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Forord 

Min far, Jens Kusk Jensen, levede fra 1866 til 1936, og hans navn 
er stadig velkendt i maritime kredse. Det skyldes især hans 
»Haandbog i praktisk Sømandsskab«, som så dagens lys første 
gang i 1901. Seks år senere kom 2. udgave, i 1916 en udvidet 3. ud
gave og i 1924 den fjerde udgave. Denne udgave er uændret ble
vet genoptrykt som 5.-10. udgave i 1971, 1974, 1976, 1982, 1988 og 
1993. Dertil kom en tysk udgave i 1989. 

Sådan skrev far til Dansk Forfatterforenings Jubilæumsskrift i 
1919: 

»I min Ungdom følte jeg savnet af et Hjælpemiddel, hvorved 
mit Kendskab til Sømandskundskab kunde forøges, og købte 
næsten alt, hvad der kunde faas af Bøger om Sejlmagerarbejde, 
Rigning, Sømandsskab, Skibsbyggeri, Maskinlære og Naviga
tion, uden dog at finde noget, der passede til vore hjemlige For
hold. 

For godt 30 Aar siden styrtede jeg ned fra Rigningen og benyt
tede Tiden, hvor jeg ikke kunde arbejde, til at tegne og nedskrive 
en Del af det, der var mest Brug for i danske Skibe, til eget Brug. 
Kammeraterne opfordrede mig til at lade min Samling trykke, 
saa andre ogsaa kunde faa godt af den; tilsidst gav jeg efter og 
saaledes bragt ind på en Bane, hvortil jeg hverken havde Uddan
nelse eller Evner. Dygtige Mænd indenfor Sømandsstanden var 
dog altid tilrede med Raad og Oplysninger, hvor min Viden slap 
op.« 

I forordet til »Haandbogen« fra 1901 står der bl.a.: 
»I de II Aar, i hvilke jeg har arbejdet paa denne Bog, har jeg 4 

Gange lidt Skibbrud, og derved ere alle de oprindelige Tegninger 
ødelagte og for en Del gaaede tabt. Mere end en Gang har Haa
bet om nogensinde at faa Bogen færdig været ved at gaa til 
Bunds tillige med mine øvrige Ejendele, men den overordentlige 
Velvilje, mit Arbejde har mødt, saavel blandt danske som blandt 
fremmede Søfolk, har stadig givet Mod til at tage fat igen. Skønt 
jeg har anvendt meget, baade af Tid og Penge, på Bogen, er det 
ikke lykkedes mig at give den en saa god Form og Affattelse, som 
jeg ønskede, og min eneste Undskyldning er, at det stadig falder 
mig lettere at haandtere et Merlespiger end en Skrivepen.« 

Jens Kusk Jensen rundede Kap Horn elleve gange med sejlskib 
og oplevede 4 totalforlis. Hvordan han selv opfattede det, 
fremgår af de følgende sider, der gengiver hans selvbiografi. Be-
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retningen er skrevet i hånden omkring 1930 og fylder 172 folio
sider, og dertil kommer de sidste sider i maskinskrevet form. 

Som appendiks er tilføjet enkelte udvalgte breve, der er i fami
lieeje, samt en rejseoversigt over sejladser. 

I et brev til en ven skriver Jens Kusk Jensen, at »Søfolk tager 
deres Viden og Oplevelser med i Graven.« 

Hans eget virke blev et dementi deraf. 
Hans beretning kan forekomme så fjernt fra nutidens livs

vilkår, at det kan være vanskeligt at fatte, at dette er en skildring 
af søfolks hverdag for godt en generation siden. Tilværelsen var 
dengang mere barsk, og livet ofte dramatisk. 

I »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Årbog 1986« har 
skibsfører Søren Thirslund, museumsinspektør Hanne Poulsen 
og museumsdirektør Hans Jeppesen skildret hovedtrækkene af 
hans liv, betydningen af hans arbejde med de ældste danske 
skibsfund og navigationens historie. Siden har Søren Thirslund 
fortsat arbejdet med »Navigationens Historie«. [Se Appendiks 
VII]. 

På den tid havde man ikke radio ombord, og der var ingen 
styrehus. Søkortene var mangelfulde, og der var kun få fyr. 
Håndskrevne breve var det afgørende bindeled til hjem og re
deri. 

For perioden fra 1902 og frem er der fra Kusk Jensens hånd et 
kildemateriale på over 3000 håndskrevne sider udover denne 
selvbiografi. 

Der blev anvendt en særlig teknik, der sikrede afsenderen en 
kopi af sine breve. Brevet blev skrevet med en type blæk, der 
tørrede meget langsomt. Når brevet var skrevet færdigt, blev det 
lagt ind bag det første tomme blad i kopibogen, der havde silke
tynde og gennemsigtige sider. Bogen blev derefter lagt i pres, og 
det endnu fugtige blæk gav således en værdifuld kopi. 

I et brev til en ven skrev Jens Kusk Jensen: 
»Som Sømand har jeg ikke været bange for at løbe en Risiko, 

men jeg sejler ikke i Taage uden at tage et Lodskud.« Den tids 
sømænd kan karakteriseres ved, ligesom de gamle vikinger, at 
være både dristige og besindige. 

Navnet Kudsk, som er hans døbenavn, kan føres tilbage til 
1719 og staves med »cl«. D'et volq.te far så store vanskeligheder i 
den engelsktalende verden, at han fra april 1892 skrev sit navn 
som Kusk. 

En udgivelse af denne art kommer ikke til verden uden gode 
hjælpere. 

Peter Kudsk, som er af samme slægt som Jens Kusk Jensen, 
har ydet et særdeles værdifuldt bidrag ved at skrive det gamle 
håndskrevne manuskript ind på edb samt ved at finde yderligere 
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oplysninger om mange af de nævnte slægtsforhold og Skjolds 
forlis. 

Skibsingeniør Carl Rosenvold har bidraget med gode rettel
ser, og grafisk designer Jens Lorentzen har med sin store viden 
på området bistået ved udvælgelsen af billedmaterialet. 

Direktør Hans Jeppesen har gennemgået manuskriptet og 
medgivet det sin anbefaling. 

Velux Fonden af 1981, Kjems-Fonden, I. C. Hempels Fond og 
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til al
mene Formaal skal have stor tak for at gøre denne udgivelse mu
lig. 

Udover de her nævnte skylder jeg tak til mange, der har ydet 
værdifuld hjælp ved bearbejdelsen af materialet. Jeg vil gøre min 
fars ord i håndbogen til mine: »dygtige folk har stået til rede, 
hvor min viden slap op.« 

Odense, marts 1995 
Jens Emil Kudsk Jensen 



Bemærkninger til renskrivningen 

Den gamle skrivemåde, »aa« i stedet for »bolle-å« og navneord 
med stort begyndelsesbogstav, er bibeholdt. Derimod er de fleste 
gamle stavemåder, som Jens Kusk benyttede, rettet til nudansk: 

alerede - allerede kommen - kommet 
amunition - ammunition kunde - kunne 
balast - ballast lædske - læske 
ballie - balje manille - manila 
bekjendt - bekendt Nykjøbing - Nykøbing 
bjærg - bjerg pader - padder 
brodet - broddet pasager - passager 
bulden - bullen pasaten - passaten 
dandset - danset 
detalieret - detaljeret 
Du-du 
forgjæves - forgæves 
gjerrig - gerrig 
gjæst - gæst 
gjør - gør 
groserer - grosserer 
hagelbyger - haglbyger 
haveri - havari 
havt - haft 
helde - hælde 
indkjøber - indkøber 
kaptejn - kaptajn 
kjed - ked 
kjæde - kæde 
kjælle - kæle 
kjær - kær 
Kjøbenhavn - København 
kjøbmand - købmand 
kjøkken - køkken 
kjøl - køl 
kladske - klaske 
klm-Km. 

pasere - passere 
pladsk - plask 
regelen - reglen 
rutse - rutsje 
rædselen - rædslen 
sjelden - sjælden 
skandse - skanse 
skjelne - skelne 
skjæg- skæg 
skjælde - skælde 
skjælv - skælv 
skjændes - skændes 
skjød - skød 
skjørbug - skørbug 
skulde - skulle 
skøndt - skønt 
souse - sause 
stevn - stævn 
sødskende - søskende 
vadske - vaske 
vilde - ville 
vag- vejede 
vædske - væske 

I appendiks er disse rettelser dog ikke foretaget, hvorfor man her 
får et lille indtryk af datidens skrivemåde. 

Desuden er nedenstående anvendt for at fremme forståelsen: 

---- kan ikke læses 
( ) er ( ) i manuskriptet 
< > overstregede ord, der er medtaget 
[ ] tilføjelser, der evt. var angivet med ... . 
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Rosetten på omslaget ses også på omslaget af »Haandbog i prak
tisk Sømandsskab«, og heri er den omtalt og beskrevet således: 

»En mere kunstfærdig Roset, hvoraf der formentlig ikke 
længere eksisterer noget Eksemplar. Den er her medtaget for at 
vise, hvor kunstfærdig og smagfuld og tillige skærpende for 
Tænkeevnen den Slags Skibsmandsarbejder i Virkeligheden er. 

Kendskabet til den Slags Kunstarbejder taber sig mere og 
mere, efterhaanden som de store Sejlskibe, hvor disse Arbejder 
hovedsagelig udførtes, forsvinder, og for mange af disse Arbej
ders Vedkommende er Kunsten omtrent uddød, og den stamme
de vist fra Vikingetiden. 

Forfatteren har tidligere kun kendt at lave Rosetten af 6 Li
ner, men det er nu endelig efter Aars Forløb lykkedes ham at fin
de en Fremgangsmaade, hvorefter Rosetten kan laves i en 
Line.« 

De øvrige tegninger er også af Jens Kudsk Jensens hånd. 
Knob og splejsninger er hentet fra oversigtstavlerne til »Haand
bog i praktisk Sømandsskab«. 
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1 · Det gamle Mors 

Den Læser, der tager sig Tid til at læse nogle af de følgende Op
tegnelser, vil sikkert skuffet udbryde: »Men han var jo ikke rigtig 
Sømand, det er jo ikke, hvad vi er vant til, som Sømandshisto
rier, og saa hed han endda Kusk oven i Købet, det er jo til at lave 
Grin med Borgermusikken.« Læseren har sikkert Ret, eller ogsaa 
er hans Opfattelse af Sølivet og Forholdene ombord nærmest 
baseret paa enkelte Begivenheder, der jo ofte gaar til Grænsen af 
det utrolige. 

Hvad Navnet Kusk eller »Kudsk«, som min Fader skrev det, 
angaar, saa fortælles der i Familien, at det stammer fra en Mand, 
der hed Niels og tjente paa Damsgaard paa Morsø. Niels Kudsk 
[Christen Nielsen blev gift med Karen Madtzdatter i 1719, og lige 
siden blev han kaldt Christen Kudsk] er født 1695 og døde 1744. 
Han skal have været dygtig til at behandle Heste og blev derfor 
sendt til København for at lære at køre med fire Heste og var i 
nogle Aar Kusk for Ejeren af Damsgaard [Oberst Rosenørn til 
Aakær], vist et Medlem af Familien Kaas. Han blev selvfølgelig i 
daglig Tale kaldet Niels Kusk og lod senere sine børn døbe med 
Kusk Navnet. Samme Niels maa have været en god Økonom, 
for han købte senere til Selveje en Gaard i Vester Jølby og boede 
der til sin Død 1744 [Christen Nielsen Kudsk var Fæster af Gaar
den i V. Jølby, der var ejet af Damsgaard]. Hans Søn Mads Chri
stensen Kudsk, født 1723 og død 1808, overtog Gaarden [i Fæste, 
da Faderen døde], og hans Søn Henrik Madsen Kudsk født 1754 
fik saa Gaarden [ved at købe den paa offentlig Auktion i 1783] og 
boede der til sin død 1828. Hans Søn var min Bedstefader. Jens 
Henriksen Kudsk født 13. Februar 1806 overtog Gaarden og byg
gede den op, først Stuehuset og senere Lade og Stald, hvad de 
vist i høj Grad trængte til efter de ormædte Rester, jeg har set. 
Han blev gift med en Pige, Maren Sørensen, fra Gaarden Hyldig 
i Mollerup, og min Bedstemoder blev altid kaldt Maren Hyldig. 
I Mollerup laa en anden Gaard, der hed »Himmerig«, men Folk 
sagde, det var bedre at være i Hyldig end i Himmerig. Min Bed
stefader havde flere Søskende, Mikkel Kudsk, der kom til at bo i 
Vils, Christen Henriksen Kudsk, almindelig kendt under Nav
net »stærk Kren Kudsk«. Han døde af Tyfus 28. September 1863. 
Denne Sygdom var ikke sjælden i de Dage, og Mændene i de tre 
største Gaarde i Byen laa syge samtidig, nemlig Manden i 
Kjærgaard, Jeppe Lassen og Kren Kudsk. Aftægten Jeppe Lassen 
løb i Febervildelse ud i Lergravene tæt ved Præstegaarden og 
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kølede Feberheden af i Vandet og var ikke at formaa til at kom
me op igen. De maatte saa hente »vor Faarn (Præsten), der boede 
lige tæt ved. Han fik ham omsider op og i Seng, og mærkeligt 
nok overlevede han den Tur i mange Aar [han døde 27. Septem
ber 1872 ], medens de to andre Mænd døde af Tyfus. (Christen 
Kudsk boede vist i Kjærgaard.) 

Mine Bedsteforældre havde mange Børn: 
1) Henrik Kudsk. Han spillede lidt paa Violin til Gilderne og 

var ofte ude; til sidst blev han gift med Kristen Hovmøllers 
Enke, Kirstine. Hun havde to børn af første Ægteskab, An
ders, der viste en ualmindelig Begavelse og efterlod sig, da 
han døde i 15-aars Alderen, ca. 1100 Ark Papir med Tekst og 
Tegninger om alt, hvad der havde beskæftiget hans Fantasi. 
De var gemt under Sovekammerets Teglstensgulv i en Kasse 
med en løs Sten til Laag; kun hans Moder vidste det. Datte
ren, [Inger Marie Houmøller Svendsen], blev gift med Kri
stian Knop; de boede først i Dragstrup, men flyttede senere 
til København, da han blev valgt ind i Folketinget, og til sidst 
til Holbæk, hvor han blev Branddirektør og døde 1929; hun 
døde først. 

2) Min Fader, Søren Jensen Kudsk født 7. Juni 1838 og død 3. 
Novbr 1895 i Vester Assels, var en flittig og arbejdsom Mand, 
der ikke sparede sig selv ved den daglige Gerning, men var 
paa Færde tidlig og sildig. 

3) Niels Kudsk, han blev gift med Kirsten Bertelsen Hedegaard 
fra Sillerslev. Bedstefader byggede en firelænget Gaard til 
dem i Vestermarken i Vester Jølby. De havde mange Børn, 
Jens, Morten, Martin, Christen, Kathrine [Kathrine= Maren 
Kirstine, Berginus og Edvard]. Da Kirsten var død, giftede 
Niels sig med Peder Larsens Enke, hun havde også 6 Børn. 
Niels døde 25. Juni 1920. 

4) Dorthe Kudsk blev gift med Niels Peter Kjær og boede i 
Jølbygaards Mølle. Hun døde et Aar efter, at hun var viet paa 
samme Dag og Time og havde kun en Datter Maren Kjær, der 
ogsaa er død. 

5) Kirsten døde som ugift og fik sine Guldørenringe med i Gra
ven, da Bedstefader sagde, det var den eneste Arv, hun fik. 

6) Karen Kudsk gift med Thomas Vangsgaard; de boede i man
ge Aar i Jens Chr. Øers Gaard i Sundby, men flyttede siden til 
Erslev, hvor Thomas døde 30. Marts 1921. Karen døde 19. Ja
nuar 1930, 77 Aar. 

7) Mads Kudsk født 16. Februar 1849. Han fik Fædrenegaarden 
og giftede sig med Mads Sørensens Datter, Kirsten, fra 
Tæbring. De havde flere Børn: Jens, der blev gift med An
drea, fik Kirstinelund og døde barnløs, Marie, gift med Niels 
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Worm og nu bor i gamle Niels Hovmøllers Gaard, Kirsten 
gift med Otto Vester og bor i Mads Sørensens Gaard i 
Tæbring. 

8) Kristian Kudsk, der havde en daarlig Udtale, og derfor blev 
ugift, han var først i den gamle Gaard, indtil den blev revet 
ned, og flyttede så med Mads Kudsk til Dissing, hvor han var 
til sin Død 1916. Han holdt meget af Dyr og havde en særlig 
Evne til at omgaas dem, hvorfor han tog sig af den store Be
sætnings Røgt med stor Omhu. Dyrene kendte ham, selv en 
uvan Tyr blev rolig, saa snart Kristian kom, og han var ofte 
den eneste, der turde løse den. Det blev ofte sagt »det ender 
galt med Kristian og de store Tyre«, men det gik altid godt, 
skønt han slog dem ikke, højst fik de et Tjat af et tyndt 
Spanskrør. 

Da min Bedstefader overtog Fødegaarden, var det meget gamle 
Bygninger. Stuehuset blev først ombygget, og det var allerede en 
ældre Bygning først i Halvfjerdserne og var omtrent saaledes 
indrettet i en krum [Vinkel] Bygning. Den nye Lade og Stald var 
ogsaa en krum Bygning, men den gamle Lade og Stald, der blev 
revet ned først i Halvfjerdserne, mindes jeg dunkelt som en <skal 
have været eru Bygning omtrent 100 Alen lang med lave lerkli
nede V ægge, der laa langs hen under Brinken fra Toften, hvor 
nu den ny Lade blev rejst. 

Selvfølgelig var den gamle Lade og Stald med Udskud, der om 
Vinteren tjente til Gang og var afspærret fra Tærskeloen med 
Brædder i den Side, der vendte ud til Toften, og det gav Anled
ning til følgende: Min Bedstefader havde i mange Aar en Hus
mand som Tærsker om Vinteren. Han kom selvfølgelig med til 
Høstgilder og Julegilder, der holdtes paa Gaarden og gav til 
Gengæld »en Aftens Øl« om Vinteren til Bedstefader og Per Las
sen. En Vinter var det trukket ud, og Bedstefader, der var noget 
af en Drillepind, cdrillede> spurgte jævnligt Husmanden, om 
hvornaar han skulle have den Aftens Øl. En Dag [saa] hørte 
Bedstefader, der gik i Ladens Udskud, at Husmanden kaldte sin 
Kone hen til Hullet fra Tærskeloen ud til Toften, og Husmanden 
sagde: »Aer snaar kie aa aa hør po Jens Kudskes Vrøvl om den 
A vtens Øl, go hen te Kren Braandhyv aa fo nuer Oel, ae vi haar 
val nøj Brændvin, saa ka vita dem i Javtenl« - >~a vi haar en hiel 
Flaskfuld.« - »Naa saa haar vi nok, fuer di tow Mænd drikker et 
ret møj.« - Om Aftenen blev Bedstefader og Per Lassen indbudt 
til en Aftens Øl, og Per Lassen blev sat ind i Situationen. Bedste
fader holdt paa, at de fede Aal trængte til Drammen, og det var 
allerede svundet stærkt i Flasken, inden de havde spist færdig. 
Saa snart der var spist, slog Bedstefader i Bordet for Per Lassen 
og sagde: »Jeg vil spille med dig om en Dram paa fire Streger.« 
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Per Lassen modtog Udfordringen, og Kortspillet begyndte med 
fem Kort, og den, der sidst fik Stik, fik en Streg. Flasken blev 
snart tom, og Husmanden kunne ikke en Gang byde dem Kaffe
punch, saa Bedstefader med Grund beklagede sig hele næste Aar 
over, at det var et sølle Gilde - til stor Ærgelse for Husmanden. 
Næste Aar blev der straks sat to Flasker Brændevin paa Bordet, 
men da drak de næsten intet. 

Alle Gaardens Folk spiste sammen, og min Fader skar Brød. 
Det var ikke noget lille Tillæg til Arbejdet at skære Brød til 16-18 
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sultne Mennesker med en Brødkniv, for de spiste omtrent et 
Rugbrød paa 7 å 8 Kilo til hvert Maaltid, derimod maatte enhver 
selv pille sine Kartofler, og paa hver Side af Bordet laa en lang 
Trætallerken; var den ikke lang nok, blev der lagt mindre Trætal
lerkner ved Enden af den. Kød, Flæsk, Fisk etc. blev skaaret i 
Stykker paa Tallerkenen, og Kartofler etc. kunne dyppes i en el
ler to fælles Dyppotter midt paa Bordet, Kniv og Fingrene var 
Redskaber. Søbemad stod i Fade midt paa Bordet, som alle lan
gede til med deres Hornskeer. Træskeer brugtes kun i Køkkenet. 
Naar Maden var spist, slikkede hver sin Ske og tørrede efter paa 
Albuen, eller hvor der var en nogenlunde ren Plet. Skeerne blev 
stukket ind i en Karm under Loftbjælken. Enhver kunne let ken
de sin Ske, for det var omtrent umuligt at faa to Hornskeer, der 
var ens. Var Maden for varm, kunne Skeerne miste deres Form, 
de blev saa stukket i kogende Vand og formet paa ny - Maden 
smagte ikke med en fremmed Ske. 

Om Sommeren begyndte Arbejdet for Vogterdrengen Klok
ken 3 eller 4 med, at han skulle flytte Kreaturerne til Morgen, 
lidt senere drog Karlene i Marken, Pigerne malkede, og Husmo
deren lavede Davren, der ofte bestod af Spege Aal, saltet ukogt 
Aal, Flæsk, eller stuvede Kartofler til Forret og Øllebrød bag
efter. De, der havde langt i Marken, fik deres Formiddags Mel
lemmad med og en Dunk ØL Vogterdrengen havde imens flyttet 
de tøjrede Kreaturer 3 å 4 Gange, og var det varmt og Bissevejr, 
blev de trukket i Stalden midt paa Formiddagen, og saa kunne 
Vogterdrengen spise. Ved Tolvtiden var det Middag; denne be
stod af Formad og Eftermad, om Sommeren af Flæskepandeka
ge og V ælling eller Grød. Sødsuppe var en fin Ret, for dertil 
skulle bruges Sukker eller Sirup. Sirup paa Tykmælk var meget 
yndet om Sommeren. 

Min Bedstefader handlede lidt med Kreaturer og rejste med 
Smakken over Aarhus-Kalundborg til København med dem; 
han holdt meget af Læsning og købte en Del Bøger og erhver
vede i Tidens Løb en Del Kundskaber ud over det almindelige. 
Han skrev og regnede godt og var i mange Aar Sognefoged [han 
blev den 18. Marts 1876 udnævnt til Dannebrogsmand]. Paa en af 
sine Ture, saa han for første Gang et Dampskib sejle ved Aar
hus. 

Han var ikke overtroisk i den Grad, som de fleste var den 
Gang, men fortalte en Morgen, at om Natten kom nogle Mænd 
bærende med et Menneske ind i Sovekammeret og lagde det i 
Sengen oven paa ham; han blev lidt underlig til Mode over dette 
Varsel. Senere en Sommerdag havde Smeden gjort Hestenes 
Hove i Stand, og Tjenestedrengen skulle saa ride Hestene op i 
Brødjord, ca. 1 Km. vest paa. Han kom ikke hjem til Middag; de 
søgte saa og fandt Drengen liggende død paa Ryggen midt i 
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Markvejen, de bar ham hjem og lagde ham i Sovekammeret paa 
Sengen, indtil Lægen kom. 

Han fortalte også, at naar de i gamle Dage skulle bygge, blev 
Tømmer og Sten saavidt muligt kørt sammen om Vinteren, naar 
Jorden var frossen, for Vejene var det meste af Aaret næsten 
bundløse. Naar en Mand havde været i Nykøbing, omkring z 
Mil (15 Km.), kom Naboerne om Aftenen og spurgte: »Hvor 
mange Vognkæppe har du kørt i Stykker?« Efter Antallet kunne 
Turens Besværlighed bedømmes. Enhver, der begav sig ud paa 
en saadan Tur, havde Reserve Vognkæppe, de var nemlig løse, 
og en Tjærekande med, denne hang under Vognen. 

Tømmermanden flækkede Tømmeret ud til Sparrer, Hane
bjælker og selv til Lægter ved hjælp af Stemmejern og Kiler og 
glattede efter med Økse. Imens Sparrerne blev bundet (vist et 
ældgammelt Udtryk), for de blev samlet med Trænagler dyppet i 
Tjære, kørtes en stor Dynge Ler op i en Dynge omtrent en halv 
Alen tyk, og Stude blev trukket rundt i det, indtil det var gen
nemæltet; Lerbunken blev saa overøst med Vand og dækket til 
med Halm, indtil den skulle bruges. Langs med alle Ydermure 
blev gravet en smal Grøft, som blev fyldt med Agersten (hvert 
<Aan Foraar, efter Marken var tilsaaet, maatte Gaardens Mand
skab ud for »at stene«, samle alle de Sten bort, der kunne beska
dige Leen om Høsten; disse Sten kørtes i Bunker og blev brugt til 
Bygninger og Veje). Oven paa Agerstenene blev lagt større Sten, 
og under hvert Ben i Laderne blev lagt en stor Kampesten. Naar 
Tømmeret var tilhugget, kom Naboerne og hjalp med Rejsnin
gen og fik til Tak et Rejsegilde. Lægterne skulle saa slaas paa; der
til behøvedes ogsaa en Del Folk, helst en Mand paa hvert Spær. 
De medbragte Borsving, Bor, Hammer og Kniv, for der skulle 
bores Hul i Lægter og Sparretræ til en Pind, Søm brugtes næsten 
ikke. Efter endt Lægtning kunne Tækkemanden begynde med 
Halmtaget, der blev syet fast til Lægterne med Simer, som var 
snoet Vinteren før, ligesom ogsaa Langhalmen. »Taget var gjort« 
ofte ved Opsparing af Langhalm i flere Aar. Tækkemanden 
maatte have en til »at sy for Tækker«, Medhjælperen var indven
dig og maatte hale Simer igennem og stikke Tækkenaalen ud 
indvendig fra; det gik ikke stille af, naar en mindre øvet 
Medhjælper traf Tækkemanden med Naalen. Tømmermanden 
stillede imens Dørene og Vinduerne op, og nu var alt klar til, at 
Kliningen kunne begynde. Murene blev klinet op af den vaade 
Ler, og Klinerne arbejdede to og to, en fra hver Side under Spøg 
og Latter, ofte opflammet af en Klat vaad Ler paa Modpartens 
Tøj eller Ansigt. Naar V æggene var klinet, vankede et Klinegil
de. Kliningen kunne ogsaa erstattes med, at Murene opførtes af 
soltørrede Mursten (raa Sten), muret i Ler og pudset bagefter. 
Det blev til sidst det almindelige, inden Folk gik over til brændte 
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Sten til Ydermure, men endnu i Firserne brugtes raa Sten til 
Skillevægge baade i Udhuse og Stuehuse, især naar der var Raad 
til nogle Skifter brændte Teglstensstumper forneden. Naar Byg
ningen var helt færdig hen imod Efteraaret, stod det rigtige Rej
segilde, til de andre blev der kun serveret god daglig Mad, Øl og 
Brændevin og maaske Æbleskiver eller »Gode Raad«. Til det rig
tige Rejsegilde, der helst ikke holdtes før ved sædvanlig Slagte
tid, blev Familie, Naboer, Haandværkere og alle Hjælpere ind
budt, saa vidt Pladsen tillod. Gildet begyndte med Spisning. 
Efter Spisningen gik Dansen lystigt hele Natten og ofte helt 
henad næste Dags Middag. Midt paa Natten vankede der Punch 
og Kaffe og om Morgenen Frokost, efter denne blev kun de mest 
danselystne tilbage. 

