremdeles og hvert tabt Slag hver Fodsbred Spanierne maatte 

vige tilbage fyldte dem med et Had og Raseri som gjorde Fregattens og dens Mandskabs Tilstand 

mere og mere farefuld, indtil en Dag Captainen blev kaldet i Land at møde for Myndighederne for at 

                                                           
2
 Henrik Carres moster, Johanne Dorthea Qvist, boede ifg FT 1801med sin mand, gartner Svend Hansen, i 

København. De havde på det tidspunkt 7 hjemmeboende børn og førte stort hus. 
3  Danmark betalte friholdelsespenge til ararabeskerne ved Middelhavskysten for at undgå sørøveri. 
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tilkjendegives at Spanien nu havde erklæret Danmark Krig og at han havde at overgive Fregatten 

som Prise til Spanierne. Det var haardt, men der var Intet ved at gjøre. Captainen blev strax fulgt 

ombord af spanske Officerer, det danske Flag og Vimpel blev halet ned og det spanske heist og 

Skibet var dermed tabt og Besætningen Fanger. Der mødte med det samme bevæbnede Barkasser 

paa Siden som optog Mandskabet og en anden for Officererne. De bleve anviste deres forskjellige 

Kvarterer og Skildvagter stillede for dem. Dog bleve disse snart igjen inddragne og Officererne fik 

Lov til mod deres Æresord at gaae frit om hvor de vilde, ligesom der ei heller lagtes noget videre 

Baand paa Mandskabets Frihed. Ophidselsen i Byen vedvarede og Fangerne følte sig aldrig sikkre 

for en Overrumpling og gik som det hedder med Livet i Hænderne. 

Allerede længe før Skibet blev prisdømt, deels deserterede flere af Mandskabet ombord i fremmede 

Kofardiskibe, deels skete det med Chefens Tilladelse at de tog fremmed Hyre og saaledes fortsattes 

Rømningen, selv efter Tilfangetagelsen, saa Fregattens oprindelige Besætning svandt betydelig ind. 

  Efterhaanden blev Byen roligere og Fangerne aandede friere, men en anden bitter Sorg var dem 

endnu forbeholdt, nemlig den at see deres stolte Fregat overgivet til Englænderne og at 2 

Kvartermænd og 1 Matros lod sig besnakke til at gaae ombord og lede Tilrigningen, men haardest 

var det dog for dem at see den staae ud af Havnen og lade dem tilbage som Fanger i et fremmed 

Land. 

  Efter alle udstandne Besværligheder maatte de endnu staae en haard Prøve. Den gule Feber 

indfandt sig og greb om sig med rivende Fart; omtrent 9000 af Indvaanerne skal være bukket under 

for den og af Fangerne døde Captainen, flere Officerer, 1ste Styrmd og nogle af Folkene. 2den 

Styrmand (Carre) og 3de Do (Riber) bleve ligeledes angrebne, men begge gjennemgik Sygdommen 

og fik atter deres fuldstændige Helbred. 

  For de overlevende kom nu endelig Befrielsens Time. Først fik Officererne Tilladelse til at drage 

bort mod deres Æresord ikke at ville kjæmpe mod Spanien. Ligeledes tilstodes Mandskabet 

Friheden, naar de enten enkelte eller flere kunde blive optagne som Matroser eller Passagerer paa et 

eller andet hjemgaaende Skib og paa denne Maade slap efterhaanden de Stakler, der var tilbage af 

Dianas Besætning, endelig bort fra Spanien efter 6-7 Aars ufrivilligt Ophold i Cartagena. 

Hjemrejsen gik i Reglen først til England, hvor de saa maatte søge anden Skibsleilighed som oftest 

til Sverrig for endelig tilsidst at naae til Hjemmet.  

  Af hvad jeg her har nedskreven stammer kun meget lidt fra Carres egne Yttringer, det Meste har 

jeg stavet mig til ved Gjennemlæsningen af en Slags Dagbog som 3die Styrmand har ført i 

Cartagena, men den er høist ufuldstændig og næsten ganske uden Antydning af Aarstal og Dato, 

hvorimod han har gjort sig den Uleilighed at afskrive en stor Deel Avisefterretninger om tabte og 

vundne Slag og andre Krigsbegivenheder baade i Spanien og Portugal. 

  Det synes vist underligt at, idet jeg skal give Oplysninger om Carres Ungdomsliv, hans Navn, i alt 

hvad jeg hidtil har optegnet, neppe er nævnet, og dog er det helt naturligt. Han kom ombord i 

Fregatten som 2den Styrmand og er som saadan kun Enkelt blandt de Mange. Han udfører sin Dont 

som enhver Anden sin. Skibet gaaer sin Gang. Vagt afløser Vagt, der tages Vare paa Styringen, 

Cours og Fart noteres og er Solen fremme i Middagsstunden maales dens Høide over Horisonten for 

at bestemme Breden. Bestikket regnes ud og Skibets Plads paa Havet udsættes i Kortet. Dette hører 

til Styrmandens Bestilling og saaledes har Enhver ombord sin Opgave at varetage. Nogle paa 

Dækket Andre tilveirs lige ned til Plyndregreven [ham med det ringeste arbejde ombord]. Men alle 

disse forskjellige Functioner falde for Sømanden saa naturlige, som at indtage deres bestemte 

Maaltider, eller at gaae til Køies naar der  pibes ned, at der aldrig tales derom eller at det skulde 

falde ham ind at disse Ting var Omtale værd. Saaledes har Carre som den unge Sømand i 

Almindelighed opfattet Livet til Søes, han har taget Tingene som de faldt og aldrig reflecteret 
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derover af hvilken Grund han ingen Optegnelser har efterladt sig hverken fra Reisen eller under 

Opholdet i Land. 

  I Cartagena var Carre stadig om Captainen der formodentlig havde fattet Godhed for den vakre 

unge Mand. Senere end Kammeraterne blev han angreben af Sygdommen, thi da 3die Styrmand 

havde overstaaet den var Carre saa syg at han endog var berøvet Forstanden. Men ogsaa han kneb 

ud fra Døden og satte som de andre Cours for Hjemmet. Skibet var bestemt til Kork i Irland, men 

efter et kortere Ophold der, traf han endelig Leilighed hjem efter. Han kom til Svendborg 1814 men 

paa hvilken Tid af Aaret er mig ikke bekjendt. 

Han og 3die Styrmand, ogsaa en Svendborger, maa have gjort en vis Opsigt ved deres Hjemkomst 

efter en saa lang og eventyrlig Reise og ikke mindre ved deres spanske, som de talte som en Indfødt. 

Carre fik strax Skib at føre, først en lille Jagt hvormed han fahrede paa Kjøbenhavn og senere et 

større Fartøi for Skibsbygger Lars Møller. Paa denne Tid forlovede han sig med Andrine Christine 

Datter af Kjøbmd Peder Andersen, der tidligere havde ført Skib, en Tremaster, paa de lange Reiser, 

endog med 5 Aars Fraværelse. Han var for lang Tid siden død [1801] og hans Enke og Døttre drev 

desuagtet Handelen godt og heldigt, endogsaa efter at Carre 1816 giftede sig og vedblev at fahre 

tilsøes, passede hans unge Kone Forretningen i hans Fraværelse.  Det varede dog ikke længe før han 

opgav Seiladsen og blev en støt og flink Kjøbmand med Bistand af sin ualmindelig stræbsomme og 

ufortrødne Hustru. I de første Aar fragtede han altid om Efteraaret en stor Jagt som han tilladte med 

Korn og Fedevarer og gik saa ombord for at forhandle det i Norge og der atter indkjøbe Jern, Fisk, 

Salt og andre Handelsvarer. Men ogsaa disse Reiser maatte han opgive da Forretningen tiltog 

saameget at hans Nærværelse var nødvendig i Hjemmet. 

  Aar 1817 d. 13 Septbr fødtes dem en Datter som blev døbt Petrine Andresine, som er min 

mangeaarige Hustru, næste Aar mødte en Søn som dog døde kort efter. Halvandet Aar efter denne 

bragte Storken igjen en lille Pige, Marie Elisabeth kaldtes hun, efter sin Mormoder. Hun blev gift 

med Skovrider H. H. Fløjtrup [f. 1813] men er for længst gaaet bort fra ham og 4 Børn. 

  Carres Forretning fik et betydeligt Omfang og han blev efter Tidens Forhold en velhavende Mand. 

I min Skoletid boede jeg i flere Aar i Carres Huus og blev mere betragtet som Søn end Kostgjænger 

og da jeg senere gik tilsøes lod han mig paa sin Bekostning tage Styrmandsexamen og fulgte mig 

paa alle mine Farter med faderlig Deeltagelse. Naar jeg kom hjem fra mine Reiser stod Seng og 

Bordplads tilrede som en naturlig og given Sag. 

 

 
 

1838 fik jeg Skib at føre for en Bygmester R. Møller, men da Petrine og jeg allerede dengang var 

bleven enige om at fahre sammen paa Reisen igjennem hele Livet, lod han i Forening med min Ven 

Peter Baagøe bygge Skonnerten Minerva over hvilken jeg tog Commandoen 1841. Aaret efter d. 25 
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Febr viede min Fader os i St Nicolai Kirke. Bryllupsgildet og endnu mere Gratulationen næste Dag 

var ret komisk og meget gemytligt. Den første Gratulant, Fætter Rasmussen4, Forvalter paa 

Hvidkilde 3/4 Mil fra Byen, mødte Kl 7 om Morgenen, han var en Særling og maatte indrette sig 

paa at komme naar der ingen var og det vil let forstaaes at han naaede sin Hensigt, men dog ikke at 

finde os i Sengen. Da han var stukken af begyndte Slægten at indfinde sig og op paa Formiddagen 

myldrede det saa ind af Honoratiores og menigt Folk, saa et stort Anker Portvin som jeg Aaret forud 

havde med fra Lissabon gjorde udmærket Tjeneste, men jeg tror nok at den opholdt Gjæsterne ud 

over den reglementerede Tid for Gratulanter, og pakkede Stuerne fulde. Blot et Exempel. Vor 

gemytlige Toldinspecteur, den eenarmede, (den anden Arm blev i Lijngair) Capt Dickmann
5
 mødte 

Kl 10 Fmdg og holdt ud til Sengetid. Han fandt saadan en Fornøielse i at være sammen med Fader 

at han blev til Middag og meente han det var lige saa godt at tage Aftensmaden med. Dickmann  og 

min Svigerfader vare fine Venner og da Alle tre var glade og lystige, blev Dagen dem endda næsten 

for kort.  

 

 
 

  En Maanedstid efter Brylluppet skulde jeg afseile og tog saa min lille Mutter med. Paa denne Reise 

besøgte vi Danzig, Bergen og Newcastle foruden en Søndagstour pr. Jernbane til Sunderland. 

  Naar jeg var hjemme om Vinteren tog jeg Haand i med i Forretningen, den jeg snart satte mig ind 

i, lærte tillige Bønderne at kjende og udfinde hvorledes der skulde tages paa hver især. Petrine fik 

andet at bestille end at føide om med mig, de smaa vrælende Unger optog hende Nat og Dag, og jeg 

maatte fahre uden Bedstemand ombord. Saaledes gik det hen til 1847. Om efteraaret da jeg kom 

hjem og fik høre af Svigerfader at han nu var træt af det evige Kævl med Bønder og at jeg til næste 

Aar skulde overtage Arbeidet for egen Regning. Jeg syntes egentlig ikke om at gaae i Land men der 

hjalp ingen Snak og 1848 i Septbr blev jeg indrulleret som Borger og Kjøbmand i Svendborg. Den 

Gamle lagte nu Planer til at more sig og ret nyde sin Frihed, men det var jo midt i Krigen  

[treårskrigen 1848-50] saa hans Udflugter indskrænkede sig til en Tour til Sønderborg med Minerva 

og tilbage igjen. Allerede før Afreisen viste der sig Tegn til den Sygdom der endte hans Dage, idet 

                                                           
4  Ernst Niels Rasmussen f. 1802 var forvalter på Hvidkilde. Han var søn af C.B.s faster, Christiane Barfoed 

(1779-1828), der var gift med en købmand Rasmus Peter Rasmussen i Svendborg. C.B. boede hos dem, da 

han gik i skole i byen.  
5
 Toldinspektør, kaptajn F.C. Dichmann. Overtoldkontrollørens vurdering: ”Kaptajn Dichmann er utvivlsomt en 

særdeles retskaffen og ærekær mand, men desuagtet antager jeg ikke, at han har været i stand til at sætte sig således ind i 

told- og konsumtionsanordningernes ånd eller at have været i besiddelse af den energi, som ved det måske vanskeligste 

told- og konsumtionssted i Danmark er nødvendigt for at virke med held, og da hans tidligere stilling har ladet hans 

anskuelser uanfægtede af opposition, er han blevet ledet til en ensidighed i anskuelse og villie, som ikke har tålt nogen 

modsigelse.”   
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han klagede over Ømhed i den ene store Taa. Kort efter Hjemkomsten erklærede Lægen for os at det 

var Koldbrand, og den greb saa hurtigt om sig at han efter et kort Sygeleie afgik ved Døden d 11. 

Juni 1850. 62 Aar gammel. 

 Bedstemoder, som hun allerede i lang Tid var bleven tituleret, levede sammen med os 

til d. 31te Octbr 1868 da hun blidt og stille hensov efter i Længere Tid at have lidt af et Blæreonde. 

Hun blev 77 Aar gammel. 

  Hun var en elskelig gammel Kone og Alle saavel Gamle som Unge kappedes om at elske og pleie 

hende. I Husholdningssager blev hun altid taget paa Raad og hun var saaledes, uden at hun selv 

tænkte derover, den styrende Aand i Alt Indvendigt. Hvor Bedstemoder var der var ogsaa Vi andre, 

særlig Børnene, flyttede hun fra et Værelse til et andet, fulgte Flokken med og maatte hun af og til 

søge Sengen, var hun vis paa at finde os der. Hun havde en særlig Evne til at drage Børnene til sig 

og hendes Taalmodighed med deres Barnagtigheder var stor, men skattedes igjen umaadeligt af det 

unge Publikum. 

  Hendes Virksomhed var forbausende og hun syntes endda aldrig at trættes; i Sine yngre Dage 

passede hun næsten udelukkende Boutikken, men da der ikke var stadigt Arbeide dermed, indtog 

hun sin Plads for Enden af det lange Bord og syede indtil der atter kom en Kunde, med det samme 

holdt hun skarpt Øie med Gryder og Pander som vare anbragte i Kjøllen [ovnen] hvor der altid var 

et stort Baal der tillige tørrede Malt. Naar en Husjomfru som gjorde Stuepigegjerning var færdig 

med sin Dont hjalp hun til ved Handelen og hvad der ellers forefaldt, ligeledes maatte Pigebørnene 

da de voxede til give en Haandsrækning. 

  Gemytlige kunde de lange Vinteraftener være naar Baalet paa Kjøllen ret havde opvarmet den 

store Stue og forøget det svage Lys som man den gang nøiedes med og hele Familien samledes om 

det lange Bord. Bedstemoder indtog Formandspladsen. Der skulde nu for næste Dag afveies Sukker, 

Kaffe, Svedsker, Rosiner med mere, dette var hendes uomtvistelige Bestilling, den ingen Anden 

kunde udføre saa hurtig eller paalidelig som hun, meget skulde uddeles i Lod og Qvintin og der 

maatte ikke veies forlidt, og endnu mindre for meget, thi saa var Fortjenesten fløiten. Bedstefaders 

Bestilling var at lave Kræmmerhuse, og det meget godt lavede han dem. Istedetfor Seilgarn som nu 

bruges til at binde om Poser, anvendtes dengang Bast. Gamle Maatter trævledes op, bandtes 

sammen og vandtes op i store Nøgler til saadant Brug. Ved Afrivningen behøvedes ikke alle Kræfter 

og Pigebørnene maatte frem med Sytøiet. Ingen kunde sidde ledig i al denne Virksomhed og da jeg 

ikke kunde være til anden Nytte læste jeg høit for Selskabet. Da den Gamle ikke mere tog activ Deel 

i Handelen tog hun til Spinderokken og det var Masser af Hør hun forvandlede til Garn, men ogsaa 

denne Virksomhed, som hun satte saa stor Pris paa, maatte hun tilsidst heelt opgive. Hun gav sig saa 

hen til Strikning og hvad hun har efterladt sig i den Retning er mere end man skulde tro at kunde 

udføres af en gammel Kone i forholdsvis kort Tid. Hun behøvede aldrig Briller, hendes Syn vedblev 

til det Sidste at være skarpt og sikkert.  

 Som Bedstemoder var en ualmindelig virksom og herlig tilmed begavet Quinde, saa 

var Bedstefader en Hædersmand i Et og Alt: Han var livlig og munter og morede ofte med sine 

Smaavittigheder, han var godmodig og overbærende, jeg har kun en meget enkelt Gang seet ham 

vred, han kunde let undvære og gjorde i Stilhed meget Godt. Han var bramfri og ukunstlet og søgte 

aldrig at gjøre sig bemærket. Alt hvad der paahvilte ham, det være hans egne Sager eller 

Communens, varetog han med en sjelden Orden og Omhu; i mange Aar var han Medlem af 

Havnecommissionen og gjorde stor Nytte, som Værge for St Nicolai Kirke i en lang Aarrække 

vandt han megen Anerkjendelse og fik ved sin Fratrædelse en meget smigrende Takskrivelse fra 

Stiftsøvrigheden. 

Han var altid tidlig paa Færde om Morgenen og i fuld Beskjæftigelse hele Dagen. Han klagede 

aldrig over Træthed, men kunde hen paa Aftenen nok blive søvnig.  I sine unge Dage har han været 
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i høi Grad smidig og behændig. I Svømning fandt han neppe sin Lige. Han kunde springe i Vandet 

fra den ene Side af Fregatten gaae under Kjølen og dukke op paa den anden Side. Da han en Dag 

som Reconvalesent spadserede med en Sygepasser ved Havnen i Cartagena saa han et Skib tilankers 

paa Rheden og antog det for dansk. En ubetvingelig Længsel efter Hjemmet greb ham, et Spring og 

han var Alt paa Veien, Klæderne smøgede han af sig og naaede ogsaa at komme ombord paa Skibet, 

men en eftersættende Baad kom næsten paa samme Tid, han maatte med tilbage. Bittert skuffet i 

Haabet om sin Frihed. 

Strax efter sin Hjemkomst besøgte han og hans Fosterbrødre (mine Oncler)
6
 Fader paa Avernakø og 

mangen lystig Spas havde de nok for deroppe. Paa en Spadseretour proponeredes at prøve Kræfter 

med den unge Orlogsgast, hvilket fandt almindelig Tilslutning. Partiet var just ikke lige, da Carre 

stod ene overfor 5-6 Mand hvoriblandt adskjellige Kjærnekarle hvoraf maatte fremhæves den store 

Potentat, saa kaldet paa Grund af hans høie Væxt og kraftige Legeme, og dernæst Præsten der 

ansaaes paa Grund af hans uhyre Kræfter for uovervindelig. For nu at komme efter Fjendens Styrke 

og Kampmaade opstillede man den Svageste overfor ham, men Stymperen bed i Græsset saa hurtigt 

at man blev aldeles uvis om paa hvad Maade det skedte. Den næste maatte nu frem og Øieblikket 

var spændende. Den store Potentat havde netop aabnet Munden for at formane ham til at kjæmpe 

tappert, da han saae ham næsten slaae en Koldbøtte hen over den først Faldne, der gav et vældigt 

Brøl fra sig uagtet han allerede i en rum Tid skulde være død. Nu fremstod den tredie Kjæmper. 

Gumme Qvist, og det er tungt at maatte berette det, ikke for at slaaes men for at overgive sig paa 

Naade og Unaade, et saadant Indtryk havde de 2 foregaaende Mandefald gjort paa ham, der var Tale 

om at stille ham for en Krigsret, men da de kom i Tanke om at han som Apotheker maaske kunde 

blive til Nytte ved at lægge paa Buler og braadne Pander, som i denne svære Kamp let kunde 

forefalde, saa slap han for videre Tiltale. Nu fremtraadte den store Potentat fuld af Selvbevidsthed 

om Mod og Kræfter, seende nedladende ned paa sin langt mindre skjøndt kraftige Modstander. Den 

Vældige nærmede sig med gravitetiske Skridt og strunk Holdning og vilde just gribe den Lille og 

kryste ham i sine Arme, da han blev uklar med sine egne Been paa Grund af at et tredie var i 

Collision med dem, og Kjæmpen styrtede saa lang han var over de døde Kammerater. Nu var 

Præsten tilbage og skjøndt de døde ikke burde kunne tale, saa istemte de dog et lydeligt Bravo da de 

saae ham staae kampberedt. De haabede fast paa at han skulde hævne deres Nederlag og gjenerobre 

Æren. Men Dagen skulde nu ikke blive deres, thi Præsten maatte som de Andre gaae til Valhal. Men 

i Valhal stod jo de Faldne atter op og begyndte Kampen paa nye; vore Kjæmper stode ogsaa op men 

de betakkede sig for at begynde den igjen. Blev derimod enige  om at vandre hjem til Præstegaarden 

for at forfriske sig og komme til Kræfter, selv om det ikke blev ved Flæsk og Mjød. 

  Viden om spredtes Rygtet om Holmgangen paa Avernakø og stor var den Ære og Hæder som 

Carre ved denne Leilighed indlagte sig. Ingen dristede sig senere til at udfordre ham og da han var 

en fredsæl Mand, yppede han selv aldrig Kiv, hvorfor han levede i Fred og god Forstaaelse med hele 

Verden indtil sin sidste Stund. 

  

 

                                                           
6
 Niels Bech Qvist f. 1784, Ludvig Qvist f. 1787, Andreas Qvist f. 1790,  Jens Lauge Qvist  f. 1788, Gumme Christian 

Qvist f. 1791, og Henrich Fich Qvist f. 1794. Døtrene var: Johanne Dorthea Qvist f. 1883, Anna Maria Qvist f. 1786,  

Christine Qvist f. 1792 og Christiane Ulrica Qvist f. 1802 .  
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II.  Christen Barfoed: ”Mine Erindringer til søes” 
 

Nedskrevet 1894/95 

 

1. Slægt og barndom 

Af herværende yngre Slægtninge er jeg paa mine gamle Dage, tæt ved 84 Aars Alderdom, opfordret 

til at give et lille Omrids af mit Liv, som har været noget mere bevæget end mine andre Sødskendes, 

men jeg er meget betænkelig ved at gaae ind paa denne Opfordring, fornemmelig fordi jeg aldrig har 

givet mig af med at nedskrive saadant og sætte det i en nogenlunde ordentlig Stil, og at det i det hele 

taget skal blive noget Makværk som ingen vil have Interesse for. - Jeg vil i midlertid saa godt jeg 

husker og formaaer, gjøre et Forsøg og skulde jeg ved Gjennemlæsningen selv finde det uden noget 

Værd, kan jeg altid tilintetgjøre det.  

 Da kun mine Børn kjender min Nedstamning fra min Faders og mine Omtaler, har jeg 

tænkt at optegne det Lidet jeg veed om Bedstefader. Han var Præst paa Strynø en lille af de mange 

Øer som ligge imellem Fyen og Ærø. Jeg har imidlertid aldrig seet ham, han var død før jeg blev 

født. Jeg har hørt saare lidt om ham. Jeg veed kun at han hed Christen Thomsen Barfoed7 og havde 

                                                           
7 Christen Thomsen Barfoed (1736-1807).  Han var kun 6 år, da hans far, præsten Thomas Christensen 

Barfoed, døde. Moderen flyttede med ham til Roskilde, hvor hun levede i stor fattigdom med sine 3 børn. 

Hun var en omhyggelig og streng mor. 10 år gammel blev han sat i Roskilde skole, hvorfra han blev student 

1756. Som fattig præstesøn fik han både kommunitetet og Regensen i Kbh og blev cand theol 1759 med 
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4 -5 Børn, hvoraf 2 Sønner. Den ældste var min Fader Thomas Barfoed8 og den yngste Erik 

Christian Barfoed [1786-1854]. Den ældste skulde ifølge Traditionen være Præst, den anden blev 

Apotheker og Eier af Apotheket i Stege. Han havde 3 Børn, den yngste var en søn [Christen 

Thomsen Barfoed 1815-89], senere Professor og Lærer i flere Aar ved Landbohøjskolen i Kjøbh og 

blev en meget anseet og feiret Videnskabsmand. Døttrene blev gifte, den ældste [Laura Christine 

Barfoed 1811-1901], med en Præst [Peter Fr. Thayssen], den yngste [Cathrine Elisabeth Barfoed 

1813-83] med min Broder Poul [Poul Abraham Barfoed 1820-1904]. Kun den ældste Datter lever 

endnu. Hun er allerede længe Enke. Hun er vist paa min Alder, men er endnu rask og rørig og i 

Besiddelse af alle sine Legems og Aands Evner.  

   Min Bedstefader blev efter hans Kones Død [1793], forflyttet til Sørup og St Jørgens Præstekald, 

hvor Pastor Krarup var afgaaet ved Døden. I Naadens Aaret fandt Enken og den ny Præst Behag i 

hverandre og indgik i Egteskab9. Jeg er i Besiddelse af et Document som de oprettede imellem dem, 

der indeholdt at hver beholdt de Ting af Værdi, de havde indskudt i Fælleskabet i Tilfælde af 

Dødsfald. Det vil sees deraf at Fru Krarup gik af med største Delen, da Bedstefaders Indskud var af 

meget ringe Værd. - Han [Krarup] havde saa vidt jeg veed et lignende Antal Børn, hvoraf en Søn 

senere blev Præst i Bregninge paa Thorseng [Tåsinge] og i dette Kald blev gift sammetids, en anden 

Skibsbygger. Jeg kender ikke til flere Børn. 

   Om min Bedstefader veed jeg saa godt som intet personligt, men dog har jeg af min 

Fader hørt, at han stadig havde Feide med Skovtyve fra Svendborg. - Der var nemlig 2 smaa yndige 

Bøge Skove, tilhørende Kaldet og som meget rigeligt kunde forsyne Præstegaarden med Brændsel. 

Klager og Stævninger blev indgivet til Øvrigheden. Forhører blev afholdt men uden Resultat, man 

hørte aldrig nogen Dom omtalt, og Tyveriet gik uafbrudt om Natten. Præsten sendte hele sin 

mandlige Besætning hvortil Fader i Reglen sluttede sig Nat efter Nat paa Vagt efter Marodørerne, 

der dog var saa stærke at de afslog alt Angreb. De havde opfattet den Ide at Skovene var tilhørende 

Hvidkilde og ikke Præstens, men at denne dog kunde benytte dem til Savbruget.  

  I al Bequemhed kappede de Træerne af flere Alen fra Jorden, da Rodenden var for tyk og tung at 

slæbe efter med i en Hastighed. Naar Træet var fældet blev de største Grene kappet fra og saa blev 

det slæbt paa Sneen ned til Isen paa Strandbreden og videre til Byen og ikke en Hund endsige Politi 

lagde dem Hindringer i Veien.  

  Paa Hvidkilde fik de nu efterhaanden et yngre og modigere Skovopsyn forsynet med stærke Karle 

og tilmed Skydevaaben og efter i nogen Tid at have banket Tyvene gule og blaa og ladet dem vide 

at Bøsserne var ladte med rare smaa Hagl tabte Lysten sig til Nattespadsen. En senere Præst indgav 

                                                                                                                                                                                                 

haud. Derpå levede han af at give informationer, samt holdt froprædiken og ugeprædiken i Vor Frue, indtil 

han 1774 blev residerende kapellan i Slangerup. Herfra kom han til Strynø 1776-93 og derfra til St. Jørgens 

og Sørup menigheder ved  Svendborg. Han var en høj mand med kroget næse og skarpe træk. Som præst var 

han dygtig og nidkær. I sin ungdom var han en yndet studenterdigter, og man sang hans viser, som man 

senere sang Plougs og Hostrups. Også udenfor studenterverdenen var han almindelig kendt. Senere som 

præst skrev han hellere salmer. 
8  Thomas Barfoed (1780-1845). Han blev privat undervist i hjemmet på Strynø. Som ung mand ville han 

ligesom senere sønnen have været sømand, men faderen holdt ham til bogen, og han blev istedet præst. Han 

var præst på Avernakø 1808-18, og fra 1818 til sin død i Jordløse og Håstrup sogne mellem Fåborg og 

Svendborg. Han beskrives som en kraftig og stærk mand, der først i sine sidste år kendte til sygdom. Han var 

vennesæl og havde let ved at skrive vers. 1849 udgav svigersønnen P. A. Wedel en posthum digtsamling af 

ham: "Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799-1839." Han var gift tre gang og havde 16 børn.   
9 Jens Henrik Krarup døde 1791, og Christen Thomsen Barfoed tiltrådte embedet 15 feb 1793. I marts 

samme år døde hans første kone, og derefter giftede han sig med Krarups enke. - Ellers skulle han have 

betalt hende enkepension. Krarups søn i Bregninge var Chr. Jensen Krarup (1768-1845).  
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saa Ansøgning om at maatte sælge Skovene og indsætte Beløbet og Præsterne have Renterne til at 

kjøbe Brænde for.  

  Svendborg kjøbte begge Skovene og efter at de nøgne Stagger og al anden Skade som Træerne 

havde taget er fjernet, er Høiebøge sat i en udmærket Stand. Den behandles forstmæssigt og er en 

yndet lille Lystskov, der hele Sommeren igjennem besøges af mangfoldige Søndagsgjæster.  Der er 

en lille tarvelig Beværtning, Musik og anden Tidsfordriv som Keglebane og s.v. Der holdes mange 

Forsamlinger i alle Retninger, fornemmelig politiske. Bunden af Skoven er ganske ualmindelig. En 

dyb Dal og Randen udenom høie og steile Bakker der kan optage tusinde af Tilhørere, naar der 

holdes Taler. Landboerne benytte den meget.  

  Lunden derimod der stod paa fladere Grund blev helt afdreven. Istedetfor er Grunden nu bebygget 

med Villaer hvor Byens bedre Velstaaende har fæstet Bo hele Aaret rundt og drive desuagtet deres 

Forretning i Byen, da der kun er nogle Minutters Gang imellem Byen og Villaerne. Disse afgiver 

den yndigste Udsigt man kan ønske sig. Man seer hvert Skib og hver Baad der passerer, og fri 

Udsigt til den smukke Ø Thorseng, ligesom ogsaa Banen gaaer tæt forbi alle Villaernes, i høiste 

Grad yndige Haver, hvori alle Beboerne søge at overgaa hverandre.10  

  Til St Jørgens Præstegaard, som ligger inden for Svendborg og nu saa at sige op til Villaerne, 

flyttede som sagt nu Bedstefader med Børn og alt. Præstegaarden ligger tæt op til Sundet og har en 

stor og prægtig Have rig paa Frugt af alle Slags. I samme Række boer en Masse af Fiskere hvoraf 

mange er velstaaende, med store Qvasser hvormed de befare Kjøbh., Norge og gaaer af og til paa 

Fiskeri i Nordsøen. Hvad Aar min Bedstefader tiltraadte Kaldet veed jeg ikke, men Fader var saa 

vidt jeg veed kun en lille Dreng. 

 I Slægten Barfoed veed jeg ikke rettere end at den ældste Søn skulde være Præst og 

ifølge Traditionen maatte Fader gjøre sig fortrolig med at gaae denne Vei. - Ifølge denne Beslutning 

blev der antaget en Kandidat, der saavidt jeg veed senere blev Præst og gift med en af mine Fastere, 

til at læse med Fader til Artium11, hvorefter han maatte fortsætte sine Studier ved Universitetet. Det 

var vistnok 1807 [1805] han blev Candidat og drog derefter til Hjemmet, hvor han saa en Gang 

imellem assisterede sin Fader ved at prædike for ham og læse med Confirmanterne.  

  Men allerede Aaret efter 1808 blev han kaldet til Avernakøe Præstekald, altsaa midt i Krigen. - 

Kort efter giftede han sig med sin Forlovede, min Moder, Datter af den Gang en større Handlende i 

Svendborg, Kjøbmand Chr. Qvist, tidligere Skibsfører. Aaret efter, 1809 fødtes det første Barn, en 

Pige, kaldet Birgitte12 efter sin Bedstemoder. 1810 d. 20 Septbr saae jeg Lyset og derefter 

velsignedes mine Forældre hvert andet Aar med et raskt og velskabt Barn, Drenge og Piger som det 

traf sig.13 Efter 12 Aars Forløb flyttede mine Forældre fra Avernakøe til Jordløse og Haastrups 

                                                           
10 Højebøge er idag en park med idrætsplads. Villakvarteret Lunden ligger ned til Sundet.  
11 Præsten Chr. Balth. Porth Holst (1778-1830) var gift med Maren v. Essen Barfoed (1783-1865). 
12 Birgitte Cathrine Barfoed (1809-78). Hun blev senere gift med lærer i Bøjden, Horne sogn., Peter August 

Wedel. 
13 Skrevet på en løs lap: "Paa Avernakø var Børneflokken stegen til 8 - hvoraf 5 Drenge og 3 Piger. Alle 

raske og sunde, opdragne i Stor Tarvelighed, baade hvad Føde og Klæder angik, men til Gjengjæld nød vi 

fuldop af Friluft og uafladelig Badning. Som lille Pog tog min Fader  mig med til Stranden naar han badede. 

Han begyndte med at kaste mig ud i Vandet og tog mig saa op og anbragte mig paa sin Ryg med mine Arme 

om hans Hals og saae svømmede han ud med mig til Baadene og ind igjen. De første Gange var jeg ikke 

rigtig tilfreds med disse Manøvre, men i kort Tid blev jeg saa fortrolig med Vandet at jeg, da jeg selv kunde 

klæde mig af kan jeg sige at jeg laae i Vandet den længste Deel af Dagen - denne Sport maa have styrket 

mig og forskaanet mig for alle Børnesygdomme. Vand og Sol brunede mig saa jeg efter sigende lignede en 

Tater. Da jeg stadig maatte høre dette, særlig af Fremmede, antog jeg at jeg maatte see uheldig ud, hvorfor 

jeg hyppig vaskede mig i Valle, som var mig sagd kunde tage den brune Farve af, men det hjalp ikke, jeg 
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Sognekald med 8 Børn, Indbo og Besætning af Kreaturer og nogle af Folkene. Uagtet min Fader saa 

godt forstod at det var nødvendigt at faae større Indtægter til Opdragelsen af den store Børneflok er 

jeg dog vis paa at han med Vemod forlod den venlige lille Ø og de jevne, naturlige og hengivne 

Beboere.  

   Man kunde maaske undre sig over hvorledes 2 unge Mennesker kunde falde ind at 

have i 12 [10] Aar en saa lille isoleret Plet uden Knur og Klage. Vi Børn mærkede det ikke, maaske 

Moder dog af og til kunde længes efter nogen mere Selskabelighed imellem Ligestillede og 

Dannede Omgivelser, men jeg hørte aldrig at hun beklagede sig. Børnene optog meget af hendes Tid 

og Husholdningen ligesaa. Faders Embedsgjerning var saare ringe, udenfor Prædiken Søn- og 

Helligdage var der saa godt som Intet at gjøre. Befolkningen var gamle og middelalderlige Folk. 

Mange kunde ikke stifte Bo, da der manglede dem Plads at bygge paa. Alt var Fæste og Penge var 

der heller ikke at bygge for og kun naar nogen døde var der Plads for en anden. Der var Aar hvori 

ingen fødtes eller døde eller bleve confirmerede.  

  For en ung Mand var det for lidt Arbeide og til at sidde fra Morgen til Aften i Børnestøi var han 

ikke skikket. Han maatte sørge for at faae Motion for sit kraftige og stærke Legeme. Han var en god 

Jæger og forsynede jevnt nok Bordet med Harer og Vildænder, hvoraf der vrimlede paa Øen og 

Kysten. Min Moder var rigelig beskjeftiget den hele Dag med sin Spinderok og Karten; der skulde 

tilvirkes Klæder til Fader og den tiltagende Børnefolk, der var jo ikke Raad til at kjøbe Tøiet. 

Husholdningen skulde forvaltes saa billig som muelig og endnu var det den Gang en ikke 

ualmindelig Bestilling for en Moder, at hun skulde lære Børnene at kjende Bogstaver og stave. 

Denne Undervisning foregik ved Rokken. - Dette maa jo have været en trættende og sløvende 

Gjerning, værre end alt Andet. - Var der nu paa Øen ingen Selskabelighed kunde den dog opnaaes 

ved en lille Seiltur til Drejø og Lyø hvis Præster stod i det venskabeligste Forhold til mine Forældre. 

De besøgte hverandre skiftevis og da kunde Visitterne, særlig hvad Mændene angik, udstrække sig 

til flere Dage, ja hele Ugen, men saa vidt kunde Mødrene ikke naae, de maatte tidligere hjem til 

Børn og Hus. 

Præsten paa Drejø, Tommerup, var en jovial, vittig og i det Hele taget en udmærket Selskabsmand, 

og derfor var uundværlig i et muntert Lag. Han udgav en lille Beskrivelse over de saakaldte Vestre 

Øer, Beboernes Vilkaar og Levesæt. Korshavn, en mindre Ø med faae Indvaanere, hørende til 

Faders Sogn, dannet som et lille Sveitz, kun at den bestod af Jord og Sand. Paa Øen fandtes en 

Steendysse som Forfatteren gjerne vilde have beskreven som et eller andet Oldtidsminde og dette 

skulde Fader sætte i Stil, han var i Besiddelse af en ikke saa ringe poetisk Aare. Han havde givet 

Løftet men det trak sig i Langdrag at opfylde det, og derfor tog Tommerup en Beslutning som blev 

afgjørende. Fader kom paa Besøg og modtoges særdeles venskabeligt, blev fulgt ind i 

Studereværelset for at aftage sit Reisetøi, dette Ophold benyttede Tommerup til at liste sig ud, 

dreiede Nøglen om efter sig og betydede den Indenstængede at førend han var færdig med det 

lovede Bridske kom han ikke ud, ei heller fik han Mad eller Drikke. - Fader maatte da gaae i Tøiet 

og følgende Linier blev Resultatet:     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

blev ligevel en Tater lig indtil denne Dag om Sommeren. Jeg var vel 8-9 Aar da jeg kom til Svendborg i 

Skole, og var da en udmærket Svømmer. Jeg flød let paa Vandet som et Stykke Kork og kunde holde ud 

meget længe uden Anstrængelse. En længere Tour frem og tilbage i Havnen og af og til gaae til Bunds for at 

fiske et eller andet op var en saa ringe Sag at jeg endda gjorde en større Tour over til Thorseng og tilbage 

igjen uden at have berørt Grunden paa hele Reisen. - Undertiden  tog jeg Fangelinen i Jollen over Skulderen 

og bugserede den saaledes efter mig over til Skandsen."   
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Korshøien 

 

 Fra Korshavns høie bjergfulde Øe 

 Der hvor den indluder til salten Søe 

 der stander en hvælvet Høi saa ene 

 Omkrandset af mosbegroede Steene. 

 

 O Du som speider i svunden Old 

 Og graver i hver en Tue og Knold 

 For der at læse i dunkle Skrifter 

 de glemte Hændelser og Bedrifter. 

 

 Kom følg mig did hen til Havets Brynd 

 Skue saa med dit stirrende Falkesyn 

 Ind i det mørke tillugte Tempel 

 Præg Helligdommen med rigtigt Stempel.  

 

 Hvorfor mon den Høi den stander der 

 Hvi hæve sig formede Stene her 

 Du spørger mens Øiet saa lystent titter 

 Igjennem det mørke Oldtids Gitter. 

 

 Vist nok med Brynie og tunge Svær 

 En Hedenolds Kjæmpe hensmuldrer her 

 O Høi, hvor du dig ærværdig hæver 

 af hellig Begeistring mit Hjerte bæver. 

 

 Her staaer I kneisende Bautastene 

 Omkring de Heltes muldne Bene 

 O sleb jeg blot paa Eder min Kniv 

 Jeg gik den djærveste Kjæmpe paa Liv. 

 

 O Grandsker gaae Du din mørke Vei 

 men varsom vær og forhast dig ei 

 Før Alt formeget Du udbasuner 

 dit Hedenold og dets dunkle Runer.  

 

 Den Høi, de Stene som hist du seer 

 ak have en anden Betydning her 

 Engang i gamle forsvundne Dage 

 der ramte Korshavn en bitter Plage. 

 

 Og hør hvori den Plage bestod 

 Hver Hest var skabet fra Top til Fod 

 At nu de Øg kunde klø sig rene 

 Saa reiste man disse mærkværdige Stene. 
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Korshøjen på Avernakø (fot. 1924) 

  

Pastoren i Egenskab af Fangevogter lod sig ikke tilfredsstille før han igennem Nøglehullet havde 

hørt Digtet oplæse og først da aabnede han Døren og førte Fangen til et vel dækket Bord. Begge 

Parter var i straalende Humeur over at denne Sag var kommen i Orden.
14

 

  Var flere Løier og Conversationsemner sluppet op saa toges Kortene frem og en eller anden 

Gjenstand som Gevinst for den Vindende udpeget, som f. Ex et simpelt Skilleri eller en anden Ting 

uden Værdi, saa kjæmpedes der til Lykken havde funden sin Mand. Vi havde hjemme nogle 

Skillerier der forestillede den fortabte Søn i forskjellige Stadier af hans udsvævende Liv, vunden af 

Fader fra Pastor Tommerup. Om Penge var der ikke Tale at doble, eftersom Ingen var i Besiddelse 

af nogle saadanne. Saaledes fordreves Tiden naar den ikke kunde benyttes bedre. 

 En Dag kom en Stafet fra Korshavn i ilende Fart til Præstegaarden med Melding om at 

en Mand var meget syg, og Præsten maatte endelig tage derud og om han ikke kunde hjælpe ham, 

saa dog berede ham til Døden. - Nu traf det sig saa heldigt at en Svoger, min Moders Broder netop 

var i Besøg her. Intet kunde være heldigere, eftersom han var Farmaceut og havde været Provisor i 

flere Aar paa et Apothek i Kjøbh. [Gumme Christensen Qvist, jvf. s. 12]. De tog altsaa uopholdelig 

afsted og Doctoren, som han blev kaldet, udfandt snart at Manden trængte til Aabning. - Han 

ordinerede Malt og andre Ting, som Olie og hvad ellers kunde opdrives i Huset, til et Lavement. - 

Da dette var kommet tilstede stode de raadvilde. Der manglede neppe en Sprøjte, den ene saae paa 

den Anden, om hvad de skulde gribe til. Endelig faaer Doctoren en Idé. En Pibespids var bedre end 

nogen anden tilstedeværende Ting. Der blev strax taget fat og Middelet lykkedes. Manden fik Luft 

og var reddet. Med en overdængende Velsignelse til den kloge Doctor og Præsten drog de tilbage til 

Præstegaarden med Bevidstheden om at have gjort en god Gjærning.  

  Ved Hjemkomsten fandt de en Deel Fremmede, tildeels Jægere. De havde faaet Piberne i gang, 

men en enkelt Rygemaskine var noget defect og Fader og Doktoren arbeidede paa Kraft for at bøde 

paa Mangelen. Det lykkedes at faae alle forsynede saa nogenlunde, med Undtagelse af Rasmus 

Skytte, han manglede Spids til sit Rør, og Værten var i Knibe for at afhjelpe denne uundværlige 

Ting. Endelig fandt Doctoren ud at der ikke var andet Raad end at skrue Spidsen af den anvendte 

Sprøjte. Vel havde den været i en urenlig Tjeneste, men det vidste han jo ikke Besked paa, og hvad 

man ikke veed, har man heller ikke ondt af. Han tog gladelig og med Tak imod Spidsen og suttede 

                                                           
14

  “Høje Stene” på Korshavn. Der skal oprindelig have stået 15 oprejste sten. Formodentlig er der tale om en molesteret 

skibssætning,  så T. B. har nok gjort dem uret i sin skæmtevise.  
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nok saa fornøiet af den. Men Doctoren og Præsten kastede i al Hemmelighed nogle egne Øiekast til 

hverandre, men Rasmus Skytte opdagede Intet. Han smøgede tappert sin Pibe med Velbehag og 

Synderne var halv kvalte af tilbagetrængt Latter. 

  Min Fader var en stærkt bygget Mand og besad Kræfter udover det Almindelige. Engang i 

Studieaarene var han med flere Kammerater gaaet ind paa en af den simplere Slags Dandsesteder for 

at iagttage de Løier som der i Almindelighed forefalde ved den Slags Sammenkomster. Der blev 

som i Almindelighed Uro i de Dandsendes Rækker i det der blev spændt Been for Een af dem og 

der var Udsigt til Slagsmaal. En udpræget Kjøbenhavner Slagsbroder begyndte saa smaat at 

forberede sig til disse Løier og gik omkring for at finde Makkerskab, han standsede ved min Fader 

og opfordrede ham til at tage Parti med ham, saa vilde de i Forening rydde hele Bulen. Hans 

praktiske Øie havde funden sin Mand, men Fader takkede for hans smigrende Tilbud, og foretrak 

med sine Venner at forsvinde før Kampen begyndte; men var alligevel stolt af den Ære der var 

tiltænkt ham. 

 

Til mine Forældres Omgangskreds henhørte ogsaa et Par rigere Familier i Faaborg, og desuden 

Præsten paa Lyø, [Ditlev] Aaby. Han var en gammel Mand og levede sammen med en ældre Datter, 

som jeg ofte hørte omtale som meget interessant og fuld af Løier og Vittigheder. En Broder [Hans 

Aabye] var Capelan i Nærheden af Svendborg og fik efter Faderens Død Lyø Præstegaard. Han 

lignede fuldstændig Søsteren i lystige Indfald og desuden et stort Hang til i al Gemytlighed at bringe 

Andre i Despyt og fremføre Latterligheder for en eller anden given Person.
15

 Et Exempel herpaa har 

jeg hørt fra Fader. 

 

 
 

Provsten var ventendes til Lyø paa Embeds Vegne og i den Anledning var Omegnens Præster og en 

og anden Lægmand indbuden, nemlig en Proprietair [Albert] Rasmussen, en meget usiviliseret og 

raa Person, forresten Svoger til Fader og Aaby, idet de alle tre var giftede med hver en Søster. 

Degnen skulde selvfølgelig tage Del i Festmaaltidet. Han var en jevn og tilbageholden Mand og 

ikke mindst ved en saadan Leilighed, hvor saamange lærde Størrelser og Foresatte var tilstede. Her 

var en Leilighed for Pastor Aaby til at glimre med sit Drilleri.- Han tog Degnen for og formaaede 

ham til at tage Deel i Conversationen for at det lærde og høie Selskab kunde see og høre at heller 

ikke Degnen paa Lyø var stum, men kunde hævde sin Plads ved Bordet. Degnen ømmede sig og 

                                                           
15

  Den ældre præst på Lyø var Ditlev Christoffer Aabye (1743-1817). Hans lystige søn og efterfølger var Hans Aabye 

(1797-1878). Lærer R. Askholm på Lyø har i månedsskriftet “Fynsk Hjemstavn” fra nov 1931 skrevet om “Præsterne 

Aabye paa Lyø”, som der verserede mange historier om. Tilsammen var de øens præster og sognekonger fra 1794 til 

1878, så de kom til at sætte deres præg på den lille ø. Foruden at være en lystig fætter og en gæstfri vært var Hans 

Aabye også en rationalistisk indstillet præst, som drev øens bedste gård som et  mønsterlandbrug, og som virkede stærkt 

for oplysningens fremme blandt sine sognebørn. Han holdt avis og samlede mændene om sig om aftenen på den såkaldte 

“kro” midt i byen. Og så gik det løs med historier,  nyheder fra den store verden og landbrugsfaglig snak.         
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beklagede at han intet vidste hvor han skulde finde Stof til at vække de Herrers Opmærksomhed 

med. Men Aaby hjalp ham ud af Kniben ved at fortælle ham en Begivenhed som tildrog sig for en 

Deel Aar tilbage. Den bestod i at en Dreng var gaaet ud paa en Mødding for at skyde Spurve, men 

fandt istedet for disse en stor Griseso med en Krage paa Ryggen. Det var for Drengen et storartet 

Vildt og brændte løs; men til hans største Forfærdelse fløi Kragen uskadt bort, hvorimod Soen sank 

i Knæ og døde, og hvad der forværrede Uheldet i stor Maalestok var at 10 smaa Grise, som Soen var 

svanger med, alle fandtes døde tillige. Denne Begivenhed er saa sjælden i sin Slags at den vil gjøre 

Opsigt naar De, som jeg tiltroer Dem, kan foredrage den med velvalgte Ord og Fagter. - Selv er jeg 

saa fuld af Emner til Underholdning at jeg let kunde overlade Dem et stort Forraad, men jeg synes at 

den opgivne er lettest at komme fra, og vil have stor Virkning. Degnen gik modig paa med sin Tale, 

da han fandt Øieblikket beleiligt, men da han fik endt sin Tale sprang omtalte Rasmussen op i et 

fuldstændigt Raserie, Øinene stive, Ansigtet fordreiet og Munden skummende, og endelig fik han 

Ord til at udslynge en saadan Masse af Forbandelser, Skjældsord og Undsigelser mod den 

ulykkelige Degn, der ikke kunde begribe andet end at Mennesket havde faaet et Vanvidstilfælde.  

  Nu maatte Aaby anvende sit store Talent i fuldeste Maal for at faae en Fredsslutning istand, som 

tilsidst lykkedes med megen Besvær.  

  Samme Grisejæger besøgte engang Aaby paa et Par Dages Tid. Han holdt af Jagt og kunde skyde 

en Hare med lidt Held. Han forlangte af Aaby at faae Jagtbøsse, Hagl og Krudt men det blev ham 

nægtet fordi Herskabet, som eiede Øen og Jagtretten holdt strængt paa Fredning af det Vilde og 

havde af den Grund ansat en Opsynsmand. - Men Aaby fik ikke Fred før han gav Tilladelse til kun 

at skyde en Hare. Medens de nu spiste Frokost, var Opsynsmanden instrueret af Aaby, til at tage 

Haglene af Bøssen og saa følge ham paa Turen. - Der var Masser af Harrer, den ene sprang op efter 

den anden, men ikke i en Nærhed af Rasmussen, som han ønskede dem. Endelig reiste han nu i en 

passende Afstand, og brændte løs og til stor Forbauselse for Jagdfogden faldt Haren. - Det kunde 

ikke forklares paa anden Maade end at alle Haglene ikke var taget ud af Bøssen. Men Rasmussen 

kom i et straalende Humeur hjem til Præstegaarden og Aaby maatte ærgre sig indvortes at hans List 

slog feil. 
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2. Svendborg - byen og skoletiden 
 

I 1817 døde Pastor Rasmussen og min Fader blev saa kaldet til Præst for Jordløse og Haastrups 

Menigheder [18 nov 1818] men maatte foreløbig ene tage derover for at varetage Præstegjerningen i 

det saakaldte Naadensaar, i hvilket Enken kan hensidde med Børnene. Som den ældste af Børnene 

tog han mig med som en Slags Tidsfordriv og maaske ogsaa for at undervises i hans ledige Timer. 

Men dette gik kun smaat. Den talrige Befolkning med Dødsfald, Fødsler, Vielser og Sygebesøg og 

Communale Beskæftigelser optog hans Tid i en storartet Grad, som han tidligere ikke havde kjendt 

til - dette bevirkede at Læsningen med mig gik istaa, og Følgen blev at jeg hurtigt blev sendt til 

Svendborg i en privat Skole, hvor der foruden almindelige Fag til den Tid ogsaa lærtes tydsk. En 

yngre Broder afløste mig hos Fader. 

  Jeg blev altsaa kjørt til Svendborg og afleveret til en Tante, gift med Kjøbmand Rasmussen16. Jeg 

blev der ogsaa modtaget af lige aldrende Børn som kom mig meget beleiligt, en Dreng, Søn af 

Gjenboeren sluttede sig strax til os og Legen gik udmærket godt. I et Træ var ophængt en Gynge til 

skiftevis at benyttes, men da den fremmede Dreng fandt paa at beholde, uagtet al Protest, sin Plads 

og ikke vilde vige, saa var min Taalmodighed forgaaet og Følgen blev en Fægtning paa blanke 

Næver, og den krasse Krabat fik sig en Omgang for Løier, og kilede brølende over Gaden. - Jeg blev 

som Tugtemester anklaget hos Læreren Herr Faber, af hvem ved jeg ikke, og modtaget med en kort 

Tale, med den Tilsætning at jeg ikke maatte tro at jeg tumlede mig endnu i Avernakø Gadekjær, 

dermed var Forhøret endt og der blev mig anviist Plads.  