Paa almindelige Bøndergaarde slagtedes kun sjældent Kreatu
rer. Faarene blev slagtet om Efteraaret og Svinet til Jul. Særlig 
Svinet leverede Hovedparten af Sulevarer; det gjalt om at faa 
den baade stor og fed. I det første Halvaar fik den kun Grønt, 
Valle og Køkkenaffald; senere fik den Korn og blev et Aar gam
mel. Min Bedstefar havde dog en So engang, der blev betydeligt 
ældre, samtidig blev den saa arrig, at ingen turde komme ind i 
Stien til den. Endelig oprandt dog Dommens Dag, og Bedstefa
der sadlede en Hest og red i Byen i et Ærinde, og saa kunne min 
Fader og hans Broder samt nogle Husmænd se, hvordan de kla-
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rede den med Soen. Denne har formodentlig anet Uraad; det var 
i hvert Fald umuligt at faa en Rebløkke om Benene eller om Try
nen paa den. Til sidst maatte de kravle op paa Stænget oven over 
og lave et Hul, og endelig lykkedes det at faa Rebløkken om Be
nene og faa Bæstet saa meget bundet, at de kunne faa den ud i 
Gaarden, hvor den endte sit Liv. - Det første Bedstefader spurg
te om, da han kom hjem var: »Er Soen død?«Ja, det var den da, 
men de havde alle faaet Knubs og Hudafskrabninger under 
Kampen. 

Bedstefader og Povl Jeppesen havde i mange Aar VesterJølby 
Præstegaard i Forpagtning; min Fader kom saa op i Præstegaar
den som Avlskarl og Præstens Kudsk, hvor ogsaa min Moder 
tjente som Kokkepige. Præsten var meget interesseret i Egnens 
Forhold og havde hørt tale om Kren Bossen, en lille gammel 
Mand med en stammende Udtale. Han gik i graat Vadmel, hvide 
Strømper og hvide Træsko med Messingkramper, graa Hat og 
langt rundklippet Haar og en lang tyk Stok i Haanden, som 
Værn imod Drengene, for saa snart de saa Kresten, begyndte de 
»Bossekarl, Bossekarl«, indtil han løb efter dem med Stokken. 
Han var ellers paa Sognet, men da han var ret proper med sin 
Person og ikke gjorde noget uskikkeligt, fik han Lov til at gaa 
over hele Øen, som han ville og bjærgede Føden uden Udgift for 
Kommunen. Kunne han opspørge, der var Gilde nogen Steder, 
mødte han selvbuden; saadan var han en Gang kommen til Gil
de i Tæbring Præstegaard, han satte Træskoene, dansede i 
Strømperne, men ville kun danse med Præstens Frøken (æ Pæi
stes Føken), der dog hurtigt blev ked af denne Udmærkelse, 
skønt Kresten var en god Danser. Præsten forsøgte saa at faa 
Kresten til at gaa, men han havde allerede faaet nogle Dramme 
og var oplagt til at fortsætte Gildet. >8'amen«, fortsætter Præsten, 
»nu har Kresten faaet baade Mad og Drikke og danset længe, nu 
synes jeg, Kresten skulle gaa i Seng og hvile sig,« saa blev Kre
sten vred og svarede: »Pas Do dæ sid Do Pæist, Do haar den gre
mest Kuen i æ Land.« 

Kresten havde en vældig Lyst til at ringe med Kirkeklokker 
og troede, ingen kunne ringe saa smukt som han. Var der saa 
een, han blev særlig gode Venner med, sagde han »A ska dælen 
nok reng mæ æ Klok, nær Do døer.« Da der kom en ny Præst, 
havde han Lyst til at se Kresten, og Moder gik saa en Dag ind til 
Præsten: »Ja, nu er Kren Bossen ude i Køkkenet.« Præsten kom 
og saa snart Kresten saa ham, sagde han: »Daw Faar, a vil sælen 
giar haa en Dram i dae.« Præsten, der anede Krestens Svaghed 
og var noget af en Gavstrik, svarede: »Ja, har du faaet een, kan 
du godt faa een til, men har du ingen faaet, skal du heller ingen 
have her.« »A haar sælen ingen Dram foet i daa.« »Ja, saa skal du 
heller ingen have,« svarede Præsten. Det gik nu op for Stak-
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kelen, at han var narret og han udbrød: »Do ka pas dæ siel, do 
Pæist, do prejker saa lavt, de sejer Jep Lyk (en Mand i Skalle
rup).« 

Sidst jeg saa Kren Bossen, gik han i en dyb Grøft i Redsted, og 
Drengene sværmede som Graaspurve om ham paa Grøftekan
ten, det var ca. 1875. 



2 · Forældre og Søskende 

Mine Forældre blev gift 9. December 1864, og Bedstefader købte 
en lille forsømt Gaard til dem i Vester Assels. Fader fortalte, at 
der ikke en Gang var saa meget Halmløb, at han kunne give He
stene Hakkelse. Jorden var i høj Grad forsømt, Besætning og 
Redskaber var der næsten intet af, og de skulle svare Aftægt til 
en gammel Kone, men de tog fat med frisk Mod paa de ca. 40 
Tønder Land, der hørte til. Det første Aar var Avlen dog saa lil
le, at de kunne sætte det sidste Korn til Rade i Køreloen. 

Min Moder, Ane Kirstine Sørensen, var barnefødt i Vester 
Assels 25. December 1840, død 27. Juni 1895, og ligesom min Fa
der af en dygtig og driftig Slægt. Min Bedstefader hed Søren Pe
dersen [1794-1850, gift 1826 med Ane Margrete Nielsdatter Stor
gaard, 1803-1875]. Han skal have været en meget høj Mand, hvad 
ogsaa Moder og hendes Søskende [Mette] Johanne, [Ellin Kir]
Stine, Else [Cathrine], [Ane Catrine] og Anders kunne tyde paa, 
de var alle velvoksne og kraftige <Folio, mens Kudsk Familien 
gennemgaaende kun var middelhøje og bredskuldrede Folk. Min 
Bedstemoder, Margrethe Nielsdatter, var kun middelhøj, og jeg 
husker hende som en rask gammel Kone med et intelligent An
sigt, hun var klog paa mange Ting ogsaa Husraad, og Folk tro
ede, hun kunne hekse. De boede i V. Assels neden for Fjordbak
kerne i et langt Hus neden for Kresten Seerups Gaard. Med 
stærkt Højvande i Fjorden fyldtes Brønden af salt Vand. De hav
de Jord til et Par Køer og Faar, som min Bedstemoder passede de 
Søgnedage, naar Bedstefader var paa Arbejde. De havde Familie 
paa Jegindø blandt andre en Mand, der kaldtes Poul Nielsen 
(Træsko), og han havde to Sønner, der begge sejlede til Søs. Niels 
Poulsen var med et Skib, der kom fra Østersøen lastet med Træ 
og Mastebjælker paa Dækket. Skibet anløb Københavns Red, 
hvor Niels talte med nogle Kammerater fra Jegindø, det var sid
ste Gang, de hørte fra den 20 aarige Niels. Skibet kæntrede under 
en Storm i Vesterhavet og drev med Bunden op ind paa Jyllands 
Vestkyst. Endnu før man nærede nogen Frygt for Niels, saa hans 
Moder ham en Nat komme ligbleg ind i Stuen iført Støvler og 
Olietøj, og Vandet drev ned af ham. De troede siden, at det var 
den Nat, han druknede. Den anden Søn, Povl Povlsen, blev 
Skibsfører, dog ikke ret længe, for han matte holde op og bygge
de saa Struer Vindmøller og døde der 1860, 33 Aar gammel. 

De er de eneste af Slægten, jeg ved, der har sejlet til Søs; der
imod drev de fleste Lejlighedsfiskeri, naar Tiden tillod det. Min 
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Moder maatte ofte efter sin Faders [Søren Pedersen, 1794-1850] 
død med sin Stedfader, Kresten Eskildsen [Hav] fra Harboøre 
paa Fjordfiskeri. Hun forstod udmærket at ro og tumle en Baad, 
hvad næsten alle de, der boede i Landsbyerne langs Limfjorden, 
kunne. Til de fleste Gaarde hørte en Baad eller Kaag, og der 
brugtes Kroge, Nedgarn, Plumpejern og om Vinteren Stangjern, 
naar Isen kunne bære. Min Moder kom tidligt ud at tjene og fik 
Plads paa Agerø, som den Gang var Fæstegods til Glomstrup; og 
min Moder har været paa Glomstrup til Hoveriarbejde for sin 
Husbond, Espen Damgaard i Emb. Det betragtedes halvt som 
en Fornøjelsestur, for der kom mange Folk sammen, og Ridefog
dens Pisk havde allerede den Gang mistet sin Kraft. Hendes 
Søster, Johanne, var desuden Kokkepige paa Glomstrup, hun 
blev senere gift og fik Fæstehus i Redsted; det tilhørte Blidstrop. 
Hun døde barnløs. Hun var god til at synge og fortælle, en af de 
faa, der kunne sinke Fader i Arbejdstiden. Stine [Ellin Kirstine 
Sørensdatter] blev gift og boede i Øster Assels; hendes Mand 
blev skudt i Krigen 1864, senere flyttede hun til Herning. 

Else [Cathrine Sørensen] blev gift 1872 med Jens Uensen] 
Gammelgaard, og de havde en Del Aar et Bageri i Hvidbjerg; 
hun døde ret ung, af Børn havde de Jens, Søren .... 

Anders rejste til København, hvor han i mange Aar var 
Kudsk hos en Grosserer, blev uheldigt gift og maatte lade Konen 
gaa igen. Han døde .... og havde en datter Petrea og en Søn 
Ubbe. 

Johanne [Mette Johanne Sørensdatter, 1832-1909] var, som sine 
Søstre, høj og kraftig, livsglad og tjente blandt andet paa Glom
strup, hos Agent Stenberg i Nykøbing, og hos Boghandler Dyhr 
som Kokkepige, indtil hun halvgammel [1874] giftede sig med 
Enkemand Uens Christian Sørensen Kjærgaard, 1813-1884, kal
det] lstrup i <Redstecb, og de havde et Fæstehus i Redsted, der 
tilhørte Herregaarden Blidstrop. Huset var meget gammelt, og 
hverken fra Fæsterens eller Ejerens Side blev der gjort mere ved 
det end højst nødvendigt. Det laa noget Syd for Landevejen fra 
Nykøbing til Neessund paa Grænsen mellem den opdyrkede 
Jord i Redsted og Heden, der den Gang strakte sig lige fra Lande
vejen og til et Par Hundrede Favne fra Outrup Kirke, kun en en
kelt Plet var opdyrket. Imellem Laust Beks Hus i Outrup og 
Sindbjerg Plantage, der nylig var plantet, var kun Lynghede med 
en Mængde dybsporede Veje i alle Retninger.Jeg var kun ro Aar, 
da jeg alene begyndte at gaa de godt 2 Mil fra Vester Assels hen 
til Bedstefar i Vester Jølby og lagde altid Vejen ind til Moster 
0o]Hanne [i Redsted] (død 8.3-1909), der regelmæssigt advarede 
imod Hugorme, der paa varme Dage laa og solede sig i Hjulspo
rene og for det meste flygtede ind i Lyngen, naar de hørte noget, 
men det kunne jo ske, man overraskede dem især om Sommeren, 
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naar man var barbenet; de rejste saa Hovedet klar til at angribe. 
Om efteraaret tog det lang Tid at gaa over Heden, for saa var 
Blaabærrene modne, og de smagte saa dejligt. Det tog Tid at 
plukke saa mange, at der kunne komme nogen i Lommen med 
hjem til mine Søskende. 

Vi var 9 Søskende, 3 Drenge og 6 Piger, hvoraf 1 Dreng og 1 

Pige døde som smaa. 
a. Jens Kudsk Jensen, født 8. Februar 1866. [d. 23. Oktober 

1936] 
b. Maren Kudsk Jensen, født 4. Februar 1868, gift med Enke

mand Anders Nygaard i Vejerslev og har boet der siden. [d. 
23. September 1949] 

c. Ane Cecilie Jensen, født 17. Juli 1870, hun var en rask begavet 
Pige, indtil hun var 7 Aar, saa fik hun et Anfald af Ligfald, 
hun faldt bevidstløs om af Krampe og klagede sig, imens 
Fraaden stod hende om Munden, bagefter vidste hun ikke no
get om det. Der blev prøvet mange Midler, og hun var i Sko
le, naar hun var nogenlunde rask, fik lært at læse, skrive etc. 
samt Haandarbejde. Der var langt til Øster Assels Præste
gaard, og da hun skulle gaa til Præsten, kørte Søren Brun ( en 
Skolekammerat) hende med det brune Øg frem og tilbage. 
Efter vore Forældres død kom hun i Pleje hos Bertel Christof
fersen Pedersen [f. 9. April 1873, d. 29. September 1955] og (e) 
Maren Kirstine i Ørding, til sin Død, 3. Oktober 1908. Hun 
var meget taalmodig selv i de Aar, hun var sengeliggende. 

d. Dorthea Kirstine Jensen, født [4. Juli] 1873, var en rask, livlig 
og begavet Pige, hun døde 12 Aar gammel, 25. Juli 1885. 

e. [Maren Kirstine Jensen, født 5. Februar 1875, død 6. Dec. 1952, 
gift 3. maj 1895 med Bertel Christoffersen Pedersen.] 

f. Andrea Kathrine Jensen, født 21. December 1876, [d. 9. Juni 
1965] var ogsaa godt begavet. Efter sin Konfirmation begynd
te hun efter Opfordring af Lærer Anton Sørensen en Pigesko
le hos Gaardejer Frantz Sørensen for en Del af de mindste 
Børn, da der var for mange i Skolen til en Lærer. Hun ville 
have Lærerinde Eksamen, var ogsaa i Skrædderlære, men 
endte som Husholder hos Gaardejer Peter Andersen Skovbo 
[f. 13. August 1863, d. 3. Januar 1945] i Vejerslev, med hvem 
hun blev gift [ 16. Marts] 1900. 

x. [Dødfødt dreng den 27. November 1878] 
g. Søren Peter Jensen Kudsk, født 15. Juli 1880, var lige konfir

meret, da vore Forældre døde. Han kom saa til at tjene hos 
Anders Kristian Kristensen i Nørgaard i Vester Assels og se
nere i Smedelære hos Bertel i Ørding og gift 21. Juni 1907 med 
Marie [Kirstine Marie Christensen Riis] og bosat i Nykøbing 
Morsø. [ z. Marts 1905 fik han bevilget Kudsk som Efternavn.] 
Søren Peter døde 27. Juli 1931. 



h. Martine Margrethe Jensen, født 6. Oktober 1882, gik endnu i 
Skole, da vore Forældre døde. Hun ville ogsaa være Lærerin
de, men kom ud at tjene, indtil hun 2. Juni 1905 blev gift med 
Iver Kjær i Østergaard i Fjallerslev. [d. 9. Oktober 1955] 

Jeg kan slutte mig til Visen om Ole Smed for den første Del af 
mit Liv. Om Oles første Færden er grumme lidt bekendt, men 
han kom vel til Verden, som andre Folk omtrent. 

Den første vigtige Begivenhed indtraf, da jeg var godt fem 
Aar; vi havde været i V. Jølby for at besøge Bedstefader. Paa 
Hjemvejen blev jeg søvnig, og Fader tog mig paa Skødet og over
lod Tømmerne til en Husmand, der kørte med, og bad ham køre 
forsigtigt ned ad en stejl Bakke i Dragstrup. Imod given Advar
sel lod han Hestene løbe, Resultatet blev, at vi kørte løbsk og 
væltede, jeg husker endnu, at jeg laa i Grøften med en Agestol 
tværs over Benene, da Fader fik den væk, spurgte han: »Kan Du 
staa?« »Ja, det kunne jeg nok.« Nu viste det sig imidlertid, at jeg 
hverken kunne støtte eller staa paa Benene. Vognen blev vendt, 
og vi kørte tilbage til Bedstefader og blev om Natten. Næste 
Morgen blev jeg lagt paa noget Halm bag i Vognen, og de kørte 
over til Thisted til den »kloge Kone« Stine Kudsk i Nors, ca. 30 
Km. hver Vej. [Hun var ikke et Familiemedlem, hun var egnens 
Kirurg. Hendes liv og virke er beskrevet i Historisk Årbog for 
Thy og Vester Hanherred, 1992, s.67-85.] Hun satte mig op paa 
Dagligstuebordet med en Sukkerskaal fyldt med brun Kandis: 
»Spis min Dreng, alt hvad du kan,« men Sukkeret fik jeg ikke 
meget af, imens hun undersøgte og forbandt begge Skinneben, 
der var knækkede, men ikke helt over. Efter at de alle havde 
faaet Mad, kom jeg igen bag i Vognen, og de kørte til Jølby og saa 
til Vester Assels over Blidstrup. Dæmningen ved Thissinghus 
blev først lagt senere, det var en Tur fra Jølby til Nors og Vester 
Assels paa omtrent 10 danske Mil eller 75 Km. En Maanedstid ef
ter kunne jeg gaa ved Stok og har aldrig haft Men af det. 

Tiden var rig paa Begivenheder. De fleste lod deres Marker 
inddige og Digerne beplante med Pil, der var nyttige <Velkomne> 
om Vinteren til at binde Halmkurve med og til Riskurve, for
uden at det gav Læ for de stærke Vestenvinde og om Vinteren 
optog en Mængde Sne, der tidligere lagde sig om Husene. Mange 
lod Markerne dræne, og nogle kørte Mergel, men den Tid, hvor 
Markerne fik Mergel, var ellers omtrent forbi. To Husmænd pra
lede en Dag af deres Arbejde i Mergelgraven. Anders Frank hav
de været med til en Sommerdag, at de svedte saadan, at de maat
te slaa Sand paa Plankerne, saa glatte blev de af Sved, naar de 
trillede Mergel op med Trillebør. Peter Nielsen havde været med 
til noget endnu værre; de svedte saadan, at de maatte have den 
store Vandsnegl i Gang for at holde Mergelgraven læns. Mergel-
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arbejde hørte i hvert Fald til det sværeste Arbejde ved Landbru
get og fordeltes gerne saadan, at Karlene læssede Vognene, Man
den kørte det ud paa Marken, og Pigerne spredte det, imens Ko
nen passede Huset. 

En Begivenhed var det hvert Aar at komme med Fader over 
til Chr. Serups i Redsted med et Par Stude. De blev trukket ned 
til Fjorden og bundet bag efter Peder Færgemands Pram. Jeg var 
altid bange for, at Studene skulle drukne, for de blev ved at vade, 
indtil Ryggene var helt under Vand. Først naar de ikke kunne 
holde Næsen oven Vande, begyndte de at svømme over Fjorden 
til Tissinghus. Det var en stor Genvej, og Studene var jo driv
vaade, naar de skulle afleveres. 

cz:1,, 13 



3 · Ungdom og Skolegang 

Det blev saa besluttet, at Glomstrup Vig skulle tørlægges ca. 
1872. Fra begge Sider arbejdede flere Hundrede Mand med at lave 
Sluser og køre Jord ud til en Dæmning. Der var udlovet en Fla
ske Brændevin til den, der først kunne gaa over, og en Eftermid
dag, da de gik ind for at spise deres Mellemmad, var de saa nær, 
at de mente, de kunne naa sammen til Aften. Da de kom ud, var 
det meste af Dæmningen borte, Plankerne sejlede i Fjorden, ved 
hver Side af den forsvundne Dæmning var en Mudderbanke. 
Aarsagen var, at midt i Fjorden <Var et> havde i længst forsvun
den Tid, da Landet laa højere, været et dybt Løb. Dette var efter 
Landets Sænkning fyldt med Tang og Mudder og senere med 
Sand ovenpaa; nu var Sandlaget bristet og den henved 10 Alen 
høje Dæmning forsvundet. Arbejdet blev fortsat, indtil Dæm
ningen var fuldført. Dernæst blev der gravet en Kanal til at tage 
Vandet fra Omegnen og lagt en Dæmning om hele Arealet. For 
at holde disse Udgravninger fri for Vand, havde hvert Hold Ar
bejdere en Vandsnegl til at løfte Vandet op med. Det var min og 
de andre Drenges største Fornøjelse at dreje Vandsneglen. Ende
lig kom det store Øjeblik, da Vigen skulle pumpes læns. Der var 
opstillet en stor Centrifugalpumpe, der skulle trækkes af et Lo
komobil. Jeg havde faaet Lov til at se, naar Dampmaskinen kom 
i Gang, saasnart første Lektie i Bibelhistorien var lært, og var 
mødt i god Tid om Morgenen. Maskinen gik, men Pumpen gav 
ingen Vand. Saadan gik der en Uge, men endelig satte de et 
Damprør til Pumpen og blæste Luften ud, saa kan det nok være, 
den gav Vand, paa 21 Døgn var Vigen pumpet læns. Ved Kanal
arbejdet fandt de svære Træstammer, hvoraf i hvert Fald een 
blev liggende i Bunden af Kanalen, da den var saa stor, at de ikke 
kunne faa den op, og den var for haard til, at de kunne stikke den 
i Stykker. De fandt en udhulet Træstamme fra Oldtiden, Hval
knogler, Rensdyrgevir og mere, som jeg ikke kendte. Ved at se 
disse Ting vaktes min Interesse for Fortiden. 

Det var ikke alene Fortiden, der kom frem, efter som Vandet 
pumpedes ud, for Fiskene blev der trang Plads, Aalene samledes 
i Mudderet, og Folk kunne fange dem med de bare Hænder. Det 
rygtedes hurtigt, og en Mængde Folk strømmede til hver med 
sin Sæk, som de stak de levende Aal ned i. Folk var saa ivrige, at 
de vadede i Mudderet lige til Armhulerne, det var om Foraaret 
og temmelig koldt. Fader traf til Eksempel en Mand, der sad el
ler laa ved Diget og var ved at dø af Kulde. Fader tvang ham op 



og skyndte sig hjem, inden han frøs ihjel; for mange blev Aalen 
dyr nok. Fjordbunden skulle jo beplantes med Græs; jeg tjente 
ogsaa en Skilling paa denne Maade. Karlene havde skarpe Klam
per under Træskoen og traadte Huller, og saa havde vi Rollinger 
hver sit Stykke, hvor vi plantede Græs i Hullerne og trykkede 
dem sammen. Det var en lang Dag, jeg maatte op Klokken 5 for 
at kunne være paa Arbejdspladsen Klokken 6; vi arbejdede til 6 
Aften, med 1/2 Times Frokost, r Times Middag og 1/z Times fri 
om Eftermiddagen og tjente 50 Øre. 

ro Aar gammel overtog jeg en Vogterdrengs Plads hos Fader. 
Stillingen var lønnet med ro Kroner for Sommeren; det fik jeg 
nu ikke, men jeg fik Lov at holde et Faar og nyde Indtægten af 
Ulden og sælge Lammet, om det fik nogen. De Penge, jeg tjente i 
Vigen ved Græsplantningen, senere ved Planering og Pløjning 
med Stude, var mine, der faldt ogsaa en Gang imellem 50 Øre af 
for at prente en Gravskrift, det var nu mest Aftenarbejde. Om 
Foraaret og Efteraaret maatte jeg afsted for at flytte Faar til Mor
gen og faa Køerne ud, den Tur tog henved et Par Timer, fik Dav
re og afsted igen; saadan gik Dagen, men alt skulle være færdigt 
omtrent, naar Solen gik ned. Senest Klokken 9 skulle vi alle i 
Seng, kun om Høsten blev der somme Tider arbejdet senere. 

Fra min Vogtertid husker jeg en Gang, en af Hestene havde 
faaet Tøjret af, den stod ogsaa roligt, imens jeg forsøgte at naa op 
og faa Tøjret over Hovedet. Det har vel nok varet for længe, for 
den blev utaalmodig og ville gaa frem og traadte ovenpaa min 
bare Fod, aah hvor det gjorde ondt, og alle Forsøg paa at faa He
sten til at flytte Benet var forgæves. Til sidst fik jeg dog fat paa 
Tøjrekøllen, der laa tæt ved i Græsset, og et Tjat med Kølleskaf
tet fik den endelig til at flytte Benet. Paa min Fod var et dybt Af
tryk af Hesteskoen og hvert Søm, men den bløde Engbund hav
de dog bevaret Foden fra at blive knust. 

Vi havde engang to Russere og en blaa dansk Hest, den ene 
Russer var en Mester i at skubbe Tøjret eller Grimen af, naar det 
passede den. En varm Sommerdag, da jeg skulle flytte Hestene, 
var den ene Russer borte; det plejede den ikke. Naar den kom 
løs, gik den kun til den nærmeste Lækkerbidsken, den saa. Jeg 
kom helt ned til Kanalen, og der stod den gule midt ude i van
det, med kun Hoved og lidt af Halsen ovenfor. Der var den 
dækket for Fluerne. Alle Forsøg paa at lokke den i Land var 
forgæves. Jeg kunne ikke bunde i Vandet ude ved Hesten; saa 
hittede jeg paa at trække de andre Heste saa langt bort, at den 
gule ikke kunne se dem, og ganske rigtigt kravlede den op af Ka
nalen for at se efter dem og blev dermed fanget igen. Inde i He
stestalden stod et Kar til Svineæde. Naar der kom Grutning i, laa 
det ovenpaa Vandet en Tid, inden det sank tilbunds; det havde 
den gule opdaget, og den tog sig en Mundfuld, naar den kom for-
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bi. Men en Dag var Grimen af den gule; den stod dog i Baasen 
nok saa uskyldig, men med en graa Stribe rundt om Hovedet lige 
neden for Øjnene. Det viste sig hurtigt, at den gule havde opda
get, at Grutningen laa paa Bunden af Karret og kunne naas ved 
at stikke Hovedet godt ned. 