Herr Faber var en  haard Hals. For en tydsk Glose, som Vedkommende ikke kunde klare, vankede 

der en Stryg af Spanskrøret. For ikke uafbrudt at svinge dette, havde han udfunden en sindrig Maade 

at samle tilhobe for baade godt og slet. En stor Trætavle paa Væggen var afstreget paa langs og 

tværs og afgav saaledes en Masse smaa Firkanter hvorpaa de almindelig værste Synderes Navne var 

noteret, den ene Rubrik var til Notering godt og den anden til Slet. Ved Regnskabets Afslutning 

Løverdag Middag indvexledes de optegnede Noteringer, der fremkom saa godt som altid en 

Overbalance af slet, som Synderen uden Appel maatte afsone paa den Maade at han blev tvungen 

ned over en Stol med Podex opad. Faber tog ham i Nakken og lod Krabasken saa falde meget tungt 

paa det kjødfuldeste Sted et Slag for hvert O. - Et Regnestykke som blev opgivet Eleven, fik den 

Bemærkning at det skulde være færdigt og rigtigt i visse Minutter. I modsat Fald vankede der 

samme kærlige Omgang. Hvorledes det egentlig forholdt sig med mig, vistnok uvidende Person, 

husker jeg ikke rigtigt, men jeg maa formodentlig have umaget mig bedst mueligt og til Fabers 

Tilfredshed efter som jeg i de 5-6 Aar jeg var i skolen, aldrig fik Mester Erik at smage.  

  Min Opførsel maa rimeligvis ogsaa have været ulastelig, da det modsatte uvægerlig blev straffet 

paa det strængeste. Endogsaa en Kaadhed eller lidt Spektakel, som han saae eller fik opsnuset, af en 

eller anden Dreng paa Gaden uden for Skoletiden, havde de samme Følger. Tydsk, Historie og 

Geografi samt Regning var Hovedfagene og blev for største Delen banket Drengene ind. Hvorlænge 

de beholdt det, efter at have forladt Skolen veed jeg ikke. De Fleste vist meget kort. - For mit 

Vedkommende blev Tydsken det som fulgte mig langt. Jeg kunde længe efter i mit senere Liv 

skrive nogenlunde Correct, som kom mig ofte til Gode i mine senere Stillinger. Af alle mine 

Skolekammerater troer jeg ikke der er en eneste tilbage, og det er et Savn som Alderdommen fører 

med sig ikke at kunde opfriske Mindet om vore Barndoms Begivenheder. Drenge blev efterhaanden 

taget ud og yngre kom i Stedet, men Skolen bestod dog ikke længe. Ogsaa jeg tilligemed flere, gik 

over til en Latinskole som en Candidat Ramann oprettede i Svendborg og saa gik vi løs paa Latin og 

                                                           
16 Christiane Barfoed (1779-1828), gift med købmand Rasmus Peter Rasmussen (1776-1824) i Svendborg. 

Hun var en ældre søster til Thomas Barfoed (jf note 4). 
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senere Græsk. Herr Faber giftede sig senere med en Kjøbmands Enke og forsvandt med hende, jeg 

troer til Slesvig. Jeg har siden ikke seet ham. 

Paa dette Tidspunkt blev 2 af mine Brødre anbragte i Handelslære i Faaborg. Christian og Harald17, 

de nedsatte sig senere som Kjøbmænd i Bogense og bleve ved Dygtighed og Flid, ansete Mænd og 

levede et lykkeligt Liv til deres Død.  

 

 

Det falder mig ind at det maaske kunde interessere den yngre Slægt at faae et Indtryk af Forholdene 

i Svendborg paa den Tid jeg kom til Byen. - 

  I den nye Geografi jeg fik til Skolebrug, stod om Svendborg: At det var en nærsom Bye og havde 

en ikke saa ringe Handel, især med Fødevarer, nemlig Smør og slagtede Svin, Kreaturer og Lam. 

Smørret, som i vor Tid vilde have været uspiseligt, og Kjødet som var magert gik hovedsagelig til 

Norge i saltet Tilstand. Jeg husker et Aar da Kreaturprisen pr Pund var 1 Skilling. - De fleste 

Handelsmænd sad inde med store Ejendomme, dog mest ubebyggede, Bygningerne var lave og 

opført af Bindingsværk, hvoraf dog enkelte i større Stil og 2 Etager, som vare gaaede i Arv i mange 

Generationer. Der er endnu en enkelt med Latinsk Inscription over Porten og den kan staae mange 

Storme ud endnu. Udenfor de større Eiendomme var anbragt et saakaldt Bislag, som stod et 

betragteligt Stykke ud paa Gaden og indsnævrede denne som forud var smal nok, men Kjørselen var 

jo ikke stor og Trafikken i Forhold.  

Til Vandforsyning fandtes en Brønd med sjældent godt og uudtømmeligt Vand, Pibekilden kaldet. 

Foruden denne løb en Bæk igjennem den halve lave Deel af Byen. Den havde sit Udløb fra en Kilde 

vest for Byen, hvor der var bygget en Vandmølle til Stampning af beredte Skind. Vandet 

forurenedes meget stærkt under sit Løb ind til og gjennem Byen. Den løber endnu i samme Leie og 

driver endnu til Deels et Par Møller i Byen. Ved Boring er funden tilstrækkeligt Vand i Nærheden 

som ved et godt Vandværk kan forsyne Byen baade til Fabrikker og Husholdning. Det er fortrinligt 

Kildevand som ikke behøves filtreret. Dette hører naturligt til Nutidens Foretagender. Forureningen 

i den naturlige Bæk var kolossale. Ænder og Gjæs tumlede sig uanfægtede deri og Garvervand af 

værste Slags ja saagar et Locumshus fandtes et Sted i selve Byen anbragt et Sted over Bækken. 

Dette existerede endnu under Koleraen, men Konen som tog Vandet neden for dette Svineri, døde 

ogsaa af Smitsoten.  

  Brolægningen i Byen var ganske skrækkelig og næsten ikke at befare for Vogne og Gaaende. - 

Skulde Mester og Mesterinde paa Visit i Byen maatte Læredrengen gaae foran med en Lygte saa de 

kunde see at sætte Fødderne paa de store Steen som til den Hensigt var anbragt midt ud af Gaden. 

Tjørnehække var ikke saa sjældne i Gaderne, der laae nemlig mange ubebyggede Pladser som 

anvendtes til Haver, og straatækkede Baghuse existerede endnu i min Tid. Med Regnskyl var det et 

løierligt Syn at see hele Gaden oversvømmet, og med det stærke Fald mod Havnen gav en Fart paa 

Vandet, der tog alt med, som Rendestensbræddder og andet let Materialie der var et morsomt Syn 

især for Ungdommen.  

 Søfarten var ubetydelig. Skibene bestod alle af smaa Jagter som ikke kom andre Steder end til 

Kjøbenhavn med Sæd og Smør og tog Kjøbmandsvarer med tilbage. Der blev vel nok afskibet Korn 

og saltet Flæsk og Kjød til Norge, man fragtede da nogle større Jagter fra Ærø og saa fulgte 

Befragteren eller en voxen Søn, hvis der var en saadan, med for at  tuske Lasten med Jern, Fisk osv. 

Al Handel dreves kontant. Pastor Begtrup som var Præst i St. Nicolai Menighed, udgav senere en 

Beskrivelse over Svendborg18 og bemærkede deri at der ikke var en Kjøbmand der kjendte en 

                                                           
17 Christian Qvist Barfoed (1812-1887) og Harald Barfoed (1814-94). Han døde 6 maj 1894, så 

erindringerne må være skrevet efter den tid.   
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Wexel. Under Syvaarskrigen [1807-14] var som forud bemærket næsten ingen Skillemønt, hvorfor 

solide Kjøbmænd fik Bevilling paa at udstede og benytte til Wexling i Handelen, selvskrevne Tegn 

paa smaa Papirstykker, for mindre Beløb, og disse gik trøstig imellem Mand og Mand. Hele 

Kjøbmands Familien bestridede hele Forretningen der kjendtes ikke Commier eller Kassererinder, 

men der samledes ogsaa paa adskillige Hænder Formuer som Efterfølgerne kom let til.  

 

 
Der existerede uden de gamle Kjøbmands Boder, ingen andre Udsalg, kun to af 3 Jøder førte 

Manufacturforretning. Af de 3 Jødefamilier [Meyer, Levin og Wulff] var den ene i stor Grad 

intelligent. Manden og Konen
19

 var tydsk fødte, forresten vel ansete, de var altid hjemme og passede 

udelukkende deres Forretning, uden Hjælp af Børnene, hvoraf de havde 4 Døttre og 1 Søn. - Af 

Døttrene blev en gift med en dengang anseet og velstaaende Kjøbmand [Ernst Brandt i Møllergade], 

det maa bemærkes at hun var meget smuk og dannet langt over Byens Damer. En anden Datter var 

gift med en Hertz, fra ham blev hun separeret, og fik, saa vidt jeg veed, af Fællesboet kun 1 Søn og 

1 Datter med hvem hun tog hjem til Forældrene. Hun blev efter flere Aars Løb gift med en 

Landmand [forvalter Juul på Fjellebo] i Nærheden. Hendes Datter [Mathilde Hertz 1810-85] blev 

gift med grev Berthier i Paris og gav efter Mandens Død et Legat her til Byen af flere tusind Kr til 

Udstyr for unge sædelige Piger. Den 3die Datter den yngste blev gift med Toldinspekteuren [C.C. 

Voigt] her i Byen. Den 4 blev ugift. Den gamle Moder lærte aldrig at tale forstaaeligt dansk. Her et 

Exempel: en Handelsreisende kom ind en Dag og spurgte om Herren var hjemme. Den gamle Kone 

svarte Nei. Han er ude at schide. Han schider kun een Gang om Aaret, men saa schider han sku 

                                                                                                                                                                                                 
18 J. Begtrup: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad, Odense 1823. 
19 Joachim Meyer havde med kone og 5 børn bosat sig i Svendborg omk. 1785. 1804 løste han borgerskab, 

og de oparbejdede med tiden en udmærket manufakturforretning i Brogade. Jf. Ove Marcussen i Svendborg 

Købstands Historie II s. 899-901. 
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ogsaa hele Dagen. Den Reisende anbefalede sig, han kunne ikke vente saalænge. Han vilde komme 

igjen imorgen.      

 En ikke ringe Fordeel gik i Kjøbmændenes Lommer ved Smugleri der dreves i stor 

Maalestok: Tolden paa mange gangbare Varer var meget høi, nogle endogsaa større end Værdien af 

Varen. Smugleri var en saa populair Forretning at hele Befolkningen tog Deel deri og betragtede det 

som aldeles lovlig at kunde snyde Toldvæsenet. De fleste Colonialvarer hentedes fra Lybek. En lille 

Jagt med en snild og erfaren Fører besørgede Trafikken. Naar han kom saalangt som op til 

Lehnskov, sendtes en Stafet ind til en af Kjøbmændene som saa averterede de Andre. Nu blev 

Toldopsynet i al Hemmelighed iagttaget om de muelig skulde have faaet nys om Smuglerens 

Ankomst. Var alt roligt, saa bestemtes at Ladningen skulde losses i Land og fordeles hos Bønderne 

og Varer som ikke kunde tage Skade henlagtes i det tykkeste i Skoven. Skulde Tolderen imidlertid 

have faaet et lille Vink, saa blev der udstillet Skildvagter paa flere Steder langs Sundet - den første 

paa Baagøes Plads hvor der kunde iagttages om Toldjollerne skulde blive bemandet; den næste Post 

var Færgebroen, dernæst en 3die ved Strandsluse og saa fremdeles. De vare alle bevæbnede med 

Bøsser. Var der Fare paa Færde, afskøed den første Post og saa fremdeles de Andre langs Kysten. 

Losningen standsede øieblikkelig og Jagden gik under Sejl og fjernede sig vestefter. Naar 

Signalerne vare hørte af Tolderne vare de enige i at de nu kunde spare sig al Uleilighed som af 

Smuglerne ved Stafet meddeltes Skibet, at alt var i Orden til at fortsætte Losningen.  Naar den var 

til endebragt, seilede Jagten ganske ugenert til Svendborg, uden at være besværet af nogen somhelst 

Tiltale. - Varerne bleve nu efter Leilighed kjørte nærmere til Byen og efterhaanden smuglede ind på 

høist forskjellige Maader. 

Min senere Svigerfader [Henrik Carre] var jo ikke bedre end hans Kollegaer. Da jeg kom til at bo 

hos ham, forundrede jeg mig over at see en Bondevogn kjøre ind i Gaarden, og Porten øieblikkelig 

blive lukket. Tønden var meget oversmurt af Bærme og i Spundset var stoppet en Halmvisk. Den 

blev i største Fart taget af Vognen og bragt ind i et Hus, hvor den i et nu tømtes for Indholdet der 

var høist forskjelligt. Den ene Dag Lybækker Varer, næste Dag kunde det være Skraakorn der 

skulde bruges til Maske i Brænderiet.  

  Jeg blev snart fortrolig med denne tiltalende Sport og spildte mangen Nattesøvn for at deltage efter 

Evne deri. En Aften skulde der indsmugles nogen Sække med Baand, Bindler, Knapper og mange 

andre saadanne ikke værdifulde Sager. For at være ganske sikker blev en Karl sendt op til en Smed, 

som boede tæt op til Portopsynet, om Tilladelse til at gaae igjennem hans Have ud til Gaden, men 

han var den Aften i slet Lune og afslog vor Begjæring saa høit at Betjenten hørte det og blev 

saaledes vidende om vort Smugleri. Vi antoge alligevel at Smeden gik i Seng Kl 10 og at vi efter 

den Tid uanfægtet kunde passere. Men Smeden havde tænkt sig noget lignende og da vi kom med 

vore Sække paa Nakken, brølede han endnu høiere end første Gang, at vi skulde pakke os ud af hans 

Have med vort Smuglergods. - Vi maatte altsaa over Hoved og Hals afsted og efter en lang Omvei 

naaede vi til et Plankeværk der indhegnede en stor Have, og der kastede vi Sækkene over og 

jumpede hurtigst muelig selv bag efter men opdagede dog et Par Betjente et kort Stykke fra os. Vi 

pilede nu afsted til den modsatte Side af Haven, hvor vi lagte os ganske rolig. Betjentene 

patrolerede stadig ogsaa tæt forbi hvor vi laae indenfor - de gjorde ingen Forsøg til at komme ind til 

os. Ogsaa vi havde en Karl uden for der kunde avertere os om Fjendens Planer. - Aftenen var saa 

stille at Faldet af et Blad vilde kunde høres, men Heldigvis kom der en Regnbyge over os, og 

Draaberne som faldt i det nu faldne Løv gjorde saa megen Lyd at vore Fodtrin ikke kunde høres, og 

vi skuldrede saa vore Sække og bragte dem op i Nærheden af Bygningen som beboedes af en Enke 

med sine Piger og en Karl. Det gjaldt om at faae fat paa denne og efter nogen Uleilighed fandt vi 

Vei ind til Gaarden, men Ejendommen var vidtløftig og det var ikke let at finde Karlens Logis.  Vi 

besluttede da paa maa og faae at oplede Fruens Sovekammer, og mærkværdigt nok pikkede vi paa 
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en Rude ind til hende, hun viste sig i Vinduet, med Spørgsmaal om hvad der var paafærde, eller 

hvad vi vilde i hendes Gaard ved Nattetid. - Den bedste Taler blandt os beklagede at vi var forfulgt 

af Toldbetjente og bad Fruen om at sige os hvor Karlens Logis var. Men i det Sted befalede hun os 

strax at stikke af med vort Smuglergods men var dog saa venlig at række os Portnøglen, og strax at 

forsvinde. Vi takkede og begav os igjen ned i Gaarden i Haab om ogsaa at finde Karlen, og heldigt 

nok lykkedes det ved første Forsøg. Fyren var strax villig at gaae os tilhaande, han vidste jo at i 

saadant Tilfælde vankede der Drikkepenge. Karlens Kammer havde dobbelt Loft oven paa Bjelken 

og en Forskalling under Bjelken. I det aabne Rum fik vi vore Sager stoppet ind og Aabningen atter 

lukket til. Der skulde en fin Næse til at finde dette Gjemme. Vor patrolerende Karl uden for Haven 

gav os Melding om Toldmændene, og Kl 5 Morgen kunde han glæde os med at dHerr vare 

forsvundne og Terainet var reent. Vi samlede atter Varerne sammen og gik tilbage i Haven, over 

Plankeværket ind i et Stræde, hvorfra vi gik igjennem en uaflaaset Port til min Bedstemoders20 

Gaard og Have og derfra over Kirkegaarden, tværs over Gaden og ind af den aabne Dør til 

Hjemmet. Det var en Smugling med Forhindring men lykkedes dog efter at Eventyret havde varet 

fra Kl 10 Aften til Morgen Kl 5. 

 

 
Christen Barfoeds mormor, Birgitte Cathrine Bech 

 

  Salt var en Vare som svarede Told over Varens Værdi, og maatte selvfølgelig indsmugles. - Ved 

Nattid kjørtes store Læs ind og holdt i Udkanten af Byen hvor der var let igjennem Haver at komme 

ind af Bagveie i Kjøbmandsgaarde. Saltet var pakket i 4 Skpr Sække. Jeg var med en Nat at 

transportere dette ind i en Port. Jeg var den Gang maa jeg antage circa 15 Aar da jeg løb med de 4 

Skpr Salt som en Foræring, en Veistrækning af mindst 500 As. - Om disse Vogne med Salt foruden 

ogsaa Humle osv er komne igjennem pr Fas eller Nefas [med rette eller urette] kan jeg ikke svare 

for. Jeg har rigtignok engang hentet et Læs Humle fra Kysten og funden Porten aaben og bragt min 

Ladning i god Behold, hjem.   

  Flere af de utallige Smuglerier kunde have comiske Sider. En Kjøbmand, en af Byens største 

Smuglere, vilde en Nat have nogle Varer smuglet ind. Det skulde skee paa samme Maade som med 

Saltet. Han eiede en Have som grænsede ud til et Stræde og for at være sikker paa at Ingen af 

Tolderne skulde have skjult sig i Havens Træer eller Buske - et stort Pæretræ egnede sig udmærket 

som Skjulested, - tog han en Karl med for grundig at afsøge Haven. Han spurgte nu hyppig med 

sagte Stemme: Seer du noget. Nei var stadig Svaret, tilsidst svarer han saa tavst som han kunde, for 

                                                           
20 Birgitte Cathrine Bech (1752-1835), enke efter Svendborgkøbmanden Christian Qvist. Hun var mor til 

Christen Barfoeds mor, Christine Qvist. Ved folketællingen 1834 boede hun på “Kyseborg” i Svendborg 

med en husjomfru og en 60 årig tjenestepige og levede af sin formue. Helt galt kan ikke være gået med 

mandens formue efter englandskrigen.  
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at høres: Jo der sidder en oppe i Pæretræet. Ja skyd saa Peder. Men ligesaa hurtigt protesteredes der 

fra oven og Vedkommende kom i en Fart til Gulvet, hvor han modtoges af Kjøbmanden, som gav 

sig Mine af ikke at kjende ham, med en voldsom Ladning af Trudsler og Løfte om Prygl osv. idet 

han troede i ham at have funden hin Pæretyv. - Tolderen forsvandt og Kjøbmanden fik sine Varer 

bjerget uden Told.  

  Samme Kjøbmand handlede med Kakkelovne, som han fik hjem fra Norge. Disse Ovne blev 

smuglede ind, men til hver Ovn savnedes et Stykke Plade som paa anden Maade kom i hans 

Besiddelse. Skulde det nu hænde at en eller flere Ovne faldt i Toldvæsenets Klør, og de skulde 

forauctioneres, og Kjøberen fik see at en Plade savnedes, gik Kjøbet ind og Smugleren kjøbte den 

for en Bagatel. 

   Endelig fandt Regjeringen det paa høie Tid at modarbeide Smugleriet ved at ansætte 

enkelte Betjente af en anden Skole, end den gamle. Den første der ankom var en yngre Mand, som 

det lykkedes inden kort Tid at confiskere noget Flæsk og strax blev Mennesket omdøbt til Per 

Flæsk. Han havde stadig Post ved Havnen og maatte døie meget Chicaneri. Der var digtet en Vise 

om ham og hans Bedrift, den blev sunget især om Aftenen af Masser af Drenge der omringede ham 

hvor han gik og stod. Satte han sig, maaske træt og mødig, paa en Bænk, udfyldte Drengene 

øieblikkelig den ubesatte Deel og klemte ham næsten flad. Foruden Drengene store og smaa, 

indfandt der sig en saa stor Mængde af Borgerskabets Karle og Piger, at Havnepladsen var 

overfyldt.  

  Efter at denne Forestilling havde varet en rum Tid faldt det Byfogeden ind at udstede en Befaling 

til at holde inde med Konserten paa Havnepladsen, og sendte hele Politistyrken derned hver Aften, 

den bestod i Alt af 2 magre gamle Mænd, for at give Forbudet Eftertryk. - Denne skumle Plan 

irriterede baade Sangerne og det lyttende Publicum. Konsertgiverne fandt dog hurtigt ud at det 

kunde, efter Bogstaverne, kun gjælde Pladsen, men ikke Skibene som laae uden for Bolværket. De 

æntrede nu Skibene, saa mange der kunde hænge sig fast i Vanterne, og Tonerne klang endnu bedre 

og spredte sig endnu videre omkring. Den gamle godmodige Byfoged blev endelig gnaven over at 

være overlistet af de forbistrede Drenge og der blev alvorligt forbudt at synge Per Flæsks Vise, hvad 

enten det var paa Vand eller Land. Der blev nogle Aftener stille paa Havnen og Publicum kjedede 

sig. 

   Men Drengene arbeidede som Mus, kunde de ikke komme paa den gamle Vei saa maatte de 

udfinde en Ny, og den fandtes. Om en af de gamle Politimænd var ogsaa forlængst digtet en Vise, 

som dreiede sig om et vist Forhold til en Jødepige. Der var den Gang ingen Avis og Trommeslag 

blev ei heller anvendt for at samle Tilhørere, og dog mødte det fuldtalligt og Sangerne vandt rigelig 

Bravour. Men nu blev den Gamle rigtig gal i Kalotten, at tænke at hans halve Politi, maatte staae 

ved Skampælen den hele Aften, uden at kunde røre sig, eller hugge ind paa Kunstnerne eller 

Tilhørerne. - Men dermed var Forestillingerne ogsaa indstillede for den Cession, og jeg troer for 

stedse.   

  Per Flæsk blev ogsaa fra Havnen forflyttet til en af Bygaderne og passede paa som en Smed, men 

han kunde ei heller vente sig noget Gratiale næste Søndag som de Gamle. Den tidligere omtalte 

Tønde, som i sin Bug har udlosset saa mange rare Ting, førte Navnet Hexen, blev entret og taget 

som god Prise af Per Flæsk men Udbyttet var den Gang smaat, en Sæk Skraakorn, men Hexen fik 

alligevel sit Banesaar, og kom aldrig mere i Fragtfart. - Søndagen før denne Begivenhed indtraf, 

kom en gammel brav, halv Tydsker var han af Geburth, hilste god Morgen og spurgte: Leb die alte 

Hexe noch, og paa Svaret Ja, alt vel, ragte han sin Haand ud og modtog sit Gratiale for den forløbne 

Uge, men dermed var denne stiltiende Forretning afsluttet for alle Tider. 

  Efterhaanden kom flere ny Kræfter, den første en Controleur. Han var saa heldig at anholde strax 

han var arriveret, en Blikskrue, som de den Gang kaldtes. For denne Bedrift blev han hædret med 
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Navnet Blikskrue, som holdt sig meget længe i daglig Tale. Hvad der for en stor Deel hemmede 

Smugleriet var Nedsættelsen af Tolden paa de mest gangbare og nødvendige Varer. Denne 

spændende og meget afholdte Sport tabte sig mere og mere og hørte tilsidst aldeles op med 

Undtagelse af rene Bagateller, som naar der kunde findes hos en Matros, kommende fra England, 

nogle Alen Cherting, eller nogle Thekopper til Konen eller Kjæresten. 

  I St Nicolai Kirkes østlige Gavl har saa længe jeg kan huske været anbragt en Laage, der nu ved 

Kirkens Reperation først er fjernet og Aabningen tilmuret. En Kjøbmands Bygning var bygget klos 

op til Kirken og Aabningen skal i mange Aar have tjent til derigjennnem at bringe Smuglergods ind 

paa Kirkens Hvælvinger for efterhaanden at tage Varerne ud naar der var Brug for dem i Handelen.  

 Foruden Byens 2de Sognekirker, St. Nicolai og Vor Frues Kirke stod endnu en tredie, 

en gammel Klosterkirke, meget solid i Bygning men stærk medtaget af Tiden. Min Svigermoder har 

dog i sin Ungdom bivaanet Froprædiken mangen Gang om Søndagen Kl. 6 Morgen; saakaldt 

Froprædiken. Men for en Deel Aar tilbage skulde der bygges en Skole og Kirkens Terrain blev 

udseet som den bedstbeliggende Plads dertil. Christian d. 8de og Dronning besøgte først Byen for at 

godkjende dens Nedbrydelse. I Kirken stod en Ligkiste hvori laae en ualmindelig Mand af Størrelse, 

efter Folkesagnet en Prinds af en gammel Kongestamme; Dronningen paabød at føre Liget ud paa 

Kirkegaarden og der begraves. - Kirken blev altsaa nedbrudt og Ruinerne af Klosteret fjernedes. 

Skolen blev opført, men den maatte vige Pladsen da Jernbanen blev anlagt. 

   Den aarlige Skiveskydning var de gode gamle Svendborgeres fornøieligste Fest. - Før 

Udmarsen tidlig om Morgenen drog Musikken igjennem Gaderne og væggede Befolkningen. Senere 

samledes Marsen paa Torvet og drog afsted til Kongepladsen. - Skydningen begjyndte strax efter og 

Kongekarne gik flittig om blandt Heltene for som det hed, at klare Øiet. De fleste traf Skiven og 

ikke saa Faae nærmede sig Midten, men Prikken i denne var længe urørt. Kun en Enkelt opnaaede 

dette Seierstegn. En husker jeg som Snapsene havde klaret Synet i særdeles Grad. Han blev overtalt 

til at prøve Lykken, skjøndt han ikke selv havde Bøsse og heller ikke deeltog i Kampen. Hans Kugle 

berørte Jorden, men tog derfra Flugt op ad og borede sig ind i Centrum. - Han fik et voldsomt Hurra 

og derefter flere Snapse. Kl 11 gjordes der Pause for at tage Frokost og styrkes til videre Kamp, som 

udstraktes til hen ad Aften. Hjemmarsen var munter og Kongen og Prindsen, som havde de 2 bedste 

Kugler, fulgtes til deres Hjem og Musiken opvartede hver af dem med et Nummer udenfor deres 

Bolig.    

 

 
 

Senere hen paa Aaret holdt Selskabet et stort Bal, efter et forud solid Spisegilde ved hvilket nødes 

Skinke og Grønlangkaal. - Dansen aabnedes af 2 bestemte Personer, nemlig Bødker Knudsen og 
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Madam Herts. De dansede Solo en Menuet som var det kosteligste Syn til uendelig Moro for alle 

Tilstedeværende. Bødkeren var en høi voxen Mand, ret som en Pil, et Ansigt fuldt af Alvor og saa 

selvbevidst at det vagte Munterhed og Bravour. Hans Paaklædning var altid den samme, nemlig 

hans Brudgoms Habit, gammel, falmet og ubestemmelig Colour. Hans Dans var stiv og gratiøs og 

Kjolens Skøder var saa lange at de naaede ham til Hælene, saa han af og til maatte tage dem op paa 

Armen for ikke at snuple. Hans Dame var som sagt hvert Aar den samme, hun forstod at gaae op i 

hans komiske Dans og Fagter og forhøiede Morskaben i høi Grad ved Forestillingen, som ikke kan 

beskrives men maatte sees. Aftenen efter var der foranstaltet Spisning og Dands for Selskabets 

Børn, og baade disse og Forældre morede sig fortræffelig. 

  Der skydes endnu hvert Aar til Skiven men dermed er Festligheden ogsaa til Ende. - Nu er det kun 

Sportseilads, Kanoroning osv der samler Publikum til Lystighed oven paa Anstrængelsen. 

   Jeg erindrer endnu om enkelte komiske Personer her i Byen, nemlig 3. Den ene, var 

tidligere Sømand, men (havde) tidlig opgivet denne Stilling, og havde det mageligere ved at være 

Driver her hjemme. Han forfald naturligvis efterhaanden til Drik og gjæstede daglig alle Kjøbmænd 

og ingen af dem kunde slippe ham mindre end en høihælet Dram. Min Svigerfader nægtede ham en 

Dag denne Tribut medmindre han vilde tage Hanen paa et Anker i Munden; det gik ham ind paa 

hellere end at miste. Det blev ham betydet at han skulde give Signal naar han var tilfredsstillet, og 

da han havde opnaaet dette stak han af til den Næste.  

  Nr. 2 var forresten en ret pæn Mand. Havde en temmelig værdifuld Ejendom, byggede ikke faae 

Skibe, men opgav al Forretning og levede af sin Formue. Han vandrede ligeledes Byen rundt og fik 

sig en Passiar hvert Sted, men var ædruelig. Hans Passion var at give Presenter til hvem han syntes 

godt om. Gaverne bestod i Sølvtøi som f. Ex. Sølvskeer, Skuepenge og større Mynter. 

  Den 3de var Guldsmed. Han bestilte Intet, men var den meste Dag i en Beværtning, hvor 

Kjøbmænd og Skippere søgte. Han læste Aviser og var en stor Politiker. Napoleon var hans Helt og 

han fulgte ham Fjed for Fjed paa hans Seirsbane. Nogle lystige Hoveder fandt da paa at lave en 

Composition af forskjellige Drikkevarer og kom dem paa 1 Flaske, brilliant udstyret med Vignet. 

Den blev pakket i en dertil lavet Kasse. Da den faste Stok var samlet hos Verten blev han overrasket 

i høiste Grad ved at blive meddelt, at Napoleon havde bragt i Erfaring at Herr Smedeby i Svendborg 

var saa intusiastisk stemt for den store Keiser og for at vise sin Erkjendtlighed sendte han pr Post, 

indlagte bedste Vin, for deri at drikke hans Skaal. - Efter at Smedeby var kommen til Samling efter 

den næsten utrolige Opmærksomhed af Verdens største Helt, gik man til at aabne Kassen og 

fremtage Flasken som var meget støvet og fuld beskreeven med alle muelige ulæselige 

Inscriptioner. - Glas var sat paa Bordet og Proppen taget op med tavs høitidsfuld Alvor. Herr 

Smedeby skjænkede meget gravitetisk i Glassene og Gjesterne opfordret til at drikke paa den store 

Mands Velgaaende og fremdeles at maatte seire over alle sine Modstandere. Vinen blev nu nydt i 

langsomme Drag for ret at nyde den kostelige Drik. Da den var gaaet over Tungen saa den ene paa 

den Anden, indtil Smedeby tog Ordet og udbrød med sand Kjendermine: Ja mine Herrer, det kan 

man kalde Vin i Modsætning til det Pøit man er vandt at drikke her hjemme. Hans Omværende 

kunde kun med stor Anstrængelse holde inde den Latter, der var nærved at kvæle dem. Han forblev 

dog i den Tro at de havde havt den utænkelige Ære at drikke Skaalen i den store Keisers sendte Vin. 

 

I al den Tid jeg gik i Skole i Svendborg, kom jeg kun hjem i Ferierne og i disse var jeg næsten 

aldrig inden Døre. Vi større Drenge fulgte Høstarbeidet om Sommeren fra Morgen til Aften og tog 

Haand med hvad vi kunde magte, og det Samme var Tilfældet om Foraar og Vinter til den  Aarstids 

forefaldne Arbeider, dog uden at forsømme Skøiter og Slædesport.    

  Om aftenerne læste vi større Drenge, naar Tasken indeholdt noget der morede os. Kom der 

tilfældig nogle Fremmede af Faders Bekjendtskaber, spillede vi lidt 4 Kort som det kaldtes. En 
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Aften manglede en fjerde Mand og der maatte gaae bud efter Degnen som almindelig var Hjelp i 

Trang. Han spillede gjerne, men vilde helst være vindende. I løbet af Spillet fik imidlertid Degnen, 

som selv gav Kort, nogen saa slette at det syntes umuligt at slippe fra en Beet. Han sad i en meget 

spændt Tilstand og vippede frem og tilbage med Kortene men de blev uforandrede. Der var nu kun 

et Kort paa Haanden hos Hver og det gjaldt Liv eller Død for Degnen. Nu spilledes ud og til stor 

Forbauselse og Lettelse for Degnen kunde han med en af sine usle Kort akurat stikke det. Hans 

Ængstelse og det uformodede heldige Tilfælde gav sig Luft i et fra hans bespændte Bryst med et Aa 

Smugler ere ogsaa Brød. En af de Spillende svarede herpaa med den roligste Mine. Ja det sagte 

Fanden han tog en Degn. Dette fremkaldte hos Degnen endnu et Aaaa uden nogen Tilsætning. 

   I en Sommerferie i hjemmet læste jeg en Bog som handlede om Dronning Christine af 

Sverrig under hendes Ophold i Paris, hun lod sin Favorit, kaldet den sorte Monaldeschi, dræbe i 

Palacet hun beboede. Han bar en Pandserskjorte men var ene mod to og maatte tilsidst bide i 

Græsset. Han bad flere Gange at skrifte for en Gejstlig men det nægtedes ham. Denne Episode gav 

Stof til en Parodi paa en komisk og ogsaa tragisk Maade. 

  Vor daværende Huslærer havde af en Bekjendt paa Omegnen faaet en tam Ravn, som Børnene 

elskede højt og morede sig udmærket i dens Selskab. Nu traf det sig en Søndag, at Fader, der skulde 

over til Anexet at prædike og var stegen paa Vognen, at han opdagede at Sædet var fuldt af Fæhaar 

som Hynden var udstoppet med. Da hans Tøi blev tilsmudset blev han ærgerlig og gav ondt af sig 

over den forbistrede Ravn og alle dens Unoder og dermed kjørte han afsted. - Den haarde Udtalelse 

over Ravnen hørte Læreren, som stod i Skoledøren, og han fandt sig fornærmet paa Ravnens Vegne, 

og saa snart Fader var vel ude af Porten, kilede han i lange Spring paa sine kun halvandet Been, ned 

i Gaarden og fangede Synderen i Kostalden. Alle Børnene var naturligvis løbet med for at bede godt 

for deres gode Ven. Men de maatte desværre være Vidne til at Ravnen blev lagt ind under et stort 

Knippe Halm og Læreren og Røgteren paa Kommando, satte sig ovenpaa for at kvæle den. Efter en 

passende Pause løftedes Halmknippen i den Tro at Fyren var død. Men nei, den var spillevende og 

vendte sig livlig omkring til alle hans Kammerater, den havde jo ingen Begreb om nogen Forseelse 

endmindre at den havde begaaet en Dødssynd. Den blev nu atter fanget, og Hidsigheden hos 

Læreren var endnu paa Kogepunktet. Han tog nu sit Lommetørklæde op og tog en Tørn om dens 

Hals og han og Røgteren halede nu saa fast de kunde i hver sin Ende. - Nu opstod der blandt 

Tilskuerne et forfærdeligt Skrig som hørtes op i Værelserne, og Moder kom løbende i den 

dødeligste Angst, hun kunde ikke tro andet end at et af Børnene var kommet galt afsted. Da hun 

blev klar af hvad der var forefaldet, gav hun maaske lidt ondt af sig, saa Vedkommende tog det ilde 

op og trak sig op til sine Skole, iførte sig Spadseredragt og tog Stok i Haand og pilede saa af Porten 

ud paa Landeveien. Gjort Gjerning er ikke let at forandre og saaledes tabte Ophidselsen sig hos 

Børnene, og der discuteredes om hvad der nu skulde gjøres med den Døde. 

  Ja han skulde naturlig hæderlig begraves, men det var nu ikke saa let at faa gjort færdigt, hvad der 

skulde til, nemlig Kiste og et Epitafium og dette maatte altsammen bringes tilveie inden Lærerens 

Tilbagekomst. Jeg var ikke tilstede ved Drabet, men da jeg var den Ældste af Flokken blev jeg 

udkaaret til at forestaae det Fornødne. En Grav var snart funden paa et ensomt Sted, men det var det 

Mindste og Tiden kunde blive kort, man vidste jo ikke hvorlænge han blev borte. 

  Jeg tog nu hurtigst fat paa at høvle en Halvottingbund som jeg fandt i Hukkehuset, saa glat at der 

kunde skrives paa den. Der kom til at staae paa den ene Side: Herunder hviler Støvet af den sorte 

Monaldeschi, hvis stærke Harnisk ikke kunde modstaae hans Morderes voldsomme Angreb.   

  Som det var hyppigt Tilfælde at en saadan Plade indeholde paa den ene Side den afdødes Navn 

men paa den anden et Værs saa var den almindelige Mening at den Afdøde skulde ogsaa have et 

saadant. - Men her kneb det og jeg var længe i Tvivl om at faae et saadant lavet. Men saa fik jeg et 

Indfald stadig forestillende mig Drabet af Monaldeschi og jeg begyndte at rime noget, men det 
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varede en Stund førend jeg fandt en Traad. Jeg havde læst at vore gamle Forfædre ansaae det at døe 

Straadød eller Død paa Leiet var uhæderligt og saa lysnede det for mig. Ravnen var jo ikke død 

under Halmen, altsaa ikke lidt Straadød. Den første Linie kom altsaa til at lyde saaledes:  

  Straadød faldt ei i Monaldeschi Lod. 

               Af Verden mone saa hurtig udrev 

  Og ei engang ham undtes Tid til Bod 

  For Synder, som han her bedrev. 

Disse Linier blev saa skrevne paa den modsatte side paa Pladen og alt var ordnet til Begravelsen. 

Denne foregik nu i al Stilhed og ingen Uindviet fik Lov at følge der kunde vise hvor Graven var, der 

manglede ikke Blomster og Sandstrøning. Gravmonumentet blev plantet og Graven tilkastet. - Men 

nu opkastedes det Spørgsmaal, naar Læreren kom Hjem, han kunde komme naar som helst og 

overraske Følget som endnu flokkedes om Graven men han kunde jo ogsaa komme senere, hvilken 

Mening de fleste sluttede sig til, fordi man antog at han maatte have rum Tid til at komme i normal 

Humeur. For en Sikkerheds Skyld blev man enige om at der skiftevis skulde sættes Skildvagt paa 

Høien i Haven hvorfra der kunde sees et langt Stykke ud af Landeveien, og inden han kom nær 

kunde alt blive taget ned og skjult. Vagten blev sat, men til ingen Nytte det blev silde og mørkt før 

han kom hjem. Monumentet kom kun ud naar han var fraværende. 

  Hvem der har døiet mest ved denne Begivenhed var vor meget afholdte Lærer, hans brave 

Caracter, hans altid muntre og barnlige Sind blev høit skattet af hele Præstegaardens Personale, 

baade af hele Familiens Store og Smaa, ligesom ogsaa den hele tjenende Besætning satte ham høit 

paa Grund af hans fordringsløse og venlige Imødekommen ved enhver Leilighed. Efter længere Tids 

Forløb blev han kaldet til Præst i Nærheden af Svendborg, han besøgte mig jevnlig naar han kom til 

Byen. Alle hans ædle Caractergaver svigtede ham aldrig lige til hans Død, som jeg høilig sørgede 

over. Paa sit Dødsleie fantaserede han over Ravnens Drab, som han ganske vist havde bebreidet sig 

i hele sin Levetid.    

 

Min Broder Christian og Jeg blev paa samme Dag confirmerede af vor Fader i Jordløse Kirke. Vi 

stode naturligvis øverst og iklædte Spidskjole, men om den end passede vor Krop var den ikke efter 

vort Hoved. Jeg troer nok at jeg kun en eneste Gang efter Høitiden iklædte mig den i Svendborg. 

Strax efter Confirmationen kjørte Fader med os til hvert sit Bestemmelsessted. Christian til Faaborg 

i Handelslære og jeg atter til Latinskolen. 

  d 3 Novbr s. Aar (1826) døde min Moder, som jeg efter Ferien nu gjensaae som Lig. Efter 

Begravelsen drog jeg atter til Svendborg og fortsatte Læsningen. Jeg var hjemme i Juleferien men 

Glæden var just ikke saa stor, jeg savnede den kjærlige Moder.  

   Tanken om hvad jeg skulde gjennemgaae før jeg naaede at faae theologisk Embedsexamen pinte 

mig stadig, men (jeg) turde ikke udtale for Fader min Ulyst til Studering. Men da jeg Aaret efter 

kom hjem i Sommerferien 1827 var jeg paa det rene med mig selv, at nu skulde Slaget staae. Jeg 

betroede mig til min lidt ældre Søster [Birgitte Cathrine Barfoed] og tog Løfte af hende at staae mig 

bi hvad kunne formaaes. - Fra Skolen blev det os betydet at vi naar Skolen begjyndte efter Ferien 

skulde vi medtage Hebraiesk Lærebog, og dette gjorde ikke lidt til at styrke mig i min Beslutning, 

som jeg saa endelig kom frem med. Jeg havde ventet en vældig Storm, men Fader tog dog Sagen 

med mere Ro end formodet. - Han hørte rolig paa mig, da jeg udtalte min Ulyst til fortsat Studering, 

og under hvilke Forhold jeg kunde vente at fortsætte i Kjøbh uden tilstrækkelige Midler til Logis og 

Føde om nok saa tarveligt. Vi var mange Børn og de Yngre skulde dog ikke tilsidesættes i 

Opdragelsen fordi jeg opslugte Alt. Min Hu staar til Søen, det duer jeg til og som Sømand kan jeg 

klare mig selv. Fader gav mig egentlig ikke noget Svar, men medgav mig Brev til Carre og saa gik 



 

 

32 

Reisen til Svendborg. Underveis oversolede jeg Brevet paa det omstændeligste og var saa heldig at 

finde de faae Ord: kan vi ikke faae Bugt med ham, lad ham saa i Guds Navn probere det. 

 

 
 

Hvor blev jeg lykkelig og taknemmelig ved disse Par Ord, og freidig fremstillede jeg mig paa 

Skolen for at meddele Herr Ramann at jeg opgav Studeringen for at gaae til søs. Det forbausede 

ham i høi Grad, men hans Modgrunde prellede af paa min faste Beslutning. Carre blev strax klar paa 

at det var til ingen Nytte at bringe mig paa andre Tanker. Han tog sig altsaa paa at tage sig af Sagen. 

Et Skib var bygget og løbet af Stabel paa Skibsbygger Lars Møllers Værft og var allerede solgt til 

Kjøbh. Skibet skulde være i seilbar Stand og altsaa tilrikket complet. Han henvendte sig til 

Taklemesteren, en gammel Bekjendt af ham, for at faae mig anbragt som Lærling og det lykkedes. - 

Dagen efter mødte jeg i en Dragt passende til Arbeidet. Dette var noget som jeg kunde fatte og 

forstaae og i den korte Tid 3-4 Uger, lærte jeg hele Kunsten saa grundig, at jeg tilsidst stod i Høide 

med de gamle Matroser. Det var et saa stort Fremskridt jeg i denne korte Tid havde gjort, som de 

fleste Sømænd i flere Aar først kunde tilegne sig i Aaremaal. Jeg gik ugenert tilveirs og iskar det 

løbende Gods, og var aldeles hjemme i Skibets Mysteringer og den gamle Rigger var stolt af mig.21 

 

 
Skonnert 

                                                           
21  Lars Møller var den største af byens redere og skibsbyggere. Jvf. s. 70. (Se Bro-Jørgensen I s. 191f). 
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3. Til søs som ungmand og matros  

En af gamle Møllers Skibe, en Skonnert, kom imidlertid Hjem, og da den igjen skulde seile fik jeg 

Hyre med den som Ungmand. Jeg var som hjemme i Skibet, vidste besked om Alt ombord. Da vi 

kom ud af Sundet blev jeg ansat ved Roret og styrede Skibet til Nyborg hvor vi skulde tage Last ind. 

Reisen gik til Holland og derfra til Østersøen med Hvede til Calais. Det havde hidtil været godt 

Veir, men paa denne Reise tog det en Dag til at blæse og Bramseilet skulde gjøres fast. Dette 

Arbeide tilkom Ungmanden at udføre, saa hørte jeg min Kammerat sige til en af Matroserne, at han 

maatte gaae med, da det ikke kunde hjelpe at jeg kom derop. Dette ansaa jeg for en Fornærmelse, og 

forinden nogen af dem havde gjort Mine til at gaae op, var jeg allerede paa Raaen og begyndte at 

samle Seilet sammen, - saa kom første Ungmanden, han havde lige anbragt sig paa Raaen før han 

blev utilpas og gulpede al den gode Mad, han Dagen igjennem havde stukket til sig. Jeg laae paa Læ 

Nakke og fik derfor Broderparten lige i Ansigtet. Resten faldt i Forskonnerten, som blev hæslig 

tilsølet. Da Seilet var gjort fast, gik vi ned, han noget slugøret og jeg i Bevidsthed om, at jeg kunde 

have hans Kram i alle Maader, og holdt ham fra Livet. Paa Hjemreisen fra Calais havde vi en Nat en 

stræng Kuling med Regn og meget usigtbar Luft. Vi holdt Udkig forud efter Seilere men opdagede 

ingen fra den Vei, men derimod viste sig et stort ballastet Skib Agter som passerede tæt Agter tvært 

af os saa nær, at vi kunde have kastet en Sten ombord i det. Det var et Under at vi slap for 

Overseiling. Det var hen paa Efteraaret da vi kom hjem og Skibet blev lagt op.  

   Jeg havde nu været 3-4 Maaneder til søes og i den tid uddannet mig saameget, at jeg 

kunde hævde min Plads som Sømand i enhver Henseende. Jeg havde fuldstændigt lært Sproget, som 

er eiendommeligt for Standen. Ethvert af Skibets Inventar har et eget Navn som er uforstaaeligt for 

Landboeren. Der er for Ex. Master og Stænger, paa en Tremaster: Fokkemast, Stormast og 

Mesanmast; oven paa disse: Foremersestang, den store Mersestang og Mesanstang, og derover 

endnu Bramstang og Bovenbramstang, og naar det skal være helt Complet øverst Skyskraver. Til 

alle disse Seil udfordres en Mængde Tougværk, kaldet i sin Helhed: løbende Gods, for at sætte 

Seilene i Kant, det vil sige i ret Stilling efter Vinden. Til Masternes Afstivning hører Vanterne, Stag 

og Barduner, og Stængerne ligesaa. - Seilenes Navne forholder sig til Masternes og Stængernes 

Benævninger; ligesaa de Tallier, som kaldes Fald som Foremærsefald osv. Paa Raaen er anbragt paa 

Siden Stræktougrullerne som oftes en Jernstang, hvortil Seilet befæstiges. Seilene er rammet ind af 

Tougværk. Til Aabning og Dæmpning eller Formindskning af Seilene hører Gidtove [Givtouge], 

Gardinger [Gaardinger], Revtallie [Rebtallie] og Rebbeudsler [Rebløierter] samt til Seilenes Stilling 

Skøder. -
22

 

  Alt dette og meget mere maa læres som ABC og hver enkelt Tougværks Plads maa kunde findes 

Øieblikkelig, selv i det tykkeste Mørke, naar der kommanderes: Rebe eller: Gjør Seilet fast. Hele 

dette Studium var jeg paa det Rene med i Løbet af nogle Dage, og efter 4-5 Maaneders Forløb 

kunde jeg gjøre Fyldest som en flink Matros.  

    Vinteren 1827-28 var meget stræng og Isen holdt Skibene i Havn. Tiden gik hurtig 

med Jagt, og i Sundet var Masser af Ænder, og Masser af dem bragte vi hjem hver Aften, ogsaa lidt 

Landjagt tog jeg Deel i og nedlagte adskjellige Stykker Vildt, fornemmelig Harer. 

  I April gik Isen op og jeg tog med en Smørskipper til Kjøbh. For ikke at komme i Collision med 

Drivis i Smaalandene, styrede vi Nord om Sjælland. Veiret blev noget stormende og vi fik meget 

Vand over Dækket. Vi kom saa en Dag til Ankers under Landet og der skulde da som rimeligt var, 
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  C.B. har stavet disse benævnelser på skibsdele efter gehør. Jeg har anført Funchs stavemåde i [ ] i tilfælde 

af afvigelser. 
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gjøres Fyr paa Kabyssen og Varmes noget Øl eller kaages lidt Kaffe. Men til vor Forskrækkelse var 

Skorstenen, som kuns var muret i Ler, faldet helt sammen, og Stegeren og jeg maatte først mure den 

op med de bare Hænder, før vi kunde faae det forventede varme Øl. Kaffen blev opgivet.  

  Nogle faae Dage efter var vi i Kjøbh, og jeg opsøgte saa en Navigationslærer og begyndte paa 

Studeringerne. Fire Uger efter erklærede Herr Fisker mig for duelig til at gaae op til Examen. Jeg 

blev meldt, men fik Besked om at der først blev Examen om 14 Dage og jeg maatte altsaa vente. - 

Endelig kom Dagen og jeg kunde gaae hjem med bedste Karacter.  

  Dagen efter søgte jeg Hyre og traf paa en gl. Captain som jeg i al min Beskedenhed tilbød mig som 

Ungmand, men han manglede kun 1 Matros, det turde jeg ikke lade mig mønstre for, men 

mærkværdig nok, den Gamle troede: Jo, efter at have betragtet mig fra øverst til nederst. Jeg gik saa 

ombord. Reisen skulde gaae til Finland og derfra til Middelfart med Fjelle. Reisen gik ret godt, og 

vi kom temmelig hurtig til Ladestedet. Underveis revnede vi et Par Gange Mersseilene. Jeg var 

gesvindt og naaede høit op paa Raaen ud til Stikbovten [Stikbouten] (det er nemlig Matrosernes 

Plads). Jeg indtog min Plads med Glands og ingen anede at jeg i Grunden var en Novice. 

  Det var noget af det yndigste at seile op imellem lutter nydelige Smaaøer, iklædt i hele deres 

Sommerdragt, Vandet smukt og glat som et Speil. Vi ankrede saa op ved et Herresæde lige nærop til 

en Havn saa smuk som vi kan see dem her hjemme, men ingen af Besætningen med Undtagelse af 

Capt. var i Land. Vi arbeidede fra Kl 5 til seent Aften; der var kun meget lidt Nat. Med det samme 

at vi purredes ud spiste vi Frokost 1/2 Time, til Middag 1 Time, men til forskjellige Tider, ligesom 

vi fik en Pram udlosset. Det samme skulde ogsaa gjøres om Aftenen, men med den Forskjel at det 

der kom an paa hvad Klokken var, vi havde jo Natten for os. Det kunde saaledes hænde at inden vi 

fik den tørre Beskøit i os var det hen imod Midnat og først blev Vagten sat, som det hedder. Der 

blev saaledes 5 Timer Nat, det blev 1 time for hver af os at gaae Vagt paa Dækket. Der blev paa den 

Maade ikke knap 4 Timers Hvile og Søvn i 24 Timer. Hertil kom at Kosten var den fattigste jeg har 

spist ombord.  

  Brødet var noget gammelt, vistnok flere gange ombagt, for at dræbe Orm og Mug. Hylsterne af 

saadant Utøi laae inde i Beskøiterne, og uagtet Brødets Slethed, fik vi det veiet til pr Uge saa vi 

maatte tage sparsomt til det for at holde ud til hele Ugen. Captainen trællede selv som vi  andre hele 

Dagen men fik vel nogen bedre Kost og mere Søvn. Ingen af os klagede, men alle som En var enig i, 

at naar vi kom til Kjøbh, maatte Andre løse os af med at tygge de efterladte Beskøiter. - Vi gik saa 

efter Aftale alle i Land i Kjøbh saa fort som mueligt. Forresten var Capt. en flink gl. Mand, der ikke 

gjorde en Kat fortræd. At Provianten var saa slet var maaske en Gnavhed af en Rheder allene Skyld 

i. - Jeg var nu ledig tilTorvet men ikke længere end til næste Dag.  

   En Frugtjager
23

 laae seilklar paa Inderrheden og skulde gaae til Malaga at lade 

Sydfrugter. Jeg traf Capt. Jensen hed han, hjemme og tilbød mig som Matros, men uheldig skulde 

han kun have en Ungmand, og da det var mig mere om at gjøre at komme ud igjen end 

Arrangementet, slog jeg til og gik ombord som Ungdom. Paa Reisen tilbød Capt flere Gange at 

forfremme mig til Matros, og den Læssøskruppe han havde faaet ombord skulde saa degraderes til 

Ungmand, da han ikke var en sur Sild værd. - Men jeg mente det var ukammeratligt at tage en Deel 

af Hyren fra ham, som han maaske kunde have haardt nødig. Jeg takkede altsaa kun Capt for hans 

gode Tilbud, der vidnede om at jeg var mere værd end den Stilling jeg indtog ombord. Vi indtog i 

Malaya Vin, Apelsiner og Citroner. - Vinen var frisk og Fadene blev derfor borede i Spundset, for at 

Gjæringsprosessen kunde gaae sin regelmæssige Gang. - Hvem der fandt Behag i at smage paa 

Vinen kunde blot anskaffe sig et Halmstraa eller andet Aparat, for at forsyne sig med Indholdet. Jeg 
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 Frugtjageren "St. Thomas" ført af kaptajn Gerhard Jensen for ejeren Jacob Petersen. (Jf. Hanne Poulsen på Handels- 
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smagte det ikke men en Matros, en klodset Jyde, sugede saalænge til han blev liggende paa Stedet, 

kanonfuld og ilde tilpas. - Paa Udtouren knækkede Fokkemasten udenfor den engelske Kanal, og et 

Under var det at ikke Mast og hele Besætningen var gaaet overbord. Seilene skulde, nogle gjøres 

fast, andre rebes og Bramraaen tages til Dæks. Dette Arbeide tilfaldt mig, da Ingen anden meldte sig 

til dette gymnastige Foretagende. Masten blev heldigvis staaende og da vi kom ud i Kanalen blev 

Søen roligere, men Vinden ugunstig, saa vi maatte krydse til vi endelig naaede op til Portsmuth. Her 

laa en stor Flaade af Gentelmands store og mindre Fartøier, som Dagen forud havde kapseilet. Vi 

var knap opankret før der kom en Baad paa Siden og et par Mænd bad om Tilladelse til at komme 

ombord og maale vor lille Skonnerts Dimensioner og Construction. Da de var færdige bemærkede 

de at det var Skade vi ikke kom en Dagstid før, da vi nok kunde have vovet en Dyst med 

Lystseilerne. Vi fik hurtigt en nye Mast indsat og tilrikket og stak atter til Søes. Capt kjøbte et heelt 

Stel engelsk Fajance og det blev mig betroet i Malaya at smugle det ind. Capt tog Logis i Byen og 

hver Middag drog jeg afsted fra Skibet med hverdags Mad. Var det Erter, maatte jeg jo have Tarin, 

som stod paa det tilhørende Fad. Til Kjød eller Flæsk hørte jo ogsaa Tallerkener og paa lignende 

Maade gik det med de forskjellige Dagsretter til det hele var indsmuglet. Toldvæsenet eftersaa 

daglig Retterne og da jeg altid bemærkede at det var Mad til Capt lod de mig passere.  

  Indladningen var færdig og vi gik tilsøes for Hjemgaaende. Paa denne fik vi Prøver paa at vor lille 

St Thomas var en ualmindelig god Seiler. Udfor Cap St.Vincent traf vi en Orlogsbrig der krydsede 

ligesom vi op igjennem den portugisiske norden Vind. Fra Morgen til Aften var han saa langt i Læ 

at vi knap kunde see ham. Men en Fregat som vi senere traf paa kunde vi dog ikke holde Fart med, 

men det var Fordevindsseilads ved hvilken et saadant Skib kan udfolde en vældig Masse Seildug, 

hvorimod saadan en lille Æske som vor Skonnert er i en modsat Stilling. Capt Jensen var en haard 

Hals til at seile, og det var et Under at han ikke i flere Tilfælde seilede os fra Klyverbommen, eller 

at denne (var knækket) naar den var duvet flere Alen dybt i Søen i hvilket Tilfælde mindst 2 Mand 

ville have sat Livet til. Dette er imidlertid hændet tidligere. Jeg kan takke mine gode Næver og at 

Bommen har holdt, at jeg sidder her og nedskriver dette. Jeg kan nu i min høie Alder knap fatte, 

hvorledes vi fik en revnet Klyver slaaet fra og bragt ind paa Dækket og en anden slaaet under og saa 

tillige halet sig fast, medens vi fik en Dukkert igjennem en Sø flere Alen dybt, naar vi kom op igjen 

hængde vi fast med Hænderne, da Benene i Farten slap Perterne [trædetov] og vi slæbte langs 

Bommen.  

  Til dette Slags Arbeide var jeg selvfølgelig altid med og første Mand derude og saaledes gik det 

ved ethvert ubehageligt Tilfælde. Jeg besad en stærk Æresfølelse og vilde ikke have taalt at erindres 

om min Pligt eller en Yttring, om jeg var bange. Men tilligemed at jeg gik villigere end nogen af de 

andre ombord, hvor det gjaldt, opstod der aldrig hos mig en hovmodig Tanke eller en Følelse af at 

jeg overgik de andre i flere Henseender. En Mand af Besætningen var i Forhold til vi Andre gammel 

circa 40 Aar. Han udnyttede sin høie Alder ved ingen Ting at bestille, undtagen at snøre Fokken 

naar vi vendte og lade den gaae, naar vi igjen gik over Stag. Han blev tituleret Baadsmand, men kun 

i et Tilfælde saae jeg ham tage Haand i med.  

  En Braadsø gik over Dækket og brød Kogehusets Surringer, saa det flød ned i Læ med hele sit 

Inventarium, deriblandt Kokkens Kiste med sit Indhold; Alt dette kilede afsted i voldsom Fart og 

Kokken bagefter, forsøgende at redde sin Kiste og Baadsmanden og vi andre for at fange andre løse 

Gjenstande af mindre Værd. Kogehuset maatte absolut bjerges, og dermed deltog Baadsmanden 

efter bedste Evne og det lykkedes ikke alene, men ogsaa at faae det paa Plads, men endog at faae det 

forsvarligt surret fast. - Jagten efter disse løse Gjenstande var høist komisk og gav Anledning til 

stormende Lystighed, og Kokkens Fortvivlelse og fordreiede Minespil forhøiede den endnu mere. - 

At Kokken tog sig Sagen nær var ikke at fortænke ham i. Det var hans Bolig med fuld Besætning af 

Comfur, Gryder og Pander m. mere. Kisten indeholdt alle hans Eiendele af Linned og Uldent og 
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Landgangstøi. Det laae nu vaadt i en uhyggelig Søle, med Udsigt til ikke at faae det tørret i lange 

Tider. Dog havde han faaet Tag over Hovedet og da han havde faaet opfyret, og Gryden til at koge 

faldt baade han og vi andre i Roe og den vilde Jagt gik af Glemme.  

Kort efter fik Baadsmanden en vældig Lussing der tvang ham til at holde Køien i flere Dage. Hans 

eneste faste Gjerning var, som sagt, at passe Stagfokken som der ikke var meget Been i, men gjort 

tryg efter lang Øvelse lod han dog denne Gang Fokken løs før Skuden var godt over Vinden. Seilet 

slog altsaa tilbage og de store Blokke i Skjødet slog ham i Hovedet med saa stor Kraft at han sank i 

Knæ og maatte hjælpes til Køies hvor han blev liggende til Hævelsen var svunden.  

  Dermed var Alt Uheld overstaaet og Resten af Reisen var uden Bryderi, indtil vi naaede op til 

Kronborg. Vind og Strøm var os imod. Vi maatte vende hvert Øieblik men avenserede ikke, og det 

gjorde Captainen gal i Kalotten, da han længtes efter at komme den korte Distance op til Kjøbh. 

Rorgjængeren fik Skylden for slet Styring og en vældig Lussing og jaget fra Roret, som jeg fik 

befalet at tage. - Om det nu var Strømmen der var mildnet eller det var min omhyggeligere Styring, 

at vi avenserede veed jeg ikke, men det gik godt fremad (og vi) naaede hurtig op paa Rheden og 

kom til Ankers. Næste Dag laae vi ved Lossepladsen og efter at Ladningen var ude, fik vi vort 

Tilgodehavende udbetalt, bleve afmønstrede og kunde gaae hver til sit. - Da Capt betalte mig min 

Hyre, tilføiede han at jeg vel var forhyret som Ungmand men havde gjort Fyldest som Matros, og 

derfor skulde jeg have Bevis som saadan. Dette fik jeg, men saae aldrig Captainen senere. Han fik 

senere Pladsen som Capt paa Fyrskibet ved Dragør. 

 

Jeg tog nu hjem med en Jagt fra Svendborg. Skipperne var færdig til at seile næste Morgen. Aftenen 

før gik vi sammen i Byen for at spise Mortensgaas; det regnede, men da vi gik ombord Kl 10 var det 

Frostveir og vi opsatte ikke Reisen men naaede allerede hen paa Dagen ind i Smaalandene, hvor der 

alt var Iis omkring os. Den gik dog op og en frisk Østenvind bragte os hurtig hjem samme Aften. 

Om Morgenen kunde vi gaae omkring Skuden paa Isen: d 12 Novbr 1828.  

   Det blev stræng Vinter, alle Farvande dækkedes af Is, der snart blev saa stærk at man kunde kjøre, 

som paa en Landevei, til Langeland, Ærø, Als ja saagar til Slesvig. Over Øresund var i lang Tid en 

levende Samfærdsel fra begge Lande, navnlig Svenskerne besøgte daglig Helsingør og forsynede sig 

med mange Gjenstande, særlig Kommenskringler, som de i store Krandse bar over Skulderne. 

Midtveis var opført en primitiv Beværtningshus hvis Eier kunde glæde sig ved en storartet Søgning. 

  Svendborgsund var som over Alt tilfrossent, paa nær nogle faae Vaager som Strømmen holdt 

aaben. Masser af Ænder kastede sig, plagede af Sult i disse Aabninger, men modtoges af Skytter i 

Snesevis, der deels befandt sig i Joller, dog flest paa Isen, hvoraf mange siddende bag et opreist 

Isstykke med et Skydehul i Midten. Et Under var det at denne Masse Skytter ikke skjød hverandre, 

da de Fleste var uvidende om at bruge en Bøsse, det gik jo Knald i Knald. Der skjødes paa Ænderne 

i Vandet og naar de lettede af hele Batalionen som havde taget Post uden om Vaagen. De fleste 

Ænder fangedes i Vaagen med Garn og førtes til Torvs i Læssevis. De var efterhaanden blevne saa 

magre at Fjerene blev det værdifuldeste af dem. 

   En Slup her af Byen naaede ikke paa Hjemreisen at faae Havn noget Sted, den drev 

rundt i alle Farvande siddende fast i en meget stor Flade Is der heldigvis var saa stor og stærk, at den 

aldrig kom Lande og Grunde saa nær at den kunde tage Skade. Paa Sydsiden af Ærø var den saa 

heldig at drive ind til fast Is og blev der forsynet med Proviant og Brændsel. Tilsidst drev den ned til 

Pommerskysten og de første Dage i April 1829 skildtes Flagen sig og Skibet kom i flot Vande og 

indkom i Sundet i god Behold, med hele Mandskabet, som vel var noget spidsnæbede men glade og 

stolte af at have bestaaet denne haarde Dyst. 

  Jeg kunde ikke forlade Svendborg under saadanne Frostforhold og de Ænder jeg skjød løb vel ikke 

op til Utallige, men mange var de.  
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 Julehøitiden maatte jeg under alle Omstændigheder feire i Jordløse med alle mine 

Kjære, og nogen Landjagt var ogsaa tiltrækkende. Hvad Vildt jeg nedlagde husker jeg ikke mere, 

men det veed jeg dog at der jevnlig var en stegt Hare paa Bordet og enkeltvis en Agerhøne. Det var 

nemlig tilfældig at støde en saadan op, da jeg ingen Hund havde - og saaledes forholdt det sig ogsaa 

med Mikkel. En Dag da jeg gik hjemad med en tom Taske stævnede jeg mod en Mergelgrav paa 

egen Mark. Der opdagede jeg paa Kanten af denne nogle Spor som jeg ikke kunde tyde, men ved at 

see nærmere til fandt jeg at den Snemasse der var ophobet i Graven var forskudt sig en Fod ud fra 

Overfladen og at i denne Aabning var et rundt Hul ind i Sneen, og jeg gjorde mig skydefærdig men 

der kom ingen Morten, hvorimod Mikkel kom stormende og indimellem Benene paa mig men da 

han fandt Situationen noget farlig styrtede sig saa omkuld ned i den dybe Sne og kilede op efter 

Opkjørselen, hvor han modtog mit Skud. Lænden var brækket paa ham men han naaede dog at 

slæbe sig ovenfor ved Hjælp af Forbenene. Jeg hjalp ham af med Livet og stak Fyren i Tasken med 

Lunten udenfor til Skue for muelig Mødende. Ved at gaae over Marken som var besaaet med Raps, 

stod en Høne som jeg skjød.  

  En Søndag Eftermiddag faldt det mig ind at gaae ned til Stranden hvor en Bæk flød ud der maatte 

absolut falde Ænder. Fader mente nei og indbød til at kjøre med sig til Haastrup, han vilde spise de 

Ænder jeg fik med Fjer og Alt. Dette Tilbud styrkede endnu min Beslutning og jeg stak af. Efter en 

kort Anstand kom en And som lagte sig i Skudvide og jeg skjød den død, men der var aabent Vand 

og vilde jeg have den maatte jeg vade derud, og det gjorde jeg. Efter en kort Venten kom igjen en 

som kastede sig i Bækken i Nærheden af mig. Det var imidlertid bleven noget mørkt, saa jeg neppe 

kunde see ud af Bøssen, jeg anskjød Anden, den pladskede ivrig og jeg frygtede for ikke at faae den, 

og der var ikke andet for at gjøre end det samme som før. Bækken var egentlig ikke dyb i sin 

Helhed, men jeg maatte gjøre den Erfaring at der ogsaa var dybe Huller og i et saadant gik jeg i til 

op paa Livet, men dog med Anden i min Haand. Det var bleven mørkt og det kneb med at finde min 

Bøsse. Jeg kilede nu hjemefter, men Buxerne begyndte at blive stive saa de generede mig i at gaae. 

Da jeg slap Hjem og skilte mig ved Permissionerne kunde de staae ene op mod en Væg, de vare 

aldeles stivfrosne. Da jeg slap for Forkjølelse eller anden Skade pardonerede jeg Fader med Hensyn 

til hans Tilbud at spise de Ænder jeg vilde faae med Hud og Haar.  

  En anden Dag vilde Fader med. Vi skulde gjerne have en Hare. Vi var lige gaaet igjennem Ledet til 

en af hans Marker, da Morten lettede sig og pilede afsted. Fader feilede, men mit Skud traf, og det 

var med Besvær den kom over Gjerdet og humpede gjennem den dybe Sne. Fader vilde ikke være 

med at forfølge den og gik Hjem. Jeg gik paa Sporet i Sneen, som paa mange Steder, især ved 

Hegnene var flere Alen dyb. Da jeg vilde lade min Bøsse opdagede jeg først at Fader havde Krudt 

og Hagel hos sig og var ude af Sigte. Forlade Sporet vilde jeg ikke, da Mikkel eller en anden Jæger 

kunde komme mig i Forkjøbet. Jeg gik videre paa Sporet og haabede at jeg skulde udmatte den 

saameget at jeg kunde gribe den. Men stakkels Morten arbeidede for Livet og mange Gange stod 

den op og kravlede afsted i den dybe Sne som jeg med stor Besvær kun langsomt kunde slæbe mig 

igjennem. Endelig var den saa mat at den blev siddende i en Snedynge at jeg kunde naae den med 

min Bøsse, men (jeg) var saa ophidset at jeg slog med Kolpen istedet for Piben. Jeg fik Haren men 

mistede Kolpen. Jeg laante en Bøsse af en Møller indtil jeg fik min sat istand. 

  En anden Dag var Fader og jeg inviteret til Jagt af Hvidholm Jægeren. Klapjagten foregik i en stor 

Skovstrækning i Nærheden af os. Fader nedlagte en Raabuk, som satte ham i brilliant Humeur. Jeg 

skjød en Hare med min laante Bøsse og fik den at kjøbe for 1 Rdlr. Efter Jagten samledes vi i en 

Mølle, hos de mest gjæstfri Mennesker til Værter. Vi spiste og drak med sand Fornøjelse til vi 

endelig brød op og fik Slæden forspændt. Men medens vi levede godt havde Sneen hobet sig 

saaledes op at vi kun slæbte os Halvveien Hjem. Vi maatte staae af, lade Heste, Slæde og Kudsk 

tage Havn paa en Herregaard tæt ved og Fader og jeg begive os gaaende efter Hjemmet igjennem 
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mandshøie Sneedriver. Endelig ankrede vi op i Præstegaarden trætte og tilsølede af Snee fra Hoved 

til Fod. Befordringen kom først næste Dag. Mærkeligt nok gik Fader uskadt over denne 

anstrængende Fodtour. 

Ved en anden Leilighed afholdtes Klapjagt af Hvidholm Jægeren i en anden Skovstrækning. Jeg var 

altid med. Jægeren havde Bekjendtskab i Faaborg til adskjellige saasom en Smed, en Skomager og 

flere andre der gjerne vilde have en glad Dag, de førte Bøsse med uden dog at kunde gjøre videre 

Brug af den. En Tjener som den Dag ikke gjorde Tjeneste hos Heerskabet, havde faaet en Bøsse og 

Tilladelse at gaae med paa Jagt. Han var den Første som blev anvist Post. Paa Marsen derhen blev 

han anraabet af en anden Skytte om han havde Bøssen ladt. Nei svarede han. Har du da noget af lade 

med. Nei svarede han atter til stor Moro for Alle der i Nærheden. Han fik saa ladet men blev stillet 

paa en Post hvor han ikke kunde skade Mennesker eller Vildt; maaske snarest sig selv. 

  Haandværkerne fra Faaborg, om de end kunde lade og fyre en Bøsse af, vare sligt heller ikke at 

lide paa. Da Tjeneren var pladseret, gik vi videre og den næste fik Post i antagelig Afstand fra 

Fløimanden. Da vi Alle var anbragte paa hver sit Sted, begyndte der at klappes, og Skud faldt af og 

til. Paa den ene Fløi var stillet en Smed paa Landeveien og ved Skovhegnet inde paa Marken, en 

Skomager i Skuds Afstand fra den anden. Uformodet kom der et Dyr ud af Skoven og sprang nok 

saa let afsted i lige Linie med ham der stod paa Veien. Han anskjød Dyret, men var saa uheldig 

tillige at give Smeden 2 store Hagl i det ene Laar. Dennes Jagtglæde var dermed afbrudt. 

  Da Jagten var forbi, gik Jægerne sammen i Flok nogen med Forsigtig Anbringelse af de ladte 

Bøsser andre derimod uden Eftertanke, og det vemmelige Tilfælde indtraf at En satte Kolpen haardt 

til Jorden og Skudet gik af lige om Ørerne paa os. Det var saa heldigt at den blev sadt lodret op 

ellers vilde et Hoved eller to, være bleven spaltede.  Med det samme blev der meldt at der var skudt 

paa en en Ræv henad en frossen Pløiemark, imod Klapperne og et Hagel var gaaet igjennem hans 

Hat. - Jeg veed ikke om Synderen blev udpeget, men en stræng Forordning blev bekjendtgjort 

saaledes lydende: Et Friskud til Mikkel betales med 1 Sk og at skyde paa en Klapper 8 Sk. 

  Efter en saadan Jagt var det dengang en almindelig Sport at faae nogen af Klapperne til at kaste 

deres Hue eller Træsko og lade skyde paa dem, mod en Erlæggelse af 4 Sk, og det var ikke saa 

sjelden at Flere gik hjem i Sne og Søle, uden Hoved eller Fodbeklædning, men med i de Tider ikke 

saa ringe en Skilling i Lommen der langt overgik Træskoenes Værdi. 

  

Men Tiden gik og det lakkede ad Foraaret og Længselen efter at faae aabent Vande tog mere og 

mere til og jeg satte Cours efter Svendborg. Paa Seilads var ikke at tænke endnu, men jeg forsynede 

mig alligevel paa Forhaand med en af Lars Møllers Brigger som han havde oplagt i Kjøbh. Alt faaer 

tilsidst en Ende, saaledes ogsaa Issperring og en smuk Dag gik vi ombord i et Skib til Kjøbenhavn. 

Hele Mandskabet til Briggens Besætning gik ombord og fik anvist Soveplads i Skibets Rum hvor vi 

kunde gjøre os det beqvemt som vi selv kunde ordne os det. Skuden var ballastet og nogle Fjelle 

over Mellemdæks Bjelkerne gav mere end Rum nok til flere Gange vort Antal. Jeg troer det var d. 3 

die April vi seilede ud af Sundet og mødte samme Dag, den Slup der havde drevet hele Vinteren i 

Isen. Vi hilsede paa den med vort Flag og et Rungende Hurra. Veiret var smukt og næsten stille. Da 

vi var passeret Grønsund og havde Cours for Møen gik vi til Køis og lod Skibets Mandskab 

navigere det. Men vi var endnu ikke naaet ud til Møen før der blev en vældig Mudder paa Dækket 

med Kommando og Trampen frem og tilbage. Det bragte os i en Fart vaagne og paa Dækket. Der 

var Alt Trængsel. En pludselig Storm af en ualmindelig Styrke var reist sig og Mandskabet var i 

Færd med at bjerge Seil, som de ikke kunde magte før vi alle tog fat i med. Det gik nu uden om 

Møen og styrede for Sundet, men da der saagodt som ikke kunde føres Seil, gik vi til Ankers, midt 

paa Kjøgebugt Natten over. En rivende Strøm var modsat Vinden og dette gjorde at Skibet ikke tog 

saa haardt til Anker og Kjæde ellers var vi rimeligvis drevet iland. Med Dagen tog Stormen noget af 
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og vi tog fat med at hive Ankeret op. Det viste sig da at den ene Flig som havde været i Grunden var 

knækket af formodentlig i det Øieblik det blev taget af Bunden. Med Magsveir kom vi ind til Kjøbh, 

hvor vi af alle blev praiet for at faae berettet hvor vi dog havde været i den skrækkelige Orkan. Inde 

i Havnen var sket meget Haveri; Skibene havde sprængt sine Fortøininger og drevet paa andre og 

gjort stor Skade paa hverandre. Knippelsbro var meget medtaget, de løsrevne Skibe var dreven paa 

den og sprængte Klappen. Tagene var blæst af Husene og al Tale dreiede sig om de Ulykker der var 

gjort i  mange Retninger. 

 

 
 

Briggen vi skulde med var i Behold og vi gik hurtigst ombord og kort efter gik vi til Søes. Reisen til 

Riga at lade Bjelker til Bordeaux. Reisen gik hurtig. Ballasten heven ud og begyndte snarest at lade. 

Vor Capt var en ældre og i Svendborg bosat Mand. Han fornærmede ikke en Kat til daglig Brug 

men naar han fik Besøg ombord af en Kjøbenhavnsk Capt. som jo følte sig en Deel høiere paa Straa 

end en Provinscapt, kunde det stikke op i vor Gamle at bruge Uqvemsord for at lade den Fremmede 

høre at han heller ikke var ringere end hin. Jeg var just beskæftiget med at harpikse Store 

Mersestang og der ved Leilighed er falden en Dryb paa Dækket hvor de spadserede. - Den Gamle 

tog deraf Leilighed til at raabe tilveirs. Kom ned du Rad saa skal jeg smøre dig. Jeg svarede ganske 

rolig: Jeg har ikke Tid til at løbe op og ned, men hvis Capt. vil uleilige Dem herop kan vi jo afgjøre 

Sagen heroppe. Han kom ikke og der blev aldrig talt mere om Tingen. 

  Russerne benytte uhyre store Pramme til at transportere den store Masse Trævare de udføre. De 

drive ned ad Floden og behøve kun at holde dem fra Breden og holde dem Midtstrøms. Naar 

Ladningen er udlosset sælge de Prammene og marschere hjem, med en Fiolinspiller i Spidsen og en 

Deel bære Provisionen som kun bestaaer i et Rugbrød af en vældig Størrelse med en Stage midt i 

Brødet som de bærer paa Skulderne. Til Brødet behøves og en Pose Salt, en Pøs Vand fra Floden og 

en Træske at søbe det ned med. Under Losningen fik de den Suppe hvori vi havde kogt tør Fisk, 

Kjød og Flæsk. Det var rørende at see, med hvilken Glæde de slupprede denne kostelige Ret i sig.  

 Reisen til Bordeaux gik hurtig og var meget interessant, navnlig fra Søen op ad Floden omgivet af 

en stor Slette beplantet med Viin opbunden ved Stager, som herhjemme ved Humle men lavere. - Af 

Byen eller af dens Mærkværdigheder saae jeg kun lidet. Vi lossede fra Morgen til Aften, og var ikke 

oplagte til at gjøre Udflugter. Af Consulen blev vi tillige advarede om at blive ombord, da der 

sandsynligvis vilde blive Mudder i Gaderne. Det var nok Carl den Niende der skulde detroniseres og 

en anden til Fadet.24 Det gik ellers temmeligt roligt af, og det Hele gik af med at vælte en Caret, 

                                                           
24 Fejl for Karl 10. Han blev afsat ved julirevolutionen 1830. 
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hvorved ingen kom til Skade. En stor Bro, anbragt over Floden var det eneste jeg saae og passerede. 

Den var smukt bygget paa Buepiller, med Kjørebanen ud af Midten og paa begge Sider Rabatter for 

Gaaende, smukt brolagte med ganske Smaa Steen af forskjellig Farve.  

En Søndag var nogle af os iland og nød en Flaske Viin i et Lysthus, omgivet af Druer som vi 

plukkede at nyde til Vinen. Det er Alt hvad jeg har at melde om Bordeaux. Det gik nu afsted til Søes 

og Hjemreisen var hurtig. 

   Ved Ankomsten til Kjøbenhavn tog jeg Hyre med en Brig som laae seilfærdig til 

Messina efter Sydfrugter til Pedersburg. Vi havde en god Reise og anløb Malta for at faae et reent 

Sundhedspas. Colera huserede nemlig over det meste af Europa, dog var England endnu forskaanet. 

Vi laae der uden for Havnen og kjedede os grundtigt i 3 Uger. Vi gled saa afsted Synden om Sisilien 

med rene Papirer. Men det hjalp ikke det Mindste. Der var kommen Meddelelse om at ogsaa 

England var smittet og vi blev anviist en Karantæneplads paa anden Side af Havnen hvor vi dog fik 

Tilladelse at indtage Ladning. Først ved Nyaarstid blev vi færdig og seilede saa over til Byens Side. 

Veiret havde været ustadigt, med Blæst og Regn og paa Høiderne over for paa Calabrien var Alt 

hvidt af Snee. Vi laa kuns et Par Dage ved Byen, men havde dog Leilighed til at overvære en 

Hængning af en Forbryder som havde dræbt en Dreng i et Skib hvor han var listet sig ned for at 

stjæle. Næste Dag var en Søndag, men paa denne Dag i Ugen gik Capt. ikke til Søes, og først efter 

Midnat kastede vi vore Fortøininger los og stod ud af Havnen, styrende Nord om Sisilien. Vi 

passerede Strømboli om Natten, denne Vulkan er det billigste Fyr af Alle, det bruger hverken Olie 

eller Fyrmester og lyser dog baade Nat og Dag. Den gloende Lava sees om Natten løbende ned ad 

Siden paa Fjeldet. Middelhavet var paa denne Aarstid ikke behageligt; tværtimod kold med Regn og 

Blæst.  

  Omsider kom vi til Ankers paa Kjøbhs Rhed og efter et kort Ophold gik det videre ad Østersøen til 

og kom saa langt som til Reval [idag Tallinn i Estland] hvor der var fuld af Is, saa det var Besvær at 

komme ind til Ankers. Alt Tougværk og Blokke var efter flere Dage i Søen tilisede og for at kunde 

manøvrere med Seilene, maatte vi optøe dem med varmt Vand. Skibet laae nu godt, omgivet af Is. 

Jeg husker ikke rettere end det var sidst i Febr vi ankom hertil. - Capt. tog op til Byen og leiede 

Leilighed indtil Isen brød op. Vi andre sølle Mennesker maatte holde Tørn ombord, uden Tale om 

opvarme i Lukafet, og tilmed, maatte vi skibmande til Veirs, eftersee Rigningen, vøvle Vant og 

lagsalve alt staaende Gods. Merlespiret hænger fast i Hænderne paa os; men det ærgeligste var at alt 

dette besværlige Arbeide ikke var nyttig for noget, men Ingen af os tog Skade af Kulden, og ingen 

klagede. Capt saae vi ikke noget til. En Dag havde han paa Torvet kjøbt en Slagtet Gris og sendte 

Bonden med den ned til Skibet hvor han først skulde have sin Betaling. Da Styrmanden spurgte om 

hvormeget han skulde have betalt vendte Fyren Bagsiden imod ham og der var med Kridt opgjort 

Regnskabet klart og tydeligt. 

  Tiden gik. Mai stod for Døren, og Isen svandt saa vi kunde gaae ud af Havnen; men det gik kun 

smaat imellem løse Isstykker. Ved Hogeland, en Øe, [svensk navn for Suursaari i Finske Bugt] fandt 

vi en Vaage, hvor der var fri for Is. Vi laae der i flere Dage, i en Taage saa tæt at vi ikke saae et 

eneste Skib, uagtet der opførtes en vældig Musik i alle Retninger af os; nogen hamrede paa sine 

Ankere, andre brølede i Tudehorn, Raabere og hvad de ellers havde ved Haanden. Endelig forsvandt 

Taagen og Forbauselsen var stor da vi talte 70 Skibe omkring os. At der ingen Paaseiling skete var 

heldigvis, at det hele Tiden var blik stille. Alle satte nu Cours efter Kronstad. Vi maatte snoe os 

imellem Istykkerne og de mange Seilere og fik saa endelig Havn.  I Reval havde vi losset Ladningen 

som vel indpakket i Tykke Tæpper transporteredes paa Sleder til Petersborg hvor Apelsinerne 

vistnok blev dyre. I Kronstad laae vi under Ladning. Skind (Jukta) de vare skruede sammen i 4-

kantede Baller som atter i Skibet bleve pressede saa tæt sammen som muelig. Capt. gik en Dag ned 

for at see om de [russerne i lasten] gjorde deres bedste, og maaske havde de faaet en lille Lection. 
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Russerne sagde ikke Noget men aabnede Ventilen til deres Desmerkrukke, og Capt. maatte 

skyndsomst kile op paa Dækket og kom ikke senere derned. Capt. var meget indesluttet og til ingen 

af Mandskabet hørte jeg ham nogensinde henvende et Ord udenfor den nødvendige Kommando.  

En Dag skulde Kjød og Flæskebeholdningen tages op for at eftersees om Saltlagen var frisk og i 

modsat Fald, skulde koges om. Disse Sager var nedstuvet under Kahytgulvet, hvortil en Lem førte 

ned. Trappen ned til Kahytten var taget op i denne Anledning. Ombord var en lille nys confirmeret 

som agerede Kahytsdreng. Han blev af Tømmermanden opfordret til at hente nogle Søm og sprang 

som altid i fuld Fart og uden at iagttage at Trappen var borte faldt han ned igjennem Lemmen og 

blev liggende som død imellem Tønderne. Vi fik ham hurtig op og en Baad bemandet for at bringe 

ham til Doctor; da vi fik ham op paa Land, var det naturligvis mig som fik ham paa Armen og bar 

ham den lange Vei uden nogen Afløsning. Paa Touren kom han til Besindelse men uden Begreb om 

hvad der foregik med ham. Med Undtagelse af et svært Dunk i Hovedet var han uden Skade paa 

Lemmerne og i Løbet af nogle Dage fik vi ham ombord igjen. At jeg holdt ud at bære Drengen paa 

min Arm saa lang en Vei, var mig senere næsten en Fabel. Jeg maatte have besiddet flere Kræfter 

end jeg selv troede. 

 

 

 

4. Styrmand  

Kort efter gik vi til Søes og anløb omsider Kjøbh hvor jeg blev afmønstret. Jeg havde været længe 

fra Hjemmet og haabede der at opnaae en Styrmandsplads. Det lykkedes ogsaa men kun paa en 

større Jagd der skulde til Holland med en Ladning Sæd. Det var en solid Skude godt bemandet og 

provianteret ikke alene med Fødevarer, Øl og Grønsager, men ogsaa med nogle Flasker Vin og en 

Rulle Skraatobak, vægtig 10 Pd til fælleds Brug for Skipper og Styrmand. Vi stak saa af og naaede 

ud i Nordsøen. Den første Aften lagde jeg mærke til at Skipperen med stor Iver iagttog Himlen fra 

alle Sider og maatte være kommet til den Formening at Natten kunde blive ubehagelig. Han 

henvendte sig saa til mig om min Mening om Veiret. Jeg kunde kun formene at Veiret var godt og 

vist vilde vedblive at være det. Han var af en anden Mening, og vedblev at antage at vi vilde faae 

stiv Kuling paa Natten. Det gik da op for mig at han gjerne vilde have et Reb i Storseilet før Mørket. 

Da dette jo kunde være mig ligegyldigt og han var den Commanderende, saa modsatte jeg mig ikke 

længere denne ubetimelige Rebning, og denne Føielighed gjorde os til Venner. Reisen til 

Amsterdam og Losningen gik hurtig og vi var snart igjen paa Hjemveien. Fra Skagen til Svendborg 

var Vind og Strøm os meget imod og vi maatte af og til søge Ankerplads for ikke at drive tilbage. 
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Skipperen var seen om at falde i Søvn og da han en Aften fik Tag i mig, kom vi ud paa en Passiar, 

hvori jeg opvartede med en Hoben Sludder og Vittigheder, som jeg dengang havde Forraad af, der 

bragte ham i en hjertelig Latter der tilsidst endte med Søvn. Det blev nu en Regel at jeg snakkede 

ham i Søvn ved lignende Leiligheder, og vi delte broderlig den Smule Viin der var i Behold og 

Forholdet imellem os var som Fader og Søn. Ved Hjemkomsten blev han ubehagelig overrasket ved 

at erfare at Jagten var solgt og han altsaa ledig paa Torvet. Da han meddelte mig denne Jobspost 

beklagede han meget at vi skulde skilles, da jeg var bleven ham saa kjær. Vi skildtes og kom senere 

ikke i Berøring med hverandre. En Særhed hos Skipperen var at han ikke allene tykkede Skraatobak 

som en Ko æder Hø, men han tykkede tillige vore Feiekoste hvoraf en altid laae for Haanden i 

Baaden. Naar han gik frem og tilbage paa Dækket, brød han et Ris af Kosten og tykkede den paa sin 

Vandring, i smaa Stumper og spyttede dem overbord. Jeg maatte af den Grund, afdele 

Skraaforraadet i 2 Dele, og forandre Kostens Plads i Baaden. 

 

I min Fraværelse i dette Aar, var Flaaden i Svendborg bleven forøget med et noch ein geselenes 

Skib. En Skipper fra Skaarupør fandt i Østersøen et Vrag uden Mast, uden Dæk og Skanseklædning. 

Denne tingest har rimeligvis været bygget til at føre Trælast ud til Skibe som paa Grund af 

dybgaaende ikke kunde flyde ind til Havnen. Finderen havde foruden 2 Mand her i Byen til 

Medrhedere og en Skibsbygger var i fuld Gang med at gjøre Vraget til et Seilskib. Det fik Dæk, 

Skandseklædning og 2 Master med nye Seil, Anker og Kjæder, og andet hvad der absolut skulde til 

Udrustning af et Skib. Det blev kostet over med Tjære fra Kjøl til Ræling. Ovenbords malet med 

Sort og Hvidt og navnlig i Rhedernes Øine tog den sig udmærket ud. Da Foraaret kom, skulde der 

søges Fragt, men der meldte sig ingen, men tilsidst tilbødes der en Ladning Been at lade i Haderslev 

til Hull. En Fører var forlængst antaget. Jeg blev udseet som Styrmand og et Par galne Sjovere som 

Matroser og en Dreng som Kogemester. Fader og Pastor Fenger fulgtes ad til Svendborg og 

Grunden til Reisen var nok egentlig at see det Fejdebatteri jeg skulde ombord i. Fenger paastod at 

Skibet lignede en Ligkiste og Drukneskrin som jeg ikke burde gaae ombord i. Jeg gjorde Løier af 

Bemærkningen, var fuld af Mod, og længtes kun efter at komme afsted; men jeg maa dog bemærke 

at jeg den Gang var meget uvidende i Skibsbyggeri og altsaa ikke kunde vurdere Ligkistens 

Kvalitet.  

  Vi stak saa af og gik tilankers uden Haderslev Fjord, hvor vi indtog Ladningen fra udsendte 

Pramme. Det var en væmmelig Ladning og tog ikke saa lidt Tid at tage ind. Under Opholdene saae 

jeg mig om efter Vildt og opdagede en Dag en Flok Knortegæs i Læ af os. Jeg tog Jollen, lagde mig 

ned i den og lod den drive uden at bruge Aarer, og paa den Maade kom jeg dem paa Skud, men fik 

kun en. Efter Indladningen gik vi under Seil, passerede Svendborg og Nyborg og arbeidede os 

langsomt Nordefter med ikke saa lidt Kuling. Ud paa Aftenen var vi ud for Refsnæs, da jeg gik ned 

for at see til Lyset i Kahytten. Jeg hørte strax en Pladsken af Vand inde i et lille Aflukke hvor der 

var henstuvet Tønder med Kjød og Flæsk. Jeg antog at Lagen var lækket ud og stak min Haand ned 

for at smage paa Vandet, men gjorde øieblikkelig den Opdagelse at det ikke var Lage, men derimod 

Udenbords Vand. Med Lyset i Haanden opdagede jeg strax en pæn lille rislende Bæk, som havde sit 

Indløb under en af Køierne og stoppende op i Proviantskammeret. Jeg varskaade Skipperen om 

Tilfældet og der gjordes saa en Aabning i Skottet ind til Ladningen og Pumpen blev sat i Gang og 

den blev uafbrudt brugt Dag og Nat indtil vi 3 a 4 Dage senere ankom til Hull i god Behold. Vore 2 

drabelige Matroser udbad sig Tilladelse til at maatte benytte Kahytsgulvet som Sovepladser, da de 

fandt det noget trist at drukne saa ensomt der forude. Ved Udladningen fandt jeg Lækken og fik den 

tættet. Benene havde slugt en Deel Vand men veiede des mere.  

  Lige efter Losningen og Ballasten laae paa Siden, kom et ungt Menneske hen mod os og spurgte 

om det var et nyt Skib, saa var der maaske en Fragt for os. Der svaredes naturligvis jo, han kunde jo 
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see at Seilene var nye og Skibet nymalet og dermed gled han hjem tilligemed Skipperen og de 

enedes om Fragten. Vi halede ud i den første Dæk, hvor vi strax begyndte at lade og bleve færdige i 

en meget kort Tid. Reisen til Amsterdam androg kun 2-3 Dage i det smukkeste Veir og Søen glat 

som et Speil. Med det samme vi var gaaet til Ankers var Dækket fuldt af Lastens Modtagelse, hver 

tog sit og der blev Intet tilbage.  

  Nu kunde vi have faaet Fragt til Belgien med Garn men vi betakkede os og smurte hjem i en Fart 

med prægtigt Veir underholdende Skibet som Patient der hurtigst maatte have Doctoren tilstede. - 

Denne Gang fik Skibet en ordenlig Overhaling baade inden og udenbords. Hvor vi hidtil har kundet 

flyde paa det forstaar jeg ikke. Ikke en Trænagle fandtes i hele Kadaveret; Plankerne hængte kun 

fast ved Tømmeret ved Spir som for største Deel var saa oprustede at jeg kunde tage dem ud med en 

Skibsskrave og ikke tykkere imellem Tømmeret og Planker end en Strømpepind. Plankerne var kun 

nogle alt for svage og tynde. Tømmerne bestod af mest runde Graner og saa urene i Forelse at 

Klædningen ikke kunde falde glat til og da Tingesten var bygget, havde de hugget væk hvad der var 

ujevnt i Klædningen, saa at altsaa denne var tyndere og svagere end naar de havde jevnet Tømmeret 

af før Fjellene kom paa. Der kom nu baade Trænagler og Spiger i og paa flere Maader afhjulpen 

Mangler i Sammenføiningerne.  

  Efter denne Overhaling ladet vi Beene her hjemme til Berritz i Skotland. Denne som de andre 

Reiser gik temmelig rask. Vi kom til vor Losseplads og efter Udlosningen, tog vi Kul tilbage til 

Kjøbh. men med en ubetydelig Fragt. Ladningen blev taget ind om Natten, medens Skibet stod tør 

rigtignok i blødt Mudder, den vilde ellers ikke være kommen over Vande. Alting gik dertil bedre 

end forventet. Vi kilede igjen paa og ankom heldig til Losseplads. Men paa Hjemreisen var vi 

alligevel ikke ude af Vanen med Lækage; denne Gang var Lækken et Slags Springvand, der var 

placeret i Stavnen dog ikke af nogen stor Kaliber. Vi lossede til Vogne og i Mellemrummene tog jeg 

mine Observationer og opdagede tilsidst hvor det kom fra saa jeg fik Kilden stoppet.  

  Medens vi lossede sluttede Skipperen Fragt med Raps til Holland at lade i Vordingborg. Vi fik 

Ballast ind, men den bestod af Mudder fuld af Vand, et forfærdeligt Stof som i stærk Søegang vilde 

have flyttet sig allevegne hen i Lasten og i værste Fald have adstedkommet en Kændring. Vi slap 

dog helskindet ind i Grønsund og da vi saae Leiligheden an, hev vi hele Maden overbord og 

skruppede og spulede Rummet saa reent som mueligt og kom saa ind til Vordingborg hvor en 

Forvalter fra Landet kom ombord for at tage Skibet i Øiesyn om det var i god Orden til at lade Raps. 

Han mente at den saa noget fugtig ud, men da vi betydede ham at vi seilede meget med Salt, blev 

han beroliget og forsikkrede at det var ingen Hindring og skadede paa ingen Maade Raps. 

Ladningen kom directe fra Landet i saadan Mængde Vogne at vi til Middag var tilladt, hvorefter vi 

skyndsomt løb ud fra Havnen og gik til Ankers for uden Opsigt at kunde pumpe Lens og da det 

fornødne var afgjort i Land kom Skipperen ombord og vi gled afsted. Vi stak østen om Sprogøe og 

undgik Klareringen i Nyborg og kom næste Dag ned mod Frederikshavn med nogen Slagsside. 

Rapsen havde forskudt sig. Dette fik vi hurtig afhjulpet og Reisen gik videre Skagen ud. Over 

Nordsøen gik det ret godt og efter en Reise paa 7 Dage ankom vi til Bestemmelsesstedet. Paa hele 

Reisen stod Pumpen altid i Bevægelse og Ingen ombord faldt i Søvn uden først at  at have ført 

Lendspumpning flere Gange. Da vi endelig var fortøiet ved Kajen følte vi os trygge. Modtageren 

gjorde opmærksom paa at Ladningen maatte hurtigst losses ud, da vi havde haft haardt Veir og høi 

Søe og Rapsen muelig kunde have taget Fugtighed. Jeg gik i Lasten og rulede Alt ud hvad der havde 

klumpet sig under Dækket i Borde, og da vi (var) færdig erklærede Modtageren sig meget tilfreds 

med Ladningen.Vi tog hurtigst Ballast og gik til Søes og efter en ret heldig Reise ankom vi i god 

Behold til Svendborg. 
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Jeg qvitterede med det samme Agnete25, Skibets Navn, og fik Tilbud som Styrmand paa Brig 

Prindsesse Caroline Amalie som laae ved Lars Møllers Plads. Briggen var fragtet med Hvede fra 

Danzig til New York. Det var temmelig langt hen paa Efteraaret og der blev Travlhed med at 

indtage Ballast og Proviantering. Rhederen L. Møller var en gammel smuk og tarvelig Mand, der 

ved sin mangeaarige Flid og Dygtighed i at bygge en Mængde Skibe, baade for sig selv og Andre, 

havde erhvervet sig en betydelig Formue, hvoraf dog hans Skibe udgjorde en betydelig Andeel. Han 

var selv en ærlig og samvittighedsfuld og i alle Maader hæderlig Mand. Som han selv var, taxerede 

han andre og Leveringer af alle Slags til hans Skibe bleve aldrig Controllerede. Blot et Exempel. En 

af hans Skib(sfører)e kom forgangne Efteraar hjem med Skibet han førte for L. Møller og lagde det 

op for Vinteren. Han blev imidlertid aflægs og en ny Fører afløste ham. Da han skulde slaae Seilene 

under viser det sig at hans eneste Storseil var udslidt og pjaltet. Han melder dette for L. M. men 

faaer det Svar: Saa kan han slaae det Ny under og lade det Gamle reparere, hvor han kommer hen. 

Ja men Mester, (som han kaldtes) der er ingent Nyt. Jo vist maae der være et Nyt. Bageren (den gl 

Fører hed Bager) anskaffede sig jo et Nyt i Holland og fik Beløbet i sit Regnskab. Ja men det er der 

alligevel ikke, han maa have glemt at tage det ombord. Den gamle forstod nu Sagen og sagde 

aldeles rolig: Det er sandt en en god Narreknægt, saa faaer han lade det Gamle gjøre istand og faae 

et Nyt syet naar han kommer til England. Der blev ikke talt et Ord mere om denne Begivenhed og 

Narreknægten beholdt i Fred hvad han ved denne Leilighed havde erhvervet sig. 

  Da jeg havde dette Kneb i mente og vi skulde have en langt større Proviantering end almindeligt 

saa foresatte jeg mig at holde Control og Øie med hvad der leveredes, særlig af Brød og Smør. 

Ingen af disse Leverendeurer har tænkt sig seet paa Fingrene men i god Tro brugt gammel Skik. Da 

den sidste Sæk Brød var veiet manglede der i det angivne 200 Pd haardt Brød. Smørret (flere 

Fjerdinger) kom ombord fra en Kjøbmand der havde lovet bedste Herregaardssmør. Jeg havde 

baade Hammer og Søger. Paa een af dem nær, kunde de andre tilnød passere men de sidste var det 

værste Pøit og paa ingen Maade spiseligt. Jeg meldte Mester det passerede som svarede at saa 

skulde jeg forlange det Manglende hos Bageren og en anden Fjerding Smør af Kjøbmanden. Han 

yttrede ikke et vredt Ord ved denne Leilighed, saa vandt var han til disse Betjeninger, antager jeg i 

en lang Aarrække, at han ikke gad offret et ord derpaa. 

  Efter nu at være udrusted rigelig i alle Henseender satte vi Seil og stod ud af Sundet i Haab om 

snart at naae ned til Danzig. Men der kom en Slæde i Veien. Samme Aften ankrede vi i Grønsund til 

tidlig næste Dag. Det tog imidlertid mere og mere til at blæse og tilmed var Strømmen udefter 

bleven utrolig stærk. Vi gav det andet Anker og Kjæde og Toug ud hvad vi havde og Skibet laae 

fast. Men lidt efter sprang Touget og da der vare Fare for at vi skulde drive ud paa Talken (en 

Grund) og sætte Skibet til, befalede Capt at kappe Stormasten overbord, men der faldt kun 2 

Øxehug, saa, som det senere viste sig, var Ankerstokken knækket, og Skibet fik Fart, det dreiede sig 

nu om at faae Skibet til at drive ind paa Møenssiden og i den Anledning blev Forestakseil heist for 

at bringe Skibet over Strømmen, men Seilet var kun halvt heist, da det selv besørgede Resten og for 

op under Staget og opsplittedes, saa ikke en Las blev igjen. Foremersseil blev nu kastet Los og 

braset haardt indom Bagbord. Der gik omtrent fem Stagseile men vi fik dog forinden Skibet over 

Strømmen og nu gjaldt det om at Skibet vilde tage Grunden paa Møen, da vi i modsat Fald vilde 

sætte Skibet til paa Talken og maaske Besætningens Liv tillige. Brandmørkt var det. Vi kunde ikke 

see Land i nogen Retning; men endelig skurede Skibet i Grunden, men blev ved at sakke ud efter, da 

Grunden var saa opgaaende. Det var nu om at gjøre at faae et Anker og en Trosse i Land for at faae 

Skibet fastholdt. En flink Gut blandt Matroserne tog en Trosse over Skulderen og sprang i Vandet 

for at svømme i Land, som nu saaes i faae Favne fra os, men Strømmen tog ham med sig og vi 

                                                           
25 Her må han huske forkert. Agnete var navnet på en slup, som C.B. senere førte for R. Møller. Jvf. s. 48.     
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maatte hale ham op agter ud. Baaden paa Dækket fik vi ud, men den sloges halvt i Stykker. Nu 

forsøgte vi at faae Jollen som hængte Agter. Trossen blev gjort fast i den og da den var ved at naae 

Vandet og paa Comando blev Taillieløberne kappede paa en Gang og Jollen flød paa Vandet og 

haledes hen paa Indersiden af Skuden. Denne havde imidlertid begyndt at bide sig fast i Grunden og 

sakkede meget lidt. Trossen blev med Besvær bragt i Land og et Anker samt Pæle til at hjelpe det at 

holde. 

  Næste Morgen var Stormen lagt sig og smult Vande. Skibet havde arbeidet sig ned i Grunden og 

stod fast. Capt. skrev til Rhederen med Beretning om vor Redning og Uheldet med vor Ankere. 

Inden vor Ankergraie var i Orden, kunde der ikke være Tale om at prøve paa at faae Skuden flot. 

Det varede kun kort før en Skude kom fra Rhederen med hvad vi skulde bruge. Forud havde jeg 

med 2 Baade taget begge vore Ankere op og bragt dem ombord. En ny Ankerstok blev hurtig 

anbragt paa Dagligankeret og Sværankeret forsynet med Ankertouget, saa vi nu kunde hale Skibet 

ud paa Strømmen, men der maatte først lettes for noget af Ballasten. Da den blev flot seilede vi over 

til Falsterssiden for igjen at complettere Ballasten. Dermed begav vi os hjem efter, da Bunden i 

Skibet maatte eftersees. Vi kom hurtig Hjem, og tog saa med fuld Kraft paa at faae Ballasten ud og 

Proviant, Seil ogsv. Skuden blev saa krænget over paa begge Sider, men viste sig ikke at have 

nogen Skade. Nogle Koste Kultjære var det eneste den trængte til. Der var nu kun at tage Ballast, 

Proviant og alt andet som var taget i Land. 

  Dette Eftersyn, med Ud og Indladning tog os kun 4 Dage og vi gik saa igjen paa Reise, haabende 

paa et bedre Udfald. Dagen efter var vi i Nærheden af Bugten som fører op til Danzigs Havnestad 

og vi beregnede hvad Klokkeslet vi kunde være der. Men det var nu skrevet i Skjæbnens Bog at vi 

atter skulde skuffes. I et Nu sprang Vinden om til Øst og faae Minutter efter blæste det en rygende 

Storm ledsaget af et Snefog saa vi ikke kunde see fra For til Agter. Der blev hurtigst klaarereret 

overalt. Vinden var nu stik imod til Danzig, Natten var forhaanden en general Storm og Snee i 

saadan Masse at vi ikke kunde kaste den overbord saa fort som den faldt. Der var ikke andet at gjøre 

end at lægge til Vinden for Stumperne og see Tiden an.  