Med Undtagelse af Børnene sov alle Middagssøvn om Som
meren i en å to Timer. Jeg sov dog ikke, men tilbragte mest Ti
den ude i Vognporten med at lave Skibe og Møller. Der blev 
nemlig bygget en stor Vindmølle paa Vester Assels Siden af 
Glomstrup Vig, den drev to Vandsnegle, der under almindelige 
Forhold kunne holde Vandet borte fra Udtørringen, den blev 
nedrevet 1927. I Vester Assels blev bygget en Kornmølle tæt ved 
Vejen, og jeg forsømte ingen Lejlighed til at se paa det, og jeg gav 
mig til at bygge en lignende i lille Format, med drejelig Hat, 
Kværn, selv Vinduer. Min blev først færdig. En Dag Møllebyg
geren kom forbi, foreviste Fader mit Arbejde. »Det er godt lavet 
min Dreng; naar du bliver stor, kan du komme i Lære hos mig,« 
sagde Møllebyggeren. Møllen var nu ikke godt lavet, dels fandtes 
der ikke andre Stemmejern, end jeg selv lavede ved at hamre 
Søm og Spiger flade, og Værktøj var det meget smaat med, og 
Materialet bestod af Lægter og Pinde, jeg fandt ved Stranden. 

Vor Nabo, Niels Storgaard, havde en Søn, Laust, 2 å 3 Aar 
ældre end jeg, han sagde altid, at han ville være Matros og be
gyndte Sejladsen med et Vandtrug, der selvfølgelig blev forsynet 
med Mast og Sejl. Kun i godt Vejr kunne den bære os begge to. 
En Dag sank vi ude paa Fjorden. Vi kunne dog vade i Land; jeg 
havde heldigvis taget Bukserne af før Turen; Laust maatte tage 
sine af og hænge dem til tørre paa en Vindmølle, han havde staa
ende paa en gammel Teglovn. 

Gamle Teglovne fandtes der flere af i Vester Assels, men den
ne var den største, og først for faa Aar siden nedlagt. Leret gra
vede de i Engen tæt ved, det var der nok af, Brændsel derimod 
kneb det med, der var saa at sige ikke Tørveskær i Byen. Folk 
maatte hente i Blidstrup, Moutrup eller Sillerslev Kær. Som 
Nødhjælp gravedes Klyner i Engene til Kakkelovne og Tegl
ovne, og da disse slap op, og kun de daarligste var tilbage, kunne 
de ikke afgive Varme nok til Teglværksbrug. Store Engstræknin
ger var dog afgravet og oversvømmedes ved Højvande og gik i 
Sande, ligesom Strandkanten med Aarene skubbedes nærmere 
ind over Sandene og Lergravene og mange Steder har naaet 
Fjordbakkerne. En Del bidrog det vel ogsaa til Ødelæggelsen, at 
alle de store Kampesten, Isen havde skudt op paa Stranden, blev 
kørt bort, mest til Bygningsbrug. Derved fik Isen frit Spil, og om 
Foraaret kunne man se, hvor Isen havde revet Forstranden 
op. 

Laust var en ivrig] æger og var Faderens Bøsse betroet; det var 



særlig Vildgæs og andre Søfugle Jagten gik paa, og de lettede i 
lang Afstand, naar de saa nogen med et Gevær, derimod var de 
ikke nær saa bange for Kreaturer eller Vogterdreng. Ofte maatte 
jeg trække den sortbrogede Ko, imens Laust gik skjult ved Siden 
af. Naar vi kom paa Skudhold, lagde Laust Geværet over Koens 
Hals og tog Sigte. Koen var saa vant til det, at den ikke blev ban
ge. Sommetider lykkedes Jagten, men bedre Held havde vi dog 
med Skrubbefangsten. Ved Højvande oversvømmede Fjorden 
Sandene, og med Vandet var der ofte kommet en Del Skrubber 
ind; naar saa Vandet faldt, vadede vi ud og satte en Fod paa 
Skrubben og tog den saa med Hænderne. De var dog ikke lette at 
se, for de laa skjult i Sandet med kun Øjnene og lidt af Halen 
ovenfor. 

SkolHtue 

Den første Skoledag havde Ane Elsebeth, Kresten Olesens 
Datter, mig ved Haanden op til Skolen. Der stod to lange Borde 
skraa til begge Sider med Huller i Midten til Blækhuse, fire lange 
Bænke gav Siddeplads, og de var fyldt med Rollinger; kneb det 
med Plads, stod der mindre Borde ved de tre Sider. Tæt ved Ind
gangsdøren stod en stor Bilæggerovn; paa den ene Sideplade var 
et stort Hjørne slaaet af og nittet til igen. Skaden var opstaaet før 
min Tid paa følgende Maade: Et Par af de største Drenge, Jens 
Chr. Clausen og en til, havde opdaget, at naar man lagde 
Lyngtørv paa de udsatte Steder, var man uimodtagelig for Klø. 
De ville udnytte deres Viden til at drille Skolelæreren og mødte 
godt garderet i Skolen med Lyngtørv under Tøjet. Det varede 
heller ikke længe, før deres Opførsel tiltrak sig Lærerens 
Opmærksomhed, og jo mere han slog med Spanskrøret, desto 
højere lo de, men saa begyndte Tørvesmuldet at rasle ud af deres 
Bukseben forneden, - dermed var det jo opdaget! Tørvene kom 
væk, og nu faldt Sæden i god Jord; bagefter blev de lukket inde i 
det mørke Kammer under Skorstenen, hvorfra Indfyringen i 



Bilæggeren foregik. Da den første Svie var ovre, begyndte de at 
kede sig, og den ene kravlede ind i Bilæggerovnen, vel nok for at 
lege Skjul med Læreren, men var saa uheldig at bumse Sidepla
den ind i Skolestuen med stort Rabalder. Hjørnet gik af Pladen, 
og Læreren ilede ind i Mørkekammeret efter Synderen, imens 
denne igennem Aabningen i Kakkelovnen krøb ind i Skolen. Da 
Læreren kom ind i Skolen, var Drengen i Mørkekammeret, og 
da Læreren ikke ville krybe samme Vej som Drengen, fortsattes 
Legen, indtil Læreren stillede Skolebørnene for Hullet og fange
de Synderen; Riset blev ikke sparet, og ingen vovede at holde 
Grin med Læreren siden. 

Min Moder har gaaet i samme Skole, og da var der en gammel 
Lærer, som ikke kunne tumle de store Drenge. Den Gang var 
der heller ikke W.C. eller Vandhus, som det kaldtes. Enhver for
rettede sin Nødtørft, hvor de kunne komme til. En Dag i Mid
dagsstunden sad Læreren i et privat Anliggende ved Enden af 
Skolen uden for et af Vinduerne. Det var nemlig Degnen Mads 
Nors Have. Det opdagede Jens Hyldgaard, rask vendte han sig til 
de andre Børn: »Den, der siger noget, faar Tærsk,« og slog en 
Rude ud, saa Skaarene raslede ned over Degnen. 

Der var kun en Lærer, og Børnene var delt i to Klasser, de 
smaa gik i Skole hver Dag om Sommeren og saa to halve Dage 
om Ugen i Vintertiden, de store gik kun om Vinteren og havde 
fire hele og to halve Dags Undervisning om Ugen. Sædvanligvis 
gik vi 3 Aar med de smaa og 4 Aar med de store, men sidste Vin
ter skulle vi to Dage om Ugen til Konfirmationsforberedelse hos 
Præsten og fik ialt 7 halve Aars Undervisning. Skoledagen var 
fra 8 Formd. til 4 Eftermiddag med I Times Middag. Læreren 
var en yngre Mand, yderst punktlig og ihærdig, det lykkedes 
ham at faa de fleste lært Læsning, Skrivning, Regning, Bibelhi
storie, Skriftlæsning og noget Geografi samt Danmarkshistorie. 
Naturlære, Naturhistorie og Botanik blev der ikke undervist i. 

Hvis Læseren tror, det var kedeligt i en saadan Landsby om
trent 3 Mil fra Nykøbing, tager de meget Fejl. Et Par Gange om 
Ugen kom Lars Post med Aviserne; hver Avis havde gerne fire 
Holdere og gik fra Hjem til Hjem. Om Efteraaret var der 
Høstgilder, om Julen Julegilde, og af og til indtraf Begivenheder, 
der satte Sindet i Sving. 

En Dag var Laust Haugaards store Orne brudt ud af Stien og 
løb i den firlængede Gaard, Røgteren Niels Viksø, en lille hjul
benet Mand, fik Porten lukket, men en Dør i Porten var løftet 
af, og Niels stillede sig i Døraabningen for at hindre Ornen i at 
komme ud paa Marken, men med et vældigt »Øf« satte Ornen 
ind imellem Nielses Ben og stak af i fuld Gallop ud over Marken 
med Niels paa Ryggen, medens Forkarlen Povl Terkildsen raab
te efter: »How, Niels, hvor ska do hen?« 



Povl var vidt bekendt som Harmonikaspiller, det havde han 
lært i de tre Aar, han var til Orlogs, og han tjente mange Penge 
ved at spille til Julegilder. De fleste Karle gav hver en Krone i 
Spillemandspenge, og det kunne løbe op til 20 a 30 Kroner for 
en Aften. En Nat havde han spillet hos sin Husbond. Af en eller 
anden Grund kunne Povl og Niels ikke ligge i Karlekammeret, 
da Gildet var forbi. Noget fugtige var de begge to, og om Natten 
skulle Niels op; han troede, han stod i Karlekammeret, men det 
var Døren ind til Skorstenen. Povl var straks klar over Fejltagel
sen og spurgte: »Niels, hudan er æ Vejle?« (Niels, hvordan er 
Vejret). Niels saa op og svarede højtidelig: »Mørk, mørk ikke en 
Stjerne at skue.« 

Povl var vel nok noget grovkornet, men han forstod at sætte 
Liv i Selskabet med sine Historier og Viser; jeg har set ham spil
le, danse og synge paa en Gang. 

I Byen boede et Par ældre barnløse Folk, Thomas Hyldgaard, i 
en god Gaard, men de var noget gammeldags og Konen meget 
knap med Føden til Tjenestefolkene. De spiste nok alle af sam
me Fad, men ekstra Bidder, der vankede til Manden og Konen, 
fik Tjenestefolkene ingen af. En af mine Skolekammerater, Ja
cob Jantsen, kom til at tjene der; skønt der ikke blev bestilt ret 
meget, holdt Folk dog ikke af at tjene der - for den daarlige 
Kosts Skyld. Det var dog ikke af Mangel paa Madvarer; hvert 
Aar slagtede de Faar og Svin som andre Folk, men de fik ikke 
noget af det, før det var to og tre Aar gammelt og enten salt som 
Ild eller harsk. Konens staaende Mundheld til Tjenestepigen om 
Formiddagen var, »A fostaar et hva a ska gi æ Folk te djer Ojn, a 
trower a gier dem Ølebrød,« Øllebrød og stuvede Kartofler var 
en staaende Ret, og der kom hverken Kød eller Flæsk i Kartof
lerne, men saa opdagede en af Pigerne, at Ane saa daarligt, det 
benyttede hun sig af til at stikke en Klat Smør i Kartoflerne, som 
Ane selv rørte ud uden at opdage, hvorfra Velsmagen kom. En 
Aften sad Manden og kælede for sin Kæledægge, en fed gul 
Hund, og sagde til den: »Ja, Pelter, no ka do sagt wær glaa, no æ 
de snaar Ywl, saa ska do fo Kager.« Næste Dag var Hunden spor
løst forsvundet. Al Søgen var forgæves, Manden søgte, Konen 
søgte, og Tjenestefolkene gik rundt i Byen og endte gerne ved et 
Spil Kort, naar de var kommet godt væk fra Gaarden. Enhver 
Vejfarende blev adspurgt, en havde set en gul Hund ved Agger 
Vejle, en i Ørding, og Tjenestekarlen bestilte i lang Tid ikke an
det end ride rundt paa en Hest og spørge efter Hunden. Om For
aaret fandt de den i Kæret med en Sten om Halsen. 

Gaarden var gammel og havde Brønden midt i Gaarden og 
tæt op til Møddingen, der i Tiden nærmest var et stort Hul. 
Kreaturerne drak nødigt af Vandtruget; en Sommerdag kunne 
Drengen ikke faa Ungkvæget til Vandtruget. Manden kom i det 



samme: »Nu skal a hjælp dæ,« dermed tog han Tøjret om Livet 
og trak i Dyrene, Jakob gik bag til, summede som en Bremse og 
prikkede Dyrene med Spidsen af sin Kniv. Følgen udeblev ikke, 
med løftede Haler satte de tværs over den fyldte Mødding med 
Manden slæbende i Tøjret: Ingen druknede. 

Drengen var fuld af Gavtyvestreger og Tjenestepigen ikke 
mindre. En Dag beklagede Drengen sig til Pigen over, at han var 
ked af Øllebrød: »Kan vi da ikke faa anden Mad?« »Ja, vi har 
Mad nok, men vi maa jo ikke faa noget af den,« svarede Pigen. 
»Kan I da ikke slagte nogen af alle de Høns og Ænder vi har?« 
»Nej, det maa vi heller ikke. Bare vi havde nogen af dem.« »Ja, 
naar vi hjælper hinanden, gaar det,« og Drengen indviede Pigen 
i sin Plan. Derefter købte han en Flaske Brændevin og hældte 
det over noget Korn; Kornet satte han ud i Gaarden; Hønsene 
og Ænderne tog godt for sig af Retterne, og saa snart Brændevi
nen begyndte at virke, sagde Drengen Pigen Besked. Hun for ind 
i Køkkenet og havde nær revet Dørkarmen ud af Muren med det 
samme og lod sig falde om paa Køkkenskamlen, klaskede 
Hænderne sammen og udbrød: »Aa, nu har jeg aldrig set saa galt 
i mine Dage!« »Hva æed,« sagde Ane, der stod i Køkkenet. »Aa, I 
sku baare si,« svarede Pigen. »Men hva æed?« Til sidst kom de jo 
ud i Gaarden, og saadan et Syn havde Ane heller ikke set. 
Ænderne laa paa Ryggen og spjættede med Benene, Hønsene ra
vede rundt som fulde Folk. »Aa, taal te Tornes,« sagde Ane. Han 
forstod heller ikke Situationen. »Aa, staa nu ikke der og glo, lad 
os faa Hovedet af dem, inden de dør, for ellers er de ingen Ting 
til,« sagde Pigen. Som sagt saa gjort, og en Tid vankede der 
Hønsekødsuppe og Andesteg i lange Baner. Heller ikke Naboer
ne forsmaaede at spille dem et Puds ved Lejlighed. En Sommer
dag, da Thomas' Folk høstede oppe nær Kresten Seerups, kom 
Kresten ud til dem med en stor Krukke Gammelt Øl med en 
Pind i. (Gammelt Øl blev brygget før Jul og var meget stærkt; 
det fik saa Lov til at gære indtil Høsten. For at gøre det ret beru
sende Øl endnu kraftigere, kom der Rom og Sukker i, der rørtes 
om med en Pind, det var den saakaldte Pind), - Kresten 
begyndte forsigtigt: »Har I noget Øl med?« Jo, det havde de da, 
men det var tyndt. »Vil I ikke smage vor Gammeløl?« De lod sig 
ikke nøde; lidt efter laa de i den sødeste Søvn, da Thomas kom 
for at se til Høstarbejdet. Det ærgrede sikkert Thomas, at han 
ikke fik noget med; han holdt ogsaa af godt ØL 

Lidt Vest for Kirken boede en Enke i et lavt gammelt Hus. 
Sydmuren - Formuren var næppe over 2. Alen høj, men stod paa 
en Brink, der gik i et Par Alens Bredde uden for Vinduerne. Hun 
var noget rask i Munden, og nogle nysgerrige Folk havde faaet 
den Skik at ligge paa Brinken uden for Huset og lytte. Karen Ma
rie besluttede at vænne dem af med det og stillede sin enørede 
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Potte med Indhold i Gangen; da Tiden var inde, aabnede hun 
Døren og slog Pottens Indhold henover Brinken; et Hyl fra 
Gæsterne var al den Tak, hun fik for Skænken. 

Tæt østen for Kirken, omtrent hvor Bageren nu bor, laa et 
langt gammelt Hus. I det boede gamle Gravers; det er den eneste, 
jeg kan huske, der hver Dag gik med Knæbukser, hvide 
Strømper, Træsko, »Bøjentrøj« ( en lang Trøje med uldne Ærmer) 
under Vesten, strikket Tophue med en Dusk. Han var en ret høj 
Mand og stod gerne i Gangdøren, naar vi gik i Skole. 
»Bøjentrøj«, eller om Vinteren »Lædertrøje« var det almindelige 
for <Drenge> alle Mandfolk; Frakke brugtes kun til Kirke, eller 
naar Folk skulle i By, og Overfrakke kun paa længere Ture. Det 
var først i Begyndelsen af Firserne, de mest velhavende Karle fik 
Overfrakker, som de tog paa, naar de gik paa Besøg. Kun voksne 
Folk havde Underbukser, til Gengæld var den Gang alle Bukser 
forede indvendigt, og naar de blev tyndslidt, blev der udvendigt 
syet et Lag blaat Lærred eller garvet Faareskind; om man havde 
Raad til det til neden for Knæerne. De 3 a 4 Faareskind aarligt, 
hvoraf helst et eller to skulle sælges, forslog knapt til Læder
trøjerne. Lapper paa Tøjet havde alle med Undtagelse af Niels 
Plovmand, Degnen og Præsten. 

Blev nogen syge, hjalp man sig med Husraad. Til en bullen 
Finger brugtes varme Grødomslag og mod Tandpine en Skraa, 
et Glas Brændevin eller en Krydderpose uden paa Kinden. Var 
det mere alvorligt, gik der Bud efter Niels Plovmand i Redsted 
eller Niels Fladeland i Sillerslev. Den sidste var Gaardmand og 
havde lært Møllebyggeri og samlet en ret alsidig Viden om Na
turlære og nogen Kundskab til Planter og Medicin. De Raad, 
han gav, var vist meget fornuftige og maa jo have hjulpet nogle, 
for han var ret anset. Niels Plovmand var dog den klogeste, han 
kendte de gamle Midler, læste vist alt, hvad han fik fat i, havde 
en skarp Tunge og en klog Hjerne, naar han ikke havde faaet for 
mange Drammer. Han hældede ogsaa til Mormonernes Lære og 
kunne være meget brutal, saa Folk var bange for ham. Paa hans 
Vandringer kom han ofte ind til mine Forældre og blev altid ta
get godt imod med Mad og Kaffepunse, for der kunne jo være 
Raad ved Niels. (Om hans Bedrifter skal jeg tie, de fleste ligger 
før min Tid). En Gang blev han hentet til en Ko, som skulle 
kælve. Da det var overstaaet, holdt Niels paa, at den skulle have 
en Flaske Brændevin, »fuer de æ saa gu' teen«. Han ville som 
sædvanlig selv give Koen Brændevinen, og gik op i Baasen til 
Koen, kløede den lidt bag paa Halsen og sagde: »Naa, det var 
nok hoor ve dæ bette brogcd, ja, skod do,« og dermed drak Niels 
Koen dygtigt til, og den fik Resten. Han boede i mange Aar hos 
en Enke, der sørgede godt for ham. Da hun døde, kneb det jo 
baade med Føden og Renligheden. Fortjenesten blev ogsaa lille. 
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Visitkortfotografi af dm 1111ge 

Jens Kmisk Jensen. 
Fotograf A . N . Hleg, 
Havnestrade, Thisted. 

Til sidst havde han det meget smaat; Lægen og Dyrlægen tog 
hans Kunder. For at holde Varmen sprættede han Vaaret op for 
Enden af Overdynen og krøb ind i Fjerene. Hans Haar og Skæg 
havde ikke været klippet i mange Aar. Naar der kom nogen, og 
han stak Hovedet ud af Dynen med Haar og Skæg fuld af Fjer, 
kunne det jo nok skræmme en syg bort. 
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4 · Min Lyst til Søen 
Skonnerterne Skjold og Harald. Navigationsskole paa Bogø 

Min Lyst til Søen var Familien meget imod; selv Tegning maatte 
ske saa ubemærket som muligt og uden nogen Undervisning. 
Alle Bestræbelser gik ud paa at tjene Udkommet, og hver lille 
Fremgang hilstes med Glæde. Moder sang godt, det samme gjor
de mine Søskende. Min Stemme blev ødelagt under Kighosten, 
til Gengæld kunne jeg spille nogle Stykker paa en Harmonika, og 
næsten hver Aften blev der danset og sunget en Time i 
Mørkningen. En Del fremmede, der kom forbi, deltog uden vi
dere, blev de tørstige, kunne de drikke af Øl potten, der altid stod 
paa Bordet, andet Traktement fik de ikke. Var der Sypiger i 
Nærheden, kunne man være vis paa, at de kom for at faa Fødder
ne varmede, til Gengæld kunne de de nyeste Viser og Melodier. 

I gennem mange Aar fortsattes denne Mørkningsdans. I den 
Tid tog Afholdssagen Fart; kun faa af de ældre gik med, for de 
ville have Lov til at tage en Dram til en Bid Brød og en Punch, 
naar de fik Lyst til det. Faders Spiritusforbrug var dog meget lil
le; en Skjægmand paa 3 Potter og en Flaske Rom, der blev købt 
til Jul, var i Reglen nok til hele Aaret, og en Kardus Røgtobak; 
men af Skraatobak gik der en Kardus om Maaneden. 

Familiens Modstand imod, at jeg kom tilsøs, udløstes dog af 
Farbroder Henrik, der sagde til Fader: »Du kan jo holde ham et 
Aar til, men naar han bliver 18 Aar, er det forbi, og jeg vil raade 
dig til at lade ham forsøge det, for har han alligevel ingen rigtig 
Lyst, er det bedst at faa ham kureret med det samme.« Ergo fik 
jeg Lov at søge Hyre og gik til Nykøbing til Kanstrup Pedersen, 
der lovede at sende Bud, naar der var noget. Det varede heller 
ikke længe, før der kom Bud, og glad var jeg. Men Skuffelsen 
blev stor, da Kanstrup præsenterede mig for Skipper Poulsen. 
Han mønstrede mig skarpt og sagde saa, at han havde faaet en til 
Jagten Cordt. Senere fik jeg at vide, at Grunden var, at jeg saa for 
dum ud. 

Foraaret kom, og vi gravede Tørv i Nygaards Kær en Mils Vej 
borte, da der igen kom Bud. Atter blev jeg præsenteret, denne 
Gang for Kaptajn Niels Hansen (død 25. Decb. 1905), der førte 
Skonnerten Skjold fra Thisted, der laa i Havnen, og fik Hyre som 
Kok og skulle møde om anden Dagen. Det kan nok være, jeg 
kom tilbage til Fader i Kæret og sled som en Hest til Aften. Det 
blev jo en travl Dag for Moder med at ordne Tøj; det hele kom i 
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en Kasse, jeg selv havde lavet, og om Aftenen var vi færdige. 
Næste M~rgen, den 19. Maj 1883, spændte Fader for og kørte mig 
til Nykøbing, hvor jeg fik Olietøj og Søfartsbog. Fader gav mig 
IO Kroner kontant, for at jeg kunne komme hjem, om jeg blev 
ked af det; endelig bød han Kaptajnen, Bedstemanden og mig 
ned paa en Kop Kaffe ved Thomas Sørensen, saa det blev godt 
op ad Formiddagen, inden jeg tiltraadte Stillingen som Kok, der 
lønnedes med IO Kroner om Maaneden. 

Ungmanden, Peter, havde allerede Maden over Ilden. Det var 
Brødsuppe og Pandekager, for det var en Lørdag. Han var nu i 
Færd med at bage Pandekager; min Moders Skik at vende dem 
paa et Grydelaag var alt for gammeldags, nej, de skulle med et 
rask Kast hives op i Luften og saa gribes igen med Panden. For 
ham gik det godt, men ved mit første Forsøg blev den hængende 
paa Kanten af Panden; den blev dog reddet, for det var solidt 
Stof: Hvedemel i Vand med et Par Æg i. Middagen blev vellyk
ket; saa maatte jeg vaske op, det var ikke helt fremmed for mig. 
Opvasken skete i en Gryde salt Vand, vi tog udenbords, men det 
maatte tørres godt afbagefter, for ellers smagte det af Salt. Imens 
jeg vaskede op, blev Kaffekedlen sat over med de nødvendige 
Bønner og den uundværlige Cikorie. Saa snart Kaffen havde 
kogt, blev Kedlen sat bag paa Komfuret for at trække, til vi skul
le drikke Kaffe Klokken 3. Mælk eller Fløde brugtes ikke om
bord, der kom Sukker i Kaffen, og saa kunne enhver spise 
Smørrebrød til efter Behag. Vi spiste allesammen i Lukafet. 
Kaptajnen sad inderst og overfor ham Bedstemanden, vi andre 
tre sad ved den ene Side af Bordet, jeg i Embeds medfør nærmest 
Døren. Den fjerde Side af Bordet var fast til Skoddet eller Skille
rummet ind til Bedstemandens Kammer, paa de tre Sider af Bor
det var en Kant, for at Tallerkenerne ikke skulle rutsje ned, naar 
Skibet slingrede. Bordet kunne klappes op, naar der skulle gøres 
rent. 

Her skal meddeles den daglige Kost for en Uge: Kaffen fik vi 
før 6 om Morgenen med Smørrebrød til, ligeledes om Eftermid
dagen; til Frokost blev der lavet The, naar vi ikke havde 
Hvidtøl; det havde vi altid i dansk Havn og nogen Tid efter. 
Hver smurte sin Mad, Smør fik vi, og til Brødet kunne saa en
hver spise Kød eller Flæsk fra Middagen. Til Aftensmaden drak 
vi ogsaa The eller Øl, og de Dage vi fik Klipfisk til Middag, blev 
det, der var levnet, lavet til Plukfisk. Naar Forholdene tillod det, 
blev der ogsaa lavet Labskovs af Kartofler og Kød. Til Frokost 
og Aften var der Brændevin paa Bordet; Kaptajnen drak regel
mæssigt en Snaps til sin Mad, Bedstemanden en å to, men vi an
dre tre rørte det ikke. Tallerkener, Krus (vi drak af smaa Por
celænskrus ), Mad og Brændevin opbevaredes i et Skab i Lukafet. 

Om Søndagen fik vi fersk Suppe, naar vi laa ved Land, og i 



Søen Pudding og salt Kød. Læseren eller rettere Læserinden 
kender næppe Opskriften paa en saadan Pudding. Det var altid 
Bedstemanden ( en dygtig Matros, men uden nogen Styrmands
eksamen), der lige efter Frokosten udleverede, hvad Kokken 
skulle bruge til Middagsmaden, undtagen salt Kød og Flæsk; det 
blev lagt i blød Aftenen før i Søvand, der blev skiftet igen om 
Morgenen. Til Puddingen blev udleveret Hvedemel i en Bakke 
med en Slurk Rom i og et Par Æg, om der var nogen ombord, et 
halvt Krus Rosiner, der ofte svandt en Del under Tilberednin
gen. Det hele blev rørt ud med Vand til en stiv Dejg uden Klum
per, imens det salte Kød kogte i en Gryde. En Del af Fedtet blev 
skummet af og kom i Puddingen; en anden stor Gryde blev sat 
over med salt Vand, og naar det kogte, blev en Sejldugspose dyp
pet i Kødgryden, inden Dejgen blev hældt i Posen, som blev 
forsvarligt tilbundet og stukket i det kogende Vand. Puddingen 
skulle helst koge stærkt mindst et Par Timer; imens var det salte 
Kød kogt, og Kedlen med Kartofler kom over. Den sidste Rest 
af Dejgen i Bakken blev rørt op med Vand til Jævning paa Sau
cen, der bestod af denne Jævning og Sirup kogt sammen, ofte 
med lidt Kødfedt i. Var Puddingen vellykket, var det en Herre
ret; det syntes vi i al Fald. Til Kødet blev spist Kartofler og til 
Puddingen den søde Sauce; blev der levnet af Puddingen, hvad 
sjældent skete, spistes Resten til Kaffen. Den eneste Gang, jeg 
har været søsyg, var oppe ved Skagen en Søndag, vi fik Pudding. 
Neptun ville have og fik den søde Sauce, men inden de andre var 
færdige med at spise, fik jeg en ny Portion; den fik Neptun ikke. 

Særlig Æg i Puddingen blev betragtet som noget af en Luksus. 
Paa et Skib fra Marstal kom Kokken ogsaa og skulle have Mel til 
Puddingen, men da han ogsaa forlangte Æg, udbrød Kaptajnen: 
»Tror du, vi ska ha Maden ødelagt?« Nej, det mente Kokken da 
ikke kunne skade Maden. »Var du ikke med, den Gang vi an
krede ved Endelave, saa tog vi Baaden og roede ind til en af Hol
mene og samlede den ene Ballastbalje halvt fuld af Maageæg;, saa 
kom Kokken ogsaa, det sorte Svin, og ville have Æg til Puddin
gen; saa siger jeg, du kan tage alle de Maageæg, du vil. Tror du 
saa ikke, han tar og rører hele Puddingen ud i Æggeblommer. 
Naa, da den saa kom paa Bordet, var den helt gul og saa saa 
lækker ud, saa siger jeg til Styrmanden: 'Tror De, vi kan taale 
den?' Jo, det troede Styrmaj da nok. Saa tar jeg en Kniv og Gaffel 
og vil skære en Lunse af, men saa brækker min Salighed alle fire 
Plæner af Gaffelen. 'Ved Di hva Styrmand, den er haard.' Ja, saa 
kan vi da ta' Saven.' Saa kom Styrmaj mæ Savi og med det al
lerførste Stryg, han tar med Savi, lægger den alle Tænderne til
bage med Ryggen. 'Vi maa da hellere ta' den ud paa Lædeporten 
og hugge den over med Brændeøksi,' sier han saa Styrmaj. Naa, 
det gjorde vi, men ved de første Hug, sprang der et stort Skaar af 
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Øksen, og Puddingen fløj over Bord. 'Tror du saa, vi saa ska ha' 
Puddingen ødelagt med Æg?' Nej, det forstod Kokken nok og 
luskede hen til Kammeraterne og fortalte dem, hvordan det var 
gaaet.« De fortalte det videre, og paa den Maade var Historien da 
kommen hjem. 

De fleste Skibe blev lagt op om Efteraaret, inden Isen kom, og 
saa blev Assurancen opsagt indtil Foraaret, Skipperne gik jo 
hver Dag paa Havnen og om bord i Skibene. Nu var deres 
Opmærksomhed henvendt paa en Efternøler, der søgte at krydse 
ind, men var saa uheldig at blive hængende paa Grunden, saa 
udbrød en af de gamle: »Bare han ikke render Bunden ud paa din 
Pudding Johansen.« 

Om Mandagen fik vi Sødsuppe kogt paa Byggryn med Svesker 
i, samt Klipfisk og Kartofler med Sennepssauce, om Tirsdagen 
Ærter og Flæsk. Ærter var den vanskeligste Ret for Kokken, for
di den skulle koge saa længe og ikke maatte blive sveden, hvad 
der var vanskeligt nok, fordi det ikke var let at holde en jævn 
ikke for stærk Ild med Kul. 

Om Onsdagen fik vi Vandgrød og stegt Flæsk med Kartofler; 
over Flæsket blev lavet en Sauce med Jævning samt Løg. Om 
Torsdagen stod den igen paa Sødsuppe og Klipfisk, om Fredagen 
Ærter og Flæsk og om Lørdagen Øllebrød og Pandekager. Det 
var ikke vanskeligt at lære Kogekunsten. I den første Tid saa 
Bedstemanden og Ungmanden jævnligt til Gryderne og gav Be
sked. Der var faa Drenge den Gang, som ikke maatte begynde 
med Kogekunsten, og det var en staaende Regel, at den Mad, der 
ved Forsømmelse var sveden eller paa anden Maade ødelagt, 
skulle Kokken selv spise. Det kom jeg nu aldrig ud for, vi var 
nemlig alle interesserede i, at Maden blev god og mærkede no
gen, det gik galt, greb de ind i Tide. Hver Aften maatte der hug
ges Brænde til Optænding næste Morgen, naar man ikke hugge
de til flere Dage af Gangen. Selve Kabyssen var i det forreste 
Hjørne af Ruffet om Bagbord og var ikke 2 Alen paa hvert Led. 
Der stod ved Forkant et Komfur paa Jernben med to Kogehul
ler, ved Agterkant var en Bænk med to Rum, et til Kul og et til 
Gryder og Brænde; langs Indersiden oppe under Dækket var en 
Hylde med en høj Kant til Kaffe, Cikorie, Thedaase, Blanksvær
te og Børster, Grydesker, Ærtermuser, Kaffekværn og Svovlstik
ker; under Hylden var der en lille Lem, der kunne aabnes fra 
Lukafet, og Maden langes igennem, dog kun i daarligt Vejr. Ud 
til Dækket var der to Halvdøre; med Dækslast laa denne i Højde 
med Ruffet og lukkede helt den nederste Dør, saa man kun hav
de den øverste at kravle igennem, da kunne der blive meget 
varmt i Kabyssen. Især var det ubehageligt at brænde Kaffe, der 
foregik paa Stegepanden, og man maatte røre ustandseligt i 
Bønnerne med en Ske for at faa den nogenlunde jævnt brændt. 



De Bønner, der var brændt sorte, gav Kaffen en bitter Smag, og 
de der var for lyse, var næsten ikke til at male; en klump Smør i 
Panden gjorde Bønnerne fint blanke. 

Efter Udlosningen af Kullene blev Lasten fejet, og vi fik nogle 
læs Sand som Ballast; det skulle vi selv kaste fra Vognene og ned 
i Lasten, Ungmanden og jeg besørgede det ved Siden af at passe 
Madlavningen. Bedstemanden og Letmatrosen bar fersk Vand 
fra en Post i Byen i de to store Vandtønder, der laa i Klamper 
paa Forkanten af Ruffet, hver ved sin Side af Stormasten. Kap
tajnen havde imens bestilt Proviant og Udrustning, udklareret 
paa Toldboden og betalt Regninger; Styrmanden tog imod Pro
vianten, imens vi jævnede Ballasten ud, tog Lossegrejerne ned og 
gjorde søklar, spulede Dækket, og jeg gjorde rent i Kahyt og 
Lukafet. Efter hvert Maaltid blev der fejet op i Lukafet, der var 
jo kun lidt Plads, naar der stod 3 Skibskister og var 4 Køjer, to og 
to over hinanden, de to var langskibs Køjer og de to tværskibs 
Køjer. Jeg fik den øverste tværskibs Køje, den underste blev kun 
brugt til Støvler og lignende, Olietøjet hang i en Krog lige inden 
for Døren ved Siden af Madskabet, og nedenunder stod de to Si
delanterner, naar de ikke var i Brug. Da hele Ruffet kun var et 
Par Alen højt, kunne man ikke staa ret derinde og heller ikke 
sidde op i Køjerne. Hver Lørdag Aften eller Søndag Morgen 
kom Kisterne ud, og Gulvet (Dørken) blev skrubbet godt af med 
en Kost og skyllet efter med nogle Spande Vand, mindre Rengø
ring skete med Vand og Klud. 

Om Rejsen til Falkenberg husker jeg ikke noget, ud over at jeg 
var paa Bedstemandens Vagt og de to andre paa Kaptajnens. Vi 
kom helt op i Elven og lossede Ballasten, som vi hev op med 
Spil i Ballastbaljer, som en Svensker tømte og trillede Sandet i 
Land paa en Trillebør; han skulle vist have 4 Kroner og en Fla
ske Sup for det hele. Vi skulle laste Props, runde afbarkede 
Træstammer fra I til 3 Alens Længde, de kom langs Siden i 
Pramme, og vi skulle selv tage dem ombord; en Mand stak op fra 
Prammen, en anden tog dem og lagde dem med den ene Ende 
paa Lugen og den anden paa en Planke, der laa langs over Lu
gen. Naar denne var fuld, blev der raabt »under i Lasten«, 
Brædtet blev revet ud, og de styrtede ned i Lastrummet, hvor to 
svenske Stuvere stablede dem op og drev dem fast sammen med 
»Præsten«, en stor Trækølle; to Mand bar til. Som Regel arbejde
de Kaptajnen ikke med undtagen lidt om Formiddagen, naar jeg 
skulle lave Middagsmaden. Jeg kom op Klokken 4 for at lave 
Kaffe og dække Bord og pudse Kaptajnens Støvler, purrede ud 
Klokken 5, saa alle var klar til at begynde Klokken 6. Saa havde 
jeg nogle Minutter til at tage af Bordet, feje op, vaske Krus af og 
sætte Vand over til The. Lidt før Frokost fik jeg Lov til at gaa fra 
Arbejdet for at lave The og dække Bord. Efter Middagen skulle 
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Opvask og Kaffen være færdig Klokken Et for at begynde sam
men med de andre. Madlavningen var noget af en Biforretning. 

Naar Dagens Arbejde var forbi, samledes de forskellige Skibes 
Mandskaber i Enkens lille Stue. Der kunne faas Øl til billig Pris, 
og Enkens to Døtre og en Pige til deltog i Selskabet, og saa gik 
Aftenen med Sang og Dans lige til Klokken 12. Kaptajnerne til
bragte gerne Aftenen i en Stue i den anden Ende af Huset, men 
en Gang imellem lokkede Sangen dem ind, eller de fik en Sving
om. Enken vaagede skarpt over den gode Tone og tillod ingen 
Servering eller Dans efter Klokken 12. Hendes Næringsvej var 
ellers at bage Rugbrød og Skonrogger (store haarde, tørrede 
Rugtvebakker, der kunne holde sig i aarevis paa et tørt Sted) til 
Skibene. Hun leverede ogsaa Kød og Grøntsager, om nogen 
ønskede det. De fleste Kaptajner gik dog selv paa Torvet, og 
Kokken var med for at bære Varerne. En Dag spurgte Kaptajn 
Hansen en Bondekone om Prisen paa Kartofler, Konen svarede 
»16 Daalar Spannan«, Kaptajnen stod betuttet, indtil det blev op
klaret, at en Daalar var 16 Øre og en Span omtrent r Hektoliter 
og ikke 32 Kroner for en Spandfuld Kartofler. 

Fra Falkenberg gik Rejsen til Syd-Alloa inderst i Leithfjorden 
i Skotland, (allerede ved Indsejlingen spærrede jeg Øjnene vidt 
op. Der var saa smukt i Foraarstiden, Bjergene var klædt med 
grønt omtrent helt op til Toppen og den brune Lyng paa Top
pen.) Vi var dog ikke kommet ret langt ud i Søen, før Ungman
den blev syg; han blev lagt paa Sofaen i Kahytten og kom en Nat 
i Febervildelse op med et hvidt Tæppe og sagde: »Her skal I se 
mit Skind, det har de trukket af mig?« Han kom sig dog i Løbet 
af nogle Dage og fik vist ikke noget Medicin, kun Havresuppe. 
For mit Vedkommende havde Ungmandens Sygdom den Virk
ning, at der blev lagt V ægt paa at lære mig lidt: Kompasset og at 
styre. Det var et stolt Øjeblik, da Bedstemanden første Gang 
overlod mig Rorpinden, en 5 a 6 Alen lang Egebjælke, hvormed 
Roret drejedes. Vejret var godt, og Skibet vuggede sagte paa Van
det; alle Sejl var sat og drev Skibet frem med 3 a 4 Knobs Fart 
(som god Skridtgang). Det styrede godt, og det var en vidunder
lig Følelse, at man med en næsten umærkelig Drejning til en af 
Siderne med Rorpinden kunne faa Skibet til at sejle i en anden 
Retning. Kunsten laa i at styre nøjagtigt i samme Retning og hol
de Kølvandet lige som et Lys; man maatte være vaagen, hvert 
Bølgeslag og hver Forandring i Vindstyrken indvirkede paa Ski
bet og maatte modvirkes med Roret. Man fik knap Tid til at se 
efter de drivende Skyer eller Stjernerne, naar de tittede frem. Jeg 
gik helt op i min nye Værdighed som Rorgænger; med Tiden 
blev det en automatisk Følelse i Kroppen; man kendte Skibets 
Bevægelser under alle Forhold, som Rytteren sin Hest, og især 
om Natten, naar det er mørkt, er denne Følelse uvurderlig for 
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Sikkerheden. Det var dog mest om Natten, jeg fik Lov at styre, 
om Dagen optog Madlavningen og Rengøringen min meste 
Tid. 

»Nu har vi Bass Rocks Soldater,« sagde Bedstemanden en 
Dag, da nogle store Maager begyndte at kredse om Skibet. Ende
lig begyndte ogsaa Skotlands Bjerge at tone op over Synskredsen, 
først blaagraa, der gik over til brunt, da vi kom nærmere, til sidst 
kom de grønne Marker og Træer, Huse og Byer samt en Mængde 
skotske Luggere, Fiskerfartøjer med 10-12 Mand paa hver. De 
havde et stort Luggersejl; det var brede, dybtgaaende Fartøjer, 
meget skarptskaarne under Vandet og med en dyb Køl, rundt 
om Dækket var kun et meget lavt Opstaaende, der kun var ca. 
1/z Alen højt. Efter den Tids Forhold sejlede disse Fartøjer over
ordentlig godt og kunne føre Sejl i en Storm. Selv om Vinden 
var lige imod, varede det ikke længe for disse Fartøjer at krydse 
sig ind til Havn; vi var næsten dobbelt saa længe om det, men 
slæbte ganske vist ogsaa paa fuld Last. Det kan nok være mine 
Øjne blev store, da vi kom ind paa Leithsfjorden og ind efter 
Bass Rock, en Ø paa Sydsiden af Fjorden med lodrette Klip
pevægge paa de tre Sider og tæt omsværmet af Millioner af 
Søfugle, der har deres Reder i Klipperevnerne: »Naa Kok, hvor 
høj tror du den er?« spurgte Kaptajnen gemytligt. »Ja, den er vist 
højere end Kirketaarnet (30 Alen).« »Nej, den er 350 Fod høj!« 
Denne Oplysning medførte, at jeg maatte anskaffe en anden 
Maalestok, men stadig var det dog ubegribeligt, at de tilsynela
dende ikke særligt høje Bjerge paa Fjordens Nord- og Sydside 
dog var op til 1713 Fod høje. 

Efterhaanden blev Fjorden smallere, og der var ikke langt 
imellem Byerne. Togene fløjtede, saa det gav Genlyd, store 
Dampskibe (der var et Skib paa et Par tusind Tons stort) og Sejl
skibe af alle Størrelser og Typer sejlede ud eller ind. Et oplivende 
Element var de Træslæbebaade, Tovbaade, med de store Hjul paa 
Siden, der for rundt og tilbød deres Hjælp. Jeg mindes især 
» Yorkshire Lass« fra Alloa. Kaptajnen var en stor svær Mand, 
der altid stod og skrævede over Rorpinden paa Agterdækket, og 
henne ved Skorstenen i Nedgangen til Maskinen stod Maskin
mesteren og manøvrerede Maskinen med et Par Vægtstænger. 
Kaptajn Hansen og Kaptajnen paa Y orkshire Lass var gode Ven
ner, men Hansen var økonomisk; vi fik sjældent Tovbaad, før 
Prisen gik ned til 10 Shilling eller 12/6 og en Flaske Brændevin. 
Der var dog almindelig Glæde, naar Slæberen fik fat. Sejlene 
blev gjort fast, og Trosserne og Baaden gjort klar; vi skulle losse i 
Syd Alloa. Der var et langt Bolværk af Pæle, hvor Skibene laa 
ind til. Skibets Besætning maatte selv kaste Propsene ind paa 
Kajen; det var let nok med Højvande, saa længe Skibet laa i 
Højde med Bolværket; det varede dog kun et Par Timer, før 
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Vandet med Ebben var sunket igen. I Løbet af 6 Timer og nogle 
Minutter sank Vandet, og det var Lavvande. Skibet stod dog 
længe forinden fast i Mudderet, og Mudderbankerne kom frem 
over Vandet langt uden for os. Saa snart Lavvandet var forbi, og 
Flodstrømmen begyndte, steg Vandet igen i 6 Timer, til det blev 
Højvande. Vi havde 2 Gange Højvande og 2 Lavvande hver 24 
Timer og 50 Minutter. Det fulgte hovedsagelig Maanens Stilling 
og indtraf altsaa omtrent en Time senere fra Dag til Dag. For
skellen imellem Høj- og Lavvande var størst 2 a 3 Dage efter Ny
og Fuldmaane og kunne være 171/2 Fod i Alloa, mindst ved K var
terskifte, hvor Forskellen var 15 Fod. I Bristol Kanalen er Flod 
og Ebbe endnu langt stærkere, i Cardiff er Forskellen ved 
Springtid 36½ Fod. Det er klart, at naar Vandet saadan 
strømmede ud og ind, var det næsten aldrig i Ro; Mudderet fik 
ikke Tid til at synke tilbunds. Jeg har ofte tænkt paa, hvordan 
Fiskene kunne finde omkring i det, for se længere end de selv 
var, kunne de vist ikke, og dog var der baade Aal og Laks. 

Vinden spillede en stor Rolle for Sejlskibenes Rejser; med god 
Vind slap selv den daarligste Sejler forholdsvis hurtigt over, men 
Skibenes Sejlevne og den større eller mindre Dygtighed, hvor
med de blev ført, spillede dog en stor Rolle. Kaptajn Hansen for
talte om to Skibe fra Thisted: »Prøven« og »Partiet«. Om For
aaret lastede de Havre i Thisted og kom op til Thyborøn Kanal 
(den Gang Agger Kanal), der laa langt nordligere end det nuvæ
rende Løb. Vind og Vejr var imod, de ankrede derfor og »saa den 
paa«, som det hed. En dag stod »Prøven« dog ud til Søs; de andre 
syntes ikke, der var noget at gaa med og blev liggende. »Prøven« 
kom hurtigt til Hull, lossede Havren og fik en Ladning Kul, og 
en vestlig Storm bragte dem hurtigt til Thisted. Forinden var 
»Partiet« og de andre Skibe dog kommet til Søs og stampede 
imod Stormen. »Prøven« lossede Kullene og fik igen en Ladning 
Havre og naaede de andre Skibe ude i Nordsøen og sejlede tæt 
forbi »Partiet« og bemærkede under Forbifarten: »Naa, det kni
ber nok at følge med!« »Ja, det gør det, men »Prøverne plejer og
saa at komme før Partierne,« bemærkede »Partiet«s Skipper. Han 
blev dog noget lang i Ansigtet ved Ankomsten til Hull, da han 
hørte, de havde faaet to »Prøver«. 

Det almindelige var dog, at Skibene kom i Flaader omtrent 
paa en Gang, og de laa derfor ofte 3 eller 4 uden paa hinanden. 
Dette medførte en Mængde Forhalen, naar det inderste Skib 
skulle ud og et andet ind; det kunne kun ske ved Højvande, naar 
de alle laa flot og skulle helst gøres om Natten for ikke at sinke 
Arbejdet. Strømmen skar let Skibene sammen eller fra hinan
den; blæste det saa ogsaa, blev Ræerne indfiltrede i en andens 
Rigning, det var ikke altid ufarligt Arbejde at gaa tilvejrs og klare 
Rigning; der kunne let gaa nogle Timer med Forhaling. 
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Syd Alloa havde den Gang kun 3-4 Huse; i det ene boede en 
Skibshandler, i det andet en Skibsmægler. Propsene gik med 
Jernbanen til Kulminerne, og Arbejderne kom dels fra Om
egnen og dels med Færgen fra Alloa. 

Landet var jævnt og fladt, saa langt som man kunne naa paa 
en Spadseretur, med nogle graa Bøndergaarde; der var altsaa in
tet særligt at gaa efter. Mandskaberne besøgte derfor mest hinan
den paa Skibene, og Tiden gik med Passiar og Sang, og det var en 
skattet Fordel, hvem der kunne synge eller spille. 

Vi var en Rejse i Marstrand efter Havre til Stockton. Ved Lav
vande stod Skibet et Stykke lavere end Kajen, og Drengene mo
rede sig med at kaste Sten og Kulstumper ned paa Dækket, nogle 
ramte min Ringhed. Det var umuligt at klø dem, dertil var de for 
mange. Hævnens Time kom dog. En Dag ved Højvande var 
Drengene kommet op at slaas tæt ved Skibet; det var kun et 
Øjebliks Sag at hale en Spand Vand op og kaste den over Slags
brødrene. Siden holdt de sig borte fra Skibet. 

Den almindelige Mening er vel nok, at Viserne var ret uhø
viske; det var dog næppe værre der end paa Landjorden, for det 
taaltes i Reglen ikke. 

Her skal anføres et Par Sange, der var meget yndede, foruden na
turligvis, Hjalmar og Hulda, - den senere opkomne »Glade Kob
bersmed«, »Jeg er født ved Englands Kyst«, mest kendt var vel 
nok, »I Store Kongens Gade, der boede Fatter Nagel.« 

Vi sejlede ud fra den Guldberne Strand. 
Til Vestindien skulle vi gaa. 
:/ :Paa Vejen os mødte en Sørøver ung 
Han var baade modig og grum.:/: 

Den Sørøver siger til vores Kaptajn: 
Hvor hen skal nu Skibet vel gaa? 
:/ :Ja, Skibet det skal til Vestindien hen, 
For at losse med Jern og med Staal.:/: 

Den Sørøver siger til vores Kaptajn: 
Vil Du nu blot stryge dit Flag 
:/ :Og saa kan du losse din Ladning til mig, 
Og saa kan Du frit sejle ud.:/: 

Kaptajnen han svarte, det gør jeg nu ej. 
Saalænge jeg har Mand over Bord. 
:/ :Ja, saa længe som vi have Kugler og Krudt, 
Saa ville vi prøve derpaa. :/: 
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Den første Salve Sørøveren Skjød. 
Saa Skjød han vor Styrmand fra Ror. 
:/:Kom raske Søkarle, kom lad os gaa paa, 
Nu Hurra og med et frisk Mod.:/: 

Den anden Salve Sørøveren skød. 
Da skjød han tre Mand over Bord. 
:/:Kom raske Søkarle, kom lad os gaa paa 
Nu Hurra og med et frisk Mod.:/: 

Den første Salve Kaptajnen han skjød. 
Da skjød han syv Mand over Bord. 
:/:Frisk op mine Søfolk, vær munter og glad, 
Thi nu kan vi frit sejle ud.:/: 

Den anden Salve Kaptajnen han gav. 
Da skjød han baade Stænger og Rær. 
:/:Frisk op mine Søfolk vær munter og glad, 
Thi nu kan vi frit sejle ud.:/: 

Den tredie Salve Kaptajnen han gav. 
Da skjød han Sørøveren i Sænk. 
:/:Frisk op mine Søfolk vær munter og glad, 
for nu kan vi frit sejle ud.:/: 

Da alting var klappet og alting var klart. 
Da kom der en engelsk Fregat. 
:/:Nu takker vi Herren og Himmelens Gud. 
At vi fra den Sørøver slap./: 

Sangen er vistnok ret gammel og fra den Tid, da Handelsskibene 
ogsaa førte Kanoner til deres eget Forsvar. 

Næste Sang omhandler sikkert en nu glemt Begivenhed ved 
den norske Kyst, men var meget kendt i danske Skibe og bidrog 
til den Agtelse, man nærede for de djærve norske Lodser, man 
dengang traf langt ude i aaben Sø i al Slags Vejr i deres smaa 
Lodsskibe. 

De norske Lodser, de er raske Svende. 
Som Uvejrsfugle færdes paa Sø. 
For Dybets Farer, ingen Frygt de kender. 
Med Løvermod i Bølgens Favn de gaa. 

Men ingen var blandt Vovens kjække Sønner. 
Saa djærv som Niels fra Agders vilde Kyst. 



Saa længe Havet mod dets Kyster drøner. 
Hans Minde leve skal i Sømands Bryst. 

Hans Vej var Dybet gjennem Stormens Fader. 
Han fløj i Mulmet over Bølgens Magt. 
Med stolte Sejersmod han borded Skuden. 
En Frelsens Engel i en Søguts Dragt. 

Naar Nattens Vinger, Havets Orkan skjulte. 
Og Søen rullede med Tordengny. 
Han førte Skibet, mens det skarpest kulte. 
Imellem blinde Skær til Havnens Ly. 

Det var en Høstnat, svært Orkanen bruste. 
Med rædsom V ælde fra Sydøst mod Land. 
Hen over skjulte Klipper Bølgen bruste. 
Og jog i Stormflugt mod den nøgne Strand. 

Fra Klippen Lodsen spejded skarp og nøje. 
Den vilde Brændings Torden om ham lød. 
Men fjernt paa Dybet saa hans Falkeøje. 
Et Lys der blinked lig en Stjerne rød. 

Hans Blikke lynede, han maatte drage. 
Paa Havet ud til Kamp paa Liv og Død. 
Han trodsede sin Hustrus Bøn og Klage. 
Og rev sig modig ud af hendes Skjød. 

Han sine Sønner kjæk fra Moderbarmen. 
Med Tordenstemme kaldte nu i Hast. 
De skulle følge ham i Bølgelarmen. 
Og satte Livet paa et Tærningkast. 

De unge Ørne skulle med ham prøve. 
At frelse Sejleren som var i Nød. 
De skulle Heltedaad paa Dybet øve. 
Hvad heller finde den end Heltedød. 

Forgæves for sin Stolthed og sin Glæde. 
Den ømme Moder bad med bitter Graad. 
Med deres Faders Pligters Vej at træde. 
Steg Lodsens Sønner i den lette Baad. 

Det var en kulsort Nat, som Bjerge lige. 
Den skumbeklædte Bølge gik. 
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Men Lodsen regned ikke sligt saa nøje. 
Men gennembored Mulmet med alt Blik. 

Han for i Stormen paa de mørke Vande. 
Til Skibet hvor Lanterne ej blev slukt. 
Det var en engelsk Brig som monne strande. 
Og drev mod Klipperne i rædsom Flugt. 

Han fæsted om sig Linen, som man sendte. 
Og sprang i Dybets kolde Vover kjæk. 
Med vaade Lokker, men med Blik der brændte. 
Besteg han lig en Havgud Briggens Dæk. 

Han øjned Redning for den smukke Skude. 
Dens Klyver fluks blev hejset paa hans Bud. 
Men Sejlet fløj i Pjalter og i Klude. 
Af Stormen sprængt i Uvejrsnatten ud. 