  Det var Juleaften. Vi havde god Proviant af nysaltet Kjød og Flæsk og fuldt af Grøntsager. Vi var 

Alle opsat paa at faae noget Varmt i Livet oven paa Strabasen og det skuffede Haab. Kokken blev 

beordret at gjøre Fyr paa og Mandskabet gik som heller end gjerne tilhaande og Resultatet af fælles 

Anstrængelser blev at der serveredes en lækker Hvidkaalssuppe med behørigt Sul. Efter indtaget 

Maaltid blev Vagten sat, det halve Mandskab paa Dækket, Resten til Køies. Stormen og Sneen 

vedblev hele Natten og de næste Dage.  

  Endelig en Dag gav det en lille Klaring og vi saa et Glimt af Sverrig, men Bornholm vilde ikke 

vise sig. Da vi maatte antage at vi var i Farvandet, satte vi Cours efter Hammershus Fyr og var 

heldig nok til at faae et Glimt af det. Denne Oplysning lettede Humøret og Coursen blev styret efter 

Falsterbo. Stormen vedblev usvækket og der førtes kun de mindst muelige Seil. Da Dagen kom var 

vi passeret Falsterbo og det saae ud til at vi maatte drive i Land paa Sjælland men uagtet den ringe 

Seilføring, avanserede vi nord paa. Strømmen var meget stærk og vi naaede tilsidst op under 

Amager og gik til Ankers. Stormen var taget af og Luften blev nu afklaret og Sneen ophørt, men 

Frosten tiltaget. Efter et Par Timers Tid kom en Baad ud fra Dragør med stærkt Mandskab og tilbød 

at hjelpe os under Seil og bringe os op paa Kjøbhs Rhed. Tilbudet blev modtaget og hen paa Dagen 

naaede vi op til Trekroner. Længere kunde vi ikke komme for Is. Vi kom saa ind i Trekroners Havn 

og fortøiede. Vi fik der nogle rolige Dage og Nætter og bleve godt udhvilede. Dette varede en 6-7 

Dage. Det faldt ind med Tøveir og vi gik paa Søen igjen. 

  Vi naaede atter ned til Reserhoft hvor Vinden som tidligere kom os imod, men uden Storm og 

Snee. Briggen var en god Seiler naar der kunde sættes Alt til hvad trække kunde, og et stærkt og 

flink Mandskab var ombord. Vi krydsede paa Kraft og var saa heldige at naae op til Havnen i 
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Mørkningen og faa Skibets Halve Længde ind i Havnen og vel fortøiet. Havnen var fuld af Is. Næste 

Dag isede vi os længere ind i Havnen og laae nu sikkert for alle muelige Tilfælde.  

   Det havde været en Reise med Forhindringer. Den havde kostet meget Arbeide og 

mange Penge for al den Tidsspilde der var medgaaet. Afladerne var averteret om vor Ankomst. 

Weichselen var tilfrossen og Ladningen blev kjørt ned til os i store Fragtvogne, Alt i Sække og paa 

den Maade blev vi tilladte. Frosten havde imens lukket for os med Is, saa vort Ophold blev 

langvarigt, vistnok et Par Maaneder om jeg husker ret. Det var svært at faae Tiden til at gaae. Ved 

Skibet var saa lidt at gjøre der kunde forkorte Tiden. De lange Aftener var værst, indtil vi fik  i 

Sinde at gaae over i en Beværtning tværs over for os. Der fik vi varmt og Lunch, røg en Cigar og 

drak en Toddy eller 2. Værten var en tidligere Skibsfører som vi kunde faae en Passiar med. Han 

havde et Par Smaapiger paa 15/17 Aar som ogsaa tog Deel i Snakken da de mærkede at jeg kunde 

tydskes med dem. Jeg havde den Gang ikke glemt Sproget. Efterhaanden var Tøsene blevne saa 

fortrolige med os at de mødte hver Aften, og Faderen udeblev. De mødte med et Spil Kort og lærte 

os et Spil som vi stadig høvlede i. Forholdet blev efterhaanden som blandt nære Slægtninge. De 

betroede os deres smaa Hemmeligheder og spurgte igjen om Forholdene hjemme hos os. Den ældste 

hed Elvira som efter den Lilles Udsagn havde en Liebhaver i sin Schulmester og deraf udspandt sig 

mange smaa uskyldige Drillerier som lod til endogsaa at more hende. Den Smaa gav mig i al 

Hemmelighed et skrevet Vers som Elvira havde svaret paa Schulmesters Frieri der lød saaledes: 

 Ich mögte dir so gern sagen 

 Wie lieb Du mir im Herzen bist 

 Nun weis ich aber nichts zu sagen 

 Als das es ganz unmöglich ist.  

Endelig viste der sig Omslag i Veiret. Vandfadene bleve fyldte og Alt var klart til at gaae tilsøes 

næste Dag; men der blev endnu lagt os en Hindring i Veien. Om Natten var Vandet i Fadene frossen 

til Is og Dagen maatte benyttes til at hukke Isen i smaa Stykker med Kobeen, Jernstænger og andre 

muelige Redskaber. Efter at have fyldt Vand paa ny, gled vi endelig ud af Havnen og satte Cours for 

Bornholm. Udfor Christiansø kom en Fisker eller Lods paa Siden og spurgte om vi ikke vilde ind i 

Havnen og see Leiligheden an og Captainen gik ind paa Forslaget. Det var temmelig haard Frost 

men godt Veir. Vi kom saa til Ankers, men kun for en Dags Tid i hvilken vi morede os ved at see 

paa Edderfuglene som svømmede paa Siden af os saa frygtløse som om de var tamme Ænder. Efter 

dette korte Ophold gik vi igjen ud og naaede efter et Par Dage op paa Kjøbhavns Rhed, hvor vi lod 

Ankeret falde. Vore Seil maatte suppleres og andre skulde repareres. Det tog atter nogle Dage, 

hvorefter vi da endelig kunde afseile for Alvor. Vi passserede hurtigt Skagen, Nordsøen og den 

engelske Canal, hvor Kulden var meget følelig med Nattefrost. Det gik nu Syd efter og de stykke og 

ubeqvemme Søeklæder og Støvler forsvandt og hængtes til Tørring. 

   Captainen ville ikke gaae den lige Vei over Atlanterhavet i strid Modvind og 

Stormveir, men foretrak at gaae saa langt Syd ned at vi fik Kanten af Ostpassaten. Vi passere 

Synden om Assorerne og fik fat i Passaten. Her var varmt, deiligt Veir og smukt Vand som i 

Svendborgsund. Paa Siden af Skibet drev stadig Tang som indeholdt Masser af Fiskeyngel. 

Smaabitte Hummer og Sildeyngel. De fiskedes op med Tangen og rystedes op i en Balle. Det  

morede os meget at see, hvorledes den større fangede den mindre og aad den. Hønsene var glade for 

dem og aad dem med Begjær.  

  Denne yndige Seilads kunde dog ogsaa afbrydes i et Øieblik. Det var en Eftermiddag at Kahytten 

var storvasket og tørret op og Bordet i den Anledning gjort løs i sin Surring. Vi sad just ved 

Aftensmaden da der uden noget som helst Varsel, kom en Byge saa voldsom at vi skyndsomt sprang 

paa Dækket, fik Seilene strøget og rebet. Med Bygen fulgte nu stærk Lynild og Mørke. En Matros 

kunde ikke dye sig for at rive en Vittighed fra sig, han raabte ned at vi ikke skulde have Uleilighed 
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med at hendte Lanterne op, de kunde nok rebe foruden. Inden vi var færdig med Rebningen var 

Bygen forbi og Seilene blev igjen sat paa Kant. Vi gik ned for at fortsætte vort Maaltid, men hvilken 

Forstyrrelse vi fandt. Bordet var væltet og Tallerkener, Knive, Gafler, Glas, Smør, Peber, Flasker og 

Theeservise, Kjød og Flæsk laa i al stille Gemytlighed Side om Side, for en Deel dækket af Dugen 

der var paamalet adskjellige Landskaber. Det var dog ikke saa kjedeligt da det kun var et Stykke 

Seildug. Det værste var at vi ikke med Haanden fuld af Penge kunde løbe hen og kjøbe nyt Inventar. 

- Men Søfolk veed at hjelpe sig og saaledes ogsaa vi. 

  Før vi endelig fik Lods og kom ind til Newyork tilbragte vi en Nat i Golfstrømmen. Det var en 

alvorlig Storm, kulsort saa vi ikke kunne see hverandre paa Dækket, men hyppige stærke Lyn lyste 

igjen op saa det gjorde ondt i Øinene. Søen var meget oprørt, dog uden at bryde over Dækket, 

derimod havde den moret sig med at tage vor Hækjolle som vi aldrig mere saae en Shict af. 

 Vi kom saa endelig efter de mange Forhindringer til Newyork og blev fortøiede i et 

Aflukke der var bygget i Lighed med Creaturbaasene i vore Stalde. Det var Aar 1837 i en slet 

Periode. Det var vel nemlig Pengekrisen der var Aarsag til den Stillestaaen der var i Handel og 

Skibsfart. Banker var der nok af, men kun faae der nød nogen Tillid. Folkene fik en Søndag Landlov 

og gik ud i Beværtning for at spise og muntre sig ved en Grog. Da de gav Verten Penge, som bestod 

af en Papirseddel, gjennemsaa han en Bog, hvor Bankernes Caracter var tegnet. Banken der havde 

udstedt var daarlig Annonceret. Han gav dem Sedlen tilbage og foregav at han ikke havde Mynt at 

give igjen, lod dem saa gaae med Mad Drikke og Seddel, de kunde komme en anden Dag og betale. 

Jeg troer de glemte det. Søfolk, Arbeidere og Bøller i Overflod drev om paa Gader og Stræder og 

ved Havnen. Al Virksomhed laae stille, undtagen hed det sig ved Aften og Nat var der noget mere 

livligt, men det var Bølleforretning. De sloges, plyndrede hverandre og naar det knep brugtes 

Kniven og Svingbollen. Denne Sidste var en Blykugle, stor som et rundt Hønseæg udmerlet med en 

String til at tage op over Haanden. For at følge Stedets Skik kjøbte vi en Lignende. So ein Ding 

musten wir auch haben. Der blev dog ikke Brug for dette eftertrykkelige Vaaben, da der ikke var 

noget fristende at gaae i Land efter ved Aftenstide. 

  Den Smule jeg saa af Byen gav ikke Tegn paa en stor Bye. Med Undtagelse af en enkelt Gade, 

hvor der fandtes nogle større Bygninger opførte af Granit var Alt det andet Byggeri smaat og 

planløst og Gaderne, nogle stenlagte, andre grusede. En dansk Mursvend kom ombord for at hilse 

paa Landsmænd og spørge om nyt fra Hjemmet. Jeg kjendte baade ham og hans Forældre og 

Glæden var stor da jeg kunne melde at de levede begge. Han gav mig nogle Dollars med hjem til de 

gamle fattige Forældre, der med overvældende Glæde modtog denne Kjærligheds Bevidning af den 

langt fraværende Søn. 

  Vi var udlosset, men at faae en Hjemfragt var umuligt. Alt laae stille; dog var det livligt om Natten 

med hyppige Ildløs, en Nat endogsaa i vor Nærhed. Captainen skulde nu have Fragten betalt men en 

Vexel paa et europæisk Firma vilde være vanskeligt at faae accepteret og for contant forlangtes 17% 

Afdrag. Capt. kom mindre glad ombord med den Forklaring og vidste ikke hvad han skulde gribe 

til.  Det faldt mig ind at Varer af forskjellig Slags maatte være billige paa Stedet og jeg raadede til at 

blive bekjendt med f Ex Kaffeprisen. Det er en Courant Vare der er altid salgbar hjemme. Dette 

Forslag gik han ind paa og en Mængde Kaffesække kom ombord, og desforuden Ballast. Da vi 

ankom til Kjbh blev Kaffen strax solgt. 

    Dagen før vi afseilede fra NewYork oplevede vi en grinagtig Forestilling som endnu 

efter saa mange Aars Forløb staaer levende for min Fantasi. Ombord havde vi 5-6 Høns og 2 Haner, 

af hvilke den ene var en i høi Grad stolt Karakter, der altid optraadte meget selvbevidst, han var 

smuk af Gestalt, brillant Paaklædt, hans Optræden over for Damerne mønsterværdig og var i det 

Hele deres Jens. Den anden Cavaler var det modsatte. Staklen var overseet af Damerne og kuet af 

den statelige Medbeiler. I de mangfoldige Fægtninger der bestod imellem de to, mistede den 
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Foragtede stadig flere eller færre Fjer af Halsbeklædningen og naar han nærmede sig det andet 

Kjøn, fulgte de Exemplet og plukkede Fyren end mere, saa han tilsidst ikke havde en Fjer paa hele 

hans Hals. Men pludselig var der foregaaet en mærkelig Forandring med den plukkedes Holdning, 

han optraadte som en Sultan over for Damerne sparkede ud med Been og Vinger, tillod sig 

endogsaa at gribe efter dem og gjøre Forsøg paa at holde dem fast. Dette Væsen hos ham vagte 

Opmærksomhed og man saa sig om efter den anden Herre; men han saaes ikke paa Dækket eller i 

Buret, saa blev der søgt udenbords, og meget rigtig laae han i Vandet, men død som en Sild. En 

Duel maa have funden Sted og den pjaltne har baaret Seiren Hjem. Han var nu pludselig bleven en 

rigtig Person i Hønsecolonien. Hele Mandskabet og tillige Hønsene saa med Forbauselse paa hans 

Optræden. Hønsene flygtede for ham som et Spøgelse, og det kan heller ikke nægtes at de kunde 

have Grund dertil. Men det gik her, som Dikteren har skrevet "Om dig Nogen Karper byder og du 

faaer kun tørre Jyder, bliver du lidt flau derved, men har du en sulten Mave og ei anden Mad kan 

have, gaaer den tørre Jyde ned."26 - Saaledes betragtede Hønsedamerne ogsaa Situationen, og der 

indtraf snart igjen normale Tilstande og Hanens Paaklædning blev efterhaanden anstændig, men 

hans Overbevisning om at han var ene og uundværlig svigtede ikke. Han gererede sig som en Sultan 

overfor sit Harem, og maaske noget mere Kavalermæssig. 

  Vi var nu atter gaaet til Søes og satte Cours efter den engelske Kanal, som vi uden Uheld passerede 

og nærmede os nu daglig vort Hjem. I Atlanterhavet  tildrog sig dog en Begivenhed som jeg ikke 

kan undlade at beskrive. Iblandt Hønsene var en ældre Høne som en Dag kom uheldig under et af 

Underseilene, og den Vind som følger Seilet med stor Kraft, lammede Vingerne og den faldt 

udenbords. Der blev strax gjort klar til at vende og en Mand beordret til at fires ned i en Ende Toug 

for at gribe den. Men Skibets Boug trykkede Vand og Høne saa langt ud at Grebet efter Hønen 

mislykkedes. Manøvren maatte gjentages og Hønen blev bjerget men ogsaa paa høie Tid. Den var 

vaad som en Karklud og der tvivledes om dens Liv. I Kogehuset var ikke Fyr, men en god Deel 

varm Aske under Risten, og paa denne blev det stakkels Dyr anbragt paa noget Værk. Den sad 

ganske rolig ventende paa Udfaldet, som efter et Par Timers Forløb var overordenlig godt. Den 

gamle  kom nemlig uden Opfordring spadserende ud paa Dækket, som om intet ondt var hændet 

den. Der blev nu særlig kjælet for den og der var især et Kjæleri som den holdt meget af. Man satte 

sig paa en Bænk eller paa et Rundholt, tykkede lidt Brød blødt og lagte det paa Tungen. Naar det var 

forberedt, kaldtes den frem, man strakte et Been ud som Hønen entrede og spadserede fra op paa 

Brystet og standsede til man aabnede Munden og rakte Tungen frem, og med den største 

Varsomhed, pillede den Tungen reen. 

  Hvilken Tidsfordriv og Glæde kan man dog have af at omgaaes Dyr af flere Arter i den lille 

Verden et Skib indtager. I det lille Rum mødes man uafbrudt, man kjæler for det, leger med det, 

delikaterer det af og til med en Smule Lækkert og dets Taknemmelighed er uden Ende. Selv de 

forskjelligste Arter af Dyr blive gode Kammerater, selv Dyr som af Naturen ere Fjender, kan blive 

de bedste Venner og more sig med hverandre. Jeg havde en Gang en Hundevalp og en Kattekilling 

ombord som legede sammen den hele Dag, og efter at været blevne trætte faldt i Søvn i den yndigste 

Omfavnelse. Kun naar en Høne ruede sine Æg og den fik de nydelige smaa Kyllinger frem, da taalte 

den ikke Spøg. Kom Dækshunden blot et Skridt længere agter ud end det behagede Hønen, gik den i 

flyvende Fart lige i Synet paa den, og Hunden gjorde strax omkring og pilede afsted hurtigst den 

kunde. Ved Omgang med Mennesker i saa indskrænket Rum, udvikles Dyrets Forstandsevner, de 

forstaae en Deel af Sproget, af Øinenes og Minernes Udtryk, og finder de disse urimelige og 

strænge, logre de og bede paa deres Maade om Forladelse og et venligt Klap giør dem glade og 

lykkelige.  

                                                           
26 Citat fra Wessels: Kierlighed uden Strømper, 1772. 
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  I aaben Sø kan Duer faae Visit fra Skibe som er meget langt fra os, og omvendt, men vender 

pligtskyldigt tilbage igjen hver til sit Skib. Selv Grise kan ved længere Samliv med Mennesker 

ombord være ret morsomme. Jeg kjøbte en Gang et Par i England, som en Forpagter herhjemme 

ønskede til at forbedre Racen med. Jeg fik lavet et Logis paa Dækket, hvor de befandt sig meget vel. 

De spadserede om Dagen frit paa Dækket, men holdt stadig udkik med Blæst og Søgang, hørte de 

en Søe bryde sig paa Siden af Skibet ilede de i den største Hurtighed ind i deres Hus og naar de 

forstod at Faren var forbi kom de igjen tilsyne. De kom i Behold til Bestemmelsesstedet. En anden 

Gris var kjøbt som ganske lille men voxede op til en temmelig stor Fyr og gik ligeledes løs paa 

Dækket som en Hund. Da vi kom Nord paa og det blev koldt fandt den paa at varme sin Næse paa 

en egen Maade og da vi opdagede paa hvad Maade det kunde gjøres hjalp vi den dermed. Vi lænede 

os op til en eller anden Gjenstand med Ryggen mod Grisen og den kom saa og stak dens lange Næse 

ind imellem vore Been, ret sindrigt af en Gris. Den samme Kammerat havde lagt Mærke til at 

Andenstyrmand altid havde et stort Forraad af Nødder i sin Stortøie. Det traf sig saa en Dag at der 

skulde rebes og Stortrøierne bleve tagne af og lagt tilside. Medens der rebedes tilveirs fandt Grisen 

Trøien med Nødderne og holdt et saa ypperligt Maaltid at Styrmanden kun fandt lutter Skaller. 

Kjærnerne var gaaet i Grisens Mave. Vi grinede men Styrmanden galede. 

  I en af Middelhavets Byer fik vi en Abekat som gjorde al den Fortræd den kunde overkomme og 

der vankede af og til Klø, men som oftest undslap den ved sin store Behændighed, den løb fra den 

ene Mast til den Anden paa Mellemstage og hvad der var forhaanden. Dens Evne til at klattre var 

mærkværdig. Det var Vinterdage og koldt, og Aben var kuldskjær og fandt saa paa at stjæle sig ned 

i Folkelukafet og krybe ned under Dynen hos Matroserne, men vilde de smide ham ud saa beed han. 

De fandt tilsidst Medlidenhed med Stymperen og lod ham ligge. Da vi kom Hjem fik en Mand af 

Besætningen den foræret. Den fik Stade i en Hestestald og tilbragte den meste Tid paa Ryggen af en 

Hest, særlig om Vinteren. 

 Rejsen fra New York til Kjøbenhavn optog 40 Dage. Efter et kortere Ophold droge vi 

igjen afsted til Danzig, hvor vi skulde have en nye Fokkemast der var raaden i Toppen. Dette tog 

ikke lang Tid, og imidlertid sluttedes Fragt med Trælast til Havre de Gras27. Reisen gik sin jevne 

Gang med godt Veir uden nogen Tildragelse der er værd at omtale. Ladningen blev losset. Vi gik 

strax efter til Søes og satte Cours efter Hjemmet og lagte op for Vinteren. 

  I Havre de Gras traf jeg dog tilfældig paa et gammelt Bekjendtskab, som jeg dog ikke fik Leilighed 

til at vexle Ord med. - Gienstanden var Mathilde Hertz fra Svendborg; Datter af Enkemadam Hertz  

[jvf. s. 21]. (Man huske at den Gang var der ingen Fruer i den almindelige Borgerslægt). 

 

                                                           
27 Havre de Grace er identisk med Calais. 
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Ovennævnte Mathilde var ikke meget anseet i Svendborg, men var desuagtet en meget begavet, 

snild og inteligent Pige. Jeg saae hende paa Dækket af en Passager Damper en Aften. Damperen var 

stærkt oplyst og vi var 2 om at overbevise os om at det var hende. Hun saae ud til at være 

Opvartningsjomfru og ingen skulde ane at hun senere svang sig op til Grevinde Berthier og kom til 

at leve i et Palads i Paris. - Maaske har Greven havt Leilighed til at see hende paa et Dampskib og 

bleven forliebt i hende og taget hende med sig. Hun henlevede adskjellige Aar med ham men han 

ægtede hende tilsidst. - I Grevens Palads samledes en Mængde første Klasses Mænd af forskjellige 

Anskuelser i politisk Henseende. Hun gav den Uinteresserede, hvad Politik angik. Hun talte godt 

Fransk, var livelig og munter i sin Underholdning og spøgede med deres polittiske Kampe, uden at 

ahne at hun gjemte hvert Ord. Hun var ligefrem Spion for Hoffet og maatte give Møde derop for at 

berette hvad hun havde hørt. Greven maatte ægte hende tilsidst for at hun kunde have Adgang til 

Hoffet, og optræde i Hjemmet som det sig burde mellem de fornemme Herskaber. Greven døde og 

efterlod hende en storartet Formue, hvoraf hun testamenterede Svendborg en større Sum hvis Renter 

skulde anvendes til Brudehjelp til ubemidlede Piger af honette Borgerfamilier. Jeg veed ikke om 

hun lever endnu. 

 

Den første Reise jeg gjorde med Brig Prindsesse Caroline Amalie  [jvf. s. 36] har jeg aldeles 

forglemt at medtage blandt mine Erindringer til Søes. Det var saa vidt jeg husker 1834. Skibet fik en 

Deel Eftersyn og blev pudset og malet. - Der var sluttet Fragt til Algier med en Ladning Byg at 

indlade i Kalundborg. - Det gled hen i Forsommeren før vi kom afsted og fik Ladningen indtaget. 

Det var jo en behagelig Reise paa denne Tid af Aaret og magelig tillige, da Veiret var roligt og 

varmt. Der indtraf ikke Noget i Særdeleshed, foruden Navigeringen og Tilsyn med Seilstilling og 

Eftersyn af Rigningen. Først da vi kom saa langt Syd paa som til Flyvefiskenes Hjemstavn, morede 

vi os ved at see disse smaa tumle sig og i Springene hæve sig Favne høit over Søerne i en 

forbausende Fart ved Hjelp af store Finner, der gjør Tjeneste som Vinger. Denne Leg ophørte da vi 

naaede Middelhavet. Vi nærmede os nu den afrikanske Kyst med roligt Veir og smult Vande. En 

Aften blev det helt stille og Tanken om Overfald af marokanske Røvere steg op i os. Lade os 

plyndre og oven i Kjøbet lade os slaae ihjel uden Modstand kunde jeg ikke finde mig i. Jeg 

undersøgte derfor vort Rustkammer og fandt at vi var i Besiddelse af 5 brugelige Bøsser og 

tilstrækkeligt Rævehagel og Krudt. Disse Vaaben tog jeg op paa Dækket og pumpede og gjorde dem 
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rene. Jeg ladede dem saa og gjorde Aftale med en ung Mand som var noget øvet i at bruge en Bøsse, 

at jeg vilde skyde og han lade hurtigst muelig. Det øvrige Mandskab skulde holde Haandspager og 

andet lignende Redskab parat paa Steder hvor de var let tilgjængelige og ingen Lampe tændes 

foruden den ved Kompasset. Saaledes beredte gik vi Natten imøde. Men den blev rolig uden nogen 

Afbrydelse. Med Dagen kom der Luft og vi naaede op til Algier og gik til Ankers. At vore 

Tilberedelser til at afslaae en Entring ikke var Overflødige fik vi ved Ankomsten at vide, idet et 

mindre fransk Skib for 12 Dage siden var bleven plyndret paa Kysten. - En Baad med Beduiner laae 

i Nærheden af os, han forhandlede Melk, Høns og Duer, og en af de Sidste aflagte Visit hos Vore 

som Eieren strax bemærkede og han kom ombord for at faae den tilbage. Jeg var just ifærd at udtage 

Ladningerne af Bøsserne. Han iagttog denne Forretning med megen Opmærksomhed og da de store 

Hagel kom frem, gjorde han ved Tegn tilkjende at de vilde gjøre en fæl Virkning i det de spredte 

omkring og gjøre det af med Flere. Han fik sin Due og stak af. - Vi blev af Consulen formanet til 

ikke at gaae uden for Byen da vi let vilde blive pillet væk af Beduiner som kunde ligge skjulte paa 

Kysten.  

   Losningen paabegyndtes; Ladningen var bleven varmet og det var nødvendigt at tage Søstøvler 

paa for at modstaae Varmen i Bygget og det var meget kort Folkene kunde opholde sig dernede. Der 

blev saa engageret en Flok Tyrker som vi troede bedre kunde taale Varmen men det hjalp ikke, efter 

faae Minutters Ophold i Lasten, kom de stønnende og fik Piben tændt. Det næste Sæt afløste, men 

da hver Tørn i Rummet kun kunde vare nogle Minutter, saa skred det kun langsomt frem. 

Ladningen kjøledes imidlertid mere og mere af, og jeg fandt da at vores egne Folk helst maatte 

arbeide under Dækket og de leiede Folk bleve sendte hen for at tage mod Bygget, som 

transporteredes i vor egen Baad og var fyldt i Sække. Lagerpladsen var en lang steensat Mole. Der 

var ingen Beskyttelse paa Broen og Følgen deraf var at meget af Kornet raslede uden for og gik til 

Bunds, særlig om Natten. Det tordnede og lynede og regnede voldsomt hver Nat og derved skyllede 

Bygget uhindret i Søen. Der var fra Modtagernes Side ikke det mindste Tilsyn. Ladningen var 

bestemt til Hestefoder og blev vel i Officerernes Øine betragtet som en temmelig værdiløs 

Gjenstand. Ladningen var nemlig indkjøbt af den franske Regjering.  

   Det var 1834 vi ankom til Algier altsaa 4 Aar efter Byens Indtagelse. Med 

Undtagelse af nogle enkelte Gader, som Franskmændene havde udvidet, fandtes der ikke andre 

Forbindelsesveie end smale Gyder eller Stræder, saa snevre at netop et Menneske og et Æsel med 1 

Kurv paa hver Side kunde passere hver andre. Husene var grundmurede og saa ret sufisante ud, man 

havde ikke et eneste Vindue til Udsiden de vare anbragte ud til Gaarden. Fruentimmer maa ikke 

lade sig see uden aldeles tilslørede, end ikke en gammel fattig Kone, som bad om en Almisse var til 

at formaa at hæve Sløret for en saadan Gave men gik rolig videre. - Jeg saae saare lidt af Byen, der 

var heller ikke meget at see uden de nøgne Husmure og man kunde hverken til Høire eller Venstre 

faae Syn paa noget Andet. Desuden vilde man uden Lods neppe finde tilbage igjen. Under 

Beleiringen er der rimeligvis skudt en deel Bygninger ned, og det er vel paa saadanne at de Franske 

har ryddet Tomterne for at faae lidt Lys ind i den tætbyggede Bye.  

  Commandanten faldt under Beleiringen, men hans Enke levede og boede i Hus med den danske 

Consul Carstensen28,  for hvem hun ganske vist ikke tilslørede sig til daglig inden Døre. Denne 

Dame havde aldrig været ombord paa et Skib og for at kunde opnaae dette, maatte det skee i største 

                                                           
28 Det kan ikke passe som her fortalt. J. A. Carstensen (1783-1853) var generalkonsul i Algier, men kun 

indtil 1831, hvor posten inddroges som følge af franskmændenes erobring af byen året forinden, og hvor han 

vendte hjem til Danmark. Han blev gift i Algier 1811 med Anna Magdalene Ulrich, og dette ægteskab blev 

bekræftet i Kbh 1834. Han havde tre sønner, bl.a.Tivolis grundlægger Georg Carstensen, men ingen af dem 

var consuler eller blot i Algier i 1834.  
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Hemmelighed. Consulen henvendte sig derfor en Dag til min Captain om i Fælledsskab at udtænke 

en Plan til uden Fare at faae hendes Ønske opfyldt. Consulen skulde anskaffe en Herredragt med 

Flipper og høi Hat, Stok osv. Skibets Storbaad blev udstyret paa det bedste og mageligste. Capt. 

skulde have Kommandoen paa Fartøiet med 4 Sluproere, og til et aftalt Klokkeslet skulde Baaden 

lægge til det aftalte Sted. Det blev forud saa smaat omtalt at en fremmed Doctor vilde have Passage 

til Europa med vort Skib, men at han dog først vilde undersøge om det havde de Beqvemmeligheder 

som han fandt tilstrækkellige.  

  Baaden med Doctoren ankom saa paa Siden af Skibet som var tomt og laae høit paa Vandet. 

Fallerebstrappen var hængt ud og dobbelt Fallereb saa der efter vores Formening var en saa magelig 

Entring som kunde præsteres. Men for Doctoren var det desuagtet meget Besværligt at entre op. 

Han maatte støttes baade for og agter og halvt slæbes op. Men paa Dækket kom han tillige med 

Consulen og ned i Kahytten ligeledes. Der sad nu Doctoren i Sofaen, saae sig om og udfandt vist 

hurtigt at hvad han saae var Værd hvad han havde døiet paa Touren forud af Angest for en 

Opdagelse af hans Kjøn. Captainen havde holdt denne hemmelig baade for mig og Mandskabet, og 

vi beklagede os over hvad Bryderi denne Passager vilde forvolde os. Der var ikke beredt af Spise 

eller Drikke for Doctoren, kun et Stykke Sukker fik han at patte paa. Skibet rullede lidt og han 

begyndte at blive søesyg og vi fik ham skyndsomst op paa Dækket og ned i Baaden, den satte af 

med Doctoren som ikke saaes mere. - Den ene af disse Brødre Carstensen anlagte fra Begyndelsen 

Tivoli.   

  Vi var nu færdige til at afgaae, undtagen at indtage Ballast, men denne maatte vi selv 

grave i vor Storbaad uden for Byen, temmelig langt borte og det tog os en temmelig lang Tid, før vi 

fik det fornødne Kvantum. I den stærke Varme benyttedes den mindst muelige Beklædning og 

særlig Strømper og Skoe brugtes ikke. En Dag fik jeg et Stik af et giftigt Insekt, som foraarsagede 

en heftig Kløe, som ved stadig Irritation blev til et hæsligt Saar som ikke vilde læges. Jeg ændsede 

det ikke, men lod Sol og Grus have frit Spillerum. Ombord fik vi tilsidst en kostbar afrikansk Hest 

og en Kavallerist til dens Opvarter og vi stak saa endelig tilsøes i en smeltende Varme med laber 

Kuling og Middelhavet saa roligt og blankt som i et Gadekjær.  

  Endelig naaede vi vort Bestemmelsessted Marseille, hvor vi haabede at faae en Fragt. Hesten og 

Oppasseren kom i Land og Captainen gik stadig i Forventning om at faae Fragt, men uden Resultat, 

men den ene Dag og den ene Maaned forløb efter den anden, men endnu ingen Fragt. Sommeren og 

Efteraaret og tilsidst Vinteren gled fra os, indtil vi tilsidst i Begyndelsen af Foraaret opnaaede at 

slutte Fragt til Petersborg med en meget sorteret Ladning hvoraf en Deel var Svovl som kostede os 

mange Taarer.  

  Det var en forsmædelig Tortur at ligge stille hen i den lange Tid, og Forandringen af Temperaturen 

fra 30o Varme til Frost og Snee var meget nær ved at gjøre det af mig mig. Mit Been vilde ikke 

læges, som ikke var at undres over, da jeg stadig gik uden Strømper. Tilsidst blev jeg da ogsaa syg 

af Forkjølelse og maatte have Lægehjelp. Jeg fik nu, vistnok mindst 50 Igler anbragt paa Underliv 

og Hals, og i det Par Dage jeg laae ombord var det en Mængde Blod disse Smaadjævle sugede af 

mig. Doctoren erklærede saa at jeg maatte i Land for bedre at kunde tilsees. Han havde et godt 

Værelse ledigt og der blev jeg saa bragt hen. Der laae jeg saa i 3 Uger i en sløv Tilstand uden 

Smerter og uden Tanke om Liv eller Død. Ved Siden af mit Logement var et Skræderi, hvor de sang 

af og til og tillige pressede deres Sytøi, men en Dag havde de fyret saa stærkt under Pressejernet at 

der gik Ild i Væggen saa den glødende Ild var imellem mig og Værkstedet. I en Hast kom 

Brandmandskab tilstede, og det var ingen ringe Adspredelse for mig at see paa Ilden og disse 

uniformerede Herrer, som i en Hast fik Ilden slukket. Med den største Ligegyldighed iagttog jeg 

Ilden uden nogen Tanke om det vedkom mig. Jeg henlaae fremdeles stille og rolig, levede af 

Medicin og forslog Tiden med at høre paa Gadelarm og andre Lyde. Min Tunge var som  fineret 
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med Bark. Hver Morgen kom en Mand op fra Skibet for at forhøre om jeg var levende eller død. Da 

han en Morgen fremstillede sig, spurgte jeg ham om han havde en Skraa tilovers. Jo det havde han 

og langede mig den. Lidt efter kom Lægen med Aparater til en Aarladning, men undersøgte først 

min Tunges Tilstand. Men jeg glemmer ikke hans Forbauselse ved Synet af den. Han slog den ene 

Haand i den Anden og spurgte om hvad her var foregaaet. Jeg maatte frem med Corpus delictis; han 

rystede misfornøiet paa Hovedet og forbød Gjentagelse af denne nye Cour. Men mærkværdigt nok 

var jeg fra dette Øieblik rask, men en vældig Hunger indfandt sig og lod hver Morgen indsmugle et 

Frandsbrød i Hatten paa Manden fra Skibet. Dette Brød slugtes i stor Hast før Doctoren kom. 

Kræfterne tog hurtig til og efter faa Dages Forløb spiste jeg ved Familiens Bord, men med 

Formaning om ikke at spise for meget. Jeg tænkte I skulde bare vide hvad jeg allerede har nydt til 

Frokost. - Saaret paa min Fod var nu ogsaa lægt og efter Forløb af en 8 Dagstid fik jeg Tilladelse til 

at tage ombord, hvor Skibskosten snart gjengav mig Kræfter og Humeur. Captainen var ikke vel og 

afløste mig hos Doctoren, men for en kortere Tid. 

   Under den lange Tid jeg henlaae uvirksom i Marseille var jeg yderst sjældent i Land. 

Som en  Undtagelse blev jeg med en Styrmand fra et Faaborg Skib og en Volentør fra vort eget, 

enig i at gaae lidt længere op i Byen. Det var Aften men Lygterne lyste klart. Vi passerede et Locale, 

hvor en Mand paa et Caterer gjorde en Deel Bevægelse med Armene og gestikulerede ivrigt. Vi sad 

ganske  rolig og drak en Flaske Viin, og saae paa Manden, der saa vidt vi kunde skjønne, skulde 

agere Stærkmand. Da vi havde tømt vor Flaske gik vi rolig vor Vei, og fandt ikke noget findligt i at 

hele Publikum fulgte bag efter os, vel omtrent en 30-40 Mand stærk. Nogle af dem nærmede sig i 

Ryggen paa os og gjorde Miner til Findlighed. Faaborgmanden fik et lille Knivstik bag det ene Øre, 

men uden Betydning, og en lille ubetydelig Person, jeg vurderede ham for Skræder, saa Leilighed til 

at slaae Hatten af mig som dog strax blev optaget af min Kammerat og igjen anbragt paa sit Sted. 

Denne smaae Fyr fik jeg imidlertid i Bringen og holdt ham ud fra ham, som en Stødpude mod fleres 

Anfald. Vi 3 Mand høi gik Baglænds, og Forfølgerne tæt paa Livet af os. De paastod at vi var 

Engelskmænd som nogle Aftener forud havde pryglet nogle Franskmænd. Saa godt som jeg kunde 

betydede jeg dem at vi vare Danske og vilde de følge med ombord vilde jeg slaaes med dem en for 

en saa mange som vilde med. Men ved disse Underhandlinger avancerede vi stadig og da en større 

og bedre oplyst Gade aabnede sig for os, sakkede Bagtropperne af. Situationen bedrede sig og kort 

efter standsede den anden Afdeling, trak sig tilbage og Farvandet var reent.  

  Jeg gik en Aften med en Styrmand fra Troense ind i en lille Beværtning hvor en ung Pige gjorde 

Opvartning. Han kunde ikke et Ord fransk, men kunde dog ved ringe Fagter lade forstaae at han 

vilde have sig en Dram. Hun opvartede med en deligkat Likør med en Blomme i. Denne Drik kaldte 

han en Fjært. Jeg forbausedes da han gav Ordre til 2 Fjærte og og hun bragte de 2 Glas saa vævert 

og glad, uden Anelse om noget aparte. Han konstaterede med en vis Stolthed at han dog havde lært 

saa meget fransk at han ikke behøvede at vansmægte af Tørst. 

  Jeg kan ikke undlade at bemærke at min brave Doctor var gift med en Bornholmerinde men 

hvorledes det var gaaet til fik jeg ikke rigtig Rede paa. Hun havde sandsynlig gjort en Reise med sin 

Fader og saa gjort Bekjendtskab med Doctoren, maaske denne kan være hentet til en eller anden 

ombord i Skibet. Hun var en lille kjøn og livlig Person og jeg forbausedes da hun paa Dansk sagde 

mig at hun forstod at bage Pandekager. Doctoren havde en Medhjelper, et ungt Menneske som han 

læste med og lærte at lave Medicin og Pulver. Han kunde lidt Tydsk skjønt han var født Spanier. 

Det var mig meget behageligt at kunde pludre med ham. Han forærede mig en nydelig Kokusnød 

som var taget ud og i Nødeskallen var af en Neger i Vestindien indskaaren noget kunstfærdig med 

Buske, Mennesker osv. Den er nu i min ældste Søns Besiddelse. Den er til at bære i en Snør, og et 

Mundstykke til at drikke af. - Jeg har i sin Tid nogle Gange benyttet den som Jagtflaske. Den vagte 

forbausende Opmærksomhed. 
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  Endelig slap vi da ud af den lange Indespærring og kom igjen i vort Element og 

indaandede med Velbehag den friske Søluft og varetoge vor vanlige Dont paa Dæk og Rigning. 

Reisen gik godt uden nogen særlig Forhindring. 

 

Fra Kjøbenhavn gik det videre ind i Østersøen indtil vi kom op i Finskebugten, hvor der viste sig en 

Deel Drivis, som daglig tiltog i større Mængde, ligesom ogsaa Taagen blev tykkere og tykkere. Efter 

at have arbeidet os til Hogeland, en Øe i Finskebugten29; der fandt vi en Vaage uden synderlig Is, 

men ogsaa saadan en Taage saa tyk at vi ikke kunde see fra Agter til For. Det var aldeles stille og 

smult Vande. At der var Masser af Skibe omkring os var tydelig ifølge den forskrækkelige Musik 

der blev leveret. Nogle slog med Hamre eller andre Instrumenter paa Ankerne, andre blæste i Horn 

eller Trompeter kort sagt, de umagede sig paa alle Maader for at tilkjendegive deres Nærværelse, 

men Ingen kunde see sin nærmeste Nabo. Der var ikke Vind skabt og enhver maatte beholde sin 

Plads. Saaledes laae vi i flere Dage og Nætter. Endelig kom der en let Vind og Taagen lettede sig og 

et forbausende Syn viste sig for os: 70 Skibe talte vi i Vaagen den ene tæt ved den anden. Var der 

kommen Luft og Taagen vedblevet, vilde der blevet et forfærdeligt Virvar. Skibene vilde være raget 

sammen i hinanden og foraarsaget meget Haveri paa Skrog og Riggen. Nu var vi Alle slupne 

heelskindede derfra. 

  Der opstod nu et Veddeløb om at komme først, Drivis var der endnu en Mængde af og der maatte 

holdes skarp Udkik og styres alle muelige Courser for at slippe igjennem de Aabninger der viste sig. 

Det ene Skib spærrede Aabningen for det andet og først efter et Par Dages Slid og Møie, slap vi ind 

til Kronstad, hvor vi saa blev liggende og lossede vor Ladning, der var nemlig ikke engang saa dybt 

Vand at Skibene kunde flyde op til Petersborg. Men her svigter min Hukommelse mig idet jeg ikke 

mindes hvad vi indladte, jeg synes det maatte være Been, men hvor vi gik hen med dem husker jeg 

ikke. Men lad saa være.  

   Men i Sommeren gik vi paa Reise til Archangel, for derfra at bringe en Ladning Tjære 

til Holland. Det var en interesant Opreise. Oppe omkring Nordcap gik Solen ikke ned, den var et 

godt Stykke over Horisonten. Jeg maalte flere Gange dens Høide og udregnede derefter Breden vi 

befandt os paa. Af og til gjorde en mægtig stor Fisk en Visit. En Nat kom saadan en Fyr os nær paa 

en 20/30 Alen, det var en umaadelig Colos, næsten lige saa stor som Skibet. For at see hvad 

Virkning Hagelkrud gjøre paa den, sendte jeg den en Bøsseladning. Om den forsvandt paa Grund af 

Hagel eller af Knaldet, veed jeg ikke men den gjorde en hurtig Bevægelse og forsvandt. Fra 

Nordcap og hen til Cap Svetvids30, Indsejlingen til Det hvide Hav, var det særlig koldt om Natten. 

Vinden var imod og blæste uafladelig til dobbelt Mersseils Kuling. Efter en halv Snes Dage var vi 

inde paa Hvidehavet og med det samme blev Luften mere og mere varm, og der saaes ikke mere 

Snee paa Landet.  

  Da vi nogle Dage senere lod Ankeret falde ved Archangel og Seilene var beslaaede, foretog vi en 

Storvask idet vi sprang overbord og skruppede Huden saa reen som den uden Sæbe kunde blive. 

Archangel havde ikke mange Bygninger, og disse laae i Reglen uden Naboer eller Gjenboere. 

Steenlagte Gader var der ikke, men derimod nogen Gangstier af ophøiede Planker. En Beværtning 

var der dog og i dette et Billard, som vi kunde benytte saalænge vi ville uden at betale for i Timevis. 

Det var et behageligt landligt Sted, ikke mange Huse men destomere Træer og Buske, Korn og 

Græsmarker. Der var virkeligt smukt og Menneskene var vakre og forekommende.  

                                                           
29 Den historie har han tidligere fortalt, jvf. s. 35. Dette er et eksempel på, at han ikke altid har kunnet 

placere de begivenheder, han husker, i den rigtige kronologiske sammenhæng. 
30 Må være Swatvi Næss på Kola Halvøen. 
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  Vi fik efterhaanden Tjæretønderne ombord og da Alt var klart, stak vi atter tilsøes. Baade ved Ind 

og Udseiling af Hvidesøen morede vi os ved at betragte Selhunde som i Tusindvis dukkede op og 

betragtede os med lige saa stor Nysgjerighed, som vi dem. I en stor Udstrækning var Vandet fuldt af 

den umaadelige Masse, Hoved ved Hoved. Men komme dem nær kunde vi ikke.  

  Oxekjød var i Archangel meget billigt og Qvaliteten udmærket, saa vi forsynede os rigeligt med 

denne Vare. Et stort Stykke til Beauf hængte vi op paa Bramrakningen og hentede derfra hver 

Morgen saa meget som vi behøvede til vor Beauf. Veir og Vind begunstigede os, og efter 3 ugers 

Forløb ankom vi til Dortret [Dortrecht]  i Holland, hvor Tjæren skulde losses. Efter 

Tilendebringelsen sattes Cours efter Hjemmet, hvor Briggen skulde have et Eftersyn. 

 

 
 

5. Kaptejn på sluppen Agnete 1838 

En Skibstømmermester R. Møller, Broder til min hidtidige Rheder, tilbød mig at føre en Slub hvis 

Fører skulde have et større Fartøi. Min Capt. havde faaet en Actie i en ny Skonnert, som var nær 

færdig og forlod derfor sin Plads i Briggen. En yngre Mand af den gamle Slægt skulde gaae ombord, 

som ny Fører. Men L. Møller fik alligevel Skrupler fordi han deels var mig lidt Letsindig og 

fremmed for Skibet. Der blev derfor aftalt imellem de to gamle Brødre at jeg skulde blive en Reise 

endnu med Briggen og efter endt Reise saa først forlade Skibet og overtage Førelsen af Sluppen. 

 Det laggede mod Vinteren og da der ikke var noget for mig at varetage, tog jeg en 

Tour til Jordløse for at see Slægt og Venner og presentere mig for dem, og tillige for at pleie min 

Jagtlyst. Men denne Plan tog en brat Ende. Der forløb nogle Dage i Forventning om de Bedrifter jeg 

vilde udføre som Nimrod [en vældig jæger] og var om Aftenen gaaet til Køies og overveiede hvor 

jeg næste Morgen skulde have Held til at hilse paa min letbenede Ven Morten, da der kom Bud at 

en Stafet fra Svendborg var kommen gaaende den lange Vei med et brev til mig. Jeg var hurtig af 

Fjeren og aabnede Skrivelsen. Den indeholdt i Korthed, at Fragterne var stegne og at jeg hurtigst 

muelig maatte komme til stede for at faae Deel i de heldige Forhold. Om Morgenen tidlig var jeg 

paa Vei og kom betids til Svendborg. En Jagt lastet med Korn til Kiel gik jeg ombord i og ankom 

meget hurtig til Bestemmmelsesstedet. Det var i Mørkningen, men jeg Frakken paa og pilede op i 

Byen. Jeg kjendte kun en Mand paa Pladsen og stevnede lige op til ham uden at have talt med nogen 

anden. Dette omtalte jeg ikke for ham, men da han var mig bekjendt som en Mand der var med i 

Conjuncturerne, kom jeg for at tilbyde ham mit Skib. Ja det var smukt af mig og (han) syntes 

særdeles glad ved Tilbudet. Han havde netop et Parti Hvede som passede til mit Skibs Størrelse. Jeg 

spurgte hvad han kunde byde, men opgive det yderste. Han overveiede Svaret lidt og endelig bød 
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han 7,5 Sterling pr Kr'ater [?]. Jeg saae rolig paa ham og bemærkede at til den Fragt kunde han ikke 

faae mit Skib, saa maatte jeg først forhøre mig i Byen, men vilde de gaae ind paa 8,5 + 10% saa 

vilde jeg slutte med dem. - Han krympede sig, modtog dog det Løfte af mig at komme igjen næste 

Morgen før jeg tilbød andre mit Skib, saa vilde han overveie Sagen. Næste Dag gik han ind paa mit 

Forlangende.  

  Jeg tog saa hjem igjen med Jagten og gjorde klart Skib. Et Par Dage senere var jeg i Kiel og 

indladede Hveden, gik ud og satte Cours for Hull hvor den skulde losses. Det gik glat og vel uden 

om Skagen til hen paa Jydskerevet, det var i Juledagene. Det tog til at blæse og hen paa Fornatten 

havde vi en Brandstorm saa der ikke kunde føres Seil, blot et svikket Storseil for at holde Fartøiet 

op mod Søen. Tillige tordnede og lynede det uhyggeligt. Kort sagt, et Guds Veir, som det hedder. 

Hidtil havde vi ingen Braadsøer faaet over og da min Vagt var ude lod jeg de Vagthavende gaae ned 

og selv gik jeg ind i Kahytten for at see om Alt var fast og paa sit Sted. Jeg kastede mig ind over 

min Køie med Tøiet paa, men var neppe kommet til Leie før en Søe væltede sig ned over Dækket og 

i samme Nu knuste Kappen over Skylægget og Vandet strømmede ned til mig saa det stod høit over 

Gulvet. Jeg var i en Fart paa Dækket, hvor det saae farligt ud. En Mand var taget med af Søen og 

ham saae vi ikke mere. Vandet indenbords var paa Høide med Lønningen, Kogehusets Surringer var 

sprængte og Huset laae paa Siden med en Mand under sig, som der vilde vare sig for Søen. Manden 

var nær ved at drukne, Huset holdt ham fast om Benene og Vandet skyllede hen over ham. 

Styrmanden og jeg forsøgte at løfte Huset saa meget at en Tredie kunne slæbe ham ud, efter et Par 

forgjæves Tag lykkedes det os dog. Hans ene Haandled var helt forrykket og saae stygt ud. Han blev 

lagt tilkøies, men led stor Smerte i Haanden. Jeg havde lidt Saft som han fik at læske sig paa. 

  Da dette var overstaaet var vi andre paa Dækket, da jeg fik Øie paa en vældig Brodsøe. Jeg fik lige 

tid til at varskoue om at holde sig fast idet jeg selv tog fat i en Talliereb i det Øieblik Søen væltede 

sig ind over os. Jeg stak Hovedet frem, lod Benene skytte sig selv og med al Kraft var mine Fingre 

spændt om Rebet. Det Hele foregik i et Nu. Jeg gik med hele Kroppen igjennem Søen, hængende 

ved Kløerne, som dog var begyndt at rettes ud da Søen slap mig, Styrmanden og Matrosen slap da 

ogsaa heldigt derfra. 

  Det begyndte at lysne i Luften og dagedes efterhaanden saa smaat, at vi kunde oversee Dækket, 

hvorfra der ikke var mistet noget, Skandseklædningen var ubeskadiget, kun Kogehuset laae paa 

samme Sted hvor den første Braadsøe havde langt det. Stormen var taget noget af og Søgangen 

ligeledes. Vi fik lidt mere Seil paa Agnete og Coursen sat efter Norge, for snarest muelig at faae den 

saarede Mand under Lægebehandling. Kogehuset fik vi stillet paa Plads og surret forsvarligt. Alle 

Kogekarrene var tilstede og det lykkedes at faae lidt Varmt i Livet oven paa den uhyggelige Nat, 

den værste jeg har oplevet i mit 20 aarige Sømandsliv. Efterhaanden fik vi løst Rebene ud og fulde 

Seil paa Skuden. 

  Næste Dag fik vi Lods og kom tilankers paa en Havn i Nærheden af Mandal, hvorhen jeg paa det 

hurtigste fik den qvæstede Mand til Lægen. Han undersøgte Haandledet og betydede mig at det var 

heldigst at tage Haanden af, men jeg var ikke enig med ham i en saa radikal Kur, forinden det viste 

sig nødvendig. Han var ene Læge paa Pladsen og vilde ikke tage Ansvaret paa sig alene, men vilde 

bekoste en Læge til Hjelp fra Christianssand saa vilde han med ham overveie hvad der kunde gjøres. 

Dette var jeg naturligvis villig til og der blev strax afsendt Stafet efter ham. Det vilde tage Tid inden 

han kunde ankomme. Imellem Byerne var 5 Mil, altsaa 10 Mil at reise før han kunde komme 

tilstede. - Hvis Veiret og Vind tillod det, maatte jeg maaske allerede gaae tilsøes før han ankom. 