Han løb fra Rattet, Tid var ej at spilde. 
Han sprang i Mulmet paa den høje Raa. 
At ingen mere Solen skue ville. 
Han saa, hvis Fokken ikke ville staa. 

De stærke Sejsinger med Mod og Ilen 
Han kappede, det hvide Sejl blev spændt. 
Det trodsed Stormen; Briggen fløj som Pilen. 
Og fik sin Stævn fra Klipperevet vendt. 

Da tænkte Britterne ej mer paa Fare. 
Et dobbelt Hurra over Havet lød. 
For Norges Søfolk og den kjække Skare. 
Som Englands Snekker førte i sit Skjød. 

Og Lodsen styrede med Haand og Øje. 
I Mulmet mellem Klipperne deres Flugt. 
Kom over Bølgerne, som rulled høje. 
Igjennem Stormens Gny til Havnens Ly. 

Der trykked Faderen med salig Glæde. 
De brave Sønner til sit Heltebryst. 
Man saa hans brune Kind en Taare væde. 
Og Øjet straaled af en himmelsk Ild. 

Da trak Kaptajnens unge Viv henrykket. 
Med vaade Blikke af sin lille Haand. 



En Ring med funklende Brillanter smykket. 
Og rakte Lodsen den med takfuld Haand. 

Men Ringen Havets Søn med stolte Blikke. 
Tilbage gav. - jeg bærer ikke sligt. 
Den paa en beget Næve passer ikke. 
Vi har i Nat alene gjort vor Pligt. 

De fleste Viser var vel nok digtet ombord, og de, der vandt Bi
fald, gik i Afskrifter fra Mand til Mand. Flere forsøgte nok at ud
give Sømandssangbøger, men kun faa af Viserne blev brugt. 

I North Alloa var to store Glasovne, der var aabne ud mod Fjor
den, og om Aftenen var det morsomt at se Glasarbejderne blæse 
det hvidgloende Glas ud til Flasker, det var et helt Fyrværkeri. 

Vi lastede Kul i Kenny Pans; Kulminen laa en halv Fjerding
vej fra Havnen; den er for mange Aar siden udtømt og nedlagt. 
Kullene blev kørt paa Tipvogne trukket af Heste; en lille Damp
kran løftede Vognene op, svingede dem ud over Skibets Luge, 
hvor saa Enden blev taget af Vognen, saa Kullene kunne styrte 
ned i Lasten. Naar der ikke kunne løbe mere ned, kravlede Kul
lemperne ned og skovlede Kullene hen i Skibets Ender. Først 
gjorde de dog store Forberedelser; tog Trøje og Vest af og be
holdt kun en blaa Uldskjorte paa; uden paa de tykke Molskinds
bukser spændte de store Lædergamacher paa Knæerne, paa 
Fødderne havde de svære jernbeslaaede Sko; desuden havde hver 
Mand en stor spids Skovl med et kort Haandtag samt en Jernpla
de. Denne blev anbragt ligesom et lille Bord i Kuldyngen foran 
hver Mand, og Kullene trillede efterhaanden ned paa Pladerne, 
naar de blev styrtet i Lugen. For det meste sad Folkene paa 
Knæene ved deres Arbejde, og det kan nok være, det gik paa Ak
kord. Eftersom Rummet blev fyldt, kravlede Kullemperne op, 
og der var ikke Plads til mange Tønder, naar de sidste kom ud; 
de fik ogsaa en stor Snaps hver, naar Lasten var godt fyldt; de 
var næsten altid drivvaade af Sved og saa sorte, som Kulstøv for
maar. 

Saa snart vi kom til Thisted, blev jeg sendt de 5 Danske Mil 
hjem efter min Harmonika, det tog en halv Dag at gaa hver Vej. 
Mine Forældre og Søskende var jo glade for Besøget, selv om det 
var kort; om at holde op med Sejladsen var der ikke Tale. 

De Prygl, der var snakket om, man fik saa mange af til Søs, fik 
jeg kun en Gang, og dette kom saaledes: Smørgryden var tom, og 
jeg havde vasket den af og stillet den paa Halvdækket ved Ka
hytskappen, for at Bedstemanden kunne stille den ind i Pro
viantskabet, hvor jeg ikke maatte komme. Lidt før Højvande 
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kom et Hjuldampskib forbi paa Vej op til Sterling. Vandet kom 
derved i saa stærk Bevægelse, at Rorpinden, der ikke var gjort 
fast, slog over og knuste samtidig Smørkrukken. Bedstemanden 
saa snart Skaarene og kom farende: »Har du gjort det, Kok?« 
»Nej, det var Rorpinden, der slog over.« »Hvad, vil du lyve?« Og 
inden jeg anede noget, havde jeg et Par varme hjemmestrikkede 
ved Ørerne, de varmede godt nok indvendig, og uden at jeg ved 
hvordan, greb jeg Bedstemanden under begge Arme, tog ham op 
og satte ham maaske lidt haardt ned i Halvdækket, for han blev 
siddende en Tid. 

Om Efteraaret blev Skibet lagt op, og jeg gik hjem og hjalp Fa
der om Vinteren, men havde Løfte om Hyre som Ungmand med 
Skjold til 20 Kr. pr. Maaned til næste Sommer. Det varede heller 
ikke længere end til hen i Februar, før der kom Brev. Rejsen gik 
igen til Falkenberg og Alloa. Paa Rejsen hjemad med Kul over 
Nordsøen, skulle en Nat med stiv Kuling Bramsejlet gøres fast. 
Bedstemanden gik med op; jeg var først og allerede gaaet ud på 
Læ-Nokken af Raaen, da Skibet tog en stærk Overhaling ad Læ 
til. Jeg mistede Fodfæstet i Perten (Trædetov, der hænger under 
Raaen) og maa jo ikke have haft godt fast med Hænderne, eller 
maaske Sejlet er blæst ud, nok er det, jeg rutsjede ud til Nokken af 
Bramraaen hængende paa Maven over Raaen. Toplenten hin
drede mig i at rutsje ud over Nokken, men inden jeg fik Tid til at 
faa fat, slingrede Skibet til Luvart, og jeg rutsjede ind til Stangen, 
hvor Bedstemanden slog en Klo i Ryggen paa mig, indtil jeg fik 
fat igen med Hænderne og Benene. Det var godt det samme, el
lers var jeg hurtigt endt i Nordsøen, og det ville være den visse 
Død med et Fald fra denne Højde: ca. 30 Alen. 

Saa snart vi om Eftermiddagen var Østen for Skagen, sprang 
Vinden østlig med tiltagende Kuling; det ene Sejl maatte bjærges 
efter det andet, samtidigt blev det Frost og Snevejr. Da vi var 
igennem Læsørenden, blæste det en Storm, Skibet blev saa drejet 
under med Bagbords Halse for 2-rebet Storsejl, det eneste Sejl, 
der kunne fires. Det var et Stykke ud paa Natten, inden vi var 
færdige med at bjærge Sejl. Kaptajnen og Bedstemanden stod ag
ten for Ruffet, og vi 3 Drenge stod om Styrbord i Læ af Storbaa
den og holdt os fast og maatte dukke os hver Gang, der kom en 
Sø. I Førstningen gik det helt godt, for selv om vi var gennem
vaade trods Olietøj og Støvler, var vi dog varme efter Arbejdet. 
Men efterhaanden som Dækket og vort Tøj blev glat af Is, kom 
Kulden over os. Det var ogsaa umuligt at undgaa, at der kom 
Vand ned om Halsen imellem Sydvesten og Olietøjet, og 
Støvlerne fyldtes fra neden af op under Oliebukserne, men des
uagtet stirrede vi alle ud i Snetykningen for ikke at blive oversej
let af et andet Skib. Mine Fødder smertede, for det var mine 
Konfirmationsstøvler; de var nok syet store til Konfirmationen, 
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men desværre ikke vokset siden, de klemte værre og værre, efter
som Fødderne hovnede op af Vandet. Vi var jo klar over, at vi 
ikke kunne drive ret længe, før vi strandede, og drøftede, hvad vi 
kunne gøre for at bjærge Livet, og var klar over, at en Aare var 
det bedste at drive paa. Om Vinteren havde jeg lovet mine 
Forældre at blive fotograferet og var meget ked af, at det ikke var 
blevet til Alvor. Kulden og Trætheden gjorde sin Virkning, og 
hen paa Morgenstunden syntes vi næsten ikke, vi kunne holde 
ud længere og ønskede bare, det maatte faa en hurtig Ende. Kok
ken græd, men hen paa Morgenstunden kom Bedstemanden og 
sagde, vi skulle forsøge, om vi kunne faa Ild i Kabyssen. Det var 
nu ikke nogen let Sag, Søen slog lige imod Kabysdøren, saa der 
var ikke en tør Pind nogen Steder. I Betragtning af Forholdene 
fik vi Lov til at bruge Petroleum og fik endelig gjort Ild og en 
Kedel Kaffe lavet; den varme Kaffe hjalp lidt, men skønt Kap
tajnen opfordrede os til at spise lidt og bød en Snaps til, kunne vi 
ikke faa noget ned, - det hjalp ikke, han sagde: »Spis Folk, for at 
I har noget at staa imod med, for bliver dette her ved, strander vi 
inden Middag.« Efter Kaffen kom Kaptajnen, Letmatrosen og 
Kokken til køjs, og Bedstemanden og jeg blev paa Dækket. Hen 
paa Formiddagen holdt det op med at sne, og Bedstemanden 
kravlede op paa det overisede Rorhus for at se sig om, imens jeg 
holdt ham i Benene, og ganske rigtig vi havde Land i Læ; der 
blev kaldt paa Kaptajnen, og de blev enige om, at det snedække
de Land var Fornæs. Det kan nok være, Frivagten blev purret 
ud, og vi kom i gang med at sætte de stivfrosne Sejl og faa Skibet 
lagt nordover. Vinden modererede ogsaa noget, saa vi øgede 
stedse Sejlpresset. Jeg var oppe for at gøre Topsejlet løs, skønt det 
næsten var umuligt at holde sig fast, da alt var glat af Is. Om Af
tenen kom vi til Ankers ved Hals og paa Hovedet i Køjen, saa 
snart Sejlene var gjort fast. Mærkeligt nok blev ingen af os syge af 
den Tur. 

Naar Vinden faldt vestlig, var det en sej Tur at krydse fra Hals 
til en af de vestlige Limfjordsbyer, da Strømmen gerne var imod 
samtidig. Om Natten kunne der ikke krydses, men Klokken 3 
om Morgenen kunne der begyndes om Sommeren, og det gik saa 
Slag i Slag til Klokken 10 om Aftenen, hvis vi ikke forinden 
naaede en eller anden Hindring. »Løbet« og »Draget« var for 
smalle Løb til at krydse igennem; enten maatte vi ankre og ven
te, indtil Vinden blev gunstig eller ogsaa varpe igennem. Vi slog 
os gerne sammen flere Skibe, der blev bundet sammen, og med 
Baad førtes et Varpanker et langt Stykke ud. Imens Skibene hev 
op til Varpet, førtes et andet endnu højere op, og paa den Maade 
blev Skibene hevet igennem de smalle Løb. Det kunne kun 
udføres, naar flere Skibsmandskaber hjalp hinanden, og det gav 
trætte Arme. 
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Bedstemanden, Peter Larsen fra Løgstør, havde faaet Lyst til 
et Par nye Kistesjækler (Haandtag af Tovværk til en Skibskiste), 
men havde ikke Taalmodighed til det ret tidskrævende Arbejde. 
Jeg lovede saa at lave Arbejdet, naar han ville lære mig Kunsten. 
Da han var dygtig til Skibsmandsarbejde, lærte jeg de fleste 
Knob, Splejsninger og Plattinger af ham og havde ogsaa Nytte 
deraf, for da Skibet lagde op om Efteraaret, tilbød Kaptajnen 
mig Hyre til næste Aar som Letmatros med 30 Kroner om Maa
neden. 

I de Aar var der stærk Udvandring til Amerika og Mangel paa 
Arbejdskraft, jeg hjalp derfor Farbroder Mads en Del om Vinte
ren og lærte der Kirsten Sørensen at kende, som senere blev min 
Hustru. Men da tjente hun hos Farbroder Mads. 

Sommeren 1885 gik uden særlige Hændelser. Da Skjold om Ef
teraaret lagde op, spurgte Kaptajn Hansen, hvad jeg nu ville. Jeg 
svarede, at jeg ville ud med større Skibe og saa forsøge at tage 
Styrmandseksamen. Naa ja, men naar du kommer tilbage, kan 
du faa Skjold efter mig, jeg takkede for Tilbudet, men tænkte rig
tignok, du naar vist aldrig at faa en Skonnert selv. 

Jeg ville helst være fri for at lægge alt op om Vinteren og rejste 
til København for at søge Hyre. Logihusene var fulde af ledige 
Søfolk, og Hyrer var der faa af. Ingen af Logiværterne brød sig 
om at faa mig ind; til sidst fik jeg Logi hos Ole Frandsens Enke, 
(St. Annæ Plads 25) i Store Strandstræde imod at betale for en 
Uge forud. Paa Mønstringskontoret rystede de ogsaa paa Hove
det, maaske ogsaa af mit hjemmegjorte Tøj, men spurgte dog Da
gen efter, om jeg ville have en Hyre som Kok til 30 Kr. om Maa
neden med Skonnert Harald fra Holbæk, der skulle sydpaa om 
Vinteren. Jeg slog til, skønt de alle sagde, Styrmanden var slem 
til at klø Kokken. Vi lastede Byg i Holbæk, dog kun Partladning, 
og fik en Del Byg i Sække for at lægge et Lag ovenpaa det løse 
Korn. Jeg havde ogsaa Ordre til at bære Sække i Lasten om Ef
termiddagen og kom just vadende i den løse Byg med en Sæk 
foran mig og mødte Styrmanden, der forbavset udbrød: »Men er 
det dig Kok?« Han rørte mig aldrig og viste sig at være en dygtig 
og flink Mand overfor enhver, der passede sine Sager. 

Ved ankomsten til Holbæk hørte vi, at der var skudt paa 
Estrup; det optog de andre stærkt. Vi fik fuld Last i Kalundborg 
og lossede i Antwerpen, sejlede til en engelsk Havn efter Kul og 
kom lige før Julen til Nykøbing Sjælland. I Nordsøen havde vi 
noget Stormvejr, og jeg var jo vant til at gaa med til Vejrs for at 
rebe og bjærge Sejl. Følgen var, at Kaptajnen gav mig 5 Kroner 
mere om Maaneden. Harald var i Methil i November 1904. 

Jeg var en Tur hjemme, og vi blev enige om, at jeg skulle benytte 
Vinteren til at gaa paa Navigationsskole. Efter Jul rejste jeg til 
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Bogø, for der var Logi paa Skolen. Det kostede 1,ro Kr. pr. Dag 
for Kosten og Logi, vi var to Mand i hvert Værelse og fik Kul til 
Kakkelovnen, men Petroleum og Lampe maatte vi selv skaffe. 

Det var nu ikke saadan at komme paa Navigationsskole med 7 
halve Aars Undervisning i en overfyldt Landsbyskole, men 
Lærerne trøstede mig med, at en Islænding lige havde bestaaet 
Styrmandseksamen med en pæn Karakter efter et Aars Forbere
delse, og han kunne hverken læse eller skrive, da han kom, og 
maatte begynde med at skrive Bogstaver og Tal. Jeg talte med 
Manden; jo det var sandt nok, men han havde ogsaa siddet til 
langt ud paa Natten med sine Opgaver. 

Kammeraterne trøstede, saa godt de kunne og lovede at 
hjælpe, om det var nødigt. Det var særlig i Dansk, det kneb, og 
min Stil kunne tjene til afskrækkende Eksempel for andre, naar 
den blev analyseret. Lærer Mathiasen var dog en grundig Lærer. 
Han slap ingen, før de forstod det, men alligevel gjorde jeg ham 
vred en Dag imod min Vilje. Jeg var oppe ved den sorte Tavle til 
Overhøring i Navigation: »Naa, kender De nogle Beviser for, at 
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Jorden er rund?« - »Jo, overalt er Horisonten rund, man kan rej
se rundt om Jorden, Foucoults Pendulforsøg viser, at den er 
rund, den kaster en rund Skygge paa Maanen ved Maaneformør
kelse,« dermed stoppede jeg op og har vel nok set lidt glad ud, for 
det faldt mig ind, at man gaar sine Støvlehæle skæve, men det 
turde jeg ikke sige. Man skulle vogte sig for, hvad man sagde. En 
Kollega var oppe i Maskinlære, og Læreren sagde: »Alle Lege
mer udvider sig ved Varme.« »Nej, det passer ikke, sagde min 
Kollega.« »Hvilke Legemer udvider sig ikke ved Varme,« spurgte 
Læreren ærgerlig. »Gamle Støvler og grøn Malt kryber ind.« Det 
var en Kendsgerning, vi ofte havde erfaret, naar vi tørrede 
Støvler i Kabyssen. 

Den Gang var der Eksamen 3 Gange om Aaret, og det regne
des for godt, hvem der tog den almindelige Styrmandseksamen 
og Maskinlære til anden Eksamen (8 Maaneder), da første Eksa
men skulle afholdes om Foraaret, manglede jeg kun II Opgaver i 
at være naaet igennem Navigationen. Om at komme op kunne 
der dog ikke være Tale, men efter Eksamen fik jeg Lov til at gaa 
til Maskinlære. Professor Svendsen rømmede sig dog nogle Gan
ge, før jeg fik Lov til ogsaa at tage den udvidede Navigation (2. 
Del) med til næste Eksamen, men var dog glad, da jeg ved Eksa
men i August fik Ug-i- i baade første og anden Dels Navigation 
og Laud [laudabilis, latinsk: rosværdig] ikke mindre, da de gav 
mig Ug i Maskinlære, for det var en almindelig Mening, at rent 
Ug var uopnaaeligt. Kammeraterne kom straks, »Du skal paa 
Stigen!« Det var nemlig Skik, at den, der havde faaet højeste Ka
rakter, af Kammeraterne blev baaret Øen rundt og de fleste Ste
der blev trakteret med »smaa sorte«; en saadan Tur var derfor 
baade anstrengende og kunne tage lang Tid. Jeg slap med at give 
en Bolle Punch paa Skolen og længtes efter at komme en Tur 
hjem. Mine opsparede Penge var ogsaa brugt, saa jeg maatte laa
ne 100 Kroner af Fader. (Ophold paa Skolen ialt 538 Kr.) 

Selv om Undervisningen og Hjemmearbejde tog Tiden, var 
det dog en vældig rar Tid. Jørgensen sørgede for god Forplej
ning; flere Gange om Vinteren var der Bal paa Skolen, nogle 
Gange Foredrag om Aftenen dels af Navigationsskolens og 
Realskolens Lærere, ogsaa Præsten holdt Foredrag. Om Somme
ren var Øen smuk og har en lille Skov, og Øens Befolkning var 
altid venlig imod os. Det var i de politiske Kampaar, hvor 
Bølgerne gik højt. Folketingsmand Chr. Berg, der ejede Skolen, 
sad i Fængsel, for jeg ved ikke hvad - endelig blev han løsladt og 
kom til Bogø, hele Øens Befolkning hentede ham ved Lunde
broen, og saa var der Fest i Skoven til langt ud paa Natten. Ele
verne paa Navigationsskolen havde fri Fortæring, og enkelte 
havde det ligesom de smaa Kalve: de ville drikke for meget. En 
var særlig haardt medtaget og blev af medfølende Kammerater 
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lagt hen midt i en Busk høje Brændenælder, der laa han og sloges 
med sine Naboer, der ville stikke; han blev desværre ikke foto
graferet Dagen efter. 

Det var i Høsttiden, jeg kom hjem. Fader gik paa Marken: 
»Naa, hvordan gik det?« Jo, jeg havde da bestaaet Eksamen og 
skulle til Orlogs til Efteraaret. Fader blev saa glad, da han havde 
læst Eksamenspapirerne, at han eftergav mig de 100 Kroner. 



, _ 
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5 · Til Orlogs med 
Fregatten Jylland 
Vestindien 

Den 15. Oktober 1886 blev jeg indkaldt til Orlogs og sammen 
med andre lagt om Bord i den gamle Fregat Dronning Marie. Det 
kan nok være, det gik med forberedende Øvelser, til det værkede 
i hele Kroppen, men naar Aftenen kom, og vi samledes paa det 
overbyggede Dæk, var der Liv og Lystighed, især naar Hans kom 
op paa Hylden i Boven og begyndte med sine Viser og Deklama
tioner, kom Humøret højt. 

Vi vidste alle, at Fregatten Jylland skulle paa Vintertogt til 
Vestindien. Endelig kom Dagen, hvor Besætningen skulle udta
ges. Vi blev opstillede, Officererne gik langs Rækkerne og møn
strede os. Forventningen var stor, saa kom Premierløjtnant 
Schack: >~eg skal have 4 stærke befarne til Storsejlet.« Hans valg 
faldt paa to fra Nordsjælland, en fra Rudkjøbing og mig. Alle be
farne Folk blev straks sendt om Bord i Fregatten for at gøre den 
sejlklar; Ræer og Stænger skulle tages op, Sejl slaas under, Vaa
ben og Ammunition tages ombord og lidt Proviant til den over 
400 Mand store Besætning. Det gik rask, og Skibet blev lagt ud 
paa Reden, hvor Kongen med Admiralstaben skulle inspicere 
Skibet. 

Alt var i stiveste Puds, og der blev mandet Ræer; det vil sige, 
oven paa alle Ræer stod det Antal Mand, der hørte til hver Raa. 
Af Forsigtighedshensyn var de befarne Folk dog øverst; jeg stod 
midt paa Bagbords Nok af store Bramraa, ca. 150 Fod højt, og vi 
kunne alle holde fast i en Rygpert, der gik fra Stangen ud til Top
lenten; det gik ogsaa godt, indtil de begyndte at salutere de 27 
Skud for Kongen. Efterhaanden som de 6000 Punds Kanoner 
blev varme, f6r de tilbage i Bragene med et Bump, der fik hele 
Skibet og ikke mindst Rigningen til at ryste. Jeg kunne mærke, 
nogle var ved at vakle og tabe Balancen; det gjaldt om at staa 
fast, der skete da heller ikke noget. 

Hver Mand fik udleveret en Randsel til sit Tøj. Disse stod paa 
Hylder paa Banjerdækket, der var det underste Dæk og laa under 
Vandlinien. Oven over var Batteridækket med (20 Kanonporte) 
Plads til 2.2. Kanoner. Der var vist kun 20 Forlade-kanoner med, 
6", hver vejede 50 Centner, Granaterne 5 Pund. Oven over laa 
Hoveddækket omgærdet af en mere end mandshøj Skanseklæd
ning Rælingen, hvor Køjerne havde deres Plads i den øverste 
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Del af Finkenettet om Dagen. Paa Agterdækket, Skansen, stod 6 
5" Baglade-kanoner, en lille 3'' Kanon til Vagtskud, 4 Revolver
kanoner, og paa dens agterste Del var der endnu et Dæk, Hyt
tedækket, for i Rummet var indrettet Kahytter for Chefen 
»Wulff« og en Del af Officererne. Den forreste Del af Ho
veddækket havde ogsaa et Dæk, Bakken, oven over, og derunder 
var Mandskabets Retirader, populært kaldet Gallionen. Kabys
sen og Bageovnen var nede paa den forreste Del af Banjerdæk
ket, og de indmurede Kobberkedler var saa store, at de havde en 
Stige, og man gik ned i dem, naar de skulle gøres rene. Mandska
bet var delt i Bakker med 8 Mand i hver. Vi hentede vor Mad i 
fælles Blikbakker, hver Mand havde et Krus, en dyb og en flad 
Tallerken. To Mand havde Bakstørn en Uge ad Gangen; de hen
tede Maden ved Kabyssen, imens de øvrige stillede Bord og 
Bænke op og dækkede Bord. Naar Maden var spist, maatte de to, 
der havde Bakstørn, op paa Dækket og vaske op i nogle store 
Baljer koldt Vand. Det var derfor godt, om man havde en tot ren 
Tvist at tørre efter med, inden Grejerne sattes paa Plads i Ki
stebænkene. Maden var god og tilstrækkelig; desuden fik vi hver 
en halv Pot Skibsøl. Lørdag Aften fik hver Mand 1 Pægl Grog. 
Ved disse Lejligheder saa man, hvor umuligt det var at oprethol
de social Lighed; skønt vi alle fik lige meget, blev det hurtigt uli
ge fordelt efter Lyst og Trang; nogle drak slet ikke og overlod 
Kammeraterne deres Portion eller lod dem smage, Stemningen 
steg en Del Grader. 

Vi anløb Plymouth og var i Cadiz for at faa Vin ombord. Der
med ophørte Uddelingen af Skibsøl, og hver fik en Pægl Vin 
(Sherry) i Stedet; det blev uddelt lidt før Middag. Snart gik det 
med Vinen som med Groggen. Skønt vi alle fik lige meget i 
Kruset, kom der mere i den ene Hals end den anden; saa fik vi 
Ordre til at drikke det paa Stedet, ellers fik vi ikke noget. De Ra
tioner, der sparedes paa denne Maade, blev dog næppe smidt 
væk; det var sikkert ikke Varmen alene, der gjorde visse Næser 
røde. 

Om Bord var foruden Officerne godt 100 befarne Folk og ca. 
2 50 Lægdsrulle-folk. Der var ikke befarne Folk nok til at gøre 
alle Sejl fast paa en Gang, da der var 28 befarne Folk til Store
Mærssejl og ligesaa til Fore-Mærssejl; til Storsejlet var vi 4 befar
ne og 28 Lægdsrullefolk. De fleste af dem havde aldrig været paa 
en Raa før, og selv om det ikke var særlig højt, ca. 75 Fod over 
Vandet, Fløjknappen var et hundrede Fod højere oppe, skuttede 
de sig dog for at gaa ud paa Raaen i Trædetovene. Følgen var, at 
ved en Sejlmanøvre blev vi sidst færdige med at gøre Storsejlet 
fast og fik saa til Tak Manøvren om 3 Gange. Det kan nok være, 
der var lagt i Kakkelovnen. Saa snart der blev Lejlighed, blev de 
ubefarne taget i Skole, og enhver fik Besked paa, hvad han skulle 



gøre, og hvis vi nogensinde fik Manøvren om igen, fordi de ikke 
ruppede sig, skulle de faa alle de Klø, der kunne ligge paa deres 
syndige Kroppe, første Gang vi kom i Land. Vi fik aldrig ekstra 
Manøvre siden med Storsejlet, og det varede ikke længe, inden 
de løb ud oven paa Raaen, skønt det var forbudt, men den var jo 
tyk nok, og de kunne støtte sig lidt ved Læsejlsspirene. Inde ved 
Midten var den saa tyk, at en Mand ikke kunne spænde om den 
med Armene, den var omkring 87 Fod lang. Storsejlets Areal, 
72X47 Fod, ca. 860 □Alen [ca. 333 m2

). 

Der blev drevet energisk paa med Eksersits og Manøvrer, for 
der kom mange fremmede Orlogsskibe til St. Thomas, og de 
holdt sikkert Kontrol med hinanden. Vi drev det da ogsaa til en 
Dag i St. Thomas at gaa til Vejrs og gøre Sejlene los, gaa ned og 
hejse dem alle sammen, bjærge dem igen og gaa op og gøre dem 
fast og være nede og opstillet til Parade paa 20 Minutter. At vi 
gik, var vel næppe det rigtige Udtryk, løb maaske knapt nok, vi 
snarere fløj; der var sikkert heller ingen, som ikke var gennem
vaade af Sved. Værst var det for dem, der skulle højest op, selv 
om de Sejl, de skulle beslaa, ikke var saa svære; der var da heller 
ingen andre Orlogsskibe, der kunne gøre det efter, i hvor meget 
de end prøvede derpaa. 

Underligt nok forløb alle disse Manøvrer næsten uden Uheld; 
paa Udrejsen faldt en Mand ned fra Store Mærseraa, oven paa to 
andre, der stod paa Dækket. Han, der faldt ned, kom sig i Løbet 
af nogle Dage og fik den ene Skulder slaaet lidt, men den anden, 
Johansen, fik Ryggen brækket, blev følelsesløs neden for Brud
stedet og døde paa Hospitalet i St. Thomas. 

Jeg vil her citere noget af et Brev af 2. Januar 1887: 
... »Nu skal I faa en detalieret Beskrivelse af Juleaften, og hvis 

I saa kan faa Nationaltidende, kan I jo sammenligne dem. »Ju
leaften begyndte som sædvanligt med, at det blev mørkt, og vi 
blev pebet til Skafning, og saa fik vi, ja tænk! Julekage, et Pund 
til hver Mand, og det smagte omtrent lige saa godt som Hve
debrød hjemme, saa fik vi en Pægl Chokolade, naturligvis kogt i 
Vand, imod at give Afkald paa 1/2 Pot The uden Fløde. Af Smør 
fik vi vor Ration, og ville vi have mere Brød, kunne vi faa Skon
rogger, Rugtvebakker fra Christian den 4. Tid, derefter blev der 
lavet Optog med Musikken i Spidsen af udklædte Folk. Hvor 
vidt de vidste, hvad Juleaften er bestemt til, ved jeg ikke, men de 
fleste vidste det og kunne derfor ikke more sig over et saadant 
Optog. Derefter fik vi Grog, 1 Pægl til hver. At vi derfor, i 
Modsætning til sædvanligt ingen fik Lørdag Aften, var der in
gen, der gjorde Vrøvl over; efter Groggen og 2 daarlige Cigarer 
morede 4 a 5 Par sig med Dans. Klokken 10 blev der pebet til 
Køjs. Klokken II maatte 4. Skifte, hvortil jeg hørte, paa Dækket 
igen, men da en kom for sent, maatte vi alle staa ret i 3 Kvarter. 

59 



Klokken 3 kom vi til Køjs og op Klokken 5. Om Formiddagen 
var Kongens Kvarter i Land og i Kirke, og om Eftermiddagen 
havde Dronningens Kvarter Landlov i 4 Timer. Juledag bestod 
vor Middagsmad af en Pægl [0,2415 l] Vin, Grynsuppe og Flæsk, 
som hverken var saltet eller stegt, saa det var uspiseligt.« 

Før vi fik Landlov, blev vi indtrængende anmodet om ikke at 
drikke Vestindisk The (»ny Rom«). De fleste overholdt ogsaa 
Paabudet og benyttede Tiden til at se sig om i de skønne tropiske 
Omgivelser, der var helt ukendte for de fleste. En var dog bleven 
lidt døddrukken; Kammeraterne lagde ham ned i Robarkassen, 
hvor vi 4 befarne Folk fra Storsejlet skiftedes til at være Pligt
huggere. Det var 149's Tur, og Officeren sagde, da Barkassen 
kom ud til Jylland, der var opankret paa Reden: - »149 kan De 
tage Dem af ham?« - »Javel Hr. Løjtnant«, og saa tog han den 
fulde Mand under den ene Arm og spadserede op ad den høje 
Faldrebstrappe med ham, stillede op til Mønstring, stadig med 
Manden under Armen; der blev saa pebet til Køjerne, han tog 
begge Køjer under den anden Arm og gik ned paa Batteriet og 
hængte Køjerne op. Imens var den fulde kommet lidt til Hægter
ne og ville ikke i Køjen, men op paa Dækket, »naa, ja, du har vist 
godt af lidt frisk Luft«, dermed tog 149 ham under Armen igen 
og promenerede med ham paa Dækket til almindelig Morskab; 
det varede ikke længe, før den fulde var glad for at slippe ned i 
Hængekøjen. 

Paa St. Croix var Mandskabet skiftevis i Land til Skydeøvelse 
og blev bragt ud og ind i Baadene. Robarkassen var den største 
Baad og tog ialt 93 Mand og en Revolverkanon. Der var 16 Aarer 
med 2 Mand til hver, dog blev de den Dag kun roet af en. Alle 
Baade skulle ro omkap, og 149 viste ved denne Lejlighed sine 
Kæmpekræfter; det varede ikke længe, før den 16 Fods Askeaare 
knækkede for hans Tag. - »Aa, giv den Mand en ny Aare,« sagde 
Løjtnanten. Det fik han, og han spurgte forsigtigt til Løjtnanten: 
»Maa jeg trække paa den?« »Ja, lige saa meget som De kan.« 
Knak, der laa den nye Aare i Vandet; han fik en ny igen. Den 
holdt med forsigtig Behandling. 

I Sejlskibenes Tid spillede fysisk Kraft og tildels Smidighed en 
større Rolle end i Dampskibene nu. Jeg husker en Nat i Atlan
terhavet med Storm og Regn, hvor store Mærssejl skulle rebes, 
Raaen var firet ned og Sejlet halet ud i Rebtaljerne, men uagtet vi 
var 32 Mand derpaa, laa vi flere Timer og kunne ikke faa fat i Sej
let og faa det op til Raaen, fyldt som det var med Vand og Vind. 
Til sidst var vi nogle Stykker, der fik hinanden raabt op og blev 
enige om at prøve paa at lave en Fold paa Sejlet, naar Skibet 
løftede sig paa en Sø. Det lykkedes, og nu kunne flere faa fat; in
den længe var Sejlet rebet. Vagten var dog gaaet, da vi gennem
vaade og svedige kom ned paa Dækket, og der var vist heller 
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ikke mange, hvor Blodet ikke piblede ud af Fingerenderne, for 
Huden var slidt i Stykker, men det var glemt, da Baadsmanden 
peb: »Storsejls- og Mærsgasterne ekstra Brændevin« og tilkøjs. 

Nord Atlanten kan være slem på Vinterdage. En Nat knække
de Beginerraaen (Krydsmærssejlet) midt over i en Storm med 
Haglbyger, endskønt Fregatten løb for en god Vind, men det 
blæste, og Skibet slingrede som en fuld Mand. Det lykkedes dog 
at bjærge Krydsmærssejlet i Løbet af Natten, at faa Stumperne 
ned, og næste Dag kom der en Mærseraa op i Stedet uden noget 
Uheld; der var dygtige Officerer til at lede Arbejdet. Det gik dog 
ikke altid lige godt - en Nat skulle vi hale noget ind paa Storskø
det om Styrbord; en Skagbo var i Forhaand nærmest Skivgattet i 
Skibssiden. Da der blev pebet »vel halet«, slap de Folk, der var i 
Agterhaand, og inden jeg kunne faa fast, slap ogsaa Skagboen 
uden at sige et Ord, og Skødet for igennem mine Hænder som 
Ild; vi maatte hale Storskødet en Gang til. Skagboen var ingen 
Steder at finde; senere talte jeg med ham, han havde faaet Fing
rene i Skivgattet, da de andre slap, og mistet Kød og Negle paa 
de yderste Led af tre Fingre. Doktoren spurgte ham ogsaa: »De 
besvimer vel ikke?« »Nej.« Han kom sig i Løbet af Rejsen. 

En Dag slog Søen en af Kanonportene ind i Boven; det kan 
nok være, Vandmasserne ryddede op paa Batteriet; det var vi 
ikke saa glade for paa Frivagten. Ulige mere Glæde havde Til
skuerne en Dag af, at Skibet satte Bakken under Vand, sprængte 
Døren og ryddede hele Gallionen, hvor en Del var gaaet ind i 
privat Anliggende, dels for at faa en Pibe Tobak og for at være i 
Læ for Vejret; fra den Tid sank Gallionens Betydning ned til at 
være fælles W C. igen. 

Jeg mindes en grovkornet Spøg, en Kammerat af mig, der var 
Klyvergast, lavede i Vestindien. Til Klyvergasternes Pligter 
hørte at aabne Bundventilen for W C. ud til Skibssiden om Mor
genen ved Rengøringen. Forinden den sædvanlige Rengøring 
indenbords, blev, naar Skibet laa til ankers, en Baad med Mand
skab sendt rundt om Skibet for at se, om der var kastet noget paa 
Skibssiden. Min Kammerat havde Frivagt og laa paa Bakken og 
solede sig, da han saa Baaden komme rundt om Stævnen. Han 
løb hen til den, der havde Vagt og spurgte: »Har Du husket at 
aabne Ventilen«? »Nej, det har jeg glemt«, og uden at se sig for, 
for han hen og lukkede op, saa det slusede ud over Baaden, der, 
som sædvanlig, var stoppet ved Udløbsrøret. Hvilken Straf Syn
deren fik, ved jeg ikke; Prygl var jo afskaffet. 

Der blev fortalt en Historie, der skulle være passeret kort før 
Slaget ved Helgoland. Hver Søndag Formiddag blev Mandska
bet ligesom nu opstillet til Parade, og saa blev Straffen læst op 
for dem, der havde forset sig i Ugens Løb. En Matros skulle have 
Tamp og blev spurgt, om han havde noget at bemærke. Med den 
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ynkeligste Mine af Verden klynkede han: »Aa, Hr. Kommandør, 
jeg maa vel ikke faa dem paa Trøjen?« »Hvad skulle den Tamp 
have dem paa Trøjen for?« brølede Kommandøren. - »Aa, jo, jeg 
fik jo ogsaa sidste Søndag!« svarede Synderen. - »Naa ja, lad ham 
saa faa dem paa Trøjen,« svarede Kommandøren formildet. -
»Mange Tak, Hr. Kommandør.« Dermed trak Synderen Trøjen 
af og lagde den paa Kanonen, hvor Tampen uddeltes. Den kun
ne Kommandøren ikke staa for, og Synderen slap, da han trods 
sine Fejl var en rask Mand, naar det gjaldt. Efter Straffen blev 
der sunget Salmer og holdt en Prædiken. Det var meget højtide
ligt. 

Først i April kom vi til København, riggede Skibet af og brag
te Godset i Land. Skønt det var koldt med Snebyger, gik det med 
Liv og Lyst, for vi længtes jo efter Friheden igen, skønt vi fik god 
Kost og blev godt behandlet; saa den Tid staar nok for de fleste 
som en Oplevelse med mange glade Minder. 



6 · Togt med Briggen 
Criemhilde 
Knob og Splejs 

Min Lyst stod til Langvejsfarten, og allerede 22. April 1887 
mønstrede jeg ud fra Hamburg som Letmatros for 33 Mk. om 
Maaneden med Briggen Criemhilde fra Fanø, 10 Mands Besæt
ning. Den lastede vist (425) Tons d.w. [tonnagen 326 49/00 
NRT]. Ladningen bestod af Stykgods alle mulige Varer. I Ham
burg boede Søfolk i private Logihuse. Vi sov alle i et Værelse 
med 12 å 16 Senge og spiste ved et langt Bord i Køkkenet. Om 
Formiddagen var vi en Tur ved Havnen for at se paa Skibene og 
om muligt finde en Hyre. Det sørgede V ærten ellers for, især 
naar han mærkede, Pengene var ved at slippe op; dog tog han 
Hensyn til enhvers Ønsker om Skib og den Fart, de ønskede. 
Om Eftermiddagen gik Turen gerne op til St. Pauli, hvor det ene 
Forlystelsessted laa ved Siden af det andet. Om aftenen gik Tu
ren til Cirkus eller et af de mange Tingel-Tangler, hvor der var 
Musik; et enkelt Sted stod »Entree frei«, men man maatte betale 
for at slippe ud. Den, der holdt af Dans, gik til Dansehusene. 
Overalt var Fortæringen det lette tyske Øl og (for) de, der ikke 
lod sig friste til Vin eller Cognac imellem, kunne nok taale det. 
V ærten taalte ingen Uorden og laasede Døren Klokken 11; det 
blev ikke naadigt optaget, om man kom senere. 

I Bordeaux, hvor vi fik et Parti Vin, skulle jeg en Dag op at 
tage imod Fore Røjlraa og havde Bagbords Røjlbrase med op. 
Den skulle i Mærsets Højde skiftes klar af Storbraserne, og jeg 
gik ud paa Rideren imellem Bardunerne. Ingen havde lagt 
Mærke til, at den paa Rejsen var bleven slidt af Overmærsefal
det. Følgen var, at den brækkede, og jeg styrtede baglæns ned paa 
en Luftventil oven paa Lukafet (ca. 20 Alen); denne blev trykket 
en Del sammen og afbødede derved Faldet i Voldsomhed. En 
Kammerat og Styrmanden kom løbende, og han sagde: »Slog Du 
dig?« Trods Smerterne kunne jeg næsten ikke lade være at le af 
Spørgsmaalet. De hjalp mig af Tøjet og ind i Køjen, en Læge blev 
hentet, og han erklærede, at der ikke var noget i Stykker, men at 
jeg var meget forslaaet og skulle blive i Køjen i nogle Dage. »Aa, 
hvor det gjorde ondt,« især over Lændepartiet. Det var ikke til at 
ligge paa Ryggen, og jeg kunne heller ikke taale at vende mig i 
Køjen. Efter et Par Dage tog Smerterne dog af, og til sidst kunne 
jeg sidde oppe. 



For at faa Tiden til at gaa, tegnede jeg alle de Knob og Splejs
ninger jeg kunne huske, for det havde nemlig været umuligt at 
faa fat i en saadan Bog. Paa Fregatten Jylland havde Overmatro
sen vist mig en saadan Bog, men den var kun for Marinens faste 
Folk og maatte ikke sælges. Jeg besluttede saa at lave en privat 
Samling til eget Brug og kompletterede den stadig med nye Teg
ninger. Fra Bordeaux gik Rejsen rundt Kap Horn, Amerikas 
Sydspids til Guaymas i den Kaliforniske Bugt, ca. 3-300 danske 
Mil [eller ca. 25.000 km.]. 

Nu vil Læseren vel spørge, hvad bestilles der paa saadan en 
lang Rejse. Det maa jo være et sandt Driverliv. Straks, naar man 
kommer ud fra Havnen, stuves Proviant og Udrustning omhyg
geligt bort, Tønder med Salt, Kød og Flæsk bliver taget paa 
Dækket, der bores et Hul i hvert, og de hældes fulde af frisk Salt
lage, inden Hullet igen tilproppes, og Tønderne lægges ned i 
Forpeakken, saa dybt under Vandfladen som muligt for at und-
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gaa Varmen, og saadan bliver enhver Ting efterset. Brødet be
staar af haarde Kiks, der stuves paa Kant i jævne Lag inden i 
Jernbeholdere, og for at de kan holde sig friske, stænkes Behol
deren med Rom indvendig; ogsaa Kiksene stænkes med Rom. 
Den, der stuver ind i Tanken, faar sædvanlig en dundrende Ho
vedpine af Romdunsterne, især om de frisker Læberne lidt af og 
til. Støv og Stumper maa ikke komme i Beholderne; til sidst luk
kes de med en Jerndør, der atter tilklistres med Papir og tjæres 
bagefter. Er man heldig, at Beholderen er helt tæt, kan Brødet 
holde sig Aar og Dag uden Skade, men aabner man for en 
Brødtank og bruger af den, kommer der let Orm i Brødet. Det 
bedste er at tage et Parti ud ad Gangen og saa lukke tæt igen. 

Kokken besørger Madlavningen og tager af Provianten under 
Anden Styrmands Kontrol. Fersk Vand opbevares i Bunden af 
Lasten i Jernbeholdere; naar de er rene og godt cementerede ind
vendig, holder Vandet sig friskt. Har man derimod Vand i 
Vandtønder, og de ikke er forkullede indvendig, bliver Vandet 
let raaddent, især om det ikke er helt rent i Forvejen, og man si
ger, at Vandet saa skal have været tre Gange raaddent, før det 
bliver godt igen; gennemgaaet tre Forraadnelses Processer, in
den alt Snavset bundfælder, og Vandet bliver klart igen. Frisk 
Vand er et af de ømme Punkter paa lange Rejser, for selv om der 
var 10 Tons, saa er det kun ca. 10.000 Liter til 10 Mand i ca. 5 
Maaneder eller ca. 6 Liter pr. Mand om Dagen til Mad, The, 
Kaffe, lidt Vaskevand etc. Der blev ogsaa sparet paa Vand ved 
alle Lejligheder. Enhver Husmoder vil forstaa, at Kokken havde 
nok at gøre med Madlavning, Opvask og holde rent i Kahytten. 
I daarligt Vejr, naar Skibet slingrede, maatte Gryderne bindes 
fast til et Jerngelænder, der løb rundt oven paa Komfuret. Intet 
kunne stilles bort uden at stuves fast, for saa rutsjede det fra en 
Side til en anden. 

Hver Morgen blev Dækket spulet rent over hele Skibet, Klo
setter skyllet ud, gjort rent i Lukaf og Kahyt; det var færdigt før 
Frokosten. Nu maa man huske paa, det var kun Halvdelen af 
Mandskabet, der havde Vagt ad Gangen, 4 Mand, for Kaptajnen 
og Kokken gik fra. Af de fire Mand var en til Rors. Intet er saa 
stadigt paa et Skib i Søen som Rorsmanden; han staar stadig paa 
sin Post, i Storm og Stille, Nat og Dag, i Regn og Solskin, aldrig 
slipper han Roret, enten Solen brænder Vabler paa hans Arme, 
eller Vandet fryser paa hans Fingre, stadig gaar hans Blik fra 
Vindfløjen over Sejlene ud over Søen og tilbage til Kompasset. 

Efter Frokosten deltog hele Mandskabet i Dagens Arbejde til 
Kl. 9 og om Middagen til Kl. 3, det rettede sig efter Vejret; alle 
Blokke blev taget ned og efterset, renset og smurt. Alt, hvad der 
kunne tages ned af Rigningen, kom ned paa Dækket, prøvet med 
Taljer, tjæret og sat op igen, og saadan fik hele Rigningen en Om-
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gang paa Udrejsen. Naar Vejret tillod det, blev de gamle Sejl taget 
frem, de daarlige Stykker blev lappet eller erstattet med nyt, og 
saa snart vi kom ned til Nordøstpassaten, blev de nye Sejl slaaet 
fra og de gamle slaaet under, imens de nye Sejl blev efterset. Saa 
snart vi var passeret Linien og Sydøstpassaten, blev Sejlene skif
tet igen, det samme blev gentaget i det Stille Hav; det gjaldt om 
at spare paa de gode sejl, uden dog at risikere de gamle blæste i 
Stykker i daarlig Vejr. 

Passaterne var vor gode Tid med mildt Vejr og omtrent stadig 
Vind og alle Sejl til; Søen slog kun ind paa Dækket en enkelt 
Gang. Naar Dagens Gerning var forbi, kunne vi rigtigt nyde det 
gode Vejr. Der blev sunget og spillet, ogsaa danset lidt af og til. 
Lidt før Vagtskifte om Aftenen, blev Sejlene strakt, Braserne ha
let tot, og Pumpen prøvet; Skibet var heldigvis tæt. 

Søndag Formiddag var gerne Vaskedag; om Eftermiddagen 
var der Kistefornøjelse. Det hele blev pakket ud og efterset, Bre
ve og Fotografier fik en fornyet Omgang, lidt Læsning fandtes 
ofte. Især gjaldt det om, at alt Tøjet var syet og stoppet, inden vi 
kom ned efter Hornet. Fodtøjet behøvede for det meste ikke nye 
Saaler og Flikker før paa Hjemrejsen; enhver maatte selv holde 
sit Tøj rent og i Orden og medbringe Sæbe til hele Rejsen. Det 
var forresten mange Ting, der skulle huskes, Naal, Traad, Stop
pegarn, Læder, Pløkker, Syle, Pibe, Tobak, Svovlstikker o.s.v., 
alt skulle medbringes; intet Under, at baade Kiste og Køje var 
fyldt som nogen Marskandiserbutik. 

Saa snart vi kom Syd for La Platafloden, blev Vejret koldere 
fra Dag til Dag, og Stormene begyndte saa smaat, men det var 
først, da vi kom Sønden for Statenland [første Landkending ved 
Kap Horn], det rigtig blev koldt, for det var i August, altsaa tid
ligt Foraar paa den sydlige Halvkugle. Snart fik vi Storm og drev 
tilbage igen, men det gjaldt om at benytte enhver nok saa lille 
Lejlighed. 

Jeg husker tydeligt den 16. August: Vinden var sydlig haard 
Kuling og Frost; om Eftermiddagen sprang Bøjlen paa bagbords 
Kranbjælke, og Fokkehalsen røg i Vejret med et Smæld. Vi fik 
fat i Kæden, og da jeg ville lægge den om Kranbjælken, fik jeg en 
Sø op under mig og blev vaad. Da Fokkehalsen var sat ned, var 
det min Rortørn, og den var kold i det vaade Tøj. Henimod Af
ten ville Kaptajnen dog have et Reb i Fokken, for Skibet arbejde
de haardt i den svære Sø, skønt vi kunne styre Kurs Vest efter. 
Saa snart Fokken var halet ud i Rebtaljerne, løste Kaptajnen mig 
af ved Roret, for at jeg kunne gaa med til Vejrs og rebe Fokken. 
Vanterne blev smidt ind i Lukafet, for baade Rigning, Raaen og 
Sejlet var glat af Is, saa det gjaldt om at holde godt fast. Paa 
Raaen føltes mine Hænder saa underlige, og jeg strøg med den 
ene hen over den anden, og den føltes glat som Is; jeg tænkte 
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ikke videre over det før paa Frivagten fra 8 til 12, da var der en 
ulidelig Svie i dem, dog mindst oven paa Tæppet. Det var ikke 
nær saa galt paa Vagten fra Midnat til 4 med de vaade Vanter 
paa. Ved Frokosten viste det sig, at Skindet oven paa Fingrene 
var en stor Vandblære til op paa Haanden paa begge Hænder, 
dog ikke Tommelfingrene; nogle af Fingerenderne var ved at 
blive blaa; jeg gik saa hen til Kaptajnen. Saa snart han saa dem, 
sagde han: »Du mister dine Hænder, det er Koldbrand.« Men 
Styrmanden tog det mere med Ro og syede en Uldtraad igennem 
hver af Blærerne og klippede Enderne af, saa de hang udenfor; 
derved sivede V æsken langsomt ud. Fingrene blev forbundne og 
kom sig i løbet af forholdsvis kort Tid. Det værste var at holde 
dem fri for Vand i de 3 Uger, vi sejlede for at komme forbi Kap 
Horn. Baade Kap Horns høje, nøgne snedækkede Forbjerg og 
Diego Ramirez' øde Klippeøer saa vi den 18. August ·og naaede 
Guaymas den 19. Oktober, efter 149 Døgns Rejse fra Bordeaux. 
[Se hans Brev til forældrene, appendiks I.] 
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Fra den 25. September til den 2. Oktober regnede det hver Dag; 
især den 2. øsede det ned som i den stærkeste Tordenbyge. Det 
regnede mere den Dag, end det gør i Danmark paa et halvt Aar; 
vi fyldte alt, hvad der kunne holde Vand, med Regnvand. 

Vi blev noget skuffede af Guaymas, der var øde. Næsten det 
eneste, der voksede, var Kæmpekaktus, der trives godt i det 
tørre, varme KJima. Havn var der ingen af; vi laa til Ankers lidt 
uden for Byen, bevogtet Dag og Nat af Toldvæsenet. En Told
betjent laa paa Ruffet om Natten med en stor Revolver, og en 
Baad skulle stadig ro rundt om Skibet. De faldt dog for det meste 
til Ro ved Roret under Hækken, for der var Læ og Skygge. Idyl
len blev dog forstyrret en Nat af Styrmanden, der havde faaet 
Engelsk Salt og ikke vidste, Toldjollen laa under Udløbsrøret fra 
wc. 

Byen saa udefra forfalden ud, men selv i Negerhytter med 
Rørvægge var der ofte Ting, som kun fine Folk i Europa kunne 
tillade sig. Byens Indtægt stammede fra Sølv og Kobberminer i 
Nærheden. Vand maatte hentes paa Bunden af en dyb KJøft, 
hvor det langedes op i Krukker fra Mand til Mand, indtil det 
naaede Overfladen, hvor saa Kvinderne hentede det, de skulle 
bruge. Af Dyr saa man kun Heste og Æsler og af Fugle, Ørne, 
Gribbe og Flamingoer. 

En del af Lasten lossede vi i Mazatlan og sejlede saa ned til Sa
lina Cruz for at laste Farvetræ, Rødtræ og Blaatræ, hjemad. Det 
brugtes meget raspet op til Spaaner til at farve blaat med; det var 
haardt og tungt, ret knudret og i Stykker paa flere hundrede 
Pund. Anders og jeg havde den Opgave at stuve Lasten. Jeg hav
de to Mexikanere til Hjælp, Anders en og saa den tyske Tømmer
mand. Resten af Mandskabet hev Træet om Bord fra Lægterne. 
Træet var giftigt, og naar man havde arbejdet noget med det, 
blev Hænderne sortblaa inden i; det kunne ikke vaskes af, og fik 
man en Splint i, blev det straks sort og sved stærkt. I en Del af 
Træet var der raadne Huller inden i; i dem var der ofte Firben, 
Skorpioner og smaa Slanger; de kom ofte frem, naar vi arbejdede 
med Træet; der blev saa vild Jagt for at faa det giftige Kryb slaaet 
ihjel. Mærkeligt nok blev ingen af os bidt eller stukket. Skorpio
nerne stillede sig stadig i Kampstilling med Halen med den gif
tige Braad i Vejret ligesom en bissende Ko. 

I Salina Cruz var der ikke Spor Havn, kun enkelte Huse, ikke 
en Gang en Købmand, kun en Holdeplads for en Godsbane, der 
bragte Farvetræet ned. 

I den Bugt, hvor vi laa til Ankers, var vi udsat for Paalands
storme; de var dog ret sjældne, men naar der kom en skarp Kla
ring oppe over Bjergtoppene, vidste vi, der kom en Norther: En 
Storm, der kunne blæse ud af Lande i flere Døgn i Træk, saa 
maatte begge Ankre ud med al deres Kæde. Saa længe Stormen 

68 



blæste, var alt Samkvem med Land umuligt. Brændingen i Hav
stokken kunne være saa høj, at vi ikke kunne se Husene; naar saa 
Vinden flovede, maatte vi hive det meste af Kæden og det ene 
Anker ind for at være klar til næste Gang. 