Dette blev ogsaa Tilfældet. Jeg hyrede en Mand istedet for den overbordgaaede og den efterladte 

Invalid, gav Doctoren et Par lunende Skjorter til Sjogi og stak af. Men det traf sig saaledes at Blæst 

og Modvind atter tog imod os da vi kom en Strækning til Søes og da der ingen Sandsynlighed var 

for at avencere gik jeg tilbage igjen for at blive bekjendt med Resultatet af begge Lægernes 
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Conferrence. Det viste sig at de var enige i at de ikke vilde amputere Haanden men forsøge at hele 

Skaden paa bedste Maade.  

  Da jeg nu atter gik ud var jeg saa heldig at naae over til Hull med Ladningen i god Behold. Med en 

Kulladning begav jeg mig hurtigst paa Hjemveien og kom i god Behold Skagen ind; Vind og 

Sønden-Vande standsede videre Fremgang og for ikke at dreie tilbage igjen, løb jeg ind til 

Fredrikshavn, hvor jeg blev meget velkommen da der laae en Ordre af 6 Td Østers til Nyborg som 

af Mangel paa Skib ikke kunde sendes.. 

  Jeg tog dem ombord til en Fragt af 1 Rd pr Td og en Present af 1 Kurv for min egen Mund. En 

Skipper var i de Dage strandet der i Nærheden med sin Jagt. Hans Kone og et Barn vilde han gjerne 

have til Nyborg og uagtet jeg ingen overflødig Plads havde for Passagerer tog jeg dem ombord og 

overlod dem min egen Køie. Det tog 3 Etmaal [dvs. døgn] til Nyborg med Frost og Sneføg og i den 

Tid var jeg ikke af Dækket. Det kunde synes at være for meget af det Gode. Men den farlige 

Navigering i et saadant Veir og de faae Fyr, der dengang var anbragt gjorde min Nærværelse aldeles 

nødvendig. Efter 1 Nats Søvn var jeg frisk og livlig som en Fisk. Jeg lossede mine Østers og det gik 

de faae Mil til Svendborg i en Fart.  

  Da jeg kom ind i Sundet meddelte Folkene paa Værftet at Agnete var i Farvandet, men Rhederen 

erklærede at det ikke var hans og han aldrig havde bygget den. Skuden var saa overiset, at den 

vistnok ikke var til at kjende. Men Glæde blev der over hele Linien da det viste sig at det alligevel 

var den længe ventede Agnete. Jeg seilede til Faaborg med Kullene og derefter tilbage til 

Svendborg, hvor vi saa gjorde os tilgode med god Mad og Søvn. I vor Fraværelse og i Besiddelse af 

de Meddelser jeg i mine Breve havde givet den gamle brave Rheder, havde han ikke havt Ro 

hverken Nat eller Dag. Han var kommen i Tanke om at han under Bygningen af Sluppen havde 

anvendt en Bøgeplanke, som neppe var saa god som han ønskede, og uagtet jeg forsikkrede at 

Skuden var stærk som heelt Træ og tæt som en Potte, blev omtalte Planke dog hukket ud og en 

anden sat istedet. Den udtagne viste sig at være ufeilbar. - Men Visheden lettede dog den Gamles 

Sind saa han fik Ro. Den qvæstede Mand var i min Fraværelse sendt fra Mandal til Svendborg med 

en Jagt. Han var under Tilsyn af en jevnaldrende Læge og befandt sig vel. Haandledet var jo heelt 

forrykket i normal Henseende og blev aldrig anderledes, men han fik efterhaanden saa mange 

Kræfter i den at han kunde tage fat med ombord i den Jagt han fik sig anskaffet og som han i en 

Deel Aar seilede med paa de slesviske Havne. 

 

Vi skulde nu arbeide hen til at faae en Fragt igjen. Der bødes nu kun omtrent det halve men det fik 

ikke hjelpe, der var ikke mere at faae. Jeg sluttede saa med en Kjøbmand Lichme her i Byen, at gaae 

til England med en Ladning Byg. Frost, Snee og Kulde var nu vegen for det deilige Foraar og 

Seiladsen til  England var en sand Lysttur mod den forrige. Det var nu Sommer og knebent paa 

Fragter her hjemme, og (jeg) løb derfor paa Maa og Faa til Kjønigsberg for at søge Fragt. Jeg anløb 

Pillau [nu Baltijsh] og begav mig derfra pr Vogn til Kjønigsberg. Da jeg gik i Land, modtoges jeg af 

en Folk unge Mennesker, Capergaster fra alle Mæglerne i Kjønigsberg. De omsluttede mig saa tæt 

at jeg knap kunde røre mig og skreg som Krager, anbefalende deres respektive Mæglere. Dette 

Overfald irriterede mig i høi Grad. Det tog sig ud som en Flok Rovdyr der sloges om et Aadsel. Det 

gik endog til Haandgribeligheder, idet de hagede sig fast i mine Klæder og skreg i vilden Sky og 

anbefalede hver sin Principal. 

  Jeg rev mig saa med al min Kraft ud af deres Omarmelse og gik et Par Skridt tilbage og betydede 

dem at den første der nærmede sig indenfor en Arms Rækkevide fik tage Følgerne deraf. Saaledes 

stod Sagerne, da en Skibsfører som var gammelkjendt med disse Forhold betydede mig at jeg ikke 

slap af med Flokken før jeg bestemte mig for en bestemt Mægler og da jeg saa nævnte et Navn, 

skildtes Sværmen og kun den Lykkelige blev ene tilbage. - 4 Nordmænd, som havde gennemgaaet 
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samme Tortur, sluttede sig til mig, og vi blev enige om at leie en Vogn op til Kjønigsberg, der var 

den gang ingen Dampere. Vi bleve hurtig Enige med en Vognmand om Kjøreturen og rullede afsted. 

   Der var 6-7 Mil til Byen paa en meget sandet, tung Vei og Farten var kun ringe. Da vi kunde 

beregne at Natten vilde gaae med, besluttede vi at sætte Vagten, det halve Mandskab til Køies og 

Resten paa Dækket det vil sige: Dem der var til Køies laae i Bunden af Vognen i noget Halm og den 

Vagthavende Rest bemægtigede sig Vognstolene. Dette gik en Stund, indtil alle Mand tørnede ud 

ogsaa de Vagthavende, som havde taget sig en Skraber. Mandskabet var fuldtallig, men 

Rorgængeren var forsvunden, og ikke til at opdage og Vognen stod stille som opankret. Natten var 

smuk og lys og der kunde sees langt bort. Endelig opdagedes en Gjenstand i det Fjerne som med Alt 

hvad trækkes kunde, stævnede imod os. Det viste sig at være den Savnede, han havde tabt sin Pisk 

og maatte søge at finde den. Det var jo en betydelig Drivkraft som ikke kunde undværes. Vi luntede 

saa smaat afsted igjen og Vagten skiftedes. Der gik atter en Tid, og vi skiød saa smaat overstavn, 

med en Bevægelse som i en Kragsøe, men pludselig gav det et Ryk og Skuden var grundsat. Dette 

bragte hele Besætningen paa Dækket. Og det viste sig at vi var tørnet op ved en Kro for at 

proviantere. Vi Passagerere kjøbte os en Deel Tykmælk som smagte os godt, Kudsken Snapser og 

Øl og Hestene et godt Foder. - Efter et reglementeret Ophold gled vi igjen af Grunden med Cours 

efter Kjønigsberg.  

  Ved Ankomsten modtoges vi af hin udkaarne Mægler, der beklagede at Udsigt til Fragter var 

meget ringe. Men Forsøg skulde der alligevel forsøges, der var dog et Firma, som først skulde 

afsøges. En underlig Personage, Ungkarl som faa, meget lunefuld, til Tider umedgjørlig og heftig og 

det kunde stikke ham at han viste Folk Døren. Vi haabede dog at maatte træffe ham i hans bedste 

Stemning. For mit Vedkommende slog det til. Da vi var komne ind og Mægleren havde spurgt om 

han havde Brug for vore Skibe lod han med et spejdende Blik sit Øie gaae hen over os Alle, men lod 

det hvile ved mig og spurgte hvor jeg var fra. Fra Svendborg svarede jeg. Aa, saa behøver de ikke 

Maatter til Garnering i Rummet. Nei det anseer vi i vore Skibe for mere til Skade end Gavn for 

Sæden. Min Garnering er som et hvidtskuret Gulv. - Han vinkede Nordmændene af med samt 

Mægleren og han tilbød mig Fragt til Bergen med en Ladning Rug til en Fragt som jeg antog og 

dermed var Sagen afgjort.  

  Reisen tilbage til Pillau gik vi hurtigst paa, jeg i godt Humør. Nordmændene noget tavse. Jeg kom 

hurtig op med Agnete, fik Ballasten ind og Rummet reenfeiet, til Afladerens store Tilfredshed og 

Indladningen endtes hurtig. Imedens dette foregik havde jeg mangen Passiar med min Befragter og 

der opstod et virkeligt Venskab imellem os, hvortil maaske mit, den gang taalelige Tydsk hjalp til. 

   Jeg var nu Klar til at seile, Lodsen raadede ikke at opsætte det da Vandet stod lavt paa en Grund i 

Seildybet og faldt det lidt mere kunde jeg ikke flyde over. Dette meddelte jeg Afladeren og bad ham 

hurtist muelig gjøre mine Papirer i Orden. Men min Ven svarede at der ikke kunde være Tale om at 

seile endnu.  Guldsmeden havde ikke leveret de bestilte Sølvskeer og før jeg fik dem, lod han mig 

ikke afgaae. Jeg forklarede ham at Opholdet kunde muelig i Tidsspilde blive mig dyrt. Jeg var ham 

meget taknemmelig for den mig tibudte Present, men det var min Pligt over for min Rheder ikke at 

forsømme noget i Skibets og hans Interesse. Alle Indvendiger var forgjæves. Uden Papirer og uden 

Skeerne kunde jeg altsaa ikke komme afsted. Endelig kom det saa vidt at vi skulde tage afsted. Jeg 

fik mine Papirer og Sølvskeer. Afskeden med min Aflader var særdeles venlig ja endog broderlig. 

Han bad mig komme snart igjen og gav mig det Løfte at saa ofte jeg maatte komme til Kønigsberg 

skulde jeg ikke gaae Glip af Fragt, naar jeg henvendte mig til ham. Jeg var sagde han en fornuftig 

Mand som han satte Pris paa. Mere kunde jeg ikke forlange, men det har nu truffen sig saa at jeg 

ikke siden har været i Kjønigsberg. 

  Uden nogen Begivenhed der er nævneværdig ankom jeg til Bergen. Denne By som er omgivet af 

høie Bjerge, er plaget af stadig Regn som i daglig Tale benævnes Bergens Dug. Min indehavende 
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Rug blev for største Deel indlosset i større baade fra Lofoten. Baadene havde bragt tør Fisk og tog 

nu Rug med tilbage. Det regnede naturligvis ogsaa under Indladningen af den tøre smukke Rug, 

uagtet Vandet stod og i Baadene. Min Yttring om hvor udheldigt og ødelæggende det var for 

Kornet, toges ikke i Betraktning, naar de var tilfredse, kunde jeg tage mig det let. Udladningen stod 

ikke længe paa og da jeg havde faaet Ballast og min Fragt stævnede jeg denne Gang hjemefter uden 

Kul eller nogen som helst norske Handelsvarer. 

   Ved min Hjemkomst overraskedes jeg ved at der var lagt Kjøl til en Skonnert, som 

var bestemt for mig som Fører. Min tilkommende Svigerfader, en Træhandler og min intime Ven 

Peter Baagø var bleven enige om dennes Bygning. Den vilde blive dobbelt saa stor som den lille 

Slup jeg sidst havde havt under Fod. Men det vilde tage Tid inden den blev færdig og jeg kunde 

ikke gaae at drive saalænge uden Beskjæftigelse. Jeg fik da ved en Stedmægler Fragt at lade Raps i 

Nakskov. Ankommen der traf jeg Afladeren ved Havnen i en Ophidset Tilstand. En Skorstensfeier 

var netop tilstede. Grosseren tiltalte Skorstensfeieren meget høirøstet saaledes: Jeg hører at du sku 

... har kasseret min Skorsten. Svar: Ja er nogen af os To Skideager [natmand] saa er det (med en 

vældig Eed) saa er det dig. Jeg holdt mig rolig, men forbausedes over den Conversation. Jeg hilsede 

nu paa ham og presenterede mig som Modtageren af den omhandlede Ladning Raps men fik til Svar 

at han Fanden ingen Raps skulle sende. Blid Tale er vist uforstaaelig for ham tænkte jeg. Ja hvad 

Fanden rager det mig.  Jeg har sluttet med Mægleren i Svendborg paa deres Vegne. Vil eller kan de 

ikke opfylde deres Forpligtelse saa betal mig min halve Fragt og jeg skal da strax forsvinde. Han 

beed lidt paa dette, men faldt saa ind paa moderatere Tale og begyndte at underhandle, om jeg havde 

noget imod at lade Byg istedetfor Raps til samme Fragt. Nei svarede jeg, det kommer ud paa Et for 

mit Vedkommende, naar jeg kun hurtigt faaer min Last. Vi var saa enige i dette Arangement og 

skildtes. 

   Saasnart Ballasten var ude klemtes der paa med Ladningen, men istedetfor ene Byg fik jeg tillagt 

nogen Hvede i Sække. Han sendte saa Bud at nu havde han ikke mere. Jeg gik paa Contoiret og 

forlangte Skibet fuldlastet eller Fragt for det manglende. Der kunde endnu gaae nogle Sække ned i 

Agterlugen. Den maatte fyldes for at ikke Ladningen i stærk Søgang skulde forskyde sig. Jammen 

alle hans Folk var paa Marken. Ja hvad rager det mig. Jeg vil have fuld Last. Hør nu, kom det ud, vil 

du gaae med mig paa Loftet, saa maaler vi de faae Sække der mangler. Det var jeg meget villig til 

og i et Øieblik var den Strid udjevnet og Skuden fuld lastet. 

  Hvor jeg afleverede denne Ladning er det mig mærkværdig nok ikke muelig at huske. Men leveret 

blev den ifølge Connossementet og Fragten betalt. Jeg kom lykkelig og vel i alle Maader hjem og 

tog venlig Afsked med Agnete og min gamle brave Rheder. Han takkede mig for den Tid jeg havde 

ført hans Skib og beklagede han maatte undvære mig.   

 

 

Christen Barfoed har her indsat en samling annekdoter, "comic", kalder han dem. Jeg synes ikke, 

de hører hjemme i et erindringsværk, bortset fra følgende skipperhistorie: 

 

Et Sømands Bal i norske Udhavne.  

Paa mine Farter med Slup Agnete, laae jeg engang og stampede i Storm og med Modvind ved 

Lindersnæs uden at kunde avensere. Det blev tilsidst kjedeligt og Seilene sledes op. Jeg tog saa 

Lods ombord og kom til Ankers i Flakkefjord. Jeg var ikke ene, over 50 Skibe var allerede krøbne i 

Læ. Veiret vedblev at være umedgjørligt og Dag efter Dag blev det samme. Denne Uvirksomhed 

passer ikke for Søfolk og tiden bliver lang.  

  Saa foreslog nogle Enkelte at faae et Bal sat istand. Der blev udvalgt en Comite som skulde udsee 

et Locale, med Sal og andre Smaarum, hvor Ikkedandsere kunde trække sig tilbage. Der skulde af 
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Verten udsendes Ilbud efter Damer som med stor Beredvillighed indfandt sig rundt om fra hele 

Kysten. Aftenen blev bestemt og de Lysthavende mødte i Masser og Dandsen var snart i fuld Gang. 

Selv har jeg aldrig givet mig af med denne Sport, men at see paa kan for en kort Tid være ganske 

morsomt, baade naar der dandses smukt og taktfuld, men ogsaa naar der kludres. Damerne gjorde 

deres bedste, men adskjellige Herrer var mindre end pæne Cavalerer, naar de gjorde vældige Spring 

og Stampen og løftede Jenten fra Gulvet saa det just ikke kunstmæssig ud. Der var adskillige som 

ikke tog Deel i Dandsen, til dem trak jeg mig tilbage og passiarede saa godt vi kunde i forskjellige 

Mundarter og nippede til vor Toddy og røg vor Pibe eller Sigar. Jeg mindes ikke at der faldt 

knoppede Ord eller anden Ufred iblandt de mange Mennesker  og hvorlænge Lystigheden trak ud 

veed jeg ei heller. Men en Ende blev der paa dette som paa Alt Andet og vi søgte ombord, men der 

var vist ikke faae som fandt sig forpligtede til at følge Jenterne hjem og tale pæne Ord til dem.  

  Efter Hvile og Søvn mødte Kommiteen hos Værtinden for at gjøre Regnskabet op. Hun var en 

gammel og noget bister Gumma. De forhandlede nogenlunde fredeligt om Betaling og Lokale, Lys 

og Varme, Cognac og Sukker, ituslagne Glas osv. men da det kom til Punktet om Udgift til 

Damerne, saa var Freden nær slupppet op. Den Gamle opgav nemlig at der til Toddy til Damerne 

var medgaaet 1 Anker Vin, saa forbausede det den gamle Captain som forestod Opgjørelsen (han 

var dansk men kunde tale norsk som en Indfødt) i høieste Grad, og udbrød paa norsk: Det var 

Fanden til Damer som de har drukket. Gamle Gumma tog dette fornærmeligt op og skreg ud i sit 

Vestlandske: Ka taler han om Damerne, Eg kjender sku nok de Østerlandske Damerne gjør Eg. Ja 

men jeg er ingen Østlændig, Ka Faen er han da for En. Freden blev sluttet og Gildebeløbet betalt.  

  Det var som om der skulde gives et Vederlag for Ballet, idet Vind og Veir nu begunstigedes og 

hele Flaaden gik tilsøes og ilede hjemad.  

 

6. Kaptejn på skonnerten Minerva
31

 

Min første Reise med Minerva var 1841. Jeg anløb Riga for at søge Fragt. I løbet af et Par Dage 

blev jeg enig med en Mægler om at gaae til Lisabon med en Ladning Hør og som en Smuk Ballast 

600 svære Egestaver. - Minerva blev besigtiget af Afladeren og Resultatet var meget smigrende for 

mig og Skuden, den var jo ganske ny og reen og pyntelig i enhver Henseende. Der begyndtes saa at 

lade og der kom Stuvere ombord med deres Skrueaparater for at faae det mest muelige stoppet ned i 

Lasten. Da Alt var i Orden afseilede jeg og havde en saa behagelig Reise hvad Veiret angik, saa 

magelig, som aldrig før eller senere. Det gik just ikke hurtigt men Vinden var omtrent bestandig 

gunstig og (jeg) mindes ikke at Bramseilet var gjort fast paa hele Reisen.   

  Vi nærmede os Lisabon og Lods kom ombord og bragte os op til Ankers. Losningen begyndtes og 

var hurtig tilendebragt. Med Beundring besaaes Lasterummet, det var saa tørt og reent som en 

Stueleilighed. Aldrig var der nogensinde losset en saa udmærket Hørladning i Lisabon som denne, 

paastodes der af Alle. Jeg kjøbte en Ladning rafineret Salt med hjem. 

  En Beskrivelse af Lisabon kan jeg ikke give, dertil var mit Ophold for kort og desuden har jeg ikke 

havt Tid til at drive omkring, jeg manglede Sprogkundskab og Byens Forhistorie. Byen er bygget 

paa Klippegrund med steile Gader, Ruiner saaes endnu og ubebyggede Pladser fra det store 

Jordskjælvs Tid [jordskælvet i Lissabon 1755]. Der var dog mange store og smukke Bygninger, 

                                                           
31

 Den tomastede træskonnert Minerva blev bygget for P. Baagøe i Svendborg 1840 af N.D. Nielsen af Troense. 

(Bilbrev dt. Svendborg 20/6 1840, registrerings- samt kendingssignal-bogstaverne var NFPT).  I årene omk. 1870 var 

Christen Barfoed medejer af skibet sammen med skibsreder E.H. v. d. Hude's enke og skibsfører P.C. Jacobsen. 1872 

solgte de skibet til skibsreder H.C. Christensen. 1877 blev det ombygget og forlænget, men natten mellem 27. og 28. 

september 1886 blev det drevet fra sin ankerplads ved Orkneyøerne og slået til vrag mod skærene. Skovrider i Gudbjerg 

Skovdistrikt, Ole Fog,  har to billeder af skibet. De er sikkert malet af dets bygmester Niels Daniel Nielsen.  
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hvoraf den danske Consuls var fremragende, den var stor og rummelig med store Marmortrapper 

overalt. Et Par Gange var jeg inviteret til Middag hos Consulen tillige med en Mængde Captainer af 

alle fremmede Nationer. En Søn af Consulen kunde desuagtet holde Conversationen gaaende ved at 

kunde tale til enhver i Alles Sprog. Han havde som Dreng gaaet i Skole i Kjøbenhavn i 4 Aar og 

studeret mange andre Sprog, kun fransk var han ifærd med at lære, som ikke faldt svært for ham da 

det havde meget tilfælles med Portugisisk. 

   I en fremmed By blev en hollandsk Captain opfordret til at gaae en Tour uden for Byen for at 

betragte Omegnen; men han syntes ikke om at gaae med sigende: Ich sagele nicht om dat Land to 

besckeke, mar om dat Geld to ferdiene. Dette faaer at være mit Valgsprog ved denne Leilighed.  

  Da min Saltladning var indtaget, en lille Pibe Portvin indkjøbt til min Svigerfader og 12 Flasker 

som Present til mig fra Kjøbmanden, stod jeg til Søes hjem efter.    

  Efter at have arbeidet os igjennem den portugisiske Norden [nordenvind], gik det godt hjemad og 

uden noget Uheld eller Besvær, ankom jeg til Aalborg for om muelig at sælge mit Salt. Det blev 

solgt og losset og Kjøbmanden befragtede mig med en Ladning til Hull. - Minerva var fra Lisabon 

saa begroet af Langhalse og Græs saa den næsten ikke kunde drives igjennem Vandet, maatte derfor 

overkrænges og skrabes reen. Det var en storartet Barbering. Skjæget var omtrent en Alen lang der 

naar Skibet laae stille stod ret ud fra Siden. Den fyldte 2 Baadefulde. - Efter Reengjørelsen fik 

Skuden en Smørelse af Kultjære, og tog Ladningen ind og stak i Søen. Reisen gik temmelig hurtig 

og ligesaa Losningen. Jeg kjøbte en Ladning Kul og kom i god Behold til Hjemmet, hvor jeg traf 

Alle i bedste Velgaaende. 

 

Som det fremgår af det foregående, fik Christen Barfoed i 1841 et nyt skib at føre, nemlig 

skonnerten "Minerva".  Mærkelig nok fortæller han ikke her, at han d. 25. februar 1842 blev viet til 

Petrine Carre i Skt. Nicolai kirke i Svendborg. (Jvf. Mindeskriftet s.10). Det følgende er en dagbog 

skrevet på deres bryllupsrejse på "Minerva". Først hendes dagbog og så hans fortsættelse.  At den 

er ment som en fortsættelse af erindringsværket fremgår af, at heftet, den står i, er påtegnet et 

firetal, som angiver, at det er den 4.de af de fem bøger dette består af .  
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Dag-Bog, holdt ombord i Skonnerten Minerva 1842.  

Af Petrine Barfoed f. Carre 

 

1842 April.  

 

Fredag 1ste.  Om Formiddagen Kl 10 gik ombord ved Skibbroen for at seile, fulgt af 

Fader, Marie [en søster], Peter Baagøe og Hans Petersen. Veiret var godt men Luften graae og det 

regnede. Vi ankrede paa Lange først og drak Kaffe, hvorpaa de Andre igjen toge hjem. Om Aftenen 

spiste vi Torsk og Kartofler ombord, hvorefter Ole Lugøie indfandt sig og hver søgte sin Køie 

undtagen den vagthavende Mand.  

 

Løverdag d 2den. Kl 4 blev der Tummel paa Dækket. Ankeret blev lettet og Seilene 

heisede. Vinden var imod og vi krydsede. Da vi passerede Charlottenlund vaiet en Flag paa 

Lysthuset men om det var til Ære for os kunde vi ikke erfare; vi troede da heller ikke at det var 

Tilfældet. I Beltet var  nogen Søegang og jeg havde et lille Anfald af Søesyge, som jeg troer hidrørte 

af halvanden Portion Kaffe som jeg havde nydt. Jeg gik derfor til Køies; thi der var jeg ikke Søesyg, 

og saae saaledes ikke at vi passerede igjennem Omøesund, men kom igjen paa Dækket da vi fik 

Vordingborg i Sigte. Imellem Gaabense og dette ankrede vi om Aftenen Kl 7 og stillede Hungeren 

paa stegt Fisk hvorpaa vi gik til Køies. Hele Natten intet passeret. - 

 

Søndag 3die.  Om Morgenen blev varskouet at Vinden var imod og ligeledes 

Strømmen, vi bleve derfor liggende rolige. Kl 8 kom jeg paa Dækket og saae da Dampskibet 

Frederik VI som just passerede os. Derefter tog jeg Køkkenhabit paa og assisterede Kokken, navnlig 

med at lave Boller til Suppen. Efter Middagsmaaltidet seilede vi med Jollen til Vordingborg, hvor 

vi, efter først at have drukken Kaffe i Færgestedet, besøgte Apoteker Aarsleff og hilste paa hans 

unge Kone, der var meget net og forekommende; derfra gik vi op i Waldemars Taarn, en Rest af 

denne Konges fordums saa høit elskede Slot. Det er i den senere Tid brugt til Fængsel hvorom 

mange mørke og skumle Aflukker vidne. - Da vi igjen forlod Byen bleve vi, af en Medkjørende, paa 

Forlangede, viste det Huus hvori Frue Holm havde boet, vi kunde ligeledes oversee den 

Terrassedannede Have som hører dertil. Kl 6 kom vi igjen ombord spiste til Aften, nedskrev dette 

og lagde os derpaa til at sove.  

 

Mandag 4de.  Om Morgenen kl 6 1/2 blev varskoud at Vinden var NØ og lidt Luft. Der 

blev lettet Anker og vi seilede ind i Grønsund, hvor vi ankrede tæt ved 2de Skonnerter, den ene ført 

af J. Fisker, den anden af Jacobsen fra Troense, de vare begge gaaede fra Lange paa samme Tid som 

os. Efter at vi havde ankret kom de begge ombord og besøgte os. Til Middag fik vi Risengrød, 

Torsk og Kartofler. Efter Kaffen pyntede vi os og seilede med Jollen ind til Stubbekjøbing, hvor vi 

spadserede igjennem Byens Gader hvor vi bleve fra alle Vinduer overgloede som udenlandske Dyr. 

Vi kjendte ingen undtagen den halvgale fra Frederiksværk som vi passerede paa Gaden. Efter denne 

Spadseretour besøgte vi Kirken hvortil vi fik en Mand til at hente Nøglen. Den er meget 

gammeldags fuld af Billedhuggerarbeide og Liigstene i Gangen; Choret er i den ene Side af Kirken 

saaledes at kuns de som sidde ved høire Side kunde see Alteret og det [koret] er skildt fra Kirken 

med en Bue med et stort Gitter for, hvorigjennem vi kuns kunde see, da vi ingen Nøgle havde. 

Herfra gik vi igjen til Stranden for at tage ombord, traf underveis en Mand med Aal og kjøbte 5 Pd 



 

 

63 

som, da vi vare komne ombord strax bleve skurrede, stegte og fortærede til Aftensmad. Derefter 

drak vi Theevand og saa god Nat. 

 

Torsdag 5te.  Kl. 5 om Morgenen blev der lettet Anker og vi seilede ud af Grønsund 

efter at have faaet en Lods ombord som igien forlod os da vi vare udenfor. Vi seilede nu ud i 

Østersøen og det første Interresante som viste sig var Møens høie og hvide Kridtklint, der beskinnet 

af Solen afgav et herligt Skue. Om Eftermiddagen begyndte det Noget at blæse og jeg fik et lille 

Anfald af Søesyge som dog strax gik over da jeg gik til Køies. Om Aftenen Kl 9 paseredes 

Bornholm og Kl 11 Christiansøe, men da jeg laae og det derude var mørkt saae jeg ikke Noget til 

disse Øer. 

 

Onsdag 6te.   Om Formiddagen Kl 10 kom jeg paa Dækket. Veiret var godt, Luften 

klar og Søen som om Natten var meget høi havde betydeligt lagt sig. - Strax efter at jeg var kommen 

op kom en Stær og satte sig paa Dækket, men vi kunde ikke fange den, endskjøndt den var meget 

udmattet. Der vare flere Skibe omkring os som gik samme Vei som vi. Om Aftenen saae jeg Solen 

ganske klar gaae ned i Vandet. Det var et smukt Syn, men det blev derefter koldt og jeg gik ned, 

spiste stegte Aal og gik Kl 8 tilkøies.  

 

Torsdag 7de.  Om Natten var Vinden falden imod og om Morgenen begyndte det at 

blæse. Det tiltog alt mere og mere, det ene Rev blev taget ind efter det Andet, indtil der mod Aften 

var tætrevet overalt. Jeg maatte hele Dagen holde Køien og var en Smule søesyg. Hele Natten 

vedvarede Veiret med stærk Frost og Snee. 

 

Fredag 8de.  Om Morgenen var Stormen endnu hæftigere og jeg havde næsten ondt 

ved at ligge fast i Køien. Jeg var igien lidt søesyg og nød intet uden Lemonade med lidt gl Viin i. 

Nogle Ansioris, som jeg troede skulde qvæge mig, maatte jeg igien kaste op. Det var ligeledes hele 

Dagen stærk Frost og Snee, Dækket og Tougværket var over alt belagt med Iis, da Vandet som 

stænkede over øieblikkeligt frøs. Uagtet alt dette sov jeg dog af og til temmelig godt. - Mod Aften 

lagte Veiret sig lidt og jeg sov ind.  

 

Løverdag 9de.  Kl 7 var jeg vaagen. Stormen havde meget taget af og der 

blev tilsadt flere Seil og derpaa holdt af for at søge Danzig. Skibets Bevægelse var nu meget roligere 

og jeg sporede stor Lyst hos mig til Mad. Jeg fik da et Par Stykker Mad paa Køien som jeg spiste 

med den største Apetit, stod derpaa op og gik paa Dækket, men der var saa koldt at jeg snart forlod 

det og søgte Kahytten hvor der var lagt Ild i Kakkelovnen. Til Middag spiste jeg opvarmet 

Risengrød det var Resten af den vi havde faaet med hiemme fra. Til Aften spiste vi Beufsteg og jeg 

befandt mig meget vel. - K. 7 1/2 gik jeg til Køis. Kl 8 fik jeg at vide at Recerhofts Fyhr kunde sees 

fra Toppen og jeg sov da ind med den glade Tanke at jeg i Morgen skulde være i Danzig. 

 

Søndag 10de.  Kl 7 omtrent hørte jeg paa Dækket en tydsk Tunge røre paa 

sig, det var Lodsen der var kommen ombord. Vi kom strax efter ind i Havnen, jeg stod op og gik 

paa Dækket, hvor jeg glædede mig ved Synet af det fremmede Land, men endnu mere ved at 

betragte den Mængde Skibe hvoraf Havnen var opfyldt. Vi maatte nu ikke mere have Ild ombord og 

Kokken maatte i Land at koge sin Suppe; den blev ikke den allerbedste især vare Bollerne simple, 

men de gled dog ned. Efter endt Maaltid gik vi ud at spadsere  og derpaa ind paa et Skipperhuus 

hvor vi drak Thee og tilbragte der Aftenen i Selskab med flere Skippere fra Svendborg. 
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Mandag 11te.  Om Morgenen kom en ombord fra Mæglercontoiret for at 

optage en Liste paa alt hvad vi havde ombord, derpaa kjørte vi til Byen (Danzig) som ligger 1 Miil 

fra Indseilingen. Vi kjørte langs med Weichselen, der her ikke er meget bred men temmelig dyb, da 

der laae flere store Skibe paa den. Tæt uden for Byen saae vi flere Fæstningsværker af en 

skrækkelig Høide, opkastede og byggede af Napoleon for derfra at kunde skyde over Danzigs Volde 

ind i Byen; Rundt om denne gaae Volde og Grave der ere meget høie og brede og om Sommeren 

maa de første være smukke naar Græsset er grønt, hvormed de ere bevoxede. Ind i Byen kommer 

man igjennem en svær Port bygget af udhukne Stene og ziret med Billedhuggerarbeider og 

Inscriptioner. Vi kjørte nu lige til Børsen og jeg kom ind hos en Conditor, som boede lige over for, 

hvor jeg drak Chocolade og spiste Kage indtil Børstiden var forbi. - Derpaa gik vi hen at bese en 

stor og mærkværdig Kirke [Skt. Marien Kirche]. Vi fik Klokkeren fat der mødte med 2de store 

Nøgleknipper og luggede op for os overalt. Kirken indvendig er 96 Fod høi, 346 Fod lang og over 

200 Fod bred. Altertavlen forestillede Naademaaltidet, men stod som Maleri betragtet langt tilbage 

for et stort Stykke der forestillede Dommen, hvor Menneskene blev veiede og derefter bestemte 

enten til Helvede eller Himlen. Der var en Daab af massivt Messing med et stort Gitter af samme 

Metal omkring; dette skal alt i sin Tid være kommet fra Antverpen og have kostet uhyre Summer. 

Vi besaae ligeledes et lille Aflukke, et slags Sacristie hvor Messesærke af Præster fra umindelige 

Tider opbevaredes, ligeledes en Mængde Rosenkrandse, Røgelsekar og Reliqvier der bestod i smaae 

Beenstumper som man i de katholske Tider troede at have tilhørt Helgener og som endnu de 

Katholiker som besøge Kirken, knæle for og tilbede. I et andet Aflukke saae vi indhukket i Steen 

Marie med Jesus paa Skiødet efter at han var nedtaget fra Korset, ligeledes gamle Bibeler der ikke 

vare trykte men skrevne af Munke, der fandtes et Stykke forstenet Brød og en Arm og Haand af et 

Menneske, som Klokkeren fortalte ifølge Sagnet meget ungt myrdede sin Fader, blev henrettet og 

begravet, men Armen voxede frem af Graven og blev henlagt i Kirken. Der fandtes endvidere i 

Kirken et gammelt Uhrværk forfærdiget af samme Mand som det i Lybek men det var gaaet i staae, 

ligeledes en 100 Aarig Kalender. Der var endnu mange Malerier og mange udhukne Figurer og hele 

Gulvet var belagt med Liigstene. - Efter at have betragtet alt dette kjørte vi igien ombord, fik 

Toldvæsenet ombord for at inqvirere og satte derpaa ind i Veichselen for at kunde have Ild ombord. 

 

Tirsdag 12te.    Hele denne Dag var jeg ombord. Om Aftenen efter at min Mand var 

kommen fra Byen gik vi i Land for at spadsere og drak The hos Broschys. De kjørte os tilbage til 

Skibet da det var mørkt.   

 

Onsdag 13de.  Jeg kjørte i Dag igien med til Danzig og tog som sidst til 

Conditoren og drak min Chocolade, men da Veiret ikke var godt, opgav vi efter Børstid at spadsere 

omkring i Byen og kjørte Kl 2 tilbage igien. Kl. 5 var Veiret bedre og vi besluttede at tage op til 

Comedie. Vi var 5 og leiede en Loge som kostede 5 Gylden. Der blev spillet Gustav Konge af 

Sverrig eller Maskeballet [om mordet på Gustav III på et maskebal 1792] og vi morede os 

fortræffeligt. Da det var forbi bleve vi inviterede af en Caspersen fra Kjøbenhavn til at spise Karper 

paa en Restauration tæt derved og vi gik derhen, spiste og drak og kjørte derpaa. Kl 12 om Natten 

var vi ombord. 

 

Torsdag 14de.   Jeg var hele Dagen ombord indtil om Aftenen da vi 

spadserede en Tour ud. 

 

Fredag 15de.  Idag regnede det og jeg har været ombord hele Tiden, jeg har lappet og 

syet Knapper i noget gammelt Tøi og pibet Kapper.  
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Løverdag 16de. Jeg var hele denne Dag ogsaa ombord da det var snavset af den forrige 

Dags Regn. Jeg lavede Øllebrød til Chr: naar han kom fra Børsen. 

 

Søndag 17de.  Om Morgenen lavede Boller til Suppen og klædte mig 

derefter paa. Strax efter at vi havde spist blev Chr: og Styrmanden syge og vi antage at der imellem 

Pedersillerødderne maatte have været nogle vilde, disse skal være meget giftige. De havde heftig 

Opkastning og Diaré, og var saa syge at vi hentede Doctoren, der strax foreskrev nogen Mixtur, og 

det blev om Aften noget bedre, jeg laae om Natten i Klæderne og var hvert Øieblik oppe. 

 

Mandag 18de.  Om Morgenen var Doctoren ombord. Det var meget bedre 

med Patienterne, dog var Chr. ikke rask nok til at tage til Byen og vi forbleve saaledes begge 

ombord hele Dagen. 

 

Tirsdag 19de.  Idag fulgtes vi begge ad til Danzig med Dampskibet, derfra 

hvor vi lagde til og til Børsen var langt at gaae og vi passerede forbi Fiskemarkedet hvor der solgtes 

al Slags Ferskvandsfisk, Lax baade fersk og røget, Torsk men af et daarligt Udseende, Brød, Pølse, 

Ost og andre slige Ting; Fra Fiskemarkedet kom vi igiennem nogle Gader og derpaa ud paa 

Langebrüke hvor der var den ene lille Boutik ved Siden af den Anden og hvor vi fra hver af disse 

bleve anraabte og inviterede til at kjøbe. Efter Børsen kjørte vi tilbage til Minerva, spiste Aborrer 

læste lidt og gik Kl 9 tilkøies. 

 

Onsdag 20de.  Det var i Dag Helligdag her og vi besluttede at kjøre ud til 

Oliva [kloster vest for Danzig]. I Forening med Anderskou, Flindt og Hendriksen blev en stor Vogn 

leiet og Kl halv 1 kjørte vi. Veiret var godt, men det blæste lidt. Paa en Time var vi i Oliva og stod 

af uden for Kirken, gik derind og bleve virkelig overraskede ved Synet af denne gamle men smukke 

Bygning; den er 300 Fod lang men ikke bred i Forhold, der findes 30 Alterer, 2 Orgeler hvoraf det 

ene har flere tusind Piber og 14 Bælge, endvidere findes der en Mængde Malerier, Crusifixer og 

Billedhuggerarbeide, alt meget smukt. Vi saae en gl Kone holde sin Andagt, hun knælede, kyssede 

Stenene og talte sin Rosenkrands, hun gientog dette næsten for hvert af de mange Altere. Fra Kirken 

gik vi i Haven der var meget smukt anlagt i gl fransk Stiil og hvor der fandtes 2 Grotter som havde 

den Besynderlighed ved sig at hvad man viskede nok saa sagte i den ene kunde man høre i den 

Anden saa tydelig som om man havde lagt Øret til den Talendes Mund. I Haven laae ogsaa 

Biskoppens Palads der var stort og smukt. - Herfra tog vi op paa en meget høi Bakke beplantet med 

Gran, Bøg og Eeg; man gik op ad brede i Bugter gaaende Gange, Øverst oppe stod et stort Lysthuus 

med en Altan ovenpaa, hvorfra man havde en udstrakt og smuk Udsigt, man saae Skibene paa 

Rheden og i Havnen, Heel [Hela, klittange ved Danzigbugten], Danzig og et smukt Landskab med 

Byer, Huuse, Lystigheder og Skovpartier. Fra Oliva kjørte vi til Geskentahl hvor vi drak Kaffe i 

Selskab med en stor Mængde Herrer, til deels Officerer, og Damer; derpaa kjørte vi igien tilbage, 

spiste Smørebrød ombord hos os selv, gik en Tour ud at spadsere og saa til Køies.  

 

Torsdag 21de.  Jeg var hele Dagen ombord. Min Hovedbeskiæftigelse var 

at bage Pandekage som vi smurte med Repssaft, hvorfor de glede meget let ned. 
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Fredag 22de.  Kl 9 Formiddag kjørte Chr til Børsen og jeg tilbragte Tiden ene ombord 

til Kl 3 om Eftermiddagen da han kom tilbage. Om Aftenen skulde der spilles Marmor-Bruden paa 

Theateret i Danzig og da det var den sidste Forestilling der blev givet for denne Gang saa kjørte vi, i 

Forening med nogle flere, derop og morede os godt, endskjøndt vi ikke forstod Alt da det Meste var 

Sang. Kl 10 1/2 vare vi igien ombord, gik til Køies og sov meget godt ovenpaa Touren. 

 

Løverdag 23de. Jeg var i Dag ikke med i Byen, men om Eftermiddagen gik vi til 

Slagteren og kjøbte Kiød og derefter en Spadseretour og samlede adskiellige smaa Stykker Rav, 

hvoraf der ligger nok i Sandet og som man kan finde uden Møie. 

 

Dagbogen er fra dette tidspunkt videreført af Christen Barfoed, men bortset fra den første indførsel, 

ser det ud til, at han har skrevet beretningen om deres bryllupsrejse på et tidspunkt efter 

hjemkomsten. 

  

Iaftes var jeg i Et og Alt bleven færdig til at gaae tilsøes. Kun manglede jeg at klarere hos 

Havnecaptainen, men det var Søndag. Desuagtet gjorde jeg et Forsøg og det lykkedes uformodet paa 

en saae human og elskværdig Maade som jeg aldrig før har erfaret hos tydske Functionaire. 

Captainen modtog mig paa den venligste Maade sigende at jeg rimeligvis vilde klarere hos ham. Ja 

det var rigtignok mit Ærinde, men jeg frygtede for at komme i utide og bad meget undskylde at jeg 

forstyrrede Captainen paa en Søndag. - Paa ingen Maade svarte han og modtog mine Papirer, hvori 

efter gangbar Skik var lagt en Mynt som Douchør. - Han expederede mig hurtig og leverede mig 

Papirerne tilbage, derefter Pengene sigende at han ikke paa nogen Maade kunde modtage disse. Han 

vidste at jeg havde opholdt mig længe for at faae Fragt, at denne var lille. Han havde selv ført Skib i 

sin Tid og havde megen Erfaring i disse Ting.  - Dette var et saa smukt og ualmindeligt Tilfælde, at 

det aldrig vil gaae mig af Minde. Vi tog venskabeligt Afsked med hverandre, men saaes aldrig 

senere. 

  Vi gik saa ud af Havnen med smukt Veir og en god Vind, min lille Hustru var qvik og glad, al 

Søsyge var overstaaet, saa hun ret kunde nyde Synet af Alt hvad der streifede Øiet. Bornholm, 

Christiansø, Hammershus og den svenske Kyst forbausede hende i høi Grad, hun havde jo hidtil kun 

seet vort hjemlige Sletteland. Møens og Stevns Klint lagte ligeledes særlig Beslag paa hendes 

Beundring. Jeg maatte ofre en Dag i Kjøbh i Forretning, men naaede dog med min Hustru at besøge 

Theatret hvor der gik Else og Aksel.
32

 Næste Dag gik vi atter under Seil, glædende os ved at 

betragte den smukke sjællandske Kyst og de mange Seilere som gik med og mod os. Vi passerede 

Hveden som vi begge kjendte fra Thyge Brahe og hans berømte Urania. Saa dukkede Helsingør op 

og det gamle smukke befæstede Slot Kronborg og tilsidst Helsingborg paa den svenske Kyst. Er vi 

midtveis i Sundet kan man i Kikkerten endogsaa see Vinduerne i sidstnævnte Bye. 

  Den sidste Pynt af Sjælland Gilleleie passeredes og det gik nu ud i Kattegattet. Paa den svenske 

Kyst, høinede sig nu efterhaanden Kullen og ved at passere denne steg min Hustrues Forbauselse 

mere og mere ved Betragtningen af denne mere og mere fremragende kolosse Klippe. - Nu laae 

Kattegattet aabent for os der styredes mod Skagen. Efter at have passeret Fyhret sattes Cours for 

Lindersnæs, og den norske Kyst begyndte at træde frem for Øiet i sin stedse voxende Storartighed. - 

Veir og Vind var os stedse gunstig og Næsset passeredes. Coursen gik nu i mere nordlig Retning 

langs norske Kysten og min Hustrues Opmærksomhed blev mere og mere spændt ved det 

usædvanlige der uafbrudt viste sig for hendes Øie. Da vi nærmede os op mod Bergens Strede, kom 
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  Velsagtens Oehlenschlägers "Axel og Valborg", 1810.  Jeg tror, han er kommet til at blande folkevisen 

"Aage og Else" ind i det. 
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en Lods paa Siden af os og tilbød sin Tjeneste, jeg gik ind paa at gaae indenskærs den korte Vei der 

var tilbage, mest for at kunde vise min Petrine det mærkelige og interessante Panorama som vilde 

udfolde sig for hende ved Seiladsen inde imellem Skjær og Klipper i den saakaldte Skjærgaard. Vi 

gled saa roligt og sikkert ind imellem Klipperne i stille og roligt Vande omgivet af Klipper paa alle 

Sider. Dybt Vande overalt og Klipperne saa nær at vi kunde naae dem med en Stage og dog gik det 

rask fremad. Ved Aftentide fortøiedes Skibet ved Fjeldene og Vagten blev sat. Petrine og jeg tog 

første Vagten, det syntes os næsten umueligt at kunde gaae tilkøjes og sove under disse mærkelige 

Forhold. Skibets Stevn var halet ind til et Fjeld med Stevnen saa nær at der ikke var Plads for en 

Haand. Jeg anbragte en solid Lecter eller Stige fra Bakken ned til Fjeldet og derad kravlede vi ved 

fælleds Hjelp, tog Sæde paa en flad Steen og gjorde os det saa beqvemt som mueligt. - Alt var stille 

og roligt som i en Grav, og vi selv forstummede aldeles ved at betragte Situationen, saa høitidsfuld 

forekom det os hele Naturen og Omgivelserne at være. Endelig udbrød vi begge: Hvorledes er dog 

Alt dette gaaet til og dannet saa usædvanligt og deiligt. Hvilket Under har der i længst forløbne 

Tider dog fundet Sted for at skabe noget saa vidunderligt. Vi udvexlede nogle Tanker men uden 

Resultat, vi betragtede stadig den smule Himmel der var synlig over os og de omgivende Klipper, 

bleve mere høitidelige stemte ved Beskuelsen og begav os saa igjen op paa Minervas Dæk, purrede 

næste Vagtmand ud og søgte Køien hvor endelig Søvnen gav os Ro og Hvile. 

  Ved Dagbrud gik vi atter under Seil og kom hurtig ind i bredere Vande og hen paa Dagen lod vi 

Ankeret falde paa Bergens Rhed. - Da Petrine kom paa Dækket fik hun et nyt Syn for sig, til alle 

Sider Vand, Byen paa den ene Side, Klipper paa den Anden, men bebygget og befolket og 

Virksomhed overalt. Veiret var smukt og mærkværdigt nok tørt Veir. Dette holdt sig under vort 

Ophold der, det kunde næsten synes at det var til Ære for os fordi vi saa høit priste Omgivelserne 

ved den gamle saa berømte Hansestad. Hækjollen og en Dreng fik Petrine Hals og Haand over og 

Udflugten til Skjærene tog strax sin begjyndelse, Vandet var smukt, stille og klart, og Klipperne 

behængte med Havvæxter, Skaldyr og Søæbler. Disse Sidste var var især efterstræbte og førtes med 

andet Pilleri ombord. Hvor morede min lille Mutter sig dog ved saaledes at streife omkring og med 

høit opsmøgede Ærmer pladse i Vandet og vælge hvad hun syntes var Undersøgelse værd. Hun blev 

snart saa brun i Huden som vi Andre og tog til i Velvære og Kræfter. Et Par Gange blev vi 

inviterede til Middag hos Modtagerne af Ladningen. Der blev foranstaltet Kjøretoure med nydelige 

smaa Vogne og en lille let og sikker Hest for hver, og det gik saa i strygende Fart op og ned ad de 

smale, men gode og jevne Fjeldveie. Til andre Tider gjorde vi Spadseretoure paa egen Haand; 

Særlig benyttede vi en smuk Allé hvor vi sjælden traf Nogen paa den travle Tid af Dagen. Vi havde 

funden os et meget pænt Traktørhotel, hvor vi styrkede os med en Kop Chocolade. Værten var en 

lille morsom Person, der umagede sig særdeles for at komme efter hvad vi var for et Par. Han 

begyndte at gjette men da han var langt fra det Rette, hjalp vi ham ved at tilstaae at vi var fra 

Danmark, men det var ham ikke tilstrækkeligt nok, han ønskede ogsaa at kjænde Forholdet imellem 

os og antog at det var Fader og Datter han havde for sig. Skudt forbi svarte jeg; hun er min Hustru, 

det var aabenbart at han ikke troede mig og da jeg ikke havde vor Vielsesattest ved Haanden 

overlod vi ham til sine egne Betragtninger i denne Sag.  

  En anden Dag førte jeg Petrine hen paa Fiskebrykken, et Sted som ingen Fremmed undlader at 

besøge. Fiskerne tage Stade under denne Bro med deres Baade og oven paa Broen møde Byens 

Piger med deres Kurve og den uundværlilge Paraply for at kjøbslaae om Fisk. Disse Piger er et 

mærkeligt Folkefærd vævre og qvikke og smagfuld klædte, men begavet med en saa rap Tunge som 

man neppe vil finde Mage til noget andet Sted paa Kloden. Fra Broen hvor de staae og ned til 

Fiskerne, naar de staae opreiste i Baaden er vel en tre Alen, saa han er inden Rækkevidde af 

Pigernes Regnskjærm. Underhandlingen om Fisk begynder fra Pigerne med et høit Udraab: Sei du 

Skrigler, den almindelige Betegnelse paa Fiskerne, stik mig paa Tofte for 4 eller flere Skilling, det 
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vil sige han skal lægge op paa Toften saa megen Fisk som han vil give for de opgivne Penge. 

Skriglen lægger i stor Ro Fiskene op, men Kjøberinden bliver nu rasende over det lidet han tilbyder, 

og han overdænges nu med Skjældsord af værste Slags i den mest skrigende Tonart. Skriglen hører 

paa disse Grovheder med den største Flegma og rager sine Fisk ned igjen i Damvandet ventende paa 

en nye Forretning. Saaledes forhandles der paa lignende Maade i hele Broens Længde og Pigernes 

Skrigen i Forening og deres Skjældsord til Skriglerne danner et Chor som ikke kan overstemmes af 

noget Andet. Men Alt skal have en Ende, ogsaa om Fisken som maaske skal serveres til Middag. 

Parterne maae tilsidst nærme sig hverandre og afslutte Handelen. Petrine fandt at et Besøg paa 

Fiskebrykken kan være tilstrækkeligt, og jeg var omtrent enig med hende og vi tog saa ombord i vor 

Minerva. 

  Faa Dage efter var jeg udlosset og gjorde mig færdig for Modtagerne, Lodsen kom ombord og kort 

efter var vi igjen i aaben Søe, stevnende efter New Castle, med god Vind og let Kuling. Reisen gik 

behagelig og temmelig hurtig til Bestemmelsesstedet. Fra Indseilingen, Gransworth, hvor vi ankrede 

op, tog jeg tilligemed min lille Mutter næste Morgen til Byen for at gjøre Aftale om en Kulladning, 

med en lille simpel Damper, der var fuld besat af mangfoldige Madammer der saa ud som om de  

hvad Øieblik det skulde være kunde optage en Boxekamp med hvem det skulde være. Mutter saa 

noget ængstelig paa disse Amazoner og holdt sig tæt op til mig. Værre blev det endnu da disse 

Damer efter at have faaet dem en Opstrammer af Genever, fremtog hver en lille Kridtpibe, 

forsynede dem med Tobak af noget indsvøbt Papir og fik dem tændte. Med Anstand og med 

Velbehag nød de deres Pibe, medens de tillige meddelte hverandre deres Tanker og Meninger. Disse 

Damer skulde, da det var Løverdag, op til Byen for at gjøre Indkjøb for næste Uge. Mutter holdt 

stadig udkik med dem og var ikke rigtig rolig før vi kom iland. I Byen er ikke meget seeværdigt; 

Kul, Røg og Travlhed falder mest i Øinene, dog ogsaa Tikkere, sees der mange af, de gaae i 

Rogalen [Rogate = søndagen før kr. himmelfartsdag] med et stor Skilt der dækker baade Ryggen og 

Brøstet, hvorpaa Rakkerens Vilkaar og Elendighed er skrevne med store Bogstaver, han beder ikke 

om Noget men tager imod hvad der frivillig bydes ham. At indtage en Ladning Kul tager ikke meget 

Tid, men foraarsager et stygt Griseri, som vi først slipper efter at være kommet ud i aabent Vand og 

har faaet vasket og spolet overalt.  

  Der var ingen tid at spilde. Vi maatte ile for at naae hjem med vore Kul og faae presenteret min 

lille Brunnette for Alle de Kjære derhjemme. - Jeg satte derfor alle Klude til og snart laae mange 

Mile mod Hjemmet bag os. Mutter var bestandig kjæk og vel tilmode, bevægede sig sikkert paa 

Dækket som en flink Sømand. Da vi nærmede os Norge kjøbte vi en Deel Makrel af en Fisker og 

der blev Travlhed med at rense dem, saltede nogen og røgede andre, saa vi fik Afvexling i vore 

Maaltider. 

  Vi naaede Skagen ind og var nu i vort eget Farvand med Udsigt til den jydske Kyst, en stor 

Modsætning til den norske, denne var storslaaet og interessant ved sine mægtige Fjelde, men Intet 

Land paa Jorden er saa smukt og kjært som vort lille Danmark. 2 Dage var gaaet, da vi løb ind i 

Svendborgsund, vor Ankomst rygtedes øieblikkelig, og Svigerfader med fl. entrede os allerede midt 

i Sundet og ved Landstigningen mødte Masser af Slægt og Venner for at hilse paa og modtage den 

lille kjære vidt bereiste Petrine der blev beundret for hendes sunde og stærke Udseende. Det 

paastodes almindelig at hendes brune Ansigt klædede hende smukt. 

  I de første Dage blev der holdt Foredrag over Alt hvad hun havde seet og oplevet til Forbauselse 

for Tilhørerne. Efterhaanden tilfredsstilledes Nysgjerrigheden, og de gamle vante Folder toge igjen 

Sæde overalt. 

  Vor glade Bryllupsreise var hermed afsluttet, men gav længe Stof til Gjenopfriskning af det 

passerede. 
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Efter at have afleveret min lille kjække Hustru til Forældrene, Slægt og Veninder, gik jeg atter 

afsted vel forsynet med Proviant og en god Besætning. - Jeg indtog en Ladning Byg i Horsens 

bestemt til Amsterdam. Reisen gik meget behagelig Skagen ud og indtil vi kom ud for 

Hamborgbugten, hvor vi blev overfaldet af en orkanagtig Storm af Vest og en ualmindelig voldsom 

Søgang reiste sig. Kun et svikket Storseil for at holdet Skibet op til Vinden og en rebet Stagfok, var 

mueligt at føre. Hele Mandskabet var paa Dækket op til Luvard, med en Ende Toug om Livet. Det 

var saa mørkt at vi knap kunde see de nærmeste Gjenstande undtagen naar en Søe brød sig. Hen paa 

Aftenen kom en vældig Braadsøe, med en brusende hvælvet Kam saa tæt paa Skibet og saa høi over 

Luvaside, at den i Faldet ikke berørte os med en Draabe Vand, men i Farten faldt i Læ og ifølge 

Søens Magt og den uhyre Masse Vand laae Skibet i Øieblikket som kæntret. Vandfade som laae 

surrede op til Støtterne gik ud af Surringen og svømmede i rasende Fart fra Ende til Anden og 

truede med at synderslaa det Opstaaende som vilde have bevirket en Synkning. Det blev derfor en 

vild Jagt igjennem Vandet at faae Spundsene fjernede saa Indholdet kunde faae Afløb, hvilket 

lykkedes. Søen havde med sin vældige Kraft tørnet saa haardt mod Storbommen at Skjødet brast og 

Bommen hvegt [baskede] og daskede tværs ud i Søen i Læ. Med Besvær fik vi den halvt ind saa 

meget at Skjødet atter blev ordnet. Den luv Sprydbardun var ogsaa sprængt af Søen, men kunde i 

Øieblikket ikke udbedres. Pumpefoden var fuld af Byg men Skuden var tæt. Igjennem Folkelugafet 

var en Mængde Vand trængt ned i Lasten. I Læsiden stod ikke alene Skandseklædningen under 

Vand, men endogsaa Finkenetsklædningen var mindst 1 1/2 Fod under Vand og dette stod høit op 

paa Lugerne midtskibs. Det var en styg Situation, da vi ikke vidste hvad Øieblik en nye Braadsøe 

vilde hjemsøge os. 

  Saaledes laae Skibet hele Natten heldigvis uden Braadsøer. Jeg turde ikke halse rundt og lægge den 

lave Side mod Søen og resikere at blive aldeles tilintetgjort. Ved Dagningen tog Alting sig 

mærkeligt ud ombord. Da jeg imidlertid fandt Søen mindre oprørt, halsede jeg rundt og en velvillig 

Søe gav os et saa kraftigt Stød at Lasten kastede sig tilbage og Skibet laae ret paa sin Kjøl, en 

overordentlig Lettelse for os Alle. Stormen aftog lidt efter lidt og der sattes mere Seil og tilsidst Alt 

hvad trække kunde og satte Cours for Cuxhaven [Hamborgs udhavn]. Jeg lossede saa meget op af 

Ladningen at det tøre og vaade blev skildt ad. Det sidste blev solgt og det første indtaget igjen. Efter 

at Alt var ordnet, gik jeg atter ud og ankom uden andet Uheld til Amsterdam og afleverede 

Ladningen.  

  En Brik fra Svendborg laae til Ankers foran mig, men med en stiv Kuling og Strøm behagede den 

at drive ned paa mig og brække min Klyverbom, som han dog maatte godtgjøre mig. Det var atter et 

Uheld. - Briggen gik ud en god halv Dag før mig og var saa heldig at slippe hjem, hvorimod jeg fik 

den ene Dravat [pludselig stormvind] efter den anden. Ned ad Canalen løb Lodsen ind i Agterspeilet 

paa en Tydsker som tog Skade af henimod 100 Gylden ifølge Taxatoren, og da det ikke var mueligt 

at faae nogen Godtgjørelse af Lodsen maatte jeg selv betale det. Jeg gik saa tilsøes i det glade Haab 

nu at naae Hjemmet i en Fart. Men nei, det værste var endnu tilbage. Jeg naaede op paa Jydskerev, 

men fik der en forrygende Storm af SO saa der ikke kunde føres Seil og faae fat paa Norge.  

Stormen vedblev uafbrudt i samme Styrke i mange Dage. En Aften forskjød Ballasten sig over i den 

ene Side foraarsaget af en Søe der kastede Skibet over paa Siden. Vi maatte alle Mand ned for at 

faae den kastet over igjen, men en ny Søe kastede den tilbage og andre med. Vi arbeidede den atter 

tilbage og fik den saa vel afstivet at den blev liggende herefter.  

  Efter en 10-12 Dages Drift ophørte Stormen og Vinden kom Vestlig men med ringe Kuling. Alle 

Seil blev sat til og det gik nu Syd efter men med ringe Fart. Næste Dag skralede Vinden mere og 

mere op. Coursen bar ind paa Norge som nu laae for os ikke meget langt borte. En Lods kom ud i en 

lille Baad. Jeg havde ingen Tillid til Vind og Veir og drive længere nord paa vilde være et fortvivlet 

Foretagende, tog derfor Lodsen ombord og kom endelig ind i udmærket Havn, hvor Skibet laae 
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sikkert og vi andre kunde faae os udhvilet og styrket. Jeg higede efter at faae Brev til Hjemmet, men 

det var lettere ønsket end faae udført. En Præst der boede nogle Mile fra os besørgede Breve til 

Bergen. Jeg skrev hurtigt et Brev og veivist af Lodsen seilede jeg i en Hækjolle afsted og naaede op 

til Præsten der beklagede at jeg var kommen en Dag for silde da der først om 14 Dage gik Post til 

Bergen igjen. Det var en kjedelig Sag for mig, men det var ikke at ændre. Jeg blev særdeles venlig 

modtaget af Familien og i den lange Tid, omtrent en Maaned, jeg var bunden til Havnen, besøgte jeg 

af og til Præsten, og overnattede flere Gange naar Veiret var uroligt og blæsende. Jeg beklagede at 

jeg gjorde Uleilighed og Uro, men Præsten og hans Hustru afbrød mig og bad mig begribe at det var 

dem der profiterede udelukkende af mine Besøg. I den lange Vinter saae de næsten aldrig et 

fremmed Ansigt, men maatte holde dem inden Døre afskaaren fra hele Yderverdenen. Hvad der 

morede Præsten var at jeg var en Præstesøn, og derved faae nogen Oplysning om præstelige Forhold 

hos os, og sammenligne dem med deres.    

  Præsten havde en Medhjelper til at besørge Gudstjenesten i de 5 Kirker der hørte til hans Pastorat. 

De maatte seile i Baad fra Øe til Øe og spadsere over alle disse. Det var heldigt naar han paa disse 

Vandringer kunde slippe med at falde 5-6 Gange. - Da jeg engang omtalte mit Liebhaveri for Østers 

glædede det dem meget at kunde til enhver Tid tilfredsstille mig i denne Henseende. Der sendtes 

blot en Karl ned til Skjærene med en Art Rive og i et Øieblik var de paa Bordet lige komne fra 

Vandet. 

Endelig skete der en Vindforandring, Nytaarsdag Morgen blæste der en stiv Kulig af Nordost, og jeg 

mere fløi end gik ind til Lodsen men han tog sig det besynderlig let og lod mig vide at der ingen 

Seilads blev af med denne Vind og Kuling. Jeg saae paa ham med største Forbauselse ved at høre at 

jeg ikke kunde benytte en saa udmærket Leilighed. Men saa kom Humlen. Han tilstod at 

Leiligheden for mig var fristende men han kunde ikke lodse mig ud fordi han ikke kunde komme 

tilbage i sin lille Skal af en Jolle. Jeg gik slukøret ombord og maatte vente og see hvad næste Dag 

vilde bringe. Den kom frem med moderatere Kuling og Lodsen kom ombord. Da alle Skjær laae bag 

mig satte jeg Cours for Færden og naaede omsider Skudernæs [Skudeneshavn] med klar Veir og 

pæn Luft. Men kort efter sprang Vinden om paa SO, min gamle Fiende, og et Snefald saa man ikke 

kunde see længere end vi kom, og tilmed var Farvandet opfyldt af Baade i hundredevis der fiskede 

Sild, det kom nu an paa at finde ind til Skudernæs, det lykkedes og ligeledes at gaae klar af de 

mange Baade. 

  En Lods bragte mig i Havn og jeg var paa ny fængslet. Der laae Masser af Skibe og ligesaa 

Fiskerbaade og jeg takkede min Gud at jeg nu laae fast og ikke igjen skulde ud at drive Nord paa. 

En af Captainerne havde kjøbt en Tønde Østers til sin Rheder, vi fik ham overtalt til at sælge os den 

til Fortæring og saa kjøbe en Anden til Hjemførsel. Han gik ind derpaa og vi betalte hver sin Deel af 

Værdien og i utrolig Hast var hele Tønden tom.  

  Efter en otte dagstid fik vi Medbør og stak tilsøes. Denne Gang naaede vi til Skagen men under saa 

ugunstige Forhold at jeg betænkte mig paa at begynde paa en Krydsning under Jylland. 

Vindforandring, Strøm og Søerne kunne afstedkomme det værste, og de svenske Skjær er ikke at 

spøge med. Jeg stod derfor igjen til Søes ad Norge til og da Forholdene var de samme gik jeg i Havn 

for at afvente bedre Omstændigheder. - Næste Dag var en Søndag og jeg i Kirke. Jeg kan ikke sige 

at jeg opbygedes meget især i Slutningen af Talen, hvori han bare erklærede hvilken Lykke det var 

for Norge at det slap ud af det danske Aag. Dette Sidehug gjaldt maaske mig Uskyldige.  

  Da jeg kom ombord var der en Baad der afleverede et Brev fra en Capt Carl som havde ægtet 

Lodsoldermandens Datter i Lushavn og nu uopholdelig skulde hjem og ud med sit Skib paa en 

længere Reise. Han bad i Brevet om at faae Passage med mig til Danmark. Jeg svarede at jeg med 

Glæde modtog ham naar han vilde skyde sammen med mig uden for Skjærene naar der var mindste 

Sandsynlighed for at gaae ud. Tillige tilraadede jeg ham at bede Svigermoder om venligst at 
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medgive ham noget af hvad der levnedes fra Bryllupsbordet, da der hos mig var Mangel paa Alt 

hvad der kan kaldes bedre Kost uden for det højst nødvendige og Overgangen for dem vilde være alt 

for følelig. Næste Dag traf vi sammen uden for Skjærene og Capt Carl steg ombord og den omtalte 

Forsyning kom bagefter i en stor Kurv som holdt ud indtil Landstigningen i Nyborg.  

  Vi kom indenfor Skagen og saa langt som op til Høiden af Sæby. Der ankrede vi paa Grund af 

Stille og Sønden Vande. Der blev taget 2 Reb i Seilene for muelig Tilfældes Skyld. - Vagtmanden 

fik strænge Ordre til at purre ud ved den mindste Vind eller Veirforandring. Kl 11 purrede han ud 

overalt, Vinden var SO og tykt Snefald. Ankeret hæves op og Seilene tilsatte. Jeg satte Coursen paa 

Indløbet til Frederikshavn haabende at faae Lygten at see. En gevaldig Lodsirene varskoede stadig 

de Farne og jeg var sikker paa at træffe paa Hovedet. Lygtens Skin saaes og ind gled vi i Havnen og 

satte Skuden op i Mudderet, gjorde Seilene fast og halede Skuden af og fortøjrede paa Siden af en 

Skonnert. Ingen Brovægter kunde opdages, ei heller noget Menneske paa Bro eller Skibe, ja ikke en 

Hund lod sig høre. Vi gik tilkøies alle Mand. Jeg var først paa Dækket og saae mig om i Havnen. 

Alt var roligt indtil Capt paa Siden af os kom paa Dækket og udbrød: Hvad er dette her, hvor 

kommer de fra og hvordan er de kommen ind paa Siden af mig uden at vi har hørt dem. Jeg tænkte 

de sov fast og vilde derfor ikke purre dem ud. Jeg gik strax i Byen for at betale mine Havnepenge. 

Hen ved Middagstid halede Vinden sig østlig og stiv Kuling. Fra Bøien et Stykke uden for Havnen 

kunde jeg gjøre Seil og gaae Syd paa. En Trosse blev ført ud og ved Hjelp af denne kunde jeg faae 

mit Kabeltoug ført ind. Dette blev udført og vi heve  saa Skibet ud ved Spillet, satte Seil og styrede 

med fulde Seil syd efter. Næste Dag ankrede jeg ved Skibshavn og Capt Carl gik iland for derfra at 

fortsætte sin Reise til Kjøbh.  

   I en Hurtighed ankom jeg til Svendborg hvor jeg modtoges med aabne Arme af Slægt 

og Venner og med den glædelige Meddelelse at jeg Dagen før var bleven Fader til en prægtig lille 

Dreng33 og at Moderen befandt sig vel. Min Fryd og Glæde var usigelig med voldsomhed, som jeg 

dog med Magt maatte betvinge da jeg stod overrfor den Ælskede lille Moder. Da Alle havde opgivet 

mig det Hele som fortabt var min lille kjække Petrine den eneste der holdt Haab og Modet oppe. Jeg 

kom nok i Behold tilbage. Hun anede ikke den lille Kjære at vi af og til spillede Terning om Liv og 

Død. - Da Posten en Dag ankom faldt mit Brev fra Norge i Postmesterens Haand, han kjendte min 

Haandskrift, sprang op i Slaabrok, Tøfler og Kalot paa Hovedet. I et nu sprang han afsted over sin 

Gaard og Have over Kirkegaarden, Gaden og stormede ind af Døren til mine Svigerforældre med 

Brevet viftende over Hovedet. - Stuen var i et Øieblik ikke alene af Husets Beboere, deri blandt 

Karle og Piger, men ogsaa for Publikum fra Gaden, fyldt til Trængsel. Min lille Kone bemægtigede 

sig Brevet, aabnede det og læste og læste uden ret Forstaaelse af Indholdet. Først da hun opdagede i 

Slutningen at Brevet var til P. Baagøe den Corresponderende Rheder og at han anmodedes om at 

hilse min lille kjære Hustru og hendes Forældre. Men dette var hende nok. Hun vidste at jeg var i 

Behold og dermed gav hun sig tilfreds.  

  Jeg fik nu en lille deilig Ferie, i hvilken min Petrine daglig styrkedes og inden faae Dage kunde 

forlade Sengen nogle Timer og efterhaanden den hele Dag. Alt hvad jeg havde døiet paa den lange 

Besværlige Reise var glemt og afløst af den inderligste Glæde og Lykke ved Beskuelse af de 2 kjære 

Væsener jeg stadig havde for Øie.  

   Men ifølge min Stilling kunde Tiden saaledes ikke hengaae. En Fragt tilbødes fra 

Femern til Frankrig med Hvede og der maatte tænkes paa Mandskab, Proviant og andet til Skibets 

fuldstændige Eqvipering. Jeg maatte altsaa rive mig ud af min i den sidste Tid saa lykkelige 

Tilværelse.  

                                                           
33 Andreas Carré Barfoed f. 11.feb. 1843. 
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  Jeg begav mig da til Ladestedet og indtog min Hvedelast, som medtog nogle Dage. - Jeg fik dog 

Tid til at forsyne os med en Deel Knortegjæs hvoraf der var mange under Kysten. Efter 

Indladningen begyndtes Reisen som gik meget heldig og behagelig af i største Modsætning til den 

foregaaende. - Jeg anløb Havre de Grace i den engelske Kanal, hvor jeg fik Lods op ad Seinen til en 

lille Stapelplads hvor Sæden skulde losses i Pramme og gaae i disse til Paris, en omtrent 15 Mile 

lang Tour. Opseilingen fra Havre de Grace ligner ikke en Flod men mere en stor Indsøe. Kun 

Flodens Leie var dybt for Seiladsen. - Der var Tidvande Ebbe og Flod, men denne sidste kom til sin 

bestemte Tid paa en Gang med en Bølge og løftede saaledes pludselig Skibet 6 Fod, saa at Skibet 

selv løftede Ankeret af Grunden og der behøvedes kun at hive Ankeret op til Klydset. Først da vi 

nærmede os til Lossepladsen fik den Udseende af en Flod, hvorover der var bygget en vældig Bro 

fra Bred til Bred. Bølgefloden var den samme som udenfor og naar den var i vænte maatte vi staae 

klar ved Fortøiningerne og løse dem, hive og hale at de ikke skulde springe eller rive Pullerderne 

[pullerterne] istykker.  

  Lossepladsen var en ubetydelig By. Min Bygang bestod kun i at jeg i en Barberstue lad mig skrabe 

og at jeg i et Vaabenudsalg kjøbte 3 Doubletter hvoraf den ene især havde min særlige Tilfredshed. 

Sælgeren som fulgte mig med sit Øie fandt ud at jeg maatte være Jæger efter den Maade paa hvilken 

jeg undersøgte dem og behandlede dem. Hvem der fik de 2 Bøsser husker jeg ikke men den jeg 

havde forbeholdt mig selv er endnu en prægtig Bøsse, den tilhører nu min Søn Thomas. Da jeg kom 

tilsøes paa Hjemtouren fik jeg i sinde at prøve dem og var fuldkommen tilfreds med Udfaldet. -  

Denne Kanonade blev lagt Mærke til af en Seiler temmelig langt fra mig, og han har formodentlig 

tænkt at der var noget i Veien hos mig og sendte sin Jolle med Styrmanden og 2 Mand afsted for at 

faae Opklaring derom. Jollen lagde paa Siden og saae at Alt var fredeligt og i god Orden. Han bad 

da kun om at sige sig hvad numre Brede og Længde havde været i Middags. Dermed roede de 

tilbage, det var et engelsk Skib. - Om jeg tog Kul fra England med hjem husker jeg ikke skjøndt det 

er rimeligt nok.   

  Strax efter min Hjemkomst, gik jeg paa Eventyr for at søge Fragt i en østersøisk Havn, men da jeg 

skulde passere Stubbekjøbing hvor jeg ankrede op og gik i Land for at forsøge om ikke Agent 

Bentzon skule have Brug for mit Skib.  Han var en Morgenmand og jeg rettede mig derefter. Kl 5 

Morgen traf jeg ham ved Thebordet og i den bedste Stemning, jeg tror virkelig paa Grund af mit 

tidlige Besøg som morede ham. Han beklagede dog at Kornhandelen var slet og om jeg kunde sige 

ham hvor han skulde finde et godt Marked for en Ladning Byg. Jeg maatte ligeledes beklage ikke at 

kunde give Raad i saa Henseende. Efter en lang Samtale som var baade faglig og munter faldt det 

ham ind at det maaske lod sig gjøre at sende mig til Dublin med et Parti Byg som var kjøbt af ham i 

Næstved og vi blev enige om Fragten. Hans Søn maatte følge med for at paasee at Partiet var 

svarende til Kjøbscontracten i alle Maader.  

  Vi kom hurtig til Nestved og kastede Ballast, klar til at lade. Skibet maatte blive liggende ved 

Indløbet, da Vandstanden i Fjorden var for lav til at passere for Skibets dybgaaende. Den unge 

Bentzon tog saa sine Forholdsregler efter at have undersøgt Bygget, dets Qvalitet og Vægt. Jeg 

maatte afgive en paalidelig Mand til at staae stødt paa Loftet for at paasee at kun det kjøbte Parti 

blev afsendt og ikke en slettere Vare, dernæst maatte jeg endnu lade en Mand følge med Prammen 

ned til Skibet for at der ikke skulde forsvinde noget underveis, selv fulgte han Vognene fra 

Kornloftet ned til Prammen for at paasee at ikke en eller flere Sække skulde være saa uheldige at 

falde af Vognen underveis.  

  Det var ikke første Klasses Forhold der dengang raadede i Nestved. Jeg havde et Ærinde for en af 

mine Rhedere til en anden Kjøbmand i Byen og spurgte Afladeren hvor Vedkommende boede. Han 

spurgte mig først om jeg havde noget af Vigtighed at afgjøre med ham, jeg maatte da være forsigtig 

da han var en af de største Kjældringer i Byen, det var en daarlig Anbefaling. Jeg traf imidlertid paa 
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en behagelig og flink Mand der meget beredvillig ordnede Sagen. I Samtalens Løb spurgte han mig 

om hos hvem jeg ladede. Jeg nævnede Navnet og fik det Svar at jeg skulde see mig vel for, da han 

var Byens største Kjældring. Hvad skulde jeg tro.  Noget maatte være sandt, naar jeg saa hen til alle 

de Forsiktighedsregler Her Bentzon havde taget. - Nogle Aar efter afklaredes en Mængde 

Bedragerier og Tyverier ved Afskibningen, og Følgen blev at en Kjøbmand, Prammænd og 

Lodsoldermand, maatte spadsere i Tugthuset.  

  Jeg blev færdig, afseilede og fik en god Reise til Dublin hvor jeg lossede min Ladning og gik over 

til Liverpool hvor (jeg) tog en Ladning Raiksalt til Husum34 og derfra hjem,  hvor jeg atter glædedes 

med at erfare at min kjære Petrine var nedkommen med en lille Pige35 Dagen før min Ankomst og 

selv befandt sig vel.  

  Der var ingen Fragter at opdrive og jeg blev hele Vinteren hjemme og fik god Tid til at profitere af 

min Lyst til Jagten (som jeg af Hjertens Lyst havde til at benytte) i Forening med min kjære Svoger  

[Peter August Wedel], som for tidlig afgik ved Døden. Mangt et Stykke Vildt faldt for min franske 

Doublet og da Tiden for Løbende Vildt var forbi, kom Sneppen og uagtet denne Slags Jagt var mig 

noget fremmed og var kun tilstede i et indskrænket Antal, nedskjød jeg dog Adskjellige til min egen 

Forbauselse og et Bravo fra min brave Svoger og Læremester. Hvad jeg skiød af Vildænder paa 

Sundet gik til egen Husholdning, samt hvad der faldt paa Byens Marker af Harer og Agerhøns. Det 

var mig en kjær og stolt Følelse at bringe dette prægtige Vildt til Huse.  

  Imidlertid kom der Tilbud om en Fragt med Kjøbmandsvarer til Island, men jeg 

skulde først ankomme til 1ste Mai. Befragteren gik selv med for at forhandle Ladningen; han havde 

selv et fast Factori derovre. Hele Vestkysten op til Isefjord [Isafjördur] skulde besøges fra Havn til 

Havn frem og tilbage.   

  Da Tiden kom afgik jeg til Kjøbh og Indladningen begyndte. Lasten bestod af Alt mueligt: Korn, 

Gryn, Kul, Jern, Brændevin ogsaa Alenvare og meget Andet. Paa Dækket saa meget som kunde 

rummes i Høide med Skandseklædningen. - Da Alt var ombord seilede vi og ankrede op ved 

Helsingørs Rhed imellem et utalligt Antal af Skibe som laa stille paa Grund af Stille og Modstrøm. 

Næste Morgen var jeg tidlig paa Dækket, men fandt samme Situation som Aftenen før. Jeg lod 

Kokken gaae til Fyrs med Kaffe, og lod ham bringe den ned i Kahytten til min Passager og mig, 

men Kjøbmanden blev ubehagelig fordi jeg ikke havde lettet Anker og seilet. - Det var mere end jeg 

kunde døie at lade saadan en Fyr foreskrive mig hvad jeg som Fører af Skibet skulde gjøre. Jeg 

havde før Afseilingen hørt at han paa andre Toure til Island havde været meget ubehagelig. Jeg 

besluttede med en Fart at give ham en grundig Lection om hans og mit Forhold ombord paa Reisen.  

  Jeg lod ham saa vide at han havde at afholde sig fra at give mig Instrukser angaaende min Seilads 

som kun jeg var ansvarlig for. Bild dem bare ikke ind at de er ombord med en Soldat eller Sjouer. 

Jeg er Kommandøren her ombord og hverken af dem eller nogen Anden taaler jeg et Ord hvad min 

Navigjering angaaer og jeg vil raade dem til at lægge dem dette paa Sinde hvis vort Samværen skal 

være nogenlunde udholdelig paa Reisen. Naar vi er ankommen til Island kan de skalte og valte med 

deres Varer som de vil, jeg skal visselig ikke i noget som helst Tilfælde blande mig deri, men vil 

derfor endnu engang gjentage mit bestemte Forbud at de ikke hentyder med et Ord om min Seilads. 

I min Logbog, som vil blive forelagt for Competente ved min Gjenkomst, vil det vise sig om jeg har 

handlet som Sømand eller ikke. Nu ved De Besked og jeg haaber de retter dem derefter.  

  Hen paa Dagen kom der Vind og Massen af Skibe lettede den Ene efter den Anden og iligemaade 

jeg. Paa Eftermiddagen tog det til at blæse haardt og det ene af Skibene faldt tilbage for at ankre op 

                                                           
34 Her traf han tilfældigt sammen med sin yngre bror, Poul Barfoed, der netop var kommet med skib fra 

Belgien til Liverpool. Det var i sommeren 1843. P.B. har berettet om mødet i sine erindringer s. 79. 
35 Christine Barfoed f. 21.okt. 1844. 
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igjen paa Rheden. Tilsidst blev jeg den eneste som endnu holdt Stand med at krydse. Han tog 

tilsidst saameget Mod til at spørge mig om vi ikke skulde gaae tilbage som de Andre. Jeg viste ham 

af og bad ham opfriske i sin Hukommelse hvad han havde hørt af mig. Da jeg tilsidst var klar af at 

jeg intet Udbytte kunde have af en saa frugtesløs Seilads faldt jeg ind og gik tilankers som de 

Andre.  Min Instrux og denne lille Prøve gjorde ham tam og tilbageholdende angaaende min Stilling 

ombord. Om end Forholdet mellem os i Begyndelsen var lidt kjøligt, bedredes det dog efter 

Haanden, saa vi kunde udvexle Tanker og Meninger uden for Navigationen.  

  Reikjavig beseilede vi ikke men saa den næste og fremdeles indtil den sidste Isefjord. I hver Havn 

blev der udleveret alle Slags saasom Korn, Meel og Gryn og Alt andet hvad Befolkningen trængte 

til. Masser af Baade omringede os og Dækket fyldtes af Befolkningerne baade Mænd og Qvinder. 

Alle velklædte i hjemmelavet blaat Vadmel og Sælskinds Sko saa deres Gang var Lydløs. Naar der 

var udleveret hvad Enhver havde forlangt drog de afsted igjen. Naar vi kom tilbage gjordes 

Afregning med Landets Produkter, hvoraf tør Fisk var Hovedbestandelen. Kahytten overlod jeg ham 

til Butik og nøiedes selv med mit lille Sovelokale. Denne Velvillighed paaskjønnede han i høi Grad 

og vi omgiggedes nu i den bedste Forstaaelse. Havde jeg forud tænkt den Grue dette Arangement 

vilde foraarsage mig var jeg neppe gaaet ind paa den. Butikken var altid overfyldt og Uddunstningen 

af den var til Tider næsten qvælende da de ingenlunde holdt tilbage af selv det Værste. - Men jeg 

havde givet mit Ord og vilde ikke tage det tilbage.  

Ved Kjøbmandens Factori stoppede vi op nogle Dage for noget rigeligere at forsyne det med Varer. 

Jeg inviteredes flere Gange i Land og trakteredes der jevnlig med stegte Hellefynderfinner som 

smagte meget godt. 

  En Sorenskriver eller en Slags Herredsfoged kom en Dag ombord for at slutte Handel om et Parti 

Fisk, men var stivere i sit Forlangende end Kjøbmanden kunde gaae ind paa. Der blev anvendt 

Massser af Snapse af forskjellig Slags men uden Resultat, og for at faae en Ende paa Sagen greb han 

til det sidste men kostbare Middel at trække Proppen af en Champagneflaske og rakte den frem. 

(Det var Kjøbmandens Vin til 9 Sk pr Flaske). Herredsfogden blev gjort bekjendt med at det var 

Campagne, satte den for Munden og tømte den. Virkningen udeblev ikke. Handelen afsluttedes i 

Kjøbmandens Favør og begge Parter var i Øieblikket tilsyneladende i Feststemning, men det varede 

kun kort. De mange klare og koleurte Snapse tilligemed den lækre Campagne fremkaldte en 

Eruption som Herredsfogeden ikke var Mand for at holde tilbage. Krateret aabnede sig og 

udstyrtede Vulkanens Indhold ud over Disken, overskyllende Kjøbmanden og Masser af 

Butikbeholdningen. Udtømmelsen maa have lettet Herredsfogden, han kravlede op paa Dækket gik i 

Baaden og forsvandt. - Senere Vulkaner af denne Slags indtraf ikke her paa Kysten. Om vor Fader 

var særlig tilfreds med den afsluttede Handel og af den eller andre Grunde var bleven spendable 

veed jeg ikke, men han kjøbte et Faar til Slagtning og forærede mig. 

  En Præst kom en Dag ombord og tilbød os Smør og Fløde til kjøbs. Smørret tømtes over paa et 

andet Fad, og en Flaske blev lavet til Omfyldning, og inden jeg tænkte paa det saae jeg Fruen ifærd 

med det, dog ikke ved Hjælp af en Trakt, men Fløden heldte hun først i sin Mund og derfra spøttede 

hun det ned i den anden Flaske. Paa samme Maade saa jeg Mænd befordre Brændevin i deres egne 

Flasker. Fløden maa jo have gjort en lignende Behandling i Hjemmet da den gik over i  Fruens 

Flaske. Det saa ikke appetitligt ud men hvad gjør Vanen ikke. 

  Smørret var fuldt af Kreaturhaar, formodentlig haves heller ingen Sigte og Melken, Fløden og 

Smørret beholder Haarene i sig. Jeg brugte lang Tid før jeg ved Kjæmning af en Kniv fik gjort det 

spiseligt. Endelig var Alle Havnene beseilede undtagen Isefjord hvor vi nu gik til Ankers i en Havn 

saa sikker og tryg som et Gadekjær, men stor nok til at kunde huse om det var 100 Skibe. 

Indseilingen foregik imellem nogen Sandrevler. Bygningerne derinde havde et mere siviliseret 

Præg. Husene var af Bindingsværk og dækket af Tagsten. Der boede ogsaa Embedsmænd foruden 
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Handlende. - Vi opholdt os ikke saa kort Tid i Isefjord og befandt os meget vel. Nogle faae Skibe 

fra Kjøbenhavn laae ogsaa i Havnen, saa vi havde nogen Adspredelse ved at besøge hverandre. En 

Aften drak vi vor Grok ombord i en Kjøbenhavnsk Skonnert. Captainen opfordrede os til at forsyne 

os med rigelig med Rom, tilføiende Indgrienserne erbandte [tilbød] han paa godt.  

  En Dag blev bestemt at gjøre en Tour ind ad Landet til. Vi var 12 Ryttere, deriblandt en Dame, paa 

hver sin lille Hest, som man kunde tvivle om at have Kræfter til at bære os. Men tværtimod 

galloperede de afsted som om de kun havde Sadlen at bære. Veien bestod kun af en smal Sti, der var 

1/2 a 3/4 Alen dyb og saa bred at Benene af Dyret netop kunde skifte i denne rende, og der redes 

endda i stor Fart. Ingen af dem snublede en eneste Gang. Touren var ikke lang, men ret morsom. Vi 

havde lidt Proviant med som fortæredes paa en smuk Plads med frodigt Græsvæxt. Udsigten var 

smuk og meget skiftende. Ind ad Landet til høinede det sig og længst borte saaes Klipperne. De 

fleste af Indbyggerne leve i Jordboliger, de graves en vis Dybte i Jorden og ovenfor Jorden kastes 

Jord op som en tyk Mur omkring Bostedet. Der skal være lunt og varmt om Vinteren. Jeg var ikke 

nede i disse halve Huler, de havde Ord for at være temmelig rige paa Utøi og jeg vilde ikke udsætte 

mig for at gjøre Bekjendtskab med det.  

  I den vidtstrakte Natur var Masser af Fuglevildt, hvoraf jeg skiød en Deel og vi levede flot 

ombord. Kokken var just ikke glad ved denne Sport. At plukke Fjerene af dem tog ham lang Tid og 

kunde tilsidst blive trættende. Jeg fik imidlertid fine Fjer med hjem og der blev Fyld til en blød og 

varm Vuggedyne, som blev høit vurderet af Alle. - Paa saadan en Jagttour fik jeg Øie paa en Ræv 

iland, som jeg efter nogle snedige Planer, nedlagte. Desværre var Fyren skabet, saa Pelsen var 

værdiløs.  

  Vi bleve endelig færdige paa Isefjord med at sælge Varer og Indkrævning af Fisk som Betaling for 

modtagne Varer. Vi afseilede og anløb ligesom paa Optouren hver Havn og indladte tør Fisk paa 

hver Plads. Dette forseilende og ladende tog Tid men endelig naade vi den sidste Havn og var 

færdig til at gaae hjem efter.  

  Det var enten paa sidstningen af Aug eller de første Dage i Septbr. Reisen gik hurtig og heldig i 

alle Maader til Kjøbenhavn. Da Styrmanden kunde besørge Ladningen losset uden mig tog jeg Billet 

med et Dampskib fra Kjøbenhavn som anløb Svendborg. Det gik denne Gang en Dag tidligere end 

ellers. Jeg bemærker kun dette fordi det har en mærkelig og vistnok enestaaende Begivenhed i mit 

Hjem. Mine 2 første Børn var fødte begge Dagen før min Hjemkomst efter en længere Reise og nu 

den Tredie fødtes samme Dag jeg kom hjem fra Island. Havde nu Damperen gaaet sin regelmæssige 

Route en Dag senere var det tredie Barn36 ligeledes kommen til Verden Dagen før min Hjemkomst 

fra en lang Reise. Hvilken usigelig Glæde var det dog, da alt var godt overstaaet og saa at betragte 

de 3 yndige Børn hvoraf det ene laae ved Moderens Bryst og tog sin første Næring deraf.  

  Jeg gjorde endnu en lille Tour til England og tilbage før Vinteren. Hermed endte min 

Søevirksomhed, og en Fører til Minerva blev antaget for Fremtiden. 
 

   

7. Købmand i Svendborg 1848 

Min Svigerfader var bleven træt af sin Kjøbmands-Forretning og ønskede at jeg vilde overtage den, 

og de 2 Gamle vilde saa træde tilbage, boe sammen med os, gaae os tilhaande med Raad og Daad og 

glæde sig ved at have en ny opvoxende Slægt omkring dem37.  

                                                           
36 Andrine Thomasine Barfoed f. 20.sept 1847. 
37 I 1915 har Thomas Barfoed søgt oplysning om slægten hos sin fætter Chr. Wedel. Denne svarede i et brev 

dat. 24 aug: "I Besvarelse af Dit venlige Brev af g. D. maa jeg beklage ikke at kunne give den forønskede 
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  Den gamle Gaard
38

 kunde ikke give Plads til to Familier, hvoraf jeg allerede mødte med ialt 5 

Personer. Der maatte derfor laves om og tages ind fra Lofter og andre Lokaler til Soverum og andre 

Fornødne Smaa Huller. Et Par, ret pæne Værelser fik de Gamle og det lykkedes ogsaa at faa lavet 

om til os Unge og vore tre Børn, et Par Værelser af den mest primitive Slags, hvori vi desuagtet sov 

gladelig uden at føle Savnet af noget bedre. Da denne Ombefordring var i Orden, kom igjen en lille 

sød og velskabt Pige, det fjerde Barn39. Der var Fryd og Glæde over hele Linien, da det viste sig at 

baade Moder og Barn var i bedste Velgaaende. 

  Forretningen var nu gaaet over i mine Hænder og dreves uforandret som i de Gamles Tid. Da jeg 

tidligere om Vinteren naar jeg var hjemme tog Deel i det svære Arbeide paa Lofterne, var jeg kjendt 

af Bønderne, som syntes godt om mig, og der kom jevnlig flere Ny til. Butiksforretningen blev 

passet af Bedstemoder og en Lærling.  

I Bedstefaders Tid, kunde Bønderne ikke faae Plads til Heste og Vogne og maatte derfor sætte deres 

Vogne og Heste paa Gaden langs Kirkegaarden. Dette blev imidlertid forbudt af en nystilkommen 

Byfoged, og nu blev gode Raad dyre. Jeg fik dog kjøbt en Have som stødte op til vor gamle Gaard 

og opførte derpaa en Hestestald til 14-16 Stk, og Vognene kunde nu stuves tæt sammen i den lille 

Gaardsplads. Men det forslog ikke. Og hvad værre var, jeg havde ikke Loftsrum til Kornet som den 

Gang strømmede ind i Masser. 

 

 
 

Paa den modsatte Side af Kirkegaarden var ogsaa en stor Have hvoraf jeg efter megen Prutteri fik 

kjøbt et passende Stykke til et Kornmagasin og en Gaardsplads og en mindre Stald. Grunden 

kostede mig 500 Rdl og Bygningerne 3000 Rdl. foruden at opfylde Pladsen som var sumpet, 

desforuden at bekoste en Nedkjørsel fra Gaden til Pladsen som blev en Udgift af 200 Rdl. Jeg havde 

                                                                                                                                                                                                 

Oplysning, thi min Tidsregning i ovenmeldte Retning gaar kun til 5te Septbr 1848, paa hvilken Dag Din 

Bedstefader A. H. Carre om Morgenen gav Din Fader Nøglen til Boutikken med de Ord: "Nu kan Du lukke 

op idag Christen for Din Regning." Samtidig hed det sig, at Din Bedstefader drev Forretningen i 30 Aar, 

men hvad der saa ligger bagved, har jeg ikke Spor af Kjendskab til; dog veed jeg at Din Bedstemoders Fader 

hedte Peder Andersen [1752-1800], og ligger  begravet paa den gl. St Nicolai Kirkegaard."  
38

 Gerritsgade 16 på hjørnet til Kattesundet.  

39 Marie Elisabeth Barfoed f. 7. okt. 1848. 
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nu Plads for alle Kornsorter og mere Plads for Heste og Vogne og dog endnu ikke nok. Der stilledes 

mere og mere Fordring til Hesteplads, og jeg fandt det nødvendigt at kjøbe en ny opført Eiendom 

ved Siden af for at lægge dens Gaard ind til min lille.
40

 Eiendommen kostede 7000 Rdl, den ny 

Gaardsplads var høiere end min egen og i alle Maader i en elendig Tilstand. Den maatte afgraves og 

planeres samt brolægges med betydelig Udgift.  

  I den gamle Gaard maatte skaffes Plads til 12 Køer, da Melkehandelen var af stor Betydning, da 

der ikke kom noget ind fra Landet. Der maatte bygges et Skur i Gaarden til Kul for at faae 

Kostalden udvidet. Naar et Brænderi skulde drives med Fordeel maatte det gamle heelt omgjøres. 

Mit Brænderi blev derefter dreven med godt Udbytte indtil de større Brænderier omkring i Landet 

slog sig sammen og ved Damp og nyere Forbedringer ødelagde os Smaa ved lavere Priser. Det var 

et stort Tab, saa meget mere som det større Kohold og Melkesalget gik ned til en Ubetydelighed.  

  Saa kom endnu de aarlige Reparationer paa den ældgamle Gaard - mindst aarlig flere Hundrede 

Kroner. Jeg har saaledes efterhaanden kostet paa Reparation og Tilkjøb af Eiendom i min 

Virksomhedstid circa 30 à 40.000 Kr. Dertil kommer en Børneflok paa 10 hvoraf 1 lille Pige døde i 

sit 4 Aar, saa kun 9 lever, 5 Døtre, 4 Sønner41. 

                                                           
40

 Gerritsgade 18, opført 1852. 
41 Andreas Carré Barfoed (1843-1906),  herregårdsgartner på Langeland, siden Sjælland, ugift.      

Christine Barfoed (1844-1924), gift med officer Thomas Wedseltoft, Århus. 

Andrine Thomasine Barfoed (1847-96), gift med grosserer Vilh. Aug. Borgen, Kbh. 

Marie Elisabeth Barfoed (1848-?), gift med sin fætter, læge Thomas Herløv Barfoed, Svendborg. 

Thomas Barfoed (1850-1934), overtog købmandsgården i Svendborg 1876. Gift med Thora Wiggers (1858-

1934). Hun var datter af Svendborgkøbmanden Poul Wiggers og Julie f. Fog. 

Erik Christian Barfoed (1851-1922), landbruger i Sydamerika, senere bogholder i Kbh. Gift med 

Emilie Sørensen. 

Preben Barfoed (1854-90erne), udvandrede til Argentina. 

Johanne Dorthea Barfoed (1856-59), død som barn. 

Agnes Barfoed (1858-1918), Svendborg, ugift. 

Anna Barfoed (1860-?), gift med købmand Johan Peter Jespersen, Rønne.    



 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

III.  Poul Abraham Barfoeds "Livserindringer" 

Nedskrevne 1903-04. 

 

 
 

1.  Drenge- og læretid på Sydfyn 

Jeg er født i Jordløse paa Fyen d: 31te Marts 1820. Min Fader var Thomas Barfoed. Sognepræst til 

Jordløse og Haastrup, og min Moder Christine født Qvist. Indtil mit 9de Aar fik jeg Undervisning i 

Hjemmet. Fra mit 9de til mit 14. Aar opholdt jeg mig og fik Undervisning paa Bøgden af min 

Svoger P. A. Vedel. Paa dette dengang temmelig ensomme Sted var jeg i min Fritid henvist til mig 

selv, da der ingen jevnaldrende Kammerater fandtes. Jeg havde dog altid nok at bestille, da jeg holdt 

af al Slags Sport, Jagt, Fiskeri, e.ct. ligesom jeg ogsaa var meget virksom paa det saakaldte 

Huggehus, hvor jeg forfærdigede alle Slags Husgeraad og smaa Skibe, hvoraf jeg havde megen 

Fornøjelse, naar de fra en lille Havn, som jeg byggede ved Havnen, løb ud for at sejle tværs over 

Bugten.  

  Det gamle Hjem i Jordløse øvede stadig stor Tiltrækning paa mig, og naar Vejret var nogenlunde 

godt, vandrede jeg om Lørdagen efter Skoletid de 2 1/2 Mil til det kjære gamle Hjem, men med 

Vandringen tilbage Søndag Eftermiddag gik det lidt tungt.  

  Skolehuset paa Bøgden var af nyt opført i 1829, og da Murene endnu vare fugtige, døjede vi Alle 

meget af Kulde i den strenge Vinter, som indtraf 1829-30, idet Væggene navnlig i det Værelse, hvor 

jeg laa, vare belagte med Is. 

  

I Foraaret 1834 blev jeg confirmeret af Pastor Bang i Horne og i Marts efter min Faders Ønske 

anbragt i Lære hos Skibsbygmester Jens Møller i Falsled (2 1/2 Mil fra Jordløse). Skjøndt jeg var 

stærk og vant til at bruge mine Hænder, var det ikke desto mindre en streng Skole, idet Arbejdstiden 

i Sommertiden var fra Kl 5 Morgen til Solen gik ned, fraregnet 2 1/2 Time til Maaltiderne. To 

Lærlinge ankom tilligemed mig, men da Møller var en meget streng Mand, og selv en rigtig 

Arbejdshest, der stillede store Fordringer, blev Opholdet hos ham for deres Vedkommende kun kort, 
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idet de gik deres Vej, og jeg havde gjerne gaaet med, men dels af Æresfølelse dels for ikke at gjøre 

min Fader imod, blev jeg paa min Post. 

  Til Held for mig, kom jeg til at bo hos en rigtig rar Mand ved Navn Hans Christensen, som var 

Jordbruger og Handelsmand, ligesom han ogsaa var Ejer af en lille Jagt, som stadig farede med 

Korn paa Kjøbenhavn. Skjøndt jeg aldrig beklagede mig for ham, kunde jeg dog mærke, at han 

syntes, at det var for strengt Arbejde for mig hos Mester Jens, som han kaldte ham, men Tiden gik, 

og jeg holdt ud, og sent paa Efteraaret blev Skibet, som jeg arbejdede paa færdig, og vi Alle 

afskedigede. Mester Jens Møller lovede mig ved Afskeden at betale for mit Ophold hos Christensen.  

  Jeg drog nu til Hjemmet for Vintermaanederne med Tilsagn om, at jeg kunde møde igjen hos 

Møller til Foraaret. Da jeg en Tid efter min Afsked kom til Falsled, besøgte jeg H. Christensen som 

til min store Forbauselse gav mig 14 Rdl, og da jeg spurgte ham, hvorfor jeg skulde have dem, 

svarede han: Seer du Poul, Mester Jens er en streng og kneben Mand, jeg har set, at du har arbejdet 

flittigt og godt, og naar man har det er det haardt ligesom Katten at arbejde blot for Føden. Jeg har 

ladet Mester Jens betale lidt rigeligt for dit Ophold, og du har ærligt fortjent de 14 Rdl. Da jeg næste 

Foraar igjen kom i Arbejde hos Jens Møller, saa sagde han: Du skal dog ikke helst bo hos Hans 

Christensen, thi det er min Dontring en dyr Mand at bo hos. 

  De Vintermaaneder, jeg tilbragte i Hjemmet efter den strenge Sommer, vare meget behagelige, 

Tiden gik med at arbejde paa Redskaber til Gaardens Brug, med Jagt, med Besøg her og der, samt 

med at spise og drikke efter en større Maalestok. Mine Sødskende paastode, at jeg Dag for Dag blev 

triveligere, som var ret naturligt, da Sommeren havde afmagret mig en Del.  

  I Foraaret 1835 begyndte jeg igjen at arbejde hos Jens Møller, som byggede en Skonnert, og boede 

efter Jens Møllers Henvisning hos Gjæstgiver H. Hansen, som var Svoger til Møller. Baade Hansen 

og hans Kone vare svagelige, men der var en Flok flinke og vakre Børn, hvoraf den ældste Søn 

Hans førte Faderens Jagt, som var i stadig Fart paa Kjøbenhavn.  

  Jeg var nu mere modig og havde en Del mere Modstandskraft, og naar Mester Jens, som havde en 

Del Tilbøielighed til at være sarkastisk og næsten ondskabsfuld med alle sine Undergivne, - blev for 

nærgaaende, begyndte jeg at svare ham ret skarpt igjen. Navnlig husker jeg en Formiddag, da 

Mester Jens i Forening med hele Banden sad og spiste Frokost, bænkede paa noget Tømmer, 

kastede han et ondt Øie til mig og sagde: Du kunde min "Donten" ellers nok have faaet Tid til at 

vadske Dig idag, før Du kom paa Pladsen. Du er jo ganske sort i Ansigtet. Denne Irettesættelse var 

ganske ubeføiet, eftersom jeg havde været paa Pladsen Kl 4 om Morgenen, for at fyre under 

Dampkisten, hvori Plankerne bleve dampede, og ved et saadant Arbejde, kan man jo let blive 

tilsølet, hvilket jeg forklarede ham, men da jeg var bleven ærgelig tilføiede jeg: "Forøvrigt er Deres 

Udseende i Almindelighed ikke saaledes, at det kan tjene til Mønster paa Renlighed." Manden blev 

noget flou og sagde, at han nok skulde fortælle min Fader, hvor næsvist jeg havde svaret ham, 

hvilket han dog undlod at gjøre, men fra den Dag havde jeg Fred for hans utidige Bemærkninger.  

  Selv saae han ud, som en storslaaet, vejrbidt uvasket Arbejdsmand. Med al Mandens Haardhed, 

Nærighed og ofte utidige Kniben overfor sine Arbejdere og Knøse, var han dog en paalidelig og i 

høj Grad arbejdsom Mand, og de Skibe, han byggede for sig selv eller Andre, vare de bedste og 

solideste, som man paa den Tid kunde præstere. At bygge et Skib efter en Tegning forstod Møller 

ikke, alt gik paa et godt Øiemaal, eller som Svensken siger efter Gehør. Møller var efter den Tids 

Forhold en rig Mand, som havde flere Skibe i Søen, og skjøndt han Intet havde lært, og følgelig 

skrev mindre godt, kunde han dog besørge den nødvendige Correspondance med sine Skippere, og 

Commissionærer. Som et Exempel paa hans Maade at udtrykke sig paa kan følgende tjene. Da et 

Mæglerfirma en Gang forespurgte hos Møller, hvorvidt en af Møller kjendt Mand var paalidelig at 

indlade sig med skrev han: "C. C. er en meget flink og driftig Mand, men tag Eder i Agt for ham, thi 

han er lodden." Dette var hele Brevets Indhold.  
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  Naar hans Skibe anløb Nyborg, som laa c 5 Mil fra Falsled, og det hastede med Brevene til 

Skipperen, benyttede Møller en Skrædder, som Ilbud, hvorfor Skrædderen fik 4 Mark ( 1 Kr 35 Ø) 

men da Skrædderen en Gang gjorde Strike og forlangte mere, blev Møller vred tog selv Affære, gik 

hele den lange Vej om Natten, og var tilbage næste Dags Formiddag. Paa saadanne Vandringer 

tingede han sig ofte Plads paa en medkjørende Bondevogn for 4 a 6 Skilling efter Vejlængden. Han 

satte paa en slig Fodtur aldrig sin Fod i en Kro, men levede af medtaget Smørrebrød, hvortil han 

drak Vand af en Post eller Vandtrug.  

 

Med Efteraaret 1835 endte min Virksomhed hos J. Møller i Falsled, og Vinteren tilbragte jeg i 

Jordløse, omtrent som tidligere beskrevet. Min Broder Christen, der var Sømand, tilbragte ofte om 

Vinteren 1 a 2 Maaneder i Hjemmet, og da Jagten tiltalte ham, ligesaa meget som mig, havde vi 

megen Glæde af vort Samliv, og den dejlige Udsigt fra de høje Jordløse Bakker, beundrede vi begge 

lige meget. I Faders Huslærer Cand theol Neckelman havde vi en god Kammerat, han lærte at 

skyde, og var snart ligesaa ivrig for Jagtens Glæder som vi, og kunde med Lyst og godt Humeur 

tage Del i Selskabeligheden enten det var hos Bønder eller Herremænd.  