Lige før Afsejlingen opdagedes, at Stormasten var delvis 
knækket nogle Fod neden for Pyttingsringen. Det var en ny 
Mast lige sat ind i Hamburg. Vi var ikke glade for at gaa rundt 
Kap Horn med en brækket Mast, men Vinden var god Søndag 
Morgen, vi fik Ankrene op og kom af Sted. Af svære 3 Tommer 
Planker blev lavet lange Skaalinger; disse blev lagt rundt om den 
brækkede Mast, og i tre Dage hang vi deroppe og lagde Jernkæ
der om som Surringer, først da turde vi sætte alle Sejl, og for en 
strygende Vind gik det rask sydover, og vi fik en ekstra Fridag 
ovenpaa. Rejsen gik godt og hurtigt. Vi havde vist kun 105 Døgn 
fra Salina Cruz til Falmouth. 

Selv om man ikke undgaar flere Storme paa saa lang en Rejse, 
staar dog især en Nat tydeligt for mig. Vi var omtrent Vest for 
Magelian Strædet, da jeg vaagnede ved, at Sejlene slog. Vinden 
hylede, og Regnen piskede paa Ruftaget. Et Øjeblik efter kom 
Styrmanden og purrede ud med det samme. Der var kun Tid til 
at faa et Par Bukser paa og et Par Sko; det gjaldt om at faa Sejlene 
ned. Det var i Mørket umuligt at se, om de var helt nede eller ej; 
endelig kunne vi begynde at gøre fast. Jeg for min Part sled 
længe med Fore Bramsejl, der var kommen i Bekneb ved Rig
ningen. Henimod Morgenstunden blev vi dog færdige og samle
des nede paa Dækket. Vinden var imens blevet til Storm; vi var 
alle gennemvaade og trætte, saa raabte Styrmanden: »Hal Me
sanskøde«. Vi gik alle agterud, hvor Kaptajnen skænkede hver af 
os en stor Snaps; imens havde Kokken faaet Kaffen færdig. 
Snapsen med den varme Kaffe oven paa satte nyt Liv i de trætte 
Folk. Vagten blev løst af, og Sydpaa ned efter Kap Horn, gik det 
trods Storm og Regn, med alt det Sejlpres, Skibet kunne bære. 
Hvad gjorde det, om Søerne sendte deres Toppe ind over Skibet, 
saa der ikke var et tørt Sted nogen Steder paa Dækket, eller Maa
gerne arrige bed efter Vindfløjen. Kapduer og Albatrosser paa 
deres mægtige Vinger svævede over Kølvandet og spejdede efter 
de fortumlede Fisk i det hvide Skum. 

Fra Kap Horn og op til Ækvator havde vi kun 21 Døgn, men 
vi blev ogsaa fulgt godt paa Vej af en Pampero (haard Storm) ud 
fra La Platafloden; det var jo en hurtig Overgang fra Kulden til 
tropisk Varme. 

De hurtige Rejser har en oplivende Virkning baade paa Sindet 
og paa Kokken, der ikke ser saa nøje paa en Pølse i Slagtetiden, 
naar der er rigelig Proviant til Rejsen. En kraftig Kost kan ogsaa 
gøres nødig, for der er meget Arbejde med at faa hele Skibet so
davasket, Dækket skuret med Sand og Sten, bagefter skal der ma-



les og olieres. Der maa ikke være en Plet paa Skibet, naar det 
kommer hjem med sin Ladning. Vi blev beordret til Hamburg; 
kun Skibet udenbords kan ikke taale Kritik, naar det kommer fra 
en lang Rejse, men saa snart det kommer i Havn, faar det en 
grundig Overhaling. 

Var Vinden god, sejledes et Stykke op ad Elben, inden Slæbe
damper antoges, men saa snart Slæbetrossen var fast og Slæbnin
gen begyndt, gik det Slag i Slag med at bjærge Sejlene og slaa dem 
fra, om de var tørre, stuve dem bort, skære de løbende Ender ud, 
kvejle dem pænt op med de tilhørende Blokke og sætte Mærke 
paa. Ankrene skulle lægges, Klyverbommen rigges ind, Forha
lingstrossen gøres klar, og der var i det hele travlt som hos Mus i 
Barselsseng. 

Fra Cuxhafen blev der telegraferet op til Hamburg, hvilke 
Skibe, der passerede. Runnerne (Agenter for de Handlende) 
mødte derfor Skibet i smaa Baade langt nede paa Elben og tum
lede mere eller mindre hovedkulds ind over Dækket midt i 
Travlheden, for Skibets Fart blev ikke stoppet for andre end 
Lodsen. Saa snart de kom nogenlunde paa Benene, langede de 
ud med Haanden til den nærmeste: »Goddag Peter og velkom
men tilbage, hvordan har du haft det?« >8"eg hedder ikke Peter, 
men Laurits!« »Naae, ja, det er ogsaa rigtigt, Goddag da Laurits, 
men hvor er Niels ogJens og ..... « De lod sig aldrig forstaa med, 
at de ikke kendte Vedkommende, de spillede altid paa gammelt 
Bekendtskab, og man maa lade dem, at de huskede Folk godt fra 
Rejse til Rejse og straks genkendte dem, selv paa et andet Skib. 
Var det et helt ukendt Skib, forsøgte de hos Kokken, eller hvem 
de kunne træffe, at faa Navnene paa Mandskabet. De bød paa 
Cigarer, og enkelte havde en Flaske Korn (tysk Brændevin) i 
Lommen og trakterede i Smug paa de tørstige. De passede dog 
paa, at ingen fik for meget, for saa kunne de risikere at blive jaget 
bort. Det gjaldt for dem om at blive ombord, indtil Skibet var 
velfortøjet, og de kunne faa Mandskabet med i Land til de For
retninger, de var Agent for. Var det for sent om Aftenen, tog de 
imod Bestilling og bragte det næste Morgen. I Almindelighed 
blev det dog straks besørget, selv langt ud paa Aftenen. Indkøbe
ne bestod mest i et Sæt blaat Hamburg Dyffel, 45 Mark, Kravetøj, 
Hat, 7 Mark, Støvler, maaske ogsaa Uhr eller Kæde. Priserne var 
omtrent ens overalt, og Varens Kvalitet blev drøftet [paa] næste 
Rejse, det vidste de Handlende godt og behandlede deres faste 
Kunder reelt. Til Gengæld købte Søfolk næsten altid deres Tøj 
hos samme Firma og havde en vis Kredit, om det kneb, men 
Reglen var, at de betaltes ved Afmønstringen, naar Afregningen 
udbetaltes. (En Del rejste en Tur hjem paa Returbillet, der gjaldt 
10 Dage. Jeg var hjemme hos mine Forældre, Bedsteforældre og 
Kæreste. Den Uge hjemme i Sommertiden gik alt for hurtigt, 



men jeg skulle jo møde ombord i Criemhilde igen og være z. Styr
mand; det var jo et stort Spring fra 33 Mark om Maaneden til 65 
Mk.) 
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7 · Styrmand med Criemhilde 
.Australien m.v. 

Jeg blev tilbudt Hyre som 2. Styrmand næste Rejse med 65 Mark 
om Maaneden og skulle tiltræde Pladsen med det samme. Der 
var ogsaa nok at se efter; meget skulle gøres i Orden; tidligt den 
første Morgen mødte Peter Clausen, lille Johannes og to Mand 
til for at tage den knækkede Stormast ud. Skønt, som de sagde, 
den knækkede var surret saa godt, at den var stærkere end en ny 
- naa, den havde ogsaa haft vor Bevaagenhed; hver eneste Dag 
paa Rejsen var alle Surringer blevet omhyggeligt efterset og i 
daarligt Vejr flere gange om Dagen. 

Det kan nok være, de 4 Riggere kunne røre sig. I Løbet af Da
gen tog de Røjl-, Bram- og Storraaen ned, lavede en Kran af 
begge Mærseræerne og stillede dem op med Gier paa, klar til at 
løfte Stormasten ud, tog Bram- og Mærsestang ned og riggede 
Lossegrejer op. Der var ikke andre ombord end Kaptajnen og 
jeg, Frokost og Aftensmad spiste vi ombord, Middagsmad i 
Land. Idyllen blev dog for mit Vedkommende afbrudt af et Brev 
fra min Bedstefader, hvori der stod: .... »Din Fader kom her Da
gen efter, jeg fik dit Brev, og delte den Glæde med os, at I var i 
Behold. Han har nu Stald opført. Naar der bliver nogenlunde 
Græs, kan han tage Fækreaturer, som er her og andre Steder, 
hjem. Du ved da vel, at hans Lade og Stald saavel som Chr. Ole
sens i Vinter er brændt, paasat af Chr. Olesens Svenning. Han 
har bekendt, sidder i Nykøbing og venter paa sin Dom«. 

Jeg vil lade min Søster Maren fortælle videre i sit Brev af 12. 

April 1888: »Saa bliver det mig til at fortælle om den dejlige Var
me, vi har haft i V. Assels i Vinter, Jens Tømmermands Lade 
nedbrændte den 6. Januar, Helligtrekongers Aften, han var 
mistænkt for selv at have gjort det og sad i Nykøbing i 6 Uger, 
men bekendte dog ikke og kom saa løs. Den 24. Januar blev der 
blæst Alarm igen om Formiddagen mellem Klokken 10 og n, da 
stod Kresten Olesens Lade i lys Lue. Ingen vidste nogen Aarsag 
til Ildens Opkomst, men Folk troede, Svenning ved Uforsigtig
hed var Skyld deri, da han var ene i Laden; derom ville de intet 
høre. Sandheden var, at Christen Olesen havde pryglet Drengen 
et Par Dage før, og for at hævne sig stak han Ild paa Laden. 
Søndag den 4. Marts om Aftenen imellem 10 og u vaagnede vi 
ved at høre Ilden tude. Fader havde været oppe i Byen og var 
lige kommen i Seng, men ikke faldet helt i Søvn. Han vaagnede 
og gav et Brøl fra sig, saa jeg vaagnede derved og sprang af Sen-
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gen og ud til Stalden. Fader fik Hestene og Faarene ud, og jeg fik 
Kreaturerne og Grisen ud; det var heller ikke for tidligt, for 
Luen var færdig at kvæle dem og os. Der blev ringet med Kirke
klokken, men da Folk kom, var der ingen Ting at redde. De be
gyndte snart at tale om Svenning som Gerningsmanden, og da 
Øvrigheden kom Torsdagen efter, var de underrettet derom, saa 
Forhøret var let holdt, og næste Mandag hentede Politibetjent 
Nielsen Svenning til Nykøbing. Han bekendte nogle Dage efter, 
at han havde sat Ild baade paa deres egen og vores Lade. Jeg har 
faaet 15 Kr. i Præmie (af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse), 
fordi jeg reddede Kreaturerne.« . ... 

Hun havde ærligt fortjent dem, for Grisen løb ind igen i Stal
den, efter at hun havde faaet den ud; hun løb saa ind igen og 
slæbte den ud i sit Underskørt. Mere havde hun ikke paa, skønt 
Snedriverne var lige saa høje som Murene, og hun naaede lige 
udenfor, inden det brændende Halmtag skred ned. - De skræmte 
Kreaturer blev trukket ind i Bryggerset og et Par ledige Stuer og 
fodret med Rugbrød, da Avlen var brændt. Der var en lille Avl 
forrige Sommer, og Fader gik mange Mil den Vinter i Sne og 
Frost for at skaffe Foder, endda Familie og Venner hjalp med at 
tage et eller flere Kreaturer i Pleje. Vinterens Besvær og saa det 
ekstra Arbejde med Bygning igen af Stald og Lade knækkede 
mine Forældres Helbred for Resten af deres Liv. 

Selvfølgelig maatte jeg have en Returbillet, den gjaldt for 10 

Dage, og hjem for at se til dem; langt oppe paa Vejen mødte min 
Broder Peter, 8 Aar, med Udraabet: »Nu er alt dit Værktøj 
brændt.« Jeg havde nemlig lovet, at han skulle arve det, om jeg 
druknede. En Uges Ferie gaar hurtigt hos Familien og Venner, 
Kæresten ikke at forglemme, og der er anderledes kønt i Dan
mark om Sommeren end i de varme Lande, selv om Frugtbarhe
den er langt større. Et Palmetræ er nu ikke saa kønt at se paa i 
Længden som et Bøgetræ; et godt Æble smager vel ogsaa lige saa 
godt som en Appelsin. 

I Hamburg lastede Skibet blandet Last til Sidney i Australien 
samt Brændsel, Proviant og Ammunition til den tyske Flaade. 
Den 5. Juli 1888 sejlede vi fra Hamburg Syd om Afrika, igennem 
Bass-strædet og naaede Sidney 7. November efter 129 Døgns Sej
lads. Saadanne lange Rejser kan være meget trivielle, aldrig et 
fremmed Ansigt, ikke et Brev eller en Avis, intet, af hvad der 
sker uden for Synskredsen, naar om Bord til det lille Samfund. 
Hvad der findes om Bord af Læsning, er grundigt gennempløjet. 
Kommer et Skib inden for Synskredsen, gælder det om at kom
me hinanden saa nær, at Signalflagene kan ses, og saa kommer 
Skibets Navn, Hjemsted, Mgangssted og Bestemmelsessted; er 
der Tid til mere, signaleres Greenwichs Middelklokkeslet, eller 
Længden og andre Meddelelser; der sluttes med »lykkelig Rejse« 
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og Nationalflaget kippes 3 Gange. Er det et Skib, der sejler sam
me Vej, bliver der Kapsejlads, ofte i flere Døgn, og enhver gør sit 
yderste for at faa Farten op. 

I Passaterne liver hele Stimer af Flyvefisk op. Det sker, at de 
naar ind over Dækket og plasker ned, og de danner en kærkom
men Afveksling i Kosten. 

Naar man er naaet igennem Sydvestpassaten og godt inde i det 
sydlige Vestenvindsbælte, kommer der ofte vældige Flokke af 
Springere, Harpunen med Line er forlængst gjort klar; naar 
Springerflokken nærmer sig Skibet, bliver der Liv ombord. Styr
manden griber Harpunen og kravler ud paa Agterhalerne og ned 
til Pyntenetstokken og hager sig godt fast for at have et sikkert 
Kast. De andre staar klar med Harpunlinen, Springerne kom
mer farende fra Siden, snart dybt nede i Vandet og snart springer 
de helt ud af Vandet og falder ned i Vandet med et Plask. Det er 
en vild og kaad Leg, og der skal en sikker Haand til at ramme, 
naar man det ene Øjeblik af Skibet løftes højt over Vandet, og i 
det næste er nede ved Vandoverfladen. Rammer Harpunen, 
gælder det om straks at hale Springeren ud af Vandet. Det saa
rede Dyr slaar jo voldsomt med Halen; det gælder derfor om at 
slaa en Løkke om Halen og faa den ind paa Dækket. Harpunen 
holder sjældent. Naar Harpunens Modhager ikke er trængt in
denfor et Ben, slipper Springeren af Harpunen. De andre gør 
Jagt paa den saarede, som de vistnok fortærer, og Flokken kom
mer ikke mere i Nærheden af Skibet. Gør man ikke Jagt paa 
dem, kan de løbe siksak foran Skibets Bov i Timevis. Springerne 
kan være ret store, dem lykkedes det sjældent at faa ind, selv om 
Harpunen rammer rigtigt. Kan man faa en paa et Par Alen og ca. 
100 Pund, har man gjort en pæn Fangst. De hører til Pattedyrene 
og er varmblodige; under Huden ligger et Lag Spæk paa I a 2 

Tommers Tykkelse, dette maa omhyggeligt tages af og smeltes til 
Tran. Kødet er mørkt og blodrigt, tillaves mest som Potbeuf med 
Peber, Laurbærblade og Salt. I tre, fire Dage kunne der vanke 
Bøf et Par Gange dagligt af en Springer. Kartofler fandtes ikke; 
de varer sjældent ned til Linien. Derimod brugtes tørrede Kar
tofler, de var enten skaaret i tynde Skiver eller Strimler og tør
rede og blev lavet som Kartoffelmos. 

Jo længere man kom Syd paa, jo flere Kapduer og Albatrosser 
kom der; dem kunne man fange paa Kroge med Flæsk som Bid. 
Der skulle baade Mod og Behændighed til for at fange Albatros
ser, for de kan lange nogle svære Lussinger med deres vældige 
Vinger, der kan maale op til 5-6 Alen fra Vingespids til Vinge
spids, medens Kroppen nærmest er som en Gaas; deres Næb er 
heller ikke ufarligt. En Gang havde vi saa mange levende gaaen
de nede paa Dækket, at de angreb enhver, der kom derned, lige
som gale Gaser, og vi havde en hel Kamp, før vi fik Livet af 
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dem. De kan ikke flyve op fra Dækket; just nogen Lækkerbid
sken var de ikke, dertil var Smagen for trannet, selv om de havde 
faaet et Opkog først. 

I Sidney lossede vi en del af Lasten og fik blandt andet to Køer 
med, i Førstningen ville ingen malke dem, men det blev snart en 
yndet Sport for Udbyttets Skyld. 

Den 13. December 1888 naaede vi Matupi (Herbertshøh), der 
er en lille Ø et Par Kilometer i Tværmaal imellem Ny Britain og 
Ny Irland, Nordøst for Australien, kun 4 Breddegrader syd for 
Ækvator. Kanakkerne havde længe set Skibet og kom os i Møde 
i lang Afstand. Ladningsmodtageren, der var tysk, for Øerne 
tilhørte dengang Tyskland, kom ud i en Baad roet af Salomænd 
[fra Salomonsøerne]. Alle de Indfødte var kobberbrune med ragt 
Uldhaar, omtrent som Ulden paa et falmet sort Faar; de saa ret 
uhyggelige og vilde ud. Den Bugt, hvor vi ankrede, var vist et 
vulkansk Krater, aaben ud til Søen i den ene Side; Dybden var 
vist 36 Favne, og paa de tre Sider var der Træer, mest Kokospal
mer, som dæmpede den Smule Vind, der var. Inde paa Land var 
der et Hus til Ladningsmodtageren, og et Par Pakhuse. Resten 
var de Indfødtes Bambushytter klædt med Blade. 

Paa Øen var ca. 900 Indfødte, 4 å 5 Tyskere, 13 Kinesere og fle
re Manillamænd. De indfødte var af Middelhøjde, stærkt bygget, 
og Mændene var ikke at formaa til at røre en Haand ved Losning 
og Ladning. De drev Fiskeri med en Art Ruser lavet af tynd 
Bambus. Naar de med Kanoerne kom til Fiskepladsen, dykkede 
de ned med Rusen og befæstede den paa Bunden, og røgtede de 
gamle ved at hente dem op. De harpunerede ogsaa Fisk med en 
Slags Lyster, byggede Kanoer og Huse. De byggede et ret stort 
Hus, imens vi var der, Stolperne blev gravet ned i Jorden, Spær 
og Lægter bandt de fast; paa faa Dage var Huset færdigt. De var 
mange om det, og der var god Orden i Arbejdet. En Morgen tid
ligt vaagnede jeg ved de indfødtes Raab nede i Vandet og gik op 
for at se, hvad der var paa Færde. De stod alle i Vand til midt paa 
Livet og snoede tynd udspaltet Bambus sammen til et Tov, maa
ske 200 Favne langt og saa tykt som et Haandled. Jeg antager To
vet var til at befæste Ruserne ved, naar de sænkedes paa saa dybt 
Vand, at de ikke kunne dykke ned. 

Alle ugifte Mænd blev om Natten indespærret i et Hus og be
vogtet; de havde en vis Orden i deres lille Samfund, skønt de var 
Menneskeædere, naar Lejlighed gaves. Kvinderne maatte sørge 
for Føden og dens Tillavning. Kvinderne havde altid et Bælte af 
Tøj eller Blade om Livet, de svømmede ofte ud til Skibet og dyk
kede ned, naar der blev kastet en Stump Tobak ud, men de kom 
aldrig op, uden at de havde bragt deres Bælte eller Lappe-Lap i 
Orden først. Om Middagen, eller naar det bliver varmt, bliver 
de sorte Rollinger vasket. Kvinderne tager dem ved Haanden og 



vader et Stykke ud, og saa begynder der en Skrigen, saa selv de 
sorte Svin, der løber løse omkring, glor paa deres Medbejlere i 
Skrigekunsten. Nogen Grund er der maaske, for Snavset skures 
af med Sand. Naar vi lossede Briketter eller Kul, mødte Kvin
derne i Hundredevis og tog hver et eller flere Stykker, som de 
løb op paa Lageret med. Lønnen for en Dags Arbejde var en 
Stang Tobak paa Længde og Tykkelse med en Blyant, Værdi 
højst 10 Øre. De arbejdede kun, til de var forsynet med Tobak; 
det var deres eneste europæiske Luksus. Mændene var tatove
rede og havde bemalede Ansigter og Krop med Koralstøv, som 
de tiltuskede sig ved en Ø et Stykke derfra. Europæiske Klæder 
var stærkt eftertragtede. Jeg har set en Mand hovmodigt spadsere 
med en gammel Vest paa, Bæltet havde han selvfølgelig smidt, 
en anden med et Par Bukser, en tredie med en Skjorte, en fjerde 
med høj Hat. En Negerkone kom alene padlende med en Kano 
og holdt en Paraply over sig. Hun havde været paa Markedsplad
sen paa Ny Britain og gjort Indkøb. 

Da de indfødte ikke var at formaa til Arbejdet, havde Opkø
berne en Del Slaver. Her var ca. 30, der blev hentet af Skonner
ten Hans, der ogsaa sejlede Kopra sammen. Skonnerten sejlede 
hen til Salomonsøerne og ankrede et Stykke fra Kysten. Storbaa
den blev saa med stærkt bevæbnet Mandskab roet saa nær Stran
den, at de kunne raabe sammen; kom de nærmere, kunne de risi
kere at blive slaaet ihjel. 

Naar saa de vilde var forsamlede, blev der lovet Høvdingen 1 

Riffel og 50 Patroner for hver Mand, han sendte ud til Baaden. 
Han tvang saa sine Folk en for en til at svømme ud. Manden 
blev straks bundet og lagt i Baaden, Gevær og Patroner kastet i 
Land. Naar Baaden var fyldt, blev de roet ud til Skonnerten, og 
saadan blev de ved, indtil de havde Slaver nok. Disse Slaver tjen
te saa i 5 Aar, fik Kosten og hver Søndag en Kridtpibe og et Styk
ke Tobak. Naar deres Tid var udløbet, fik de Lov til at vælge 
Vaaben for 200 Mark, de valgte gerne Geværer, Tøj etc. og blev 
saa sejlet tilbage. De indfødte fra forskellige Øer var hinanden 
fjendtlige, og dette var Grunden til, at de ikke gjorde Opstand. 
Imens vi laa der, slog Slaverne dog de hvide ihjel paa en Station 
tæt ved og flygtede bort med Baaden. Naar Krigsskibene kom, 
blev der jo taget Hævn, og det var kun Frygten for en saadan 
Hævn, der holdt de indfødte fra at spise de hvide og Kineserne. 

Tæt ved, paa Ny Britain, laa to gamle og en ny Vulkan, ca. 
1000 Fod høj. Jeg kunne ikke modstaa Lysten til at se den, og en 
Søndag roede vi fire Mand derover og saa i Klippesiden en lille 
Kilde, der løb ud i Vandet, - den var skoldende hed. En Mand 
blev ved Baaden, og vi andre begav os paa Vandring opover, for 
Landet skraanede opad og kunne se ud som tørret Dynd, bevok
set med Tidsler og Buske; Plantevæksten holdt op ved Foden af 
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Vulkankeglen. Det var tropisk varmt, og Plantevæksten ydede 
ingen Skygge for Solens Straaler, hvorfor den ene Mand opgav 
Turen og vendte tilbage til Baaden; det værste var ogsaa tilbage. 
Vi maatte halvt gaa, halvt kravle op ad de løse sorte Lavasten, 
hvoraf Vulkankeglen bestod; hist og her var der gule Pletter af 
Svovl. Min sidste Ledsager var ogsaa ved at give tabt, og med 
Møje fik jeg ham med op til Kraterranden, som vi endelig naa
ede. Den var ikke bredere, end man lige kunne staa paa den, og 
gik saa stejlt ned i Krateret, at det vist ville være umuligt at krav
le op af den, om man faldt; dette tragtformede Krater var vel 100 

Favne i Tværmaal. Nede i Krateret laa store Stykker Svovl, og 
det røg et Sted; selv oppe paa Kraterranden laa store Sten med 
Svovl paa, og naar man stak et lille Hul med en Stok, kunne man 
brænde Fingrene. 

Der var en vid og smuk Udsigt fra Kraterranden ud over det 
dybblaa Hav og de skovklædte Øer, som man ikke let kunne for
lade, skønt den friske Vind ofte førte Svovldunster med og min
dede om, at det var et farligt Sted. Nedad gik det rask, og da vi 
om Aftenen drøftede Turen, kom der Jordskælv. Det første Stød 
var det værste, og næste Dag stod Røgen op over Vulkanen. 

3 Gange var der Jordskælv, imens vi laa der. Den ene Gang 
ledsaget af underjordisk Bulder. De indfødte fortalte, at Vulka
nen kunne sende Asken helt over til os. 

Ladningen bestod af Kobra, den tørrede Kerne af Kokosnød
den, og blev stuvet løst i Lasten; for at faa det trykket sammen, 
blev hvert Lag rullet over med Tønder fyldt med Vand. Om Da
gen kunne man næsten ikke aande for Varme, og om Natten 
sørgede Moskitoer for at holde os vaagne; det var jo umuligt at 
lade være med at klø de giftige Stik, og især var det galt med Saar 
paa Benene, for Støvet af Kobraen sved i Saarene som Sæbe og 
aad sig ind. Det varede ikke længe, før 4 Mand laa i Køjen og 
ikke kunne gaa. Deres Arbejde faldt paa de øvrige, der var raske. 
Vi kunne nok faa al den Ananas, Brødfrugt, Bananer, Jams og 
andre Sydfrugter, vi ville spise, men det pinte dog de raske at faa 
omtrent 2 Mands Arbejde i den stærke Varme. Mine Saar kure
rede jeg med Kiøngs Plaster; det hjalp ogsaa de øvrige. Dækket 
blev nok nattet (gjort vaadt) Morgen og Aften, det hjalp dog ikke 
ret længe. Vi badede ogsaa i timevis, men saa får en Fisk hen og 
bed mig i Brystet, saa blev vi bange for, at der var Hajer og holdt 
op med Badningen. 

Vi fik en Frugt ombord, der af Udseende og Størrelse lignede 
en Ejdammerost. Købmanden kaldte den Egplant og gav Besked 
paa at skære den i Skiver og stege den. Den smagte næsten som 
fedt, fersk Flæsk, og skønt vi forsøgte baade med Peber, Salt, 
Sennep og Eddike, kunne vi ikke faa det ned; i Desperation 
strøede jeg Sukker paa et Stykke, og saa smagte det godt. Juledag 



fik Købmanden de Indfødte til at danse Krigsdans til en mono
ton Musik, og bagefter uddelte han Tøjstykker, Glasperler, To
bak etc. til dem, og saa skulle de løbe Væddeløb. Nogle Stykker 
stak Benene i Sække, der blev bundet under Armhulerne; de iv
rigste faldt oftest, Vinderen fik en Belønning; en anden Leg var 
at binde to Mand sammen ved hver et Ben; de faldt over hinan
den og tumlede som glade Børn. 