 

 
 

I Foraaret 1836 tog jeg arbejde hos den dengang meget bekjendte Skibsbygger og Skibsreder Lars 

Møller, som havde sit Værft paa Øxenbjerg ved Christiansminde ved Svendborg [jvf. s. 27]. Lars 

Møller var i Retning af Driftighed og Tarvelighed et Sidestykke til Jens Møller, men af en rolig og 

elskværdig Karakter, altsaa ganske en Modsætning til Jens Møller. Dersom jeg løftede paa eller 

baxede med Tømmerstykker, som han synes var for svære for mig, var han strax ved Haanden med 

en Advarsel. Lars Møller byggede ligeledes alle sine Skibe efter Øiemaal, eller som det kaldtes paa 

Klam (uden Tegning) men langtfra med den Akkuratesse og af det gode Materiale, som Jens Møller. 

Jeg boede hos en Sejlmager Brandt i Svendborg, og begyndte at fortjene lidt, fik anskaffet mig en 

lille Baad, og med den roede jeg eller sejlede 3 Gange om Dagen om Bugten til Værftet.  

  Da Efteraaret kom og Skit var færdigt, tog jeg igjen til Jordløse, hvor Vinteren gik paa sædvanlig 

Maade, dog tog jeg tidlig i Foraaret 1837 for en kort Tid Arbejde i Faaborg hos R. Dyreberg og tog 
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derfra senere Arbejde i Troense paa Taasinge, hvor Skibsbygmester P. Hansen byggede en Brig for 

en Kapt Krag i Kjøbenhavn og efter en fuldstændig Tegning. Det var et for mig meget interesant 

Arbejde, og jeg tog Del deri med Liv og Lyst. Daglønnen var kun paa den Tid ringe 3 Mark og 8 

Skilling a 4 Mark og 8 Skilling. Jeg boede hos en Bødker og havde en rigtig god Forpleining hos 

disse rare Folk, men det kneb dog med at holde Balance i Budgettet, da Redskaber, som man selv  

selv maatte holde sig med, tog et slemt Skaar i Kasssen, og da Sammenkomster med deres Snapseri, 

Keglespil osv. aldrig har tiltalt mig, holdt jeg mig til Sporten, tog min Bøsse og min Fiskesnøre, og 

gik med min Baad i Sundet, hvorfra jeg ofte bragte Fisk og Vildænder hjem til Bødkerens  

Husholdning. 

 

 

          
    

I Efteraaret 1837 tog jeg igjen til Jordløse, hvor Vintermaanederne tilbragtes paa sædvanlig Maade, 

og i Foraaret 1838 tog jeg Arbejde i Troense, hvor Skibsbygmester P. Hansen atter byggede en Brig 

paa c 2 a 300 Tons og deltog i alt det vigtigste Arbejde. Troense var den Gang et billigt Opholdssted 

og for 10 Mark = 3 Kr 50 Øre om Ugen havde jeg et godt Logi med fuld Kost. Den tidligere omtalte 

Kapt Krag, som af og til var tilstede ved det for hans Regning byggede Skib, indlod sig ofte i 

Samtale med mig om min Fremtid, og mente jeg kunde lære mere i Kjøbenhavn end i Troense og 

forklarede mig adskilligt om Forholdene der og andre Steder. Jeg havde ofte tænkt paa at rejse og 

see noget andet, end her i Hjemmet og fandt det nødvendigt at lære Skibsconstruction, men 

hvorledes jeg skulde faa Midler dertil, var jo Spørgsmaalet, da jeg vidste min Fader ikke havde 

Raad til at bidrage ret meget til mit Underhold. Da vi en Dag talte sammen om denne Sag, sagde 

min Fader: "Du har jo skudt en Hare, lad os bede gamle Inspecteur Friis paa Tøelstrup [Tøjstrup, 

hovedgård i Ryslinge sogn] til Middag paa den, og forhøre hos ham, om han ikke skulde vide 

Udvej, om man fra et eller andet Fond, kunde faae nogen Understøttelse." Fris fik en Indbydelse, 

men han var desværre syg, og døde kort efter.  

  Da dette Emne atter kom paa Bane, sagde min Fader, at han hastede nok at kunde afsee 100 Rdl, 

dersom jeg troede at kunde klare mig, med dette Beløb, naar der blev sendt ny Proviant fra 

Hjemmet. Jeg gik strax ind herpaa, og i Begyndelsen af Marts 1839 afgik jeg med Kromand 

Hansens Jagt til Kjøbenhavn, medbringende 100 Rdl i Lommen, min Tømmerkiste, Sengeklæder og 

Proviant for en længere Tid.  

  Da hverken Jagten eller Ladningen var assureret gik man frem med stor Forsigtighed, og sejlede 

kun ved Dagen, naar man kunde se sig for. Den første Dag havde vi gunstig Vind og ankrede i den 
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saakaldte Egehave ved Thurø ellers var Lyø Havn den første Station. Næste Dag naaede vi ned til 

Smørstakken ved Nordenden af Langeland. Her leirede vi os nu en god Stund for at slippe over 

Storebelt til Omøsund eller Masnedsund, som vi naaede den 5te Dag. Herefter ankrede vi i 

Hesteskovbugten ved Præstø, og her kom nu det store Spørgsmaal, at slippe vel over Kjøgebugt op 

til Kastrup, hvor vi ankom den 7ende Dag og 8 Dage efter Afseilingen fra Falsled passerede vi 

Bommen ved Toldboden i Kjøbenhavn, hvor jeg gik i Land.  

  Denne Rejse havde gjort stort Indtryk paa mig. Sneglefarten mellem Øerne, og den Mængde 

Observation der var at gjøre, for ikke at løbe paa Grund, den Seen ud efter Mærker, Brikker, Koste, 

Træer, Kirketaarne og Huse, morede mig meget. Ved Fasterbo kom der en stor Flaade syd fra af 

større og mindre Skibe, som skulde passere Drogden og Sundet ud. Alt havde jo for mig Nyhedens 

Interesse. Jagtens Besætning bestod af Skipperen og hans to Brødre, alle brave og flinke unge 

Mennesker, som jeg jo kjendte fra Falsled og var Kammerat med.  

 

2.  På skibskonstruktionsskole i København 

Min Ankomst til Kbh danner et Vendepunkt i mit Liv. Som sagt, jeg gik i Land ved Toldboden, 

hvor Klarering fandt Sted, og da jeg var underrettet om, at Jagten lagde til ved Bolværket under 

Børsen, foretrak jeg at gaae gjennem Byen paa egen Haand og fandt der Jagten ved Anlægspladsen. 

Nu blev der holdt Skibsraad om, hvor jeg skulde logere, og efter Skipperens Raad, gik vi til en 

Skipper Andersen, som boede tæt ved Børsen, og hvis Kone holdt en Art Kogeskole, for alle 

Smaaskippernes Kokkedrenge, (man maatte nemlig ikke have Ild ombord i disse Smaaskibe). 

Madam Andersen havde paa sit temmelig rummelige Ildsted, en hel Del smaa Ildgryder, hvorpaa 

Kokkene kunde anbringe deres Gryder og Pander, og hun havde saa Tilsyn med, at de i 

Kogekunsten vist nok temmelig uerfarne Drenge ikke fordærvede Maden.  

  Madam Andersen gik strax ind paa, for en yderst billig Betaling, at leje mig et lille Loftsværelse, 

og jeg fik nu alle mine Pakkenilliker anbragte ligesom ogsaa mine Sengeklæder lagte i et ledigt 

Sengested. Madam Andersen var en rigtig rar Kone, som tog sig af mig med Raad og Vejledning 

paa mange Maader.  

  Nu var jeg da kommen saa vidt, at jeg havde Tag over Hovedet, men nu kom det vigtigste, 

hvorledes skulde jeg tage fat. At søge Arbejde, og ved Siden deraf tage Undervisning i Tegning og 

Konstruktion var min første Bestemmelse. Jeg henvendte mig strax paa Skibsværfterne, hvor en 

saadan Combination af Theori og Praxis nok kunde finde Sted, men Personerne, som jeg henvendte 

mig til, tiltalte mig ikke, og da jeg af Erfaring kjendte, hvorledes man efter en lang Dags Arbejde er 

oplagt til at beskjæftige sig med slige Arbejder som de paatænkte, tog jeg den Beslutning, 

udelukkende at beskjæftige mig med Tegning og theoretiske Fag, og at Skibsbygningsskolen paa 

Orlogsværftet maatte være det bedste Sted, nærede jeg ingen Tvivl om, hvorfor jeg strax opsøgte 

den tidligere omtalte Kapt Krag, som var det eneste Menneske i Kbh jeg kjendte. Jeg fik snart 

opspurgt, hvor han boede og blev venligt modtaget. Han henviste mig til en Embedsmand ved 

Orlovsværftet, som hed Lønegaard, og denne Mand gav mig igjen Anvisning paa Marineofficer 

Tuxen, som var ansat ved Værftet paa Nyholm. Denne velvillige Mand tog sig strax af Sagen, og 

skaffede mig hurtig Tilladelse til at frekventere Skolen, efter at jeg hos en vis Admiral Steffensen, 

som boede paa Gammel Holm, havde faaet udstedt et Adgangskort til Holmen. Da jeg afhentede 

dette Kort hos Admiralen, hvis Udlevering blandt mange andre Sager hørte under hans Styrelse, 

forundrede det mig, at en stor Mængde Køer, som græssede paa den Grund, hvor nu Gammel-

Holms Huse staae, ogsaa hørte under Admiralen, og at dette Kohold var en af hans Indtægter.  

  Ved Indgangen til Admiralens Bolig, hvor jeg maatte vente længe, var der megen Løben frem og 

tilbage af Underofficerer og Ordonantser, der med meget spændte Miner hviskede til hverandre 
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gjennem den hule Haand. Man fortalte mig senere, at denne store Ængstelse kom af at han var 

meget bidsk og umedgjørlig, forinden han havde været paa W.C., og Signalerne som bleve vexlede 

mellem de Tilstedeværende gjaldt dette vigtige Punkt.  

  Jeg fik imidlertid mit Adgangskort, og mødte Dagen efter paa Nyholms Konstruktionskole, hvor 

der blev anvist mig Plads ved et stort Tegnebord, ligesom jeg blev modtaget af Konstrukteur 

Hansen, som skulde undervise mig paa Skolen, og tillige i private Timer give mig Undervisning i 

Decimalregning m.m. henhørende til Beregning af Skibes Deplacement m.m. 

   Nu begjyndte Arbejdet. Paa Skolen fra Kl 9-2 og hveranden Eftermiddag en Time privat hos 

Konstrukteur Hansen. Paa mit Kvistkammer fik jeg et Tegnebord opstillet under det lille Tagvindue, 

og jeg tog Tiden i Agt og arbejdede fra Morgen til Aften, for at faa saa meget som mulig ud af 

Tiden, der, som det hedder, Tid er Penge, og jeg havde saa grumme lidt af sidstnævnte Vare. Jeg 

holdt mig til Madkassen, som stadig fornyedes fra Hjemmet, og til The som Madam Andersen 

forsynede mig med. Mærkelig nok, jeg savnede ikke varm Middagsmad, og følte mig altid glad og 

fornøiet. Søndagen anvendte jeg altid til at bese Skibsværfterne og gjøre Opmaalinger af et og 

andet, dog da jeg hørte saa megen Tale om Dyrehaven og Kirsten Pils Kilde, skulde jeg jo ogsaa se 

den Herlighed, og en Søndag, da det var godt Vejr, spadserede jeg med mit Smørrebrød i Lommen 

ud til Kilden og gik ligeledes hjem igjen, saa det blev en billig Fornøielse, men en Plads paa en 

saakaldt Kaffemølle (Bondevogn) kostede 1 Sk for Touren ud, og ofte mere hjem, og det havde jeg 

ikke Raad til. Hvor er det dog godt, naar man er henvist til at hjælpe sig selv, ikke at være forvent, 

thi det faldt mig aldrig ind at være forknyt, over de mange smaa, og tildels ogsaa større Ulemper 

som vare forbundne med et saa tarveligt Logi og Maade at leve paa. Mine Klæder vare ogsaa 

tarvelige, jeg gik i kort Trøje og havde den Gang, endnu aldrig ejet en Overfrakke. Vi Børns 

Paaklædning, Vinter og Sommer bestod foruden Skjorter af et Par Benklæder, Vest og Trøje, naar 

det var koldt fik vi et Tørklæde om Halsen, og paa Kjøreture et Hestedækken om Fødderne, eller 

naar vi klagede over Kulden, blev det anbefalet os, at staa af og løbe ved Siden af Vognen. Ved 

Arbejdet paa Værftet, havde jeg Yderbenklæder og om Vintren en Faareskinds lodden Trøje.  

  Paa Skolen var der flere private Elever foruden mig endogsaa én fra Rostock, men ingen af dem 

havde nogensinde havt en Øxe i Haanden, eller deltaget i praktisk Arbejde, og det var en stor Fordel 

for mig at være fuldstændig fortrolig med Skibets Bygningsmaade hele Indretning og Udmønstring. 

Det gik derfor hurtig frem med Tegninger og Beregninger, da jeg arbejdede ihærdigt paa Skolen og i 

Hjemmet fra Kl. 5 Morgen til sent Aften, uden at føle mig træt, og jeg tør sige, at jeg arbejdede 

dobbelt saa meget, som nogle af mine Kammerater.  

  Arbejdet fortsatte, og det led henad Efteraaret, da jeg i Forening med min Broder Sophus, som 

skulde læse til dansk juridisk Examen, lejede et Værelse hos en Kapt Evers, som boede paa Hjørnet 

af Laxegaden, og skjøndt Sophus havde nogen Assistance fra Grev Bille Brahe42, fandt han sig dog 

efterhaanden i at leve paa samme tarvelige Maade som jeg, og ved 4 á 5 Smaafartøjer, som farede 

paa Kjøbenhavn, blev vi stadig forsynede med Proviant fra Hjemmet. Jeg søgte slet ingen Omgang, 

da det vilde forstyrre mig  ved mit Arbejde, og de Fornøielser mine Kammerater paa Skolen deltoge 

i, kunde jeg nok forstaa vare for kostbare for mig. Derimod spadserede jeg ofte ad den smukke 

Strandvej til Skoven, ligeledes til Frederiksberg, hvor jeg i et overmodigt Lune af og til nød en af 

                                                           
42  Sophus Barfoed (1818-1904) tog dansk juridisk eksamen 1841. Efter forskellige stillinger som 

godsforvalter og fuldmægtig var han fra 1852 til sin død landvæsenskommissær på Langeland. Familiens 

gode forhold til lensgreven på Hvedholm i Horneland viste sig også ved, at den yngre søster, Erikke Barfoed 

(1825-1902), i 1846 fik ansættelse ved stamhuset. Hun blev med årene Hvedholms meget myndige 

husbestyrerinde, indtil hun i 1873 blev pensioneret. I 1863 udgav hun en meget benyttet "Kogebog for store 

og smaa Husholdninger".     
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Kehlets dejlige fede Boller til en Kop Kaffe. Engang imellem gik jeg paa Theatret paa Galleriet, 

hvilket kostede 1 Sk, men forresten saae jeg alt, hvad man kunde see gratis, Museer o.l. Jeg havde 

mit Tegnebord ligefor Vinduerne, medens Sophus ved sin Læsning, holdt sig i Baggrunden, ligesom 

vi ogsaa delte Seng. Sophus's Kammerater, som han læste sammen med, begyndte at plage mig med 

hyppige Besøg, hvorved de generede mig, særlig naar jeg skulde regne, hvorfor jeg besværede mig 

ved disse Besøg og foreslog, at han, naar Kammeraterne kom, skulde gaae ud med dem; men det 

vilde han ikke. Dog brød han sig ikke meget om deres Besøg. Da jeg stod ved Vinduet og kunde se, 

naar de kom, foreslog jeg at lukke Døren af og forholde os ganske rolige, til de gik bort. Dette hjalp, 

og vi bleve næsten holdt fri for deres Besøg.  

Tiden gik nu den ene Dag, som den anden med Travlhed, og heri Efteraaret 1840 følte jeg mig 

sikker nok i Construktion og Beregning til at kunne bygge et Skib paa egen Haand. Da jeg en Dag 

stod ved Vinduet og tegnede saa jeg en Mand med et udbredt Kort over Kjøbenhavn staae nede paa 

Gaden og see op og ned af Husene. Ved at se nærmere efter, opdagede jeg at det var en god 

Bekjendt, nemlig en rigtig flink Gaardmand Niels Jørgensen fra Bøiden og en god Ven af min 

Søster og Svoger [P. A. Wedel], saavel som af mig. Denne Mand gjorde hvert Aar en Rejse til 

Kjøbenhavn og andre Steder, førte Dagbog, samt var ualmindelig dygtig i Regning og Skrivning, og 

det var mig en stor Glæde at see ham. Det var hans Ærgjerrighed at finde, hvor jeg boede ved Hjælp 

af Kortet uden at spørge sig for. Det var mig en stor Glæde, at se denne flinke Mand som senere har 

besøgt mig flere Gange i Helsingøer og her i Kjøbenhavn. 
 

 

3.  Intermezzo i Stege 1840-42 

  Mine Tanker var nu at rejse, naar jeg blev helt færdig med mine Ting, og havde faaet mit 

Anbefalingsbrev fra Construktionsskolen, og jeg følte en brændende Lyst efter at komme ud til 

saadanne Steder udenfor Danmark, hvor det nyeste og bedste var at see, fornemlig stolende paa, at 

jeg kunde arbejde som Tømmermand, naar det kneb, men Skjæbnen vilde det foreløbig anderledes. 

   En skjønne Dag, da jeg stod ved mit Tegnebord, traadte der en Mand ind til mig og sagde: "Da jeg 

er kommen til Kjøbenhavn, vil jeg op og see hvad Du er for en Fyr, jeg har nemlig faaet Brev fra 

Din Fa'er, at Du var her i Byen." Jeg kunne ikke mindes at have set Manden før, men han forklarede 

mig, at han var min Onkel, Apotheker Barfoed fra Stege43 som jeg ikke havde set, siden jeg var en 

lille Dreng, og hvem jeg naturligvis ikke kunde kjende igjen. "Naa, sagde han, hvad skal Du saa 

blive til". "Jeg vil bygge Skibe, svarede jeg, naar jeg kan faae nogle at bygge." "Du, sagde han, du 

synes at være lovlig ung dertil endnu", men jeg svarede ham, i en meget bestemt Tone: "Kan Du, 

kjære Onkel skaffe mig et Skib at bygge, saa skal jeg nok klare Sagerne." Han blev nu meget 

elskværdig, og noget betænktsom fortalte han mig, at gamle Christoffer Hage i Stege44 agtede at 

bygge et Skib til en af sine Skippere ved Navn Jens Peter Rasmussen (ogsaa kaldet 

Dannebrogsmanden) og at han vilde tale med Hage om, at jeg kunde komme til at bygge Skibet, han 

vilde da give mig frit Underhold, saalænge dette Byggeri varede. Det blev da endelig bestemt, at jeg, 

saasnart jeg var færdig i Kjb, skulde rejse til Stege for at høre nærmere Besked. 

  I September 1840 gik jeg herfra med en lille Jagt som skulde passere Bøgestrømmen, og efter at 

have ligget flere Dage ved Kastrup for Modvind, slap vi over Kjøgebugt og ankom til Nyord, 

hvorfra Lodsen sejlede mig til Stege. Jeg glemmer aldrig den hjertelige Modtagelse, jeg fik i Stege, 

                                                           
43  Erik Chr. Barfoed (1786-1854). Han blev cand. pharm. 1804 og efter en tid i Bogense købte og drev han 

apoteket i Stege 1810- 42.   
44  Christopher Hage (1759-1849), købmand i Stege. 
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og med det stadige Omkvæd fra Onkels og Familiens Side, at de undrede sig over, at jeg turde 

paatage mig dette Arbejde. Det kan jo nok være, at jeg var noget vel grøn, sammenlignet med mine 

senere Erfaringer, men ikke desto mindre gik jeg modig løs paa Sagen, og da jeg af Onkel var 

bleven presenteret for gamle Hage, blev vi to snart enige. Han antog mig til at bygge Skibet, 

betroede mig til at indkjøbe det manglende Materiale, og til Foraaret medbringe fra Fyen 4-5 

Tømmermænd, da der kun var 2-3 i Stege og Omegn. 

  Hage var en middelhøj, smækker, smuk, gammel Mand med et langt hvidt Haar ned i Nakken, 

klare milde Øjne, smukke Ansigtstræk og ofte et polisk Smil om Munden og i Øjet. Han gik altid i 

en lang graa Frakke og en Stok, hvorpaa der var et Alenmaal, da han var meget virksom og ivrig 

overalt, hvor der paa hans vidtløftige og tildels gamle Bygninger behøvede Reparationer, som han 

tildels selv ledede. Jeg syntes godt om den gamle, livlige, aktive Mand, og blev snart meget fortrolig 

med ham, og vi havde aldrig saalænge jeg stod i Forhold til ham, det mindste Sammenstød, ligesom 

han ogsaa altid, i senere Aar har vist mig megen Velvillie.  

  Hages mange Arbejdsfolk, og andre som kom i hans store aabne Butik, rapsede  ikke saa sjeldent 

fra ham, han lod dem dog aldrig tiltale men havde en egen aparte Maade, at straffe dem paa. Han 

har f. Ex. vist mig smaa Papirslapper, hvor paa vedkommende Tyv, havde skreven et Kors under 

følgende Erklæring skrevet af Hage selv: "Jeg undertegnede Chr. Jepsen (netop en af Tyvene) 

erklære herved, den og den Dag at have stjaalen fra Hr Consul Hage 1½ Skjæppe Byg. Dette sagde 

gamle Hage, er en Klemme paa ham, da jeg af og til truer ham med at gaa til Byfogden med 

Forskrivningen. En Bonde som en Dag stod i Butikken, stjal et Stykke Beg op af en Tønde, som han 

stod ved. Dette saa Hage paa lang Afstend og gik strax hen til Manden, som om der Intet var i Vejen 

og hilste paa ham, som paa en god Bekjendt. Bonden som var i Forlegenhed med Beget, gjemte det i 

sin Hat for at skjule det. Hage tvang ham nu til at sætte Hatten paa Hovedet under Paaskud af, at det 

trak, og han da han var varm, let kunnde blive forkjølet, og opholdt ham nu saalænge med Snak, at 

Begen tilsidst flød Bonden ned af Kinderne.  

  Efter at nu Alt var ordnet med Hr Hage og jeg havde tilbragt en fornøielig Tid hos Familien i Stege 

rejste jeg til Jordløse, hvor jeg fik travlt med at construere den paatænkte lille Skonnert, som jeg 

skulde bygge, og hvortil jeg paa Forhaand havde gjort et Udkast, da min Onkel under sit Ophold i 

Kjb havde udtalt, at den efter hvad Hage havde sagt ham skulde lade c. 1200 Tdr Sæd og kunne 

flyde ud med sin Last fra Stege Havn uden at bruge Lægten ved Kallehave. Alt dette befandtes at 

være rigtigt og bekræftedes af Hage, dog at den ikke maatte stikke dybere end 9 Fod. Her var altsaa 

en Opgave at løse, som morede mig og gav mig noget at bestille, uden at jeg dog ganske forsømte 

Sporten.  

  I Vinterens Løb forhyrede jeg 6 flinke Tømmermænd til at møde en bestemt Tid i Stege, og rejste 

selv over Lolland for der at kjøbe og afskibe en Del Egetømmer. I Midten af April 1841 blev saa 

Arbejdet paabegyndt, og da alle Forberedelser vare trufne, gik det rask fra Haanden. Gamle Hage 

var idel Virksomhed, og kunne han finde et  Stykke gammelt Jern, kom han selv med det og mente, 

at det kunde anvendes til Skuden. Jeg tog imod det, og sagde at jeg skulde give det til Smeden til at 

slaa Spiger af. Hage lejede Folkene i Kost i Byen, men da jeg foreslog, at han helst hver Lørdag 

Aften maatte udbetale Ugelønnen i sit Kontor efter en af mig fremlagt Liste for hver enkelt Mand, 

afslog han det. Jeg kunde blot hver Lødag Eftermiddag komme ind til ham efter Penge, og klare det 

hele, og saaledes blev det. Naar jeg saaledes kom ind i Kontoret efter Penge, undersøgte han som 

ofte alle Pultene, og tog Penge hvor han fandt nogle, og naar der ikke var nok, gik vi over til en 

ligeoverfor boende Kjøbmand og fik Resten. Hvorledes hans Søn eller Bogholder fandt Rede i dette 

Regnskabsvæsen kunde jeg aldrig rigtig forstaa, thi som oftest var der Ingen paa Kontoret, naar 

denne Razia foregik, og der forlangtes ingen Opgjørelse af mig før seent om Efteraaret, da Skibet 

den 19 December 1841 løb af Stabelen. Der var dog endnu ingen Master eller Rundholte til Skibet, 
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hvorfor det blev bestemt, at jeg i Foraaret 1842 skulde komme til Stege og fuldføre disse Arbejder. 

Hr Hage var særdeles tilfreds med Skonnerten og den rostes i højen Sky, mest af dem, der slet ikke 

forstod sig paa det. Selv var jeg ret godt tilfreds, men der var dog et eller andet, som skulde være 

anderledes naar jeg byggede næste Gang.  

  Rejsen gik nu igjen til den gamle Præstegaard, hvor min kjære, gamle Fader kom mig 

glædestraalende i Møde for at lykønske mig til mit første heldigt udførte Arbejde. Jagt med 

Neckelman, spille Skærvensel med Sognefogden Peder Madsen og Firkort med Mølleren og 

Proprietæren og hilse paa mine gamle Venner i Falsled ogsaa paa Mester Jens Møller, som paa sin 

Vis at være, viste sig meget elskværdig. Alle mine smaa yngre Halvsødskende, som gik i Skole hos 

Neckelman, bidrog ogsaa til Liv og Underholdning i den gamle Præstegaard, saavel som de ikke faa 

Besøgende fra Omegnen.  

  Foraaret kom, og og jeg drog atter til Stege, fuldførte det tilbagestaaende Arbejde, saae Skonnerten 

afsejle paa sin første Rejse, og fik af Hr. Hage min Afregning paa de 300 Rdl. Det var en stor Glæde 

at finde dem Alle paa Apotheket raske, thi da jeg rejste i Efteraaret var min Onkel meget syg, men 

nu var han igjen ved godt Helbred. Jeg kan aldrig glemme den store Godhed, de Alle viste mig og 

jeg kan sige med Sandhed, at disse to Somre i Stege vare de gladeste og lykkeligste Dage, jeg hidtil 

havde oplevet. Da min Onkel just var ifærd med at bygge et nyt Lysthus i sin Have i Skikkelse af et 

Kapel med hvælvet Loft, og Søjler ved Indgangen, ønskede han at jeg af en Mast, som han havde 

kjøbt af gamle Hage, skulde lave ham fire Søjler (corinthiske) til at anbringe ved Indgangen af 

Lysthuset. Jeg tog strax fat paa dette Arbejde, og da jeg bemærkede at træet var godt men temmelig 

dyrt betalt, da Masten var gammel, svarede han: "Du maa da ikke tro, at Hage giver et Æble bort, 

uden at faa en Pære igjen." Hage var nok bekjendt for, at være en meget snild Kjøbmand. Kapellet 

og de samme Søjler staar endnu i 1903.  

   

4.  Udlængsel 

Nu da jeg stod ledig paa Torvet, begyndte jeg igjen at tænke paa Udlandet, da jeg indsaa, at man 

vanskelig kunde arbejde sig frem i en mindre By her i Landet, ved at bygge et enkelt Skib eller ved 

Reparationer af ældre Skibe. Jeg skrev derfor til Kapt Krag med Anmodning om, at give mig et 

Vink om, hvorhen han troede, man helst skulde vende sig, og han anbefalede Antwerpen som den 

By, han kjendte og som var i stærk Opkomst. Jeg tog da endnu en Vinter til Hjemmet, og gik derfra 

tidlig i Foraaret ombord i den lille Galease, med Skipper L. Jespersen fra Bogense, som var 

befragtet fra Køningsberg til Antwerpen. Jeg gjorde saaledes Touren med til Køningsberg, hvor der 

var en Del Skibsbyggeri, men som stod langt under, hvad der med Billighed kunde fordres for at 

kaldes forsvarligt. At de temmelig store Skibe vel tildels vare bestemte til Trælast, berettigede ikke 

til saa sjudsket og uforsvarligt Arbejde, som her fandt Sted. Alt i Køningsberg forekom mig iøvrigt 

raat og uhyggeligt.  
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Paa Rejsen fra Køningsberg til Antwerpen, ankrede vi paa Helsingør Rhed. Da det var godt Vejr gik 

jeg i Land med Færgebaaden, og da Kapt Jespersens Ophold varede 4 a 5 Timer, benyttede jeg 

Lejligheden til at see mig om særlig i Havnen og paa Skibsværftet. Ved Færgemanden som var 

meget meddelsom, og vidste god Besked om de helsingørske Forhold, saavel som Samtaler med 

andre Folk, som jeg traf ved Havnen og kom i Passiar med, fik jeg oplyst at Havnen var bygget af 

Staten, og at Pladsen, hvor Skibsværftet var anbragt, ligeledes var lejet af Staten til dette Brug. Jeg 

syntes godt om Helsingøer, som en Plads hvor der kunde være noget at gjøre.  

  Imidlertid Rejsen fortsatte, og vi fik i Nordsøen nogle slemme Dravater. Kapt Jespersens Søstersøn 

var Kok ombord, han hed Jeppe og var en flink og villig Dreng, men fik alligevel en Del Lussinger 

og Tamp af Onklen, og naar jeg bebrejdede Jespersen det, sagde han at han selv havde døiet samme 

Medfart som Dreng, hvortil jeg bemærkede, at han vel nok havde fortjent, hvad han fik men at 

Jeppe var en god og villig Dreng. 

  En tidlig Morgenstund, da Vejret, efter at vi havde ligget bi om Natten, var blevet bedre, kom 

Drengen efter iført store Søstøvler ned i Kahytten med Kaffekjedlen og satte den paa Bordet uden at 

lægge den reglementerede Tougskrands under, strax fik han en Irettesættelse og et Slag i Ansigtet, 

saa at Blodet flød ud af Næse og Mund paa ham, og samtidig en Ordre til at gaa op og gjøre 

Bramsejlet los. Drengen blev forfjamsket, og gav sig ikke Tid til at tage de store Søstøvler af, og 

Resultatet blev at han et Øieblik efter styrtede ned paa Dækket og brækkede begge Ben, ligesom 

ogsaa Hovedet blev forslaaet og vistnok Halsen brækket. Skipperen gik aldeles fra Sands og 

Samling og talte om at springe overbord. Da Kulingen tog til om Natten, og Folkene havde nok at 

gjøre med at regjere Skibet, maatte jeg da Drengen var bragt ned i Kahytten, tage mig af ham, saa 

godt jeg kunde, gjøre Aabningen i Køjen saa stor, at han udstrakt kunde lægges derind og ved Hjælp 

af nogle Skinner omvundne med Sejldug o.s.v. stive de brækkede Ben af, saa godt det efter 

Omstændighederne kunde lade sig gjøre, og paa anden Maade søge at lindre ham. Jeg forblev 

ganske alene med ham hele Natten, indtil han døde. Han var hele Tiden bevidstløs. 

  Da der paa Grund af denne Begivenhed ikke var passet paa Skibets Navigering vare vi drevne paa 

en Leeger under den hollandske Kyst, saa der maatte sejles haardt, hvorved Skibet arbejdede meget, 

og jeg maatte hele Natten staa og holde paa den stakkels Dreng, for at han ikke skulde falde ud af 

Køjen, indtil han døde. Aldrig har jeg tilbragt en sørgeligere og for Sjæl og Legeme mere 

anstrængende Nat. Efter at Drengen var død, faldt Skipperen noget mere til Ro. Dagen efter fik vi 

Landet ved Vlisingen i Sigte og kom i Løbet af ca. 1 ½ Dag op til Antwerpen og ankrede paa Floden 

tæt udenfor Sluseportene til de saakaldte napoleonske Dokker, som vare opfyldte med en mængde 

større Skibe, hollandske Ostindiefarere o.s.v., hvis Maste og Rigning ragede højt op over alle 
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Omgivelser. Vi blev liggende udenfor Dokken et Par Dage, til den stakkels Dreng var begravet, jeg 

fulgte ham til Graven, tilligemed enkelte Andre fra danske Skibe, og efter Jordpaakastelsen kastede 

vi Alle efter Stedets Skik, hver en Haandfuld Jord paa Kisten, og den skikkelige Jeppe havde nu 

Fred for videre Overfald af sin Bøddel. 

  Hele denne Rejse havde ingenlunde været behagelig, vel var jeg søstærk, men min Køje var for 

kort, saa jeg ikke kunde strække mig ud, og jeg fik en Fornemmelse af, at den Straf man kalder 

Krumslutning, maae være højst ubehagelig. Dog Kapt Jespersens raa Opførsel over for Folkene i det 

hele, og dette sidste Udslag af hans Raahed, gjorde et meget ubehageligt Indtryk paa mig.  

 

Altsaa var jeg nu i Antwerpen og skulde begynde at fægte. Jeg tog foreløbig Logi i et lille Hotel ved 

Havnen, og opsøgte en Kapt Leth, som var anbefalet mig af tidligere omtalte Kpt Krag. Leth som 

var bosiddende i Antwerpen, var nu Skibsrehder og ejede Skibsfarter i Forening med flere andre 

tildels Danske eller Nordmænd. Jeg blev henvist til at tale med en Mand som hed Otte Neddagedal. 

Jeg kan ikke sige om han var dansk eller norsk af Fødsel, han udtalte sig aldrig selv derom og havde 

vist et ganske andet Navn. Han havde været Sømand og flakket Verden om paa Eventyr. For 

Øieblikket var han Skrædder, Skibsrehder, Negotiant, kjøbte hele Ladninger af gammelt kasserede 

belgiske og franske Uniformer, Sko, Støvler, Geværer, Sabler m.m. som han med et lille Skib, han 

selv ejede, sendte ud til Mexico, Sydamerika o.s.v. Jeg viste ham mine Tegninger og han var i det 

hele taget meget elskværdig imod mig, og ved hans Medvirkning blev jeg efter faa Dages Forløb, 

anvist Arbejde paa et Værft, som laa ved en lille By der hed Flamshaft tvers over for Antwerpen. 

Jeg boede hos en Bonde, i hvis Hus, der herskede den største Orden og Renlighed, skjøndt vi gik 

lige fra Dagligstuen ud i Kostalden, hvor der dog var som der var blæst. Da Arbejdet her ophørte, 

fik jeg strax af Otte Neddagedal  Anvisning paa et andet Værft tæt udenfor Antwerpen, nærved 

Dokkerne. Jeg kunde omtrent fortjene 2½ a 3 Francs om Dagen, saa at jeg med største 

Sparsommelighed, kunde holde det gaaende uden at tye til den sidste Nødskilling.  

  Antwerpen var den Gang 1843 ikke nogen stor By (den havde vel c. 100-120,000 Indbyggere) men 

den havde en storartet Handel, særlig med Bomuld fra Amerika og Dokkerne var altid opfyldte af 

store amerikanske Skibe, lige som ogsaa mange hollandske Ostindefarere der lossede deres 

Ladninger. Liv og Røre var der veralt, og selve Antwerpen havde mange Seværdigheder, navnlig 

Kirkerne, med de mange Malerier af Rubens, Børsen m.m. Alle Sprog taltes i babylonisk Forvirring, 

da der boede en Mængde Fremmede, men Fransk og Flamsk vare Hovedsprogene.  

  Folkelivet iagttog man bedst ved de saakaldte Kermesser, som afholdtes i Sommertiden i de 

omkring Antwerpen beliggende Landsbyer. Alt gik roligt og ærbart til, man drak lidt Hvidtøl, spiste 

tørrede Flyndere og Aaleragout, skjød med Flitsbue til Maals efter smaa Gjenstande, ophængte som 

Gevinst paa en høj Stang o.s.v. Aldrig saa man fulde Folk, og paa en saadan Søndagsudflugt 

blandede Storborgere fra Byen sig i jævn Gemytlighed mellem Haandværkere og Arbejdere 

nydende omtrent samme Forplejning. En af Antwerpens største Kjøbmænd, og Skibsrehder Hr de 

Koeck har jeg seet, naar han tidlig om Morgenen kom ned til sine Skibe, som skulde losse, samle 

Arbejderne omkring sig og ved et Udsalg i Nærheden forlange ligesaa Mange Krus Øl som der var 

Arbejdere, selv drak han saa et Glas med dem og sagde dem nogle venlige Ord, før de begyndte 

Arbejdet. Det gjorde ingen kjøbenhavnsk Storgrosserer i 1843. Der var idet hele den Gang et 

udmærket Forhold mellem Arbejdere og Arbejdsgivere i Belgien. Med Jernbanen og i aaben Vogn 

som støvede slemt især over Sletten ved Waterloo, gjorde jeg en lille Tour til Brüssel og fik set lidt 

af denne Byes Mærkverdigheder.  

  I Løbet af Sommeren gjorde jeg ved Hr Otte Neddagedal Bekjendtskab med en kjent Skibsrehder 

og Frugthandler Heusmann, som ogsaa havde Forretninger med Otte N, hos hvem han havde set 

nogle af mine Tegninger. Han agtede at anlægge et Skibsværft og spurgte mig, om jeg, hvis Sagen 
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blev gjennemført, kunde paatage mig at lede Værftet, hvilket jeg naturligvis gjerne vilde, saafremt 

han kunde garantere at give mig Besked inden Midten af Septbr 1843, men at jeg ikke for det uvisse 

kunde opholde mig Vinteren over i Antwerpen uden at være sikret Omkostningerne ved mit 

Ophold, dersom f. Ex. intet Arbejde kunde erholdes. Denne Garanti kunde han imidlertid ikke 

indgaa paa, da Forhandlingerne endnu kunde trække ud i længere Tid. Jeg besluttede da i Midten af 

Septbr 43 med en Skonnert fra Troense ført af Kapt Petersen, tilhørende Baron Juul paa Taasinge, at 

gaa til Liverpool, for derfra at lade mig forhyre med en af de amerikanske Parketter, eller andre 

passende Skib til Ny-York. Forinden min Afrejse fra Antwerpen angav jeg for Heusmanns & 

Neddagedals Anmodning min Adresse i Hjemmet, hvor de til en hver Tid kunde faa Underretning 

om mig, dersom de fandt Brug for mig.  

 

Rejsen til Liverpool var meget behagelig, en flink Kapt og god Orden og  Disciplin ombord. Vi kom 

i Dokken ved Liverpool om Aftenen. Som altid naar et Skib ankommer, indfandt der sig ombord en 

Del Handlende, for at sælge et og andet, vadske o.s.v. Jeg spurgte en af disse Folk, om der var 

mange danske Skibe i Dokken, hvortil han svarede, at der var kun en Skonnert som hed "Minerva" 

som ladede Salt, og viste mig hvor den laa. Det slog mig strax at det mulig var Broder Christen fra 

Svendborg, og min Glæde og Overraskelse var ikke ringe, da jeg ved at forhøre mig ombord, fandt 

min Formodning bekræftet. Han var dog ikke ombord men ventedes snart. Klokken var imidlertid 

bleven henad 10 om Aftenen. Jeg gav mig ikke tilkjende for Folkene ombord, men spadserede frem 

og tilbage i Nærheden af Skibet. Vejret var klart maanelyst og da Kl. var lidt over 10½ kom der to 

tysktalende Personer drivende ganske langsomt langs med Bolværket henimod Skibet. Jeg kjendte 

strax Christen og fulgte lidt med denne i Taushed. Christen saa paa mig, og yttrede til sin Ledsager: 

"Gud ved, hvad det er for en Dreier, han er lovlig nærgaaende," og gjorde i det samme Front imod 

mig. Jeg traadte nærmere, tog Huen af, og saa ham ind i Ansigtet, og spurgte ham: "Kjender Du mig 

nu". Han udbrød "Hvad Fanden skulde jeg", men i det Samme gik det op for ham, hvem jeg var, og 

hans Overraskelse blev stor. Jeg gik nu ombord med ham, og vi passiarede til langt ud paa Natten. 

Han søgte at overtale mig til at gaa med hjem, idet han forestillede mig, at der i Amerika, hvor han 

for ikke længe siden havde været, skulde lang Tid til at leve sig ind i Forholdene. Naar ikke et 

særligt Held fulgte En, kunde man slide sig op uden at have mere, end fra Haand og i Mund. Selv 

med en mindre Fortjeneste i Hjemmet, kunde man leve langt lykkeligere, og han henviste til sig 

selv, som med sin lille Skonnert ikke vilde bytte, om man tilbød ham et stort Skib med langt større 

Fortjeneste under fremmed Flag osv. Resultatet blev, at jeg fulgte hans Raad at vende Næsen hjem 

igjen, og mulig dersom Heusmann i Antwerpen fik sit Skibsværft anlagt at komme der næste Aar. 

Haabet bliver dog Gudskelov altid tilbage, især for den Unge, skjøndt mine Fremtidsudsigter stode 

meget uklare for mig. 

   I de faa Dage "Minerva" endnu laa i Liverpool, havde jeg Lejlighed til at see mig om paa denne 

store Plads for Handel, Industi og Søfart, og skjøndt den dengang langfra var, hvad den senere er 

bleven, var der dog meget at see: Havnen og Dokkerne. Blandt meget andet, saae jeg det første 

Experiment der  blev foretaget her i Liverpool med Skibsskruen, der til et Forsøg var anbragt i en 

lille gammel Skonnert, som med Skruen som Drivkraft løb rundt i Dokken til en Mængde 

Tilskueres største Forbauselse. 

  "Minerva" var nu i Løbet af 2 a 3 Dage sejlklar, gik ud af Dokken og forsatte Rejsen for at gaa 

Nord om Skotland ad Hjemmet til. Jeg var inderlig glad for at være sammen med Christen, og vi 

manglede ikke Stof til Samtale, men det løb stadig rundt i mit Hovede, hvor jeg skulde bide mig 

fast, og et Forsøg snarest burde gjøres et eller andet Sted i Hjemmet, og det endte gjerne med 

Helsingøer, dersom der kunde lejes en passende Plads. Rejsen fortsattes med god Vind indtil 

Pyntland Firth, da Storm og Strøm tvang os ind i Havnen Longhope (Ørkneyøerne) hvor vi laa til 
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Ankers et Par Dage. Senere havde vi god Bør, og naaede efter nogle Dages Forløb Nykjøbing paa 

Falster, hvor Skibet skulde losse. 

  Jeg betænkte mig ikke længe paa at aflægge et Besøg i Stege, hvor jeg fandt alle vel, og blev 

modtaget paa det venligste saavel paa Apotheket som af mine mange Bekjendte. Resultatet af dette 

Besøg - Forlovelsen med min kjære uforglemmelige Elisabeth - fremskyndede og tilsidst fastslog, at 

Helsingøer skulde vælges til min fremtidige Virkeplads. Det var jo noget dristigt at turde forlove sig 

med de Udsigter, jeg havde, men mærkeligt nok blev dette Skridt af mig egentlig ikke misbilliget af 

min Onkel og Tante. 

5.  Skibsbygger i Helsingør 1843-56 

Gjennem en Slægtning af min Broder Haralds Kone Bager Jensen i Helsingøer, fik jeg oplyst, at der 

vist nok kunde udlejes et Stykke af Havnepladsen, stort nok til mit Brug, naar jeg ansøgte 

Havnebestyrelsen derom, og for bedre at sætte mig ind i Forholdene og drive paa Sagens ordning, 

tog jeg i Midten af December 1843 til Helsingøer og forblev der med det Samme.  

  Forinden jeg forlod Stege, fik jeg af derværende Kateket Wulff, en Ven af min Onkels Hus, et 

Introduktionskort med til en Bogholder Gram, hvis Kusine var gift med Wulff og som var ansat paa 

D.Herr Le Pelly & Markussens Kontor, et af de bedste Huse i Helsingøer. Han var omtrent 

jevnaldrende med mig, havde opholdt sig i Helsingøer fra sit 14de Aar og var nøie bekjendt med 

alle Forhold der. Han var hjælpsom, redelig og dygtig, samt meget betroet hos sine Principaler, der 

vare formuende Folk. Gram sluttede sig strax nær til mig, og blev mig en tro Ven og Støtte for hele 

mit Liv. 

   Det var alligevel et brydsomt Liv at begynde i Helsingøer, hvis Forretnings Liv ikke lignede nogen 

anden Byes her i Landet. Jeg skulde træde op og concurrere med den hidtil eneste Skibsbygger der 

paa Pladsen, som var en formuende og tillige særlig ved Reparationsarbejde meget rutineret Mand. 

Jeg havde saare lidt eller intet selv at virke med, hvorfor jeg indledede et Slags Kompagniskab med 

en Tømmermester Steen, som havde meget Arbejde ved Havnen og Fyrvæsenet her i Landet, men i 

Løbet af kort Tid blev dog dette Kompagniskab efter fælles Overenskomst hævet. Imod et 

Kautionsbevis fra min Onkel, fik jeg ved Gram en Kredit hos Firmaet Le Pelly og Markussen, 

ligesom min Onkel af egen Tilskyndelse tilbød mig et Laan paa 1300 Rdl. Jeg fik nu hurtig for en 

forholdsvis billig aarlig Afgift stillet til min Raadighed et passende Areal ved Havnen, Side om Side 

med min Concurrent. 

  Jeg indkjøbte nu noget Materiale, byggede et Materialeskur og antog nogle Lærlinge, samt to af 

mine gamle dygtige Tømmermænd som arbejdede hos mig i Stege, ligesom jeg ogsaa antog flere 

Arbejdere fra Helsingøer, efterhaanden som jeg fik Arbejde. Kassererhuset van Deurs & C. hvis 

Chef var Chr. Bonies, og som tillige var Agent for Assurendeurene, overdrog mig strax alle de 

Skibe, som indkom til deres Adresse for at repareres og Huset klarede den Gang c. 1/5 af alle de 

Skibe, der passerede Øresund. Flere andre Firmaer kom til, saaledes at jeg allerede i Slutningen af 

1844 havde haft en ret god Fortjeneste. Jeg paabegyndte nu Bygningen af en lille Jagt, forat 

beskæftige Folkene, naar der ikke var var andet Arbejde. Efter min Ankomst til Helsingøer, boede 

jeg en Tid hos Bager Jensen som overlod mig et lyst Værelse, for der at udføre Tegningen til et 

Skib, som skulde forevises samtidig med, at jeg fik Bevilling til at nedsætte mig som 

Skibsbygmester, idet jeg nemlig var for ung til at løse Borgerskab. Jensen viste sig meget 

imødekommende og velvillig imod mig. Han var en i sit Fag meget dygtig Mand og havde en stor 

Omsætning med Skibsbrød, ret en brav og solid Bagermester, hvis Minde jeg altid vil bevare i 

venlig Erindring.  

  Gram kom daglig til mig paa Værftet, og i mit Hjem, vi gik Toure sammen, og jeg blev snart 

indviet i alle Helsingøers Mysterier. I Slutningen af 1844 modtog jeg et Brev fra Hr Heusmann i 
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Antwerpen med Opfordring til at opgive, hvilke fordringer jeg stillede for at overtage Ledelsen af 

det tidligere omtalte Værft, som han nu agtede at anlægge paa en af ham med flere kjøbt Plads ved 

Schelden. Det er en Selvfølge, at jeg maatte afstaa at modtage Tilbudet, da det nu allerede gik godt i 

Helsingøer, og jeg var bunden paa flere Maader.  

  Det var mig en stor Glæde og Tilfredshed, at jeg, forinden jeg den 16de November 1845 giftede 

mig, kunde tilbagebetale min tilkommende Svigerfader de laante kontante Penge, og give ham hans 

Kautionsbevis tilbage, da der fra flere Sider blev tilbudt mig Penge til almindelige Renter (de 

saakaldte indenbyes Vexler var den Gang 7-8 %). Jeg var altid akkurat i Pengesager og betalte som 

oftest, naar jeg havde Penge liggende nogle Dage før Forfaldstiden. Arbejde og Fortjeneste tiltog 

Aar for Aar. 

   For at beskjæftige Folkene i ledige Tider, byggede jeg efterhaanden 3 Jagter og 2 Skonnerter samt 

paatog mig flere større Reparationsarbejder efter Akord. Ofte deltog jeg med smaa Parter i Indkjøb 

af havarerede Skibe, som jeg da reparerede. Alle Skibsfarter i de nye og ældre Skibe realiserede jeg 

efterhaanden, naar jeg saa en gunstig Lejlighed, for at kunde drive Værftet ved egne Midler. Dog 

udviklede der sig efterhaanden dels med de Skibe, jeg byggede, dels med de tilkjøbte havarerede 

Skibe, som jeg reparerede, flere Andelsrhedere, som Kjbm I. L. Pontoppidan var korresponderende 

Rheder for, men i det Hele var Udbyttet i den Tid, jeg var i Helsingøer kun ringe, og jeg kunde være 

tilfreds med ikke at være særlig interesseret i Skibene. 

 

Helsingøer var en aparte By. De mange Consulater og Repræsentanter fra alle Nationer, som 

opholdt sig der i Toldkammeret med det store Personale, den store Mængde Skibsklarere og 

Proviantere, den store Travlhed, der kunde være i Forrretningskontoret og i Havnen den ene Dag og 

Stilhed den næste ligesom Vind og Vejr skiftede, de mange fremmede Søfolk, og frem for alt Farten 

op og ned af Sundet med de ofte i hinanden forbisejlende eller opankrede Skibe førende alle 

Nationers Flag, var vistnok et enestaaende Syn, i Forbindelse med Hensingøers smukke Omegn, det 

ærværdige Kronborg og Sverrigs Høje Kyst i Baggrunden. 

   Dog havde Helsinøer ogsaa sine Skyggesider. Man maatte altid være paa Vagt for ikke at gaae 

Glip af Forretningerne. Det var et anstrengende og opslidende Liv, jeg førte. Jeg maatte lede alt 

selv, være den Første paa Pladsen om Morgenen, og den Sidste derfra om Aftenen, fægte for at 

skaffe Arbejde og Penge til Driften, gjøre Indkjøb af Materiale, udarbejde Overslag, føre Regnskab 

o.s.v. Jeg havde ingen Varme i mit Kontor og kun et godt Helbred og mit fra Ungdommen hærdede 

Legeme, kunde jeg takke for at jeg i de Aar, jeg virkede i Helsingøer, ikke en eneste Dag var 

sengeliggende. Concurrensen med min Collega var heller ikke behagelig, ligesom Forholdet til 

nogle af De Herrer Forretningsfolk, som drev Sportelvæsenet paa en næsten demoraliserende 

Maade, lod meget tilbage at ønske. Der var saaledes Anledning nok til at nedstemme Humeuret, og 

jeg ønskede ofte at leve under hyggeligere Forhold selv med mindre Fortjeneste. 

   Gram, som langfra følte sig vel ved de helsingørske Forhold, der ofte var Gjenstand for Samtale 

imellem os, delte ganske min Anskuelse at der var, "something rotten" i Helsingøer. Paa Grund af 

de mange fremmede Nationaliteter blandt Skibsklarere og Consuler, de mange Embedsmænd ved 

Øresunds Toldkammer og Officerer af Sø og Landetaten, var der i Helsingøer megen Kastevæsen, 

som altid virker uheldig i en lille By paa nogle faa tusinde Mennesker. 

   Imidlertid gik flere Aar. Jeg fortjente godt, kunde lægge noget til Side, og kunde betale mit 

Varelager, men det paatrængte mig mere og mere, at jeg burde have nogen Hjælp. At antage en 

Formand, som ved given Lejlighed kunde træde i mit Sted og føre Folkene, lod sig efter de 

helsingørske Forhold ikke godt gjøre, hvor det gjaldt om at tilfredsstille de Fordringer, som stilledes 

af de fremmede Skibsførere, hvis Skibe var under Reparation. Jeg følte Nødvendigheden af, at jeg 
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selv maatte være tilstede, for at klare Bugterne baade overfor Skipperen og Kommisionæren, ellers 

gik det ikke uden Vrøvl og Ubehageligheder. 

  Endelig tog jeg den Bestemmelse at tage min yngste Broder Magnus Barfoed45 til mig som 

Lærling, for at opdrage ham til Støtte og Hjælp i Forretningen, og jeg kunne i alle Henseender være 

tilfreds med dette Valg, da han viste Interesse i Faget og var  paalidelig i Alt, hvad der blev han 

betroet. 

   Øressundstoldens Ophævelse [det skete 1857] blev nu mere og mere omtalt, som forestaaende i en 

nær Fremtid, hvilket vilde blive en Ruin for alle dem, der tildels levede af Toldklareringen, saavel 

som for mange Andre, og om det end ikke vilde have saa stor Indflydelse paa Indtægten ved 

Skibsværfterne, var det dog en betænkelig Sag for disse. Vare Skibene ikke længer bundne ved 

Klareringen, og ved deres Kommisionærer i Helsingøer, vilde de i mange Havaritilfælde søge de 

svenske Havne, hvor Materiale og Arbejdsløn var billigere. 

 

Saaledes stod nu Sagerne i 1853. Jeg havde nu levet sammen med Gram i 10 Aar, og lært at skatte 

hans store Dygtighed, Redelighed og Hjælpsomhed. Jeg saae ham daglig i mit Hus, og han var den 

eneste af mit Bekjendtskab i Helsingøer, som jeg fuldtud kunde betro mig til, ligesom jeg ogsaa 

havde hans fulde Fortrolighed. I 1853 modtog Gram, skjøndt modstræbende, en Stilling som 

Forretningsfører for et nyt oprettet Søassurance Selskab i Kjøbenhavn. Skjøndt han i Begyndelsen 

ikke følte sig rigtig tilfreds i denne Stilling, varede det dog ikke længe før han med sin store 

Arbejdsdygtighed fuldkomment magtede sin Opgave, og traadte op med Forslag overfor de ældre 

Selskaber i fælles Interesse. Blandt andet foreslog han som nødvendigt for Assurandeurerne, at 

skaffe sig et nøiere Kjendskab til de Skibe, hvorfor man tegnede Assurance. Dette lod sig efter 

Grams Mening bedst ordne paa den Maade, at alle Assuranceselskaberne deltoge i at lønne en 

paalidelig Mand med Kjendskab til Skibene i vor Handelsflaade, deres Værdier m.m. og som tillige 

i Havaritilfælde kunde foretage Rejser i Ind og Udland for at paase Reparationer, forhandle om 

Bjergeløn m.m. 

   Da man hurtig blev enige om at antage Forslaget, overdrog man Gram at søge og forhandle med 

en til denne Stilling passende Mand. Nu kom Gram til mig og bad mig overtage denne Stilling, som 

Selskabernes Consulent og Tillidsmand. Naturligvis var dette en betænkelig Sag for mig, jeg havde 

nu i 10-11 Aar arbejdet strængt og havde Udsigt til i Fremtiden at faa nogen Lettelse. Mine 

pecuniære Forhold vare gode. Jeg vidste, hvad jeg havde, men ikke hvad jeg gik ind til, da det var 

noget Nyt og der skulde begyndes omtrent paa bar Bund. Imidlertid var det et smukt Tilbud. Lønnen 

var saaledes, at jeg med mine Fordringer kunde leve, uden at bruge noget af det, jeg havde 

erhvervet. Resultatet blev, at jeg 1856 modtog den tilbudte Ansættelse og solgte Værftet til 

Skibsbygmester Chr. Rohmann og min Broder Magnus Barfoed.  

  I Foraaret 1856 modtog jeg min nye Stilling i Kjøbenhavn, men flyttede først i Efteraaret 1856 fra 

Helsingøer. Jeg kan jo ikke nægte, at det gjorde mig ondt at forlade Helsingøer, som var en livlig og 

interessant By: Jeg havde der skabt mig en god Existens, om end med stor Anstrengelse. Navnlig 

vare de første Aar anstrængende, da jeg endnu var ung og uerfaren. Jeg har dog imidlertid aldrig 

fortrudt, at jeg modtog den mig i Kjøbenhavn tilbudte Stilling.  

 

Aarene 1843-48, som jeg tilbragte i Helsingøer hørte endnu til den gamle Tid, om der end var en ret 

livlig Opposition mod meget af det Bestaaende. Borgerskabet i Byerne, saavel som 

Landbefolkningen, havde endnu den nedarvede Respekt for deres Øvrighed, og selvom der 

                                                           
45  Magnus Barfoed (1837-98) kom i lære hos P. B. i 1852. Han købte  sammen med Chr. Romann værftet i 

1856 og var fra 1862 skibsbygmester i Helsingør i kompagni med Rohmann & Løve. 
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undertiden kunne være Grund til nogen Opposition, vilde man dog nødig opponere, men fandt sig 

ret taalmodigt - omend med et Knips i Lommen i lidt Despoti, og jeg kan ikke nægte mig den 

Fornøielse, at omtale en lille Strid, jeg havde med den forøvrigt dygtige og elskværdige Politimester 

Cancelliraad Olrik
46

, som absolut vilde ansætte mig som Brandmester ved Byens Brandkorps med 

Løfte om snarlig Forfremmelse i Korpset.  

  Uniformen, som Hr Olrik kaldte den men som jeg tillod mig at kalde et Liberi, bestod af en graae 

Spidskjole med paasyede forskjellig farvede Ralatter og en tilsvarende Hovedbedækning. Denne 

Dragt afslog jeg paa det bestemteste at bære, naar jeg i Egenskab af Brandmester skulde gaae Byen 

rundt for at eftersee Skorstene, Brandredskaber, m.m. men stillede mig forøvrigt til Politimesterens 

Raadighed, naar jeg kunde møde i sædvanlig Paaklædning, højst med et Skilt eller Mærke paa 

Armen. Det kom nu saavidt at Hr Olrik tilsidst efter gjentagne Forhandlinger sagde: "Nu spørger jeg 

Dem ikke mere om De vil, men befaler Dem, at overtage Brandmesterposten." Jeg gik min Vej, 

noget irriteret, men mødte nogle Dage ved Sprøjtemønstringen paa Torvet. Tilstede var 

Politimesteren i sin reglementerede Uniform, Brandmajoren, en Møller, i fuldstændig 

Admiralsuniform, blaa Kjole med store Epouletter, Skærf, Sabel og trekantet Hat, og 

Brandkaptejnen i lignende Udstyr, samt Brandmesteren i det før beskrevne Liberi, og endelig jeg 

som Tilskuer. Mandskabet var næsten alle iført islandske Trøjer.  

  Forestillingen begyndte med at Sprøjteslangerne viste sig at være saa utætte, at en stor Del af 

Vandet trængte ud gjennem en Mængde Huller og Sprækker, saaledes at alle officererne hurtigst 

maatte fortrække, for ikke at faa de elegante Uniformer ødelagte af det skidne Vand. Hele 

Forestillingen havde kort sagt et ret comisk Anstrøg. Ved at spørge mig for hos Sagkyndige, fik jeg 

oplyst, at man kun betalte c. 20 Rdl aarlig til 2 Skomagersvende for at smøre og eftersee 

Sprøjteslangerne m. m. 

  Efter kort Tids Forløb opstod der en Ildebrand, hvor jeg mødte men ikke som Brandmester. 

Brandmajoren og Kaptejnen vare naturligvis tilstede i fuldt Puds saavel som Brandmesteren. Nogle 

Dage efter blev jeg tilsagt at møde i Brandretten hos Politmesteren. Brandmajoren og Kaptejnen var 

tilsagte at møde som Meddommere, og vare de ogsaa begge tilstede i fuld Uniform. Retten idømte 

mig en Mulkt paa 10 Rdl, som jeg strax betalte. 

  Nogle Dage efter gik jeg til Hr Olrik, udtalte mig rolig og udførligere om hvorfor jeg ikke ønskede 

at modtage den meget omtalte Bestilling som Brandmester, og i Samtalens Løb, fik jeg ham endog 

flere Gange til at trække paa Smilebaandet, da jeg omtalte de elegante Admiralsuniformer, som lidt 

passende ved en Ildebrand, hvor det gjaldt om ikke at skaane sig selv endsige Klæderne, og at det 

var bedre at lægge Vægten paa gode Sprøiter og andet Materiel, end paa fine Klæder. Ved min 

Bortgang fra denne Audients viste Hr Olrik sig meget venskabelig og sagde, at han nærmere skulde 

tænke over Sagen. 

  Kort Tid efter mødte jeg Hr Olrik paa Gaden. Han standsede mig, og sagde i en meget velvillig 

Tone: "De skal nu faae Deres Villie, og blive fri for Brandmesterposten, det er forresten Skade, thi 

det er netop Folk som Dem, vi har Brug for, nu kan De jo blive ansat ved det borgerlige Artilleri, 

tilføjede han lidt ondskabsfuldt, og dermed endte denne lille Krig. Flere Aar efter, da Hr Olrik var 

bleven Borgmester i Helsingøer og Landsthingsmand, traf jeg ofte sammen med ham paa Rejser til 

og fra Helsingøer, og de helsingørske forhold kom da ofte paa tale mellem os. Jeg erindrede ham da 

engang om den lille Strid angaaende Uniform og Liberi, jeg havde med ham, da han var 

Politimester. Han morede sig meget derover, idet han dog bemærkede: "De maa huske paa at det er 

Titlerne og Uniformerne, der lokke Folk til at modtage slige ulønnede Stillinger, der kræves ikke 

                                                           
46

  J. B. Olrik (1802-75). Han var politimester i Helsingør fra 1831, 1849 blev han byens borgmester. Valgt til den 

grundlovgivende forsamling 1848 og senere til landstinget. 
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saalidt Offer og Tid, og der er noget i hvad en gammel Ven af mig, der var Politimester i Aalborg en 

Gang sagde til mig, da vi talte sammen om disse Stillinger: "Ved Du hvad min Ven, jeg har saa Gud 

sjeldent truffen paa en nogenlunde passende Mand til en saadan Stilling, uden at han har været 

noget af en forfængelig Nar, det vil sige han har modtaget Stillingen for Titlens og Uniformens 

Skyld." 

 

I Tidsrummet 1843-48 var der stærkt Røre blandt de saakaldte Nationalliberale, og Førerne, Orla 

Lehmann, Monrad, Hall, Tscherning, Ploug med flere, holdt voldsomme Brandtaler mod det 

Bestaaende ved deres Sammenkomster i Egebæksvang Skov ved Helsingøer. Det var en Selvfølge at 

Folk fra Helsingøer og Omegn, strømmede til for at høre, hvad disse Herrer havde at sige. Nogle af 

Tilhørerne rystede paa Hovedet, andre jublede. Der blev reven stærkt ned paa Ministeriet, og den 

højere Embedsstand, som forstenet og udueligt til at virke noget  til Folkets Tarv. Adelen og 

Godsejerne, vare sløve og uvidende. "Vi Førere for Partiet "de Nationalliberale" derimod ere ene i 

Besiddelse af den Visdom og Sagkundskab, der udfordres til at føre Folket frem til Frihed og 

Selvstændighed. For at opnaa dette henvende vi os fremfor Alt til den hæderlige Bondestand, 

Landets Kjærne, som maa løftes op og befries fra det Tryk, som Regjeringen og Godsejerne udøve 

paa dem." Kort sagt, man smigrede Bønderne over al Maade, og stærke Hurraraab udbragtes, naar 

den hæderlige Bondestand blev nævnet. Borgerskabet i Byerne og Arbejdsklassen var der slet ikke 

Tale om. Tiden har vist, hvad d'Herrer Politikere den Gang næppe engang havde drømt om, at efter 

50 Aars Forløb skulde de regjerede blive de regjerende. Da jeg alt den Gang kjendte en Del til 

Befolkningen baade paa Landet og i Byerne, fandt jeg mange af de Udtalelser, der faldt, ubillige, og 

har siden den Tid sluttet mig til det konservative Parti.  

  Da Krigen i 1848 udbrød, var det som om Alt blev forandret paa en Gang. Vistnok aldrig har en 

saadan Begeistring i Danmarks Fortid grebet Folket, og næppe vil Fremtiden, opvise noget lignende, 

for Alle, Høje og Lave, sluttede sig sammen som en Mand, for at tilbagevise det underfundige og 

brutale Overfald paa vort Land, som Tydskland havde sat i Scene. Ofte hørte jeg paa de begeistrede 

Udtalelser, af de indkaldte Soldater, naar de i Hobetal kom ind paa Værftet, for at slibe deres Sabler, 

det var somom de gik til en Fest, og ikke til et Stævne, hvor det gjaldt deres Liv. 

  Aarene fra 1843-56 var en bevæget Tid, baade før Krigen 1848 og efter denne, en Tid der medførte 

Vækkelse og Eftertanke, ligesom ogsaa disse Aar var en fortrinlig Skole for den Stilling, jeg gik ind 

til hos Søassuranceselskaberne i Kjøbenhavn, da jeg dels ved Bygningen af nye Skibe af alle 

Nationaliteter fik et nøje Kjendskab til deres forskjellige Bygningsmaade og Soliditet e.ct. og kom 

ind i mange Forhold vedrørende Havarier, som senere kom mig til Nytte i min nye Stilling. 

 

6.  Skibsvurderingsmand i København 

Forretningsførere for de forskjellige Søaasuranceselskaber, som jeg nu i 1856 kom til at staa i 

Forhold til vare: Hr Edv. J. Hvidt, for de private Assurandeurer. Hr Dispateur Aagesen, for den kgl 

octr. Søassuranceforening og Hr Lemvigh for det nogle Aar senere oprettede fjerde 

Søforsikringsselskab. Jeg blev modtaget med den største Velvillie af Alle, saavel Forretningsførere 

som Directeurer ved de forskjellige Selskaber, og begyndte strax min Virksomhed. Jeg var nu daglig 

tilstede paa Contorer og paa Børsen for at afgive Beretning om, hvad der indenfor mit Omraade 

kunde tjene til Oplysning om Skibe, som man ønskede Assurerede, over hvilket der paa Kontorerne 

førtes Journal, med Bemærkninger om deres større eller mindre soliditet og Sødygtighed. 

  Et i Brüssel 1828 under Navn af "Bureau Veritas" oprettet Klassifikationsselskab, som i sit 

Register optog alle Nationers Skibe, naar de opfyldte de i Registret foreskrevne Regler for god 

Bygningsmaade og Udrustning var ved min Ankomst til Kjøbenhavn begyndt sin Virksomhed under 
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Bestyrelse af Kapt H. Schjerbeck. Det blev nu paa Hr Grams Forslag ordnet saaledes, at Capt 

Scherbeck indtraadte som Expert for Selskabet, og jeg som Expert for Selskabet "Bureau Veritas". 

Da jeg nu blev den egentlige Sagkyndige i Alt hvad der angik Skibenes Bygning og Reparation, gav 

denne Stilling mig meget at bestille paa alle Værfterne her i Landet, og paa Grund af min tidligere 

Virksomhed og Erfaring faldt det mig ikke vanskeligt at hævde min Stilling overfor Skibsbyggerne, 

Skibsrehderne og Skibsførerne. 

   I c. 14 Aar, var jeg saa godt som ene om at besørge Rejserne i Ind- og Udland, for at vare tage 

Assurandeurenes Interesse ved forefaldene Havarier, Strandinger og Reparationer m.m. af Skibe, 

som indkom til de forskjellige Havne med Skader. Da imidlertid Berigtigelse og Klassifikation af 

det store Antal Skibe, som efterhaanden søgte Optagelse i "Veritas" gav mig forøget Arbejde Aar 

for Aar, blev der af Selskaberne antaget en Expert til Assistance, særlig til at assistere ved Rejserne i 

Ind- og Udlandet. Til denne Plads blev antaget Capt Chr. Schmiegelow, som dog efter 5 Aars 

Forløb, modtog en Stilling som Meddirecteur for de private Assurandeurer.  

  I 1856 begyndte Jernskibsbyggeriet særlig af Dampskibe at udvikles og her i Landet, og som 

Expert for "Veritas" deltog jeg med Capt Scherbeck i Tilsynet med Bygningen af Skibene, hvis 

Dimensioner og Materiale blev registreret efter Regler og Tabeller i "Veritas" Register. Indtil 1875 

arbejdede jeg saaledes sammen med Capt Scherbeck, som da tog sin Afsked fra "Veritas" saavel 

som fra Assurandeurselskabet. Til Inspekteur for "Veritas" blev i Scherbecks Sted antaget Capt J. H. 

Jespersen af Marinen, med hvem jeg nu samarbejdede til 1884, da jeg tog min Afsked fra "Veritas". 

  Jernskibsbygningen havde i Aarenes Løb tiltaget med en saa rivende Fart paa Træskibenes 

Bekostning, at nye Kræfter, der kunde følge udviklingen burdes antages. Jeg havde nu i c 28 Aar 

arbejdet sammen med Scherbeck og Jespersen ved Tilsynet af saavel Træ som Jernskibe, men Ingen 

af os var Fagmænd i Jernskibsbyggeriet, hvilket var uheldigt, naar man skulde hævde sin Stilling 

overfor Jernværfterne og Rhederne. Til at træde i mit Sted valgtes Constructeur Chr. Olsen, som 

havde erholdt den til Stillingen fornødne Uddannelse paa engelske og svenske Skibsværfter. Ved 

min Fratrædelse blev der af "Veritas" Direktion tilstaaaet mig en aarlig Pension af 1000 Kr. 

   Jeg blev nu fra 1884 udelukkende Assurendeurenes Tillidsmand og gjorde af og til nogle Rejser, 

men min Virksomhed faldt dog særlig her paa Pladsen i Havnen, paa Kontorene og paa Børsen. I  

1888 blev der af de kjøbenhavnske Assurendeurere oprettet en Voldgiftsret til Afgjørelse af 

Bjergningssager, og efter Overenskomst med Bjergningselskabet, "Em. K. Switzer" blev valgt for 

Bjergerne Directeur R. Rasmussen, for Søassuranceselskaberne P. Barfoed og som Opmand Capt J. 

H. Jespersen. I denne Voldgiftsret deltog jeg til 1901, da jeg paa Grund af Alder og svækket Hørelse 

tog min Afsked, og saaledes afsluttede hele min tidligere Virksomhed i mit 81. Aar. 

 

Fra 1888 til 1901 deltog jeg i 359 Bjergninger. Jeg har saaledes virket i de kjøbenhavnske 

Søassurenceselskabers Tjeneste i 45 Aar og tillige sideordnet hos "Veritas" i 28 Aar samt i 

Voldgiftsretten i 13 Aar. Foruden mange andre Tillidshverv, blev jeg i sin Tid, da det forenede 

Dampskibsselskab blev dannet, Medlem af den Kommission, som det blev overdraget at vurdere de 

svenske Skibe, som antoges af Selskabet. Ligeledes udnævntes jeg i 1865 i Forening med 

Skibsrehder og Grosserer Chr. Christiansen til at taxere de mange tydske Skibe, som af vore 

Orlogsskibe vare tagne under Krigen 1864 og oplagte her i Kjøbenhavn - sørgelig ihukommelse, da 

de blev solgte ved Auktion for godt Kjøb, medens Staten nok maatte betale deres fulde Værdi til de 

tydske Rhedere. Vore Fyrskibes Bygning og Reparation faldt ogsaa ind under mit Tilsyn. Ved mit 

25 aarige Jubilæum modtog jeg fra Selskabernes Bestyrelse et stort smukt Maleri og en smagfuld 

udstyret Adresse, affattet i mere smigrende - end efter mit Skjøn fortjente - Udtryk  om min 

Virksomhed, hvori man bragte mig Selskabernes Tak og Anerkjendelse for min Virksomhed i de 

forløbne Aar. 
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  Ved min Afsked 1900 tilstedede Assurendeurene mig 3000 Kr i aarlig Pension, som oversteg, hvad 

jeg havde ventet, da jeg jo ikke var pensionsberettiget. I den lange Aarrække fra 1856 til 1900 ere 

alle de i 1856 ansatte Forretningsførere afgaaede ved Døden og afløste af Andre. Jeg har saaledes 

ved et af Selskaberne, fungeret under fire Forretningsførere, og ved de andre Selskaber, har ved det 

ene, to, og ved andre tre Forretningsførere afløst hinanden i min Tid. De have Alle vist mig den 

største Tillid, Anerkjendelse og Velvillie saavel i, som udenfor Forretningslivet, hvad der i høj Grad 

har lettet mig mit Arbejde, der dog ikke altid var saa ganske let. Naar der var Meningsforskjel 

mellem Assurendeurene og Rhederne af Skibene angaaende Taxter, Selvrisico m. m. og Experternes 

Sagkundskab paakaldtes, var det ikke altid saa let at hævde Assurendeurenes Standpunkt overfor 

Rhedere og Commissionærer, uden at støde formeget an imod deres Fordringer, da Selskaberne jo 

hver især ønskede at staa paa en god Fod med Kunderne.  

  Den 7de Marts 1891 blev jeg uden forud at have mindste Anelse derom, udnævnt til Ridder af 

Dannebrog. Jeg har aldrig higet efter Udmærkelse af denne Art, eller søgt at gjøre mig bemærket 

eller gjældende, men jeg tilstaaer at denne Anerkjendelse glædede mig.  

  Gram, som havde saa stor Indflydelse paa min Livsførelse, tog allerede Afsked som 

Forretningsfører paa den kjøbenhavnske Søassurenceforening 1874. Han levede ugift og døde 

pludselig 1886, af et Hjerteslag. Jeg mindes ham med den største Taknemmelighed og Hengivenhed 

for Alt, hvad han har været for mig under vort lange Samliv. Grams Livlighed og forcerede 

Munterhed, kunde undertiden udarte og være stødende, og hans noget iltre Sind kunne let løbe af 

med ham, men han var altid rede til strax at raade Bod paa sine Overilelser. Hans Hjælpsomhed og 

Retsindighed vil med venlige Følelser erindres af Mange. 

  Hvad der har generet mig meget i min Stilling hos Assurendeurene vare mine mangelfulde 

Sprogkundskaber især i Engelsk. Min Skoleundervisning i Retning af Sprog, var meget forsømt i 

mine Drengeaar, og den  solede Grund til Selvhjælp manglede. Det er altid trykkende og 

ubehageligt, naar man i et fremmed Sprog ikke nogenlunde kan finde Udtryk for sine Tanker. Da 

jeg imidlertid har ejet den Evne hurtigt og temmeligt klart at kunde sætte mig ind i en Situation og 

see, hvad der bedst tjente de Interesser, som jeg repræsenterede, hørte der dog sjeldent stor 

Veltalenhed til, for at lede en Sag ind i det Spor, som passede i det foreliggende Tilfælde, og de 

Sager, jeg ordnede, vandt i Almindelighed Vedkommendes Bifald. Ialfald hørte det til 

Sjeldenhederne, at man udtalte sig misbilligende.  

  I de 45 Aar jeg har været i Virksomhed hos Søassurrenceselskaberne, hos Veritas og 

Voldgiftsretten, er jeg jo kommen i Berøring med en hel Mængde Mennesker, og det er en 

Selvfølge, at Meningerne i mange Tilfælde under Forhandlingerne vare meget delte og ofte stode 

skarpt mod hinanden, det være sig ved Stranding af Skibe, Bjergningsarbejde, Havarier, 

Reparationer som Materialer, Forbinding og Udmønstring, om ved de under Bygning værende 

Skibe. Blandt alle disse forskjellige Mennesker, som jeg kom i Berøring med, forsøgte jo flere, ofte 

med stor Paastaaelighed, at fremme egne Interesser, og der maatte trædes op med en vis Ro og 

Besindighed, som det ofte var vanskeligt at vedligeholde, da det jo i mange Tilfælde gik ud paa at 

flaa Assurendeurene, som man siger. Det kom an paa at vurdere, hvad man med Rimelighed kunde 

opnaa, uden at træde Modparten for nær, og søge at forhindre Processer eller lange Forhandlinger til 

Besvær og yderligere Udgifter. Da Assurendeurene paa Grund af de ofte modstridende 

Søforklaringer, ved Commissionærenes Virksomhed for Rhedernes Tarv, ved forkludret 

Vidneførelse o.s.v. ofte trak det korteste Straa, ved en Proces, var et magert Forlig, i mange Tilfælde 

det fordelagtigste, idet der paa den ene Side, Rhederne, næsten altid stod de Mange, som forsøgte at 

udnytte den Enkelte, nemlig Assurenceselskabet. 
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7.  Arbejdsrejser til Irland og Kroatien 

Blandt de Rejser, jeg har foretaget, hvor Proces ikke kunde undgaaes, mindes jeg særlig min første 

Rejse til Irland i Begyndelsen af Tredserne. Rejsen var langvarig c. 1 ½ Maaned, og jeg maatte 

flakke meget om fra Sted til Sted, i det smukke, for mig saa fremmede Land, med dets aparte 

Befolkning. Der indløb nemlig Telegramunderretning om, at en Brig lastet med Hvede, og assureret 

i Kjøbenhavn, i en orkanagtig vestlig Storm, havde kappet sine Master i "Dingl Bay" og at 

Mandskabet benyttede Olie til at dæmpe Søens Brydning. Baaden havde bjerget sig ind til Valencia 

Havn, det Sted paa den yderste Pynt, af det sydvestlige Irland, hvorfra det atlandtiske Kapeltoug 

udgaaer. Skibet var af et forbipasserende Dampskib bleven indbugseret til et lille Fiskeleje "Dingl 

Bays" Nordside, hvor Skibet laa. 

   I London fik jeg af et større Bankfirma en Anbefaling til den mest ansete og saa godt som eneste 

større Kjøbmand i Tralee Mr. Donnervan, som ved min Ankomst viste sig at være bekjendt med alle 

nærmere Omstændigheder ved Skibets Indbjergning, ligesom ogsaa Skibets Fører Capt. Simmelkjær 

var til Stede. Et lille irsk Kjøretøj af en ejendommelig Construktion bragte os i Løbet af c. ½ Time 

til Skibet, som laa fortøjet i Havnen i Nærheden af en lille Flække eller Fiskeleje. Skibsskroget 

fandt jeg ganske ubeskadiget, men hele Bygningen var borte lige til det sidste Læsejlsspir. 

Ladningen havde saa vidt vi kunde undersøge den, ingen Skade taget. Paa den tilbageblevne Stump 

af Fokkemasten var opslaaet en stor trykt Plakat, hvorpaa man læste, at Skibet med dets Ladning af 

Bjergerne var beslaglagt for 2000 Pund Sterling.  

  Ifølge Oplysninger af Capt. Simmelkjær og Folk paa Stedet, havde Skibet, efter at det var forladt, i 

tre samfulde Etmaal redet en vestlig Storm af med hele Atlanterhavets Vind og Sø ind i Bugten. Et 

forbipasserende Dampskib, hjemhørende i Limerick, tog det afmastede Skib paa Slæb i roligt Vejr, 

og bragte det ind til dets nuværende Plads, hvilket kun foraarsagede det nogle Timers Tidsspilde. 

Der kunde saaledes ikke være Tale om endog blot tilnærmelsesvis at betale en saadan Bjergeløn, 

som den forlangte, der var c. 3/4 af de nu meget reducerede Værdier, hvorfor jeg besluttede strax at 

rejse til Limerick for at tale med Rhederen af Dampskibet, som bjergede Briggen ind i Havnen.  

  Denne Herre som var Dampmøller og Parlamentsmedlem tillige, viste sig at være aldeles 

uimodtagelig for Fornuftsgrunde, og vilde aldeles ikke slaa noget af paa sine Fordringer, eller 

indlade sig paa nogen Forhandling med mig, men forlangte kort og godt Sagen bedømt af 

Admiralitetsretten i Dublin. For altsaa at faa Skib og Ladning udleveret til fri Raadighed maatte 

man stille Garanti for det forlangte Beløb og procedere. Garantien blev nu stillet for Ladningen, og 

ved en Rejse til Galvay, hvor Ladningsmodtageren boede, blev det efter Overenskomst ordnet 

saaledes, at der fra Galvay sendtes Skib for at bringe Ladningen frem. Heldigvis var denne i god 

Tilstand.  

  Nu gik det altsaa løs med Forberedelsen til Proces. En Undersagfører, - Soliciter - og en Advokat i 

Tralee bleve antagne, og disse satte sig saa i Forbindelse med en Sagfører og Advokat i Dublin, og 

til dem blev Søforklaring, Taxter over Skib og Ladning m.m. indsendte. Endvidere blev Vidnerne 

tilsagte at møde paa en bestemt Dag i Dublin nemlig Lodsen fra Valencia og to Fiskere fra Kysten 

ved "Dingle Bay" samt Capt. Simmelkjær og en Del af hans Mandskab.  

  Først to Dage efter Vidnernes Ankomst til Dublin, kunde Sagen komme for Retten og blive 

paadømt. Af Advokaten i Dublin fik vi nu Ordre til at holde streng Vagt over vore irske Vidner i 

deres Logi, da de ellers efter al Sandsynlighed, vilde blive bestukne af vor Modpart, og sørge for at 

de bleve godt forpleiede og holdte muntre inden Døre. Advokaten stillede en paalidelig Mand til 

Raadighed som kunne overtage denne vigtige Post, og tillige paase, at Vidnerne var i en passende 

ædru Stand, naar de skulde fremstilles i Retten. 

   Dagen før Retsdagen var der en uendelig Løben fra den Ene til den Anden. Vidnerne fremstilledes 

for Advokaten til Afhøring og Instruktion o.s.v. Mr. Donnervan havde flere Gange omtalt 
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Dommeren for mig, som en meget dygtig og højt lønnet Mand (L# 1200) men nu vilde Skjæbnen, at 

Manden blev syg, og i hans Sted konstitueret en Underdommer til stor Mishag for Hr. Donnervan, 

thi sagde han, hvad kan man vente sig af en Mand med L# 500 i Gage aldeles irsk og for den Sags 

Skyld ogsaa engelsk. Naar jeg i Tralee spadserede, med Hr. Donnervan og jeg spurgte ham, hvem 

der boede i det eller det Hus som vi gik forbi, fik jeg kun det Svar, at det var en Mand paa saa og 

saa mange 100 eller 1000 L#.  

  Blandt mine Vidner var der en Lods fra Valencia, en meget jovial og comisk Person, som flere 

Gange henvendte sig til mig, og sagde, at ingen af Vidnerne kunde støtte min Sag saaledes som han, 

uden at han dog vilde udtale sig nærmere, hvori dette Vidnedsbyrd bestod, men gjorde 

Hentydninger til, at han i saa Fald ventede en extra Betaling, udenfor det almindelige Honorar, som 

tilkjendes et Vidne under slige Omstændigheder. Jeg opfordrede ham kun til at tale Sandhed, men 

viste det sig, naar Dommen faldt, at hans Vidnedsbyrd havde særlig Indflydelse paa denne i min 

Interesse, vilde jeg anbefale ham til et extra Honorar. Sagen var den, at det var af største Vigtighed, 

at faa konstateret om  det afmønstrede Skib under de tre Dages Storm, havde ligget fast og ikke 

været i Drift, da Skibet nemlig ikke laa ret langt fra den klippefulde Kyst, og hvis det kunde bevises, 

at det drev eller havde været i Drift, da Dampskibet kom tilstede, vilde det faa en stor Indflydelse 

paa Bjergelønnen.  

  Endelig kom Dagen til Sagens Afgjørelse, og begge Parter med Vidner og Sagførere mødte i en 

stor Retssal, Dommeren anbragt paa en ophøiet Plads, iført Kappe og Paryk og omgivet af 

Retfærdighedens Emblemer. Ved et stort Bord, betrukken med grønt Klæde, sade Sagførene og vi i 

Sagen interesserede Parter, samt en saalaldet "Queens Procter" som skal varetage Dronningens eller 

Statens Interesse i Sagen, hvor det drejer sig om Vrag eller strandet Gods, hvoraf Staten tager en 

Part. 

   Ligesom vi vare komne til Sæde ved Bordet, hviskede min Sagfører til mig, at Queens Procter 

gjorde Indsigelse mod Fortsættelse af Mødet paa Grund af en Formfejl, og forlangte Udsættelse af 

Sagen. Dette var jo en fatal Omstændighed, og jeg lod ham gjøre Alt, hvad han kunde, for at 

fremme Sagen. Skal vi byde ham noget, hviskede han til mig - ja, jo - hvad mener De om L# 2. Jeg 

nikkede til ham, og efter en hviskende Underhandling med Queens Procter, blev denne tilfredsstillet 

med de L# 2, og Sagen paabegjyndt med forskjellige Sager vedrørende Documenter og Afhøring af 

Vidnerne, saaledes at de modsagde sig selv, og kun en enkelt Gang blev der gjort Indsigelse af 

Dommeren.  

  Til allersidst kom mit Hovedvidne, Lodsen fra Valencia, frem i Vidnelogen. Han skulde afgive 

Forklaring om, hvorvidt Skibet havde været i Drift eller ligget stille. Denne Mand optraadte paa en 

saadan comisk og jovial og dog tillige saa bestemt Maade, at det ikke var muligt under Forhøret, 

som ofte blev barskt og truende, at paavirke ham. Alle maatte trække paa Smilebaandet endogsaa 

Dommeren. Manden var ikke til at forbløffe. Han havde, sagde han, fra det Øieblik Skibet var 

ankret og kappet sin Rigning, fra en Stolpe i sin Husdør pejlet Skibets Stilling overet med en 

Klippespids, og denne Pejling havde han foretaget mange Gange baade Dag og Nat, indtil Skibet 

blev bjerget. Han havde derved observeret, at det ikke havde forandret Plads saameget som en 

Tomme.  

  Hermed var saavidt Sagen vundet, fra min Side, og efter nogen Forhandling tilkjendte Retten L# 

350 i Bjergeløn, mens den største Del af Omkostningerne som vare ret betydelige faldt paa Skibet 

og Lodsningen. I det hele taget kunde jeg være godt tilfreds med Resultatet, da man her saavelsom 

saa mange andre Steder under lignende Forhold, ikke kunde vente sig bedre Medfart, naar man ved, 

at det er Assurendeurene der skulde betale Gildet. Det er en Selvfølge, at Sager af denne Art paa et 

fremmed Sted ofte foraarsager meget Bryderi, og at det er med et Lettelsens Suk, man forlader 

Kamppladsen som sluppen ud af Røveres Vold, uden at være aldeles afklædt. 
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   Tralee er en mindre By med en 10-1200 Indbyggere med faa anselige Bygninger. Dog findes der i 

Byens Udkant flere smukke Villaer med Have og Smaalodder. Gaderne ere snavsede og kun faa 

Steder makadamiserede, og da det var i Februar med fugtigt Vejr, Frost kjender man næsten ikke, 

vare Gader og Veje en Vælling, og det var et tragicomisk Syn fra mine Vinduer i Hotellet at see 

Byens lasede Ungdom med bare Ben dandse paa Gaden saa Snavset fløj dem om Ørene efter 

Musikken fra et tydsk omvandrende Musikkorps. Naar man mødte Bønderpiger og Koner udenfor 

Byen havde de altid Skoene og Strømperne i Haanden, vadende med bare Fødder paa de opblødte 

Veje. Der var en Del Sygdom i Byen, og der døde mange af Kolerine, selv var jeg ogsaa upasselig i 

nogle Dage, og det var ingenlunde opmuntrende,  at se paa de mange Ligtog, hvor fire lasede Karle 

bare en Ligkiste paa Skuldrene gjennem Gaderne efterfulgte af en halv Snes skraalende 

Grædekvinder. En Læge som jeg tilkaldte, forklarede mig, at han meget godt vidste, hvor Danmark 

laa, det var et Stykke Land, som var inddæmmet nede ved Holland. 

  Min Kommissionær i Tralee Hr. L. Donnervan var Chef for en temmelig stor Produkt, Kolonial, 

Jærn og Trælastforretning, hvor ogsaa hans to Brødre vare Deltagere, alle meget elskværdige og 

omgjængelige Mennesker, som nøde stor Anseelse der paa Pladsen. Hr. L. Donnervan var gift med 

en irsk Dame, der saavel som han selv var streng Katolik. De to andre Brødre var gifte, den ene med 

en engelsk, den anden med en amerikansk Dame, begge protestantiske. Fru L. Donnervan betroede 

mig, at de egentlig ikke havde nogen Religion. Tilsyneladende levede de tre Familier i god 

Forstaaelse.  

  Der fandte kun meget faa protestantiske Familier i Byen. At alle Irlændere grundigt hadede alle 

Englændere og alt hvad der er engelsk, kunde man ikke undgaa at bemærke. Det forekom mig, at 

selv de bedrestillede af Befolkningen manglede den Orden og Renlighedssands, som man ellers 

finder hos de fleste ligestillede i andre Lande. En Dame kunde i Uger gaa med Huller, Rifter og 

Pletter paa sin Kjole, uden at tænke paa at afhjælpe denne Uorden.  

  Den arbejdende Klasse er raa og uvidende, dog i Almindelighed med et vist godmodigt naivt 

Anstrøg, naar de ikke ere bragte i Krigshumeur ved Drik, som desværre er temmelig almindelig. De 

bor usselt og svinsk, som oftest bestaae Husene paa Landet kun af et Rum med et Ildsted i Midten 

uden Skorsten. Røgen baner sig Vej gjennem det utætte Tag, Døren og de ituslagne Vinduer. Svin, 

Faar og Høns have fri Adgang til Rummet. Klædedragten er ganske ensartet, Knæbenklæder, Vest 

og en bredskjødet Livkjole af grovt graat Vadmel, men det hørte til sjeldenhederne at en 

Arbejdsmand havde en hel Dragt. Blandt de 100 af Arbejdere, som næsten daglig stillede paa Torvet 

i Tralee med en Spade paa Nakken, for at tilbyde deres Tjeneste ved Gravning i Mark og Have, var 

der næppe En, som ikke havde mistet deres Skjød eller Ærme, foruden store Flænger og Rifter her 

og der, saa Laserne flagrede omkring dem, altsammen Mærker fra Slagsmaal under en Whisky-Rus, 

hvorunder de ofte optræder som vilde Dyr, der er vanskelige at tæmme.  

  Vestlandet af Irland er klippefyldt med store Bugter, dybe Indskjæringer og meget lidt Trævækst. 

Der findes betydelige Højder vel 2-300 Fod paa Vejen mellem Dublin og Tralee, for det meste 

afrundede Former, med Krat eller Græs lige til Toppen. Overalt paa Højderne ser man en stor 

Mængde Ruiner af smaa Fæstninger eller Taarne, byggede af flade Sten paa mange Quadratfods 

Størrelse. Dog har hele Taarnet kun en ringe Grundflade. Søger man Oplysninger om dem hos de 

Indfødte, svarede de, at de alle hidrører fra den danske Tid altsaa fra det 8de eller 9de Aarhundrede.  

  Landet er i det Hele meget smukt, men Uorden og Mangel paa Tilsyn spores overalt. Enfoldig 

Snaksomhed og Aabenhjertighed synes mig at være et Særkjende for de fleste Irlændere, som ikke 

have set andet end deres Hjemland. Fattigdommen er stor i Irland baade paa Landet og i Byerne, og 

en saadan Mængde lasede og forkommende Mennesker baade Voxne og Børn har jeg ikke set noget 

andet Sted. Giver man et Barn en Gave møder strax hele Gadens Ungdom op at tigge, forfølgende 

En med Skrig og stort Spetakel. 
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I Aaret 1856, da jeg begyndte min Virksomhed her i Kjøbenhavn, havde vi kun Jernbane til 

Korsøer, ligesom Jernbanen i Sverig ej heller naaede langt. Deligence i Danmark, Skytskæne i 

Sverig, og Kariol i Norge var den almindelige Befordring og det var unegteligt drøjt at kjøre med 

disse Befordringer Dag og Nat paa lange Toure. Dampskibe var der kun faa af, og som oftets var der 

ikke Tid til at vente paa Afgangstiden. Det er et stort Antal Havne, jeg har besøgt i de tre nordiske 

Lande, saavelsom  i Rusland, Tydskland, England, Holland o.s.v. Rejserne sydpaa lettede jo meget 

ved Jernbanerne. 

  En længere Rejse sydpaa foretog jeg i 1857 til en lille By Zegna i Kroatien ved Adriatherhavet, 

hvor en Brik lastet med Pilestaver var kæntret under en Orkan saakaldet "Bora". Jeg afrejste herfra i 

Midten af Marts med Isbaad over Beltet til Hamborg og videre over Dresden, Prag, Wien og Triest. 

Derfra med Deligence, fuldt af bevæbnede Hestfolk, til Fiume, og derpaa videre med et lille 

Kjøretøj som sneglede sig frem paa de besværlige Klipper og Bjergveje, indtil jeg efter en lang 

Kjørsel naaede Zegna.  

Kysten her er som overalt sønderreven med dybe Indskjæringer og Vejene er med stort Besvær paa 

flere Steder hugget ind i Klippen. Paa den ene Side af Vejen har man dybt under sig Havet, paa den 

anden Side, de himmelhøje Bjerge. Overalt ser man store Sten og Klippestykker, som ere løsnede af 

Orkanen og slyngede ned af Bjerget. Mange Steder blive de liggende paa Vejen eller slynges ned i 

Havet. Hvad gjøre vi, sagde jeg til Kudsken, dersom en "Bora" overfalder os. Vi kjøre, sagde han, 

Vognen ind til en Klippe, fylder den med Sten, sætter Hesten mellem Vognen og Klippen og krybe 

derpaa selv ind under Vognen. Det er det eneste, der er at gjøre naar man ikke med Hest og Vogn vil 

blæse ud i Søen, eller ned i Afgrunden.  

  Man passerede paa den Tour, mange smaa yderst fattige og usle Fiskelejer, og bleve ofte standset 

af en Flok næsten nøgne Børn, som i en bedende Stilling, kastede sig paa Knæ foran Hesten for at 

bede om Almisse. Langs Kysten ser man langt ude i Vandet oprejst høje Master med en Slags Kurv 

eller Mers, hvori sidder en Mand for at holde Udkig med Thunfisk, som der her fanges mange af. 

Baadene ere af svært udhulede Træstammer med Balancebomme tversover.  

  I det hele taget var denne Rejse meget interessant. Som gammel Jæger beundrede jeg den store 

Masse Vildt, som jeg saa paa Markerne i Bøhmen, navnlig Agerhøns og Harer, som i Foraarsdagene 

løb omkring paa Markerne i Snesevis.  

  Jernbanelinien mellem Wien og Triest, er et Kjæmpeværk, den snoer sig rundt om Bjerge og dybe 

Afgrunde paa kjæmpemæssige Viadukter, og mange Steder er banen beskyttet mod Laviner ved 

svære Overbygninger.  

  Triest er en livlig By, hvor mange sydlandske Nationer mødes, deriblandt Tyrker og Grækere i 

stort Antal. Der findes mange store Kirker og monumentale Bygninger, men Byen udmærker sig just 

ikke ved Renlighed eller særlig god Orden, hverken ude eller inde i Husene. Havnen er stor og 

rummelig, men som alle Havne ved Adriaterhavet, især i Foraarstiden udsat for de voldsomme 

Orkaner, som udvikle sig i disse Bjergegne.  

  I Zegna, som er en ganske lille By, med en lille Havn, hvor der udskibes en del Trævarer, og som 

anløbes af østrigske Dampskibe, som fare paa Adriaterhavet, fandt jeg at Briggen var slæbt ind i 

Havnen og tildels udpumpet. Dækslasten var bortskyllet, og Rigningen i en temmelig ramponeret 

Tilstand. Det kæntrede Skibs Anker, Stenger, Reer og m.m. havde ved Kæntringen boret sig fast i 

Grunden. En fra Venedig rekvireret Dykker, borthuggede de i Grunden indfiltrede Dele i Rigningen, 

og da hele Dækslasten var bortskyllet, rejste Skibet sig igjen, saaledes at Vandet kunde pumpes ud.  

   Disse Foranstaltninger til Bjergning vare foretagne af en Agent for østrigsk Lloyds der paa Stedet. 

Denne Mand fortalte, at Skibet havde ligget sejlfærdigt i Havnen godt fortøjet om Aftenen, for 

næste Morgen at afsejle, men om Natten kom Orkanen pludselig, Fortøjningerne sprængtes, og 
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Skibet førtes 1/4 Mil udenfor Havnen, hvor det kæntrede med Bunden i Vejret. Kaptainen, 

Styrmanden og hele Mandskabet omkom. Tre af Mandskabet havde klamret sig fast til Skroget, men 

Kulden under Orkanen var saa stærk, at de vare fastfrosne med flere Tommer Is over dem. Det var 

en meget sørgelig og uhyggelig Beskjæftigelse, at faae de stakkels Menneskers efterladte Ejendele 

bragte i Land, hvilket den samtidige ankomne ny Kaptain tog sig af. De af Ligene man kunde finde, 

vare allerede før min Ankomst førte i Land og begravede.  

  I Triest gjorde man mig opmærksom paa, at der ikke fandtes Hotel eller Gjæstgiveri i Zegna, som 

bestod af et ringe Antal smaa lave Huse omkring paa Bjergskraaningerne og ved den lille Havn. 

Næsten alle Husene ere meget solide og med tykke Mure, og et dobbelt Tegltag af stor Vægt for at 

modstaa "Boraen".  

  Endelig fik jeg Logi tæt ved Havnen, hvor der var en Art Bespisning for Toldvæsnet og flere. Til 

Sovekammer fik jeg et lille mørkt Hul. Kjøkkenet var et stort Rum, som man desværre maatte 

passere for at komme til Spisestuen og mit Soverum, thi der lugtede ganske afskyligt, eftersom der i 

det ene Hjørne var anbragt en hel Mødding, og alt mulig Affald af Høns, Ænder, Faar m.m. 

Imidlertid var Maden god og velsmagende. 

  Efter nogle Dages Forløb fik den nye Kaptain Skibet, som ikke havde lidt nogen væsentlig Skade 

paa Skroget, bragt saa vidt, at det af et lille Dampskib, kunde bugseres til Fiume, hvor den endelige 

Reparation paa Rigningen m.m. kunde foretages. I de Dage jeg opholdt mig i Zegna, fulgte jeg af og 

til Vejen gjennem de skovrige Dalstrøg op i Bjergene. Der var ikke meget at see, da det ene Bjerg 

afløste det andet. Af og til mødte man nogle bitte smaa lette Vogne, trukne af tilsvarende Heste, 

med et Læs Trævarer ikke stort mere end to Mand kunde bære. Befolkningen ser ud som rigtige 

Banditter. Folk fra Bjergene stormede en Dag Briggen, da der var kommet et Rygte i Omløb om, at 

der skulde være en Mængde Penge ombord. Kun med stort Besvær lykkedes det, det 

ombordværende Toldvæsen at faa dem beroliget og jaget i Land igjen. 

  Jeg havde en Anvisning paa et Bankfirma i Triest, hvis Chef var en Hr. von Ostereichen, og 

hævede der, det fornødne Beløb som behøvedes til Skibets Istandsættelse og Betaling af andre 

Omkostninger, som i Betragtning af de vanskelige Forhold, dog ikke vare saa overdrevne, og da min 

Nærværelse i Fiume ikke mere var nødvendig, begav jeg mig paa Hjemvejen over Triest.  

  Hr. von Ostereichen var en ældre Mand, som førte et fint Hus, og beboede en stor, elegant udstyret 

Lejlighed. Han havde i sin Tid været i Kjøbenhavn, som han roste meget, især omtalte han de 

smukke Spadseregange paa Voldene. H. C. Andersen som Hr. von Ostereichen kjendte, hvorfra ved 

jeg ikke, havde været hans Gjæst i længere Tid, men det var let at mærke, at baade han og hans 

Familie fandt Andersen noget trættende, med hans overdrevne Lyst til at oplæse sine Værker, 

ligesom de ogsaa gjorde Hentydning til hans aparte Væsen og Ydre.  

  Da alt nu forsaavidt var ordnet, og den nye Kaptain Thomsen af mig havde erholdt de fornødne 

Penge til Skibets Istandsættelse og Fortsættelse af Rejsen, var min Nærværelse ikke mere 

nødvendig. Jeg bestemte mig derfor at rejse hjem over Como og Splugen [Splügenpasset]. Først gik 

jeg med Dampskibet til Venedig, hvor jeg gjorde et lille Ophold, for at kaste et Øie paa denne 

berømte Bys Mærkværdigheder. Derfra gik Rejsen over Padua, Virenzia, Vareno, Brescia til 

Milano, hvor der var et Ophold, saaledes at jeg fik Lejlighed til at se den dejlige Domkirkes Indre. 

Fra Milano gik saa Rejsen over Manza og Brianza til Como.  

  Smuk var Rejsen i det milde klare Foraarsvejr, over den lombardiske Slette, hvor man mod  Nord 

saa de snedækkede Toppe af Alpekjæden. der gjennem mindre grønklædte Højder faldt jevnt af ned 

mod Sletten. Talrige større og mindre Vandløb strømmede fra Bjergene ned gjennem det lavere 

Land, som overalt var dyrket og beplantet med Frugttræer af alle Arter i fuld Blomstring. 

Vinrankerne paa Markerne vare ledede langs ophøjede Vidiefletninger, og det Hele afgav et 

pragtfuldt Syn.  I Como, som er beliggende ved Søen af samme navn, var et Ophold paa nogle 
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Timer, indtil Dampskibets Afgang til den nordlige Ende af Søen, hvor Vejen over Splugen 

begynder. Denne store Indsø - 6-7 Mile lang - er tildels omringet af høje Bjerge, og om man end 

maa beundre de dejlige Villaer og Haveanlæg overalt paa Bredderne, hvor der kan bygges og 

forskjønnes ved Plantning m.m. forekom det mig dog, at der var noget for indesluttet. Det var som 

om man befandt sig i en stor Kjedel, navnlig i den nordlige Del af Søen. Jeg forlod nu Dampskibet 

om Aftenen, og blev tilbage med to andre Passagere, anbragt i én med fire Heste forspændt 

Deligence, og nu begyndte Rejsen opad paa smalle zigsakke Veje, udhuggede i Bjerget, og snoende 

sig opad, saaledes, at Stigningen overalt omtrent var ens, og Farten som et lille Luntetrav. Tidlig om 

Morgenen, naaede vi Toppen af Splugen og nu skulde Nedkjørselen begynde paa Nordsiden af 

Bjerget, men her var endnu saa meget Sne, at vi maatte efterlade Vognen, og i smaa Slæder til én 

Person, med en Hest for, lade os rutsche ned ad Bjerget gjennem Sneen og man maatte holde sig 

med et godt fast Tag i Slæden, for ikke at falde foran ned paa Hesten, som varpede sig gjennem 

Sneen, idet den kastede sig paa Baghaserne og arbejdede med Forbenene. Disse Hestes Dressur 

baade for Vogn og Slæde er vidunderlig. Efter en temmelig lang Nedfart paa denne Maade, naaede 

vi igjen Bjergvejen og fik en Deligence med fire Heste for, og nu gik det i susende Fart nedad i 

mange Svingninger med den udhuggede Klippevæg paa den ene Side og dybe Afgrunde paa den 

anden Side, indtil vi naaede Bodensøen, hvorfra man med Dampskib førtes over til Lindau.  Jeg 

glemmer aldrig den dejlige Udsigt, man havde paa Sejladsen over Bodensøen til Lindau. 

Bjergtoppene i Steiermark og Tyrol vare bedækkede med Sne, medens der længere nede paa 

Bjergene fandtes yppig Vegetation af Skov og Krat, afvexlende med grønne Dalstrøg og nøgne 

Klippepartier, et pragtfuldt Syn, paa en klar Solskinsdag. Da jeg rejste fra Lindau kom jeg i Kupé 

sammen med flere unge Knøse paa 15-16 Aar, tarveligt men godt klædte og med et høfligt, 

beskedent Væsen. De bød mig smage paa den Kirsebærbrændevin, hvoraf hver havde en lille 

Falske. Det var deres første Rejse fra Hjemmet, og alle vare de udsendte som Lærlinge til 

Konditorer i forskjellige større Byer, hvor de havde Slægtninge. Min Rejse gik nu videre gjennem 

Tydskland til det kjære Hjem, hvor jeg fandt alt vel. 
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