En Nat fik jeg i Regntykningen Øje paa højt Land i Læ. Skibet 
blev drejet til for at afvente Dagens Frembrud. Heldigvis var 
Øen, der lignede en Vulkankegle, afsat paa Søkortet. Det viste 
sig, at Chronometerstanden var meget forkert. Der blev lagt 
Bredde- og Længde-observation samt Maanedistancer, inden 
Rejsen fortsattes. Naar Forholdene tillod det, blev Observatio
nerne gentaget, og Bestikket berigtiget, det passede godt Resten 
af Rejsen. 
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Den 18. Januar 1889 forlod vi Matupi med fuld Last af Kopra 
til 83 Skilling Fragt pr. Ton, medtagende en Kattekilling og en 
langbenet sort Gris, hvis lige jeg aldrig har set; den var ualmin
delig let og rask tilbens; den kunne gøre Spring, som Katten vist 
ansaa for umulige; kun en Ting syntes den ikke om, og det var 
Skibskosten. For at den ikke skulle dø af sig selv, blev Hans og 4 
Mand beordret til at slagte den; den vejede 30 Pund, og deraf 
vejede Hovedet nok det halve. Vi havde god Tid til at spise den, 
for der er lang Vej fra Matupi nedefter New Irland og derfra 
over Stillehavet til Kap Horn. 

Der kunne godt gaa en hel Maaned, hvor vi ikke saa et Skib. I 
en Uge havde vi god Vind, men tæt Taage hele Tiden. Det tog 
paa Øjnene at stirre Vagt efter Vagt efter Is, for at det var Drivis 
fra Sydpolarlandet, der var Skyld i Taagen, var vi klar over. Rej
sen gik dog godt; den 15. April var vi omtrent roo Sømil øst for 
Rio Janeiro og styrede Nord efter for fulde Sejl for en østlig 
Vind, Himlen var overtrukket, da Kaptajnen pludselig gav Or
dre til at bjærge Sejl. Den ene Ordre fulgte saa hurtigt oven paa 
den anden, at vi slet ikke fik Tid til at se, hvad der var i Vejen, 
før vi kun havde et Par Stumper Sejl paa. Der var god Grund til 
at være forsigtig, Skyerne hvirvlede rundt imellem hinanden i 
vild Fart, og imens blev det omtrent stille, hvor vi var. Kun nu 
og da f6r et Pust igennem Takkelagen; som vi stod allerbedst, 
dannede der sig 5 a 6 Skypumper i en Række tæt Østen for os, og 
da vi saa i Vest, var der ogsaa en. Vi kunne tydelig se, hvordan 
Vandet hvirvlede op i Skyerne. Det hele varede kun faa Minut
ter, som vel var. Samtidig kom der en svær Søgang fra Nordvest; 
det var lige imod den gamle Sø fra Sydøst, og skønt Vinden gik 
sydlig og friskede stærkt samtidig, strømmede Regnen ned, saa 
hverken Olietøj eller Søstøvler kunne holde den ude: hen imod 
Aften blev det igen bedre Vejr. 

Hvad var nu Aarsagen til denne forfærdelig Kamp imellem 
Vindene? Grunden er lige til, Nordvestvinden blev fortrængt af 
Sydøstvinden, og Skypumperne var det Sted, hvor de to Vinde 
mødte hinanden, og det var kun, fordi det blæste saa haardt fra 
begge Sider, at Overgangen var saa voldsom; ellers plejer det at 
blive omtrent stille, hvor den ene hører op, og den anden begyn
der. Vi havde 140 Døgns Rejse til Cadiz i Spanien og fik der Or
dre om at gaa til Marseille og havde en god Rejse paa 8 dage 
dertil. 

Det var jo ikke saa længe efter Krigen [1870-71] imellem Tysk
land og Frankrig, i hvert Fald hadede Franskmændene Tyskerne 
af et godt Hjerte, og kunne de komme til at give en Tysker en 
Dragt Prygl, lod de ikke Lejligheden gaa fra sig. Danskere og 
Hollændere gik sikkert nok, naar der ikke skete Fejltagelser. 

Vi gik nu ellers ikke meget i Land, det kostede Penge, og Mar-
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kene var faa, men en Søndag var Første Styrmand og jeg gaaet en 
Tur. Vi ville se Tyrefægtning, men kunne ikke finde det. Tilfæl
det kom dog til Hjælp. Vi mødte et Optog bestaaende af en to
etagers Vogn paa vist over 4 Alen høje Baghjul betrukket med 
rødt og gult Tøj; i hver Etage var et Musikkorps, der skiftevis 
spillede. Desuden var der en Del Tyrefægtere til Hest, og en stor 
Folkemængde fulgte. Vi sluttede os til Mængden og kom paa den 
Maade ud til Arenaen, der laa under aaben Himmel i Byens Ud
kant. Billetten kostede 2 Francs for en Staaplads. Pladsen var 
omtrent cirkelrund, ogJorden var kastet op til alle Sider, saa det 
skraanede ned mod Midten, hvor Tyrefægtningen skulle fore
gaa. Selve Arenaen var indhegnet med et Par Alen højt Plan
keværk med en Gang uden om, før Bænkerækkerne begyndte. 
Folk holdt meget af at gaa paa Arenaen, selv da de 7 Tyrefægtere 
i guldbroderede Dragter kom ridende ind, fulgt af deres Hjælpe
re for at præsentere sig. De bragte Hestene i Stald igen og kom 
tilbage til Fods, hver med et stort Klæde, rødt paa den ene Side 
og gult paa den anden. Paa et givet Signal blev den sortbrogede 
Tyr sluppet ind, og paa et Øjeblik var Tilskuerne som blæst bort 
over Plankeværket fra Arenaen, kun de 7 Tyrefægtere blev tilba
ge med den i Forvejen stærkt tirrede Tyr. Denne begyndte straks 
at lege Tagfat med Tyrefægterne, og de tirrede den yderligere ved 
at vise den røde Side af Klædet. Naar Tyren var ved at naa en af 
dem, sprang de over Plankeværket, kun en nøjedes med at sprin
ge til Side. Det gik da ogsaa galt, han fik Klædet om Benene og 
faldt. Tyren satte straks Hornene i ham; hvor meget han blev 
ramt, ved jeg ikke, men hans Bukser fik Flænger, saa han kunne 
tage dem paa, hvad Vej han ville. De andre kom nu til og fik Ty
ren til at angribe en anden, imens de fik ham slæbt væk. Tyren 
blev til sidst træt, den blev saa tirret paa ny, ved at de huggede ca. 
1 Alen lange Kæppe, pyntet med Baand og med 3 Tommer Jern
pigge, ned i Skulderen paa den; Kæppene skulle hugges i Tyren 
forfra, to ad Gangen. Den standsede og forsøgte at ryste Kæppe
ne af sig, men jo mere ondt gjorde det. Rasende for den efter sine 
Plageaander; der huggedes endnu et Par Pigge i den, og der blev 
sat en Sløjfe paa den med en Pig. Inden Tyrens Kræfter var 
udtømt, blev den dræbt ved et Kaardestød forfra og derefter 
slæbt ud af et Par Heste. Vi havde set nok af det modbydelige 
Dyrplageri og gik ombord, mens Forestillingen fortsattes med 
nye Tyre. 

Rejsen til Hamburg med Oliekager gik godt, og jeg ville 
afmønstres for at rejse en Tur hjem og havde i Marseille købt 
nogle Fotografirammer, et Syskrin til mine Søskende og Kære
ste. De var indsvøbt i Uldtrøjer etc. i min Skibskiste. Ved Told
eftersynet i Vamdrup viste det sig, at Skibskisten var behandlet 
saa voldsomt, at Bunden var slaaet halvt fra, skønt den baade var 
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ny og forsvarligt surret med en ny Kistesurring. Selvfølgelig var 
Halvdelen af mine Sager knust; desuagtet maatte jeg betale 50 
Øre pr. Pund i Told, baade for Stumperne og det, der var helt. 
Forgæves tilbød jeg dem det altsammen gratis imod at blive fri 
for at betale Told. Det var selvfølgelig dumt, jeg ikke stillede Er
statningskrav til Jernbanen, men de faa Dages Ferie skulle jo 
nødigt gaa med Retsmøder. 

Opslagfra hånt/Jhn,m notubog og 

kalmdtr far 1888-89. 



8 · Jernbarken British 
Monarch's Forlis 

Tysk havde man nogen Lejlighed til at lære, naar man sejlede fra 
Hamburg; det var dog Engelsk, man mest havde Brug for. Ved 
Ankomsten til Hamburg igen sagde jeg Nej til flere gode Hyrer, 
baade med danske og tyske Skibe, og stillede hver Formiddag 
ved det engelske Konsulat. Især en Dag, da det var rygtedes, at 
Jern-Barken Briti.rh Monarch af Liverpool skulle mønstre Mand
skab til en Rejse til Indien og Australien, var der mange Folk 
mødt. Kaptajnen, en svær Mand paa 3 Alen, Førstestyrmanden 
og Konsulen kom ud paa den høje Trappe, hvorfra de kunne 
overse os alle, og snart var de 14 Mand udpeget og mønstrede for 
2 Aar a 3 .[, om Maaneden, hvis ikke Skibet kom hjem før. Vi fik 
1 Maaneds Forskud og skulle møde om Bord næste Morgen til 
Arbejdstid. Om Aftenen maatte jeg give den traditionelle Flaske 
Vin i mit Logi; enhver i Huset fik et Glas og drak paa en lykkelig 
Rejse, og det hed en Flaske Vin, enten der gik en eller flere Fla
sker til, og de kostede 5 Mark. Baadsmanden hentede mit Tøj og 
fortalte, da han kom tilbage, at det laa i en Overkøje med Koøje 
(rundt Vindue, der kunne aabnes), for det er Skik, at enhver ta
ger den Køje, hvor Tøjet ligger, naar man kommer ombord. 

Besætningen bestod af 22 Mand ialt: Kaptajn Morrow, 3 
Styrmænd, alle Skotlændere, Kokken var Kineser, 7 Svenskere, 4 
Danskere, 2 Russenfinner, 1 Normand, 1 Tysker og 1 Englænder. 
Skibet havde før været Fuldskib og sejlet med Passagerer paa Au
stralien og var ca. 1261 Reg. Tons drægtig, n3.490 Kubikfod La
derum ogca. <1.500> Tons Lastevne. Havde 3Jern Master, de 2 un
derste Ræer paa Stor- og Fokkemasten var ogsaa af Jern, Stænger 
og de øverste Ræer af Træ, de to Dæk ligeledes. 

Vi var ikke ret mange, der kom til Arbejdstid 19. September 
1889. Styrmanden skrev vore Navne op: »Go and take a smoke.« 
Det lod vi os ikke sige to Gange og gik ind i Lukafet, der var i 
Forkant af Ruffet ved Fokkemasten. Kabyssen var i Agterkant, 
og baade Lukafet og Kabyssen havde en Dør ud til hver Side, for 
at den i Vindsiden kunne holdes lukket for Vind og Vand. Langs 
de tre Sider i Lukafet var der Køjer, 2 over hinanden, men ikke 
Spor af Bord eller Bænke, Maden blev sat midt paa Gulvet, og 
heldigvis havde en Del af os Skibskister, saa der blev Siddeplad
ser til alle, efterhaanden som de kom i Løbet af Dagen. Vi blev 
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ikke tørnede den Dag. Vi ordnede bare vore Sager og spiste, naar 
Tid var. 

Den 24. om Morgenen kom Slæbedamperen, og vi blev sat i 
Gang med at gøre søklar, imens Skibet bugseredes et stykke ned 
paa Elben, hvor der ankredes. Et Krigsskib og en Lægter kom 
ud, der blev lagt Maatter paa Agterdækket og bredt Sejl ud i et 
tomt Rum i Agterlasten. Ild og Lys blev slukket ombord, og vi 
gik i Gang med at tage 200 Kister Dynamit ombord, hver vejede 
100 Pund. En Københavner og jeg langede det farlige Stof, der 
skulle faa saa stor Indflydelse paa vor Livsbane, ind paa Dækket. 
De øvrige stuvede forsigtigt ned i Agterlugen til den øvrige Lad
ning, der bestod af Stykgods, Maskindele, svenske Svovlstikker, 
ca. 400 Fortepianoer, Stearinlys m.m., ialt en kostbar Ladning. 

Vi fortsatte saa vor Vej ned til Cuxhafen, hvor vi blev opholdt 
i 8 Dage af Storm og Modvind. Disse Dage pumpede vi alt fersk 
Vand op af en stor Jernvandtank, der stod i Bunden af Skibet, og 
fyldte det paa Jernbeholdere, der stod surret paa Dækket op 
imod Ruffets Agterkant. Det hed sig, at den store Jerntank var 
læk, hvad der er rimeligt nok, for den var for gammel. Fra den 
Tid fik vi Ration af Vand: 3 Quarter, godt 3 Liter pr. Mand om 
Dagen til Madlavning, The og Kaffe; til Drikkevand blev der in
tet, endnu mindre til Vask. I en almindelig Husholdning bruger 
hver Person mindst 10 Liter om Dagen. 

Til sidst gik Vinden nordlig, saa vi kom ud i Nordsøen om
trent til den engelske Kanal; der sprang Vinden sydvestlig med 
Kuling, saa Kaptajnen besluttede at gaa Nord om Skotland. Det 
havde dog nær fejlet, for en Aften, da jeg havde Udkig, følte jeg 
en underlig Fornemmelse i Benene, som gentog sig. Ved at gaa 
hen til Skibssiden saa jeg, at vi var paa en Banke (Y armouth 
Banke), og da der var megen Sø, huggede Skibet, saa Masterne 
dansede, samt kastede sig over paa Siden, saa vi troede den hav
de kæntret. Alle Mand for ud paa Dækket; Skibets Agterende, 
som ikke var fast, svingede nu saa meget Øst over, at Sejlene stod 
Bak; der blev straks givet Ordre til at stikke Reb ud af Over
mærssejlene og gøre Bramsejlene los og sætte dem. Det er næsten 
et Under, at ingen faldt ned fra Rigningen, for det var meget 
vanskeligt baade at arbejde og holde fast sig under de voldsom
me Stød, hver Gang Skibet tørnede Grunden. Efter omtrent 3 
Kvarters Forløb kom Skibet dog flot igen, uden at vi mærkede 
nogen Skade paa hverken Skib eller Ladning. 

Vi fortsatte nu Rejsen, men saa snart vi var Vest for Shetlands 
Øerne og Orkney Øerne, nødte en NV Storm os til at holde ned 
i Læ af dem igen; da den var ovre, fik vi Storm fra NØ, og om 
Natten kom vi igennem Strædet imellem dem. Den stærke 
Strøm, Tidevandet fremkalder i Forbindelse med Vinden, satte 
en Sø, saa Skibet næsten ikke var til at styre; ud i Atlanterhavet 



kom vi dog. Rejsen gik godt og behageligt, havde vi ikke faaet 
Ration paa alt muligt undtagen Brød. Af Vand fik vi 3 quarter [r 
Gallon = 4 quarts = 8 pints = 4,f46 liter], godt 3 Liter pr. Mand 
om Dagen, og de skulle slaa til for Kaffe, The, Middagsmad og 
Drikkevand; det er jo alt for lidt især i varme Egne. Af Kartofler 
fik vi 3 Stykker om Ugen, ikke af de allerstørste, 1/2 Pund Smør, 
¼ Pund Citronmarmelade. To Gange om Ugen fik vi Ærter og 
Flæsk, da kogte der saa meget Vand bort, at der knapt var til The 
om Aftenen. Om Torsdagen bestod Middagsmaden af kogt salt 
Kød og et Stykke friskbagt Hvedebrød, ellers intet. Allerede i 
Hamburg, da jeg købte Krus og Emalietallerken, sagde en mere 
erfaren Kammerat: »Tag en stor, for der vanker vist ikke mere 
end en Portion;« han havde Ret, naar hver havde faaet, var Bak
ken tom. Kød og Flæsk blev delt i lige saa mange Stykker, som 
der var Mand. En vendte Ryggen til, og saa spurgte Forskære
ren: »Hvem skal have det?« - »John« »Hvem skal have det?« -
»Rubio«, osv., derved blev det ligeligt delt. <Rorsmanden kunne 
jo først spise bagefter.> En Dag var Rorsmanden af en eller anden 
Grund ikke kommet ind sammen med Vagten, og der var ingen 
Mad til ham, heller ikke hos Kokken; han blev selvfølgelig vred 
og gav Kokken en Dragt Prygl. - Kokken løb hen til Kaptajnen 
og beklagede sig, og næste Dag blev vi alle kaldt agterud, og 
Kaptajnen foreholdt os det skændige i at prygle Kineseren og 
sluttede med: »Hvis dette gentager sig, faar I ingen Kartofler, in
gen Smør, ingen Marmelade og ingen Hvedebrød om Torsda
gen, - you can go!« Naa, vi tøflede jo af, og det har siden været 
mig en Gaade, hvad vi saa skulle leve af. Samtidig satte Styrman
den os paa Prøve med vanskeligt Arbejde, men han blev snart 
overbevist om, at enhver var Karl for sin Hat. 

Vi fik selvfølgelig snart en tom Kødtønde gjort ren og surret 
inde i Lukafet, ligesom Ruftaget blev skrubbet omhyggeligt rent 
hver Dag, hvad dog ikke forhindrede, at den smule Regnvand, 
vi samlede fra Taget, var brunt som Kaffe, dels fra Sejl og Rig
ning, dels fra Kabysskorstenen. Til at vaske i var det jo fint, og 
man kunne heller ikke sige, det smagte af ingenting, naar 
Tørsten nødte os til at drikke det. Hver Uge fik vi en Flaske Pe
troleum til Lukaflampen; det slog jo ikke til. Vi samlede derfor 
Fedt i en Blikdaase, lavede en Væge af Kabelgarn; den blev 
brugt, naar det kneb, men heller ikke før, for den osede og lugte
de af det harske Fedt, saa den var ikke rar at være sammen 
med. 

Hver Lørdag Eftermiddag, naar Vejret tillod det, havde vi fri 
til at vaske vort Tøj, men om Søndagen maatte vi hverken vaske, 
sy, synge eller spille. Læsning fandtes der næsten intet af, til 
Gengæld kunne Nordmændene fortælle Eventyr i det uendelige. 
Skønt vi var mange Nationer, enedes vi godt; to af Svenskerne 



og jeg var Navigatører og nød en vis Anseelse i Lukafet og 
agter. 

Fredag den 29. November var det mørkt og graat Vejr med 
jævn Kuling af NY, men ellers som sædvanlig. Bagbords Vagt, 
hvortil jeg hørte, havde været paa Dækket fra Klokken 8 om 
Formiddagen til Middag; vi var just gaaet ind i Lukafet og havde 
spist vor Ærter og Flæsk, da Bacher fra Wisby kom farende ind i 
Lukafet og raabte: »Der er Ild i Lasten, for det ryger op af Me
sanmasten.« Mere end en blev bleg om Næbbet; det gjorde ikke 
noget Indtryk paa mig, for paa Rejsen før med Criembilde var det 
ikke sjældent, det røg op af Luftventilerne; det var ikke andet 
end Em fra Lasten. Masterne her var hule og tjente til Luftventi
ler for Lastrummet. Straks efter kom Første Styrmanden og 
raabte: »All hands on deck, after hatch off.« 

Vi vendte os ikke to Gange, før vi for afsted for at faa Agterlu
gen af og se, om det var sandt. Over Lugekanten stod en stor 
Teaktræskappe med Nedgangsdøre; det var fra den Tid, Skibet 
sejlede med Passagerer, og de boede paa Mellemdækket. Denne 
maatte først af og dernæst Lugeskalkningen og Presenninger. 
Det varede derfor nok et Kvarterstid, inden den første Luge 
kom af, og Røgen slog op, for Lasten var saa fuld af Røg, at intet 
Menneske kunne komme ned og faa fat i Dynamitkisterne og ka
ste dem overbord. Der var dog ingen, der tabte Besindigheden, 
skønt vi havde Døden for Øje i tre Skikkelser, enten sprænge i 
Luften, brænde eller drukne. Det var næsten utroligt, vi i disse 
Farvande skulle faa fint Vejr saa længe, at vi i Baadene kunne sej
le de 700 engelske Mil, vi var VSV ude fra Kap det gode Haab i 
Sydafrika. Da Kaptajnen var klar over, at vi ikke kunne faa Dy
namiten kastet overbord, sagde han roligt: »Læg Lugerne paa 
igen, bras bak, sæt Baadene ud.« Alle for hen til Braserne for at 
hale Ræerne paa Stortoppen rundt, saa Sejlene kom bak. Storsej
let blev givet op, Røjler og Bramsejl firet ned, Mesanen halet 
ind; kun Backer og jeg blev tilbage for at lægge Lugerne paa. 
Røgen var saa stærk, at vi maatte krybe paa Knæ, hver paa sin 
side af Lugekarmen, imens Lugerne blev lagt over. 

Baadene var ikke saa hurtige at sætte i Vandet; begge Red
ningsbaadene stod paa Galgen agter for Stormasten, ca. 7 Fod 
over Dækket; derfra maatte de først løftes ned med Taljer og ha
les forefter og fires ned paa hver sin Side af Storlugen. Folkene 
halede som vilde i Fanglinen, for at faa Baadene forefter, og for 
hver Slingring af Skibet tørnede Baadene med et Brag imod 
Stormasten. Da det let kunne ende med, at Baadene knustes, sag
de jeg til Bacher: »Kan du holde dem fri?« »Ja, min hvæl kan jeg 
det,« og han stillede sig imellem Masten og Baaden, og med Ryg
gen imod Masten formaaede han alene med Kæmpekræfter at 
holde Baadene fri. Imens Baadene blev taget ned fra Galgen, 

86 



havde andre bragt Taljer op paa Fokkeraaen, og med dem blev 
først Styrbords Redningsbaad løftet fra Dækket op over Lønnin
gen og sat i Vandet; en Engelskmand sprang i den for at holde 
den fri af Skibssiden. Bagbords Baad sprang jeg i for at holde den 
fri. - Der blev nu langet Kompas, Vand, Brød, henkogt Kød, 
lidt Smør, Aarer, et Stykke Sejl ned i Baaden. Da dette Arbejde, 
samt det at forhindre Baaden i at knuses imod Skibssiden af 
Søerne blev mig for meget, bad jeg Bacher, der havde bevaret sin 
Koldblodighed, om at komme ned og hjælpe mig. Da Baaden 
var klar, blev vi enige om, at han først skulle gaa op og redde lidt 
af sit Tøj. Da han var færdig, kom min Tur, men en Dansker fra 
Karrebæksminde, en Svensker, Carloon og Karl, havde allerede 
faaet lidt af det bedste i en Sæk. Jeg tog dog endnu et Sæt nyt Tøj 
samt Lægebogen i Sækken, kastede Skoene og trak Støvler paa i 
Stedet og løb ud paa Dækket. I det samme blev der givet Ordre 
til ogsaa at sætte Giggen i Vandet. Den hang i Davider i bag
bords Mesanvant. Jeg sprang op og skar de to Surringsbomme 



løs, imens andre gjorde Surringerne løs, og begyndte at fire den i 
Vandet og forsyne den som de forrige med Vand, Brød etc. 

Under Nedfiringen holdt jeg Hænderne imod Skibssiden og 
mærkede, at Pladerne var varme noget oven for Vandet. Pludse
lig kom der en Rædsel over mig, som om en stor Fare truede, og 
jeg fik den Tanke at forlade Giggen og bad en anden om at kom
me ned og holde fri og klatrede op ad Taljen og var næppe kom
men paa Dækket igen, før Rædslen var forbi. Da var alle de, der 
ikke var i Baaden, kaldt sammen paa Poopen (udt. Pupen) til 
Mønstring for at blive fordelt til Baadene. Kaptajnen valgte først 
og tog Bacher, dernæst valgte Første Styrmand mig, saa var det 
Anden Styrmands Tur og paa den Maade tog Kaptajnen 8 Mand 
til Styrbords Redningsbaad, Første Styrmand 6 Mand til Bag
bords og Anden Styrmand 5 til Giggen. 

Vi roede nu et Stykke bort fra Skibet og ventede paa, hvad der 
ville ske; det var omtrent Klokken 3 om Eftermiddagen, og det 
var ogsaa paa høje Tid, for de, der havde været med i Kahytskæl
deren efter Brød, var stærkt medtaget af Røg, før de naaede op 
igen. Katten var kvalt af Røg. Skibet frembød et sørgeligt Syn, 
som det laa der med Halvdelen af Sejlene braset bak, en Del Sejl 
halvt og andre helt nedfiret. Taljerne slingrede i Luften, og hver 
Gang Skibet duvede ned i Søen, pressede Røgen op igennem 
Dæksnaadderne og Aabninger imellem Lugerne op i Højde med 
Mastetoppene. Himlen var overtrukket, og der var saa megen 
Vind og Sø, at vi stadig maatte holde Stævnen af Baadene op 
imod Søen, for ikke at faa dem fyldt med Vand. Før vi forlod 
Skibet, aabnede Anden Styrmand og jeg igen Agter lugen, for at 
Kaptajnen kunne se ned i Lasten, men vi var nær blevet kvalt af 
Røg, før vi fik den paa igen. 

Ud paa Natten flovede Vinden saa meget, at vi ikke behøvede 
at ro hele Tiden for at holde Baadenes Stævn op imod Søen. Otte 
lange Timer forløb nu, før Klokken blev elleve; da gav Styrman
den Ordre til at ro nærmere til Skibet, for at vi kunne holde Øje 
med det, hvilket var vanskeligt, fordi det var saa mørkt, og Ski
bet jo ingen Lanterne førte og var skjult af Røg. Den Gang var 
alle 3 Baade samlet, for vor Baad havde en tændt Lanterne og 
Kaptajnens ligeledes, for at vi kunne se hinanden. Efter at have 
roet omtrent i 5 Kvarter, sagde Styrmanden: »Well«, vi vendte os 
om for at se efter Skibet og en udbrød: »Der er det.« I det samme 
kom der som et Lyn, og en Ildsøjle f6r helt op i Skyerne, ledsaget 
af et Brag, som min Pen ikke formaar at beskrive. Hvad vi følte i 
dette Øjeblik, imens vi saa paa, hvorledes Stumperne af det stolte 
Skib faldt ned, ved vist kun de, der har været med til lignende 
Omstændigheder. 

I løbet af kort Tid var alt forsvundet, saa nær som en kulsort 
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Sky, der stod over Stedet, og vi laa igen i Mørket. Lidt efter kom 
Kaptajnens Baad, men Giggen med Anden Styrmanden, Matros 
Erikson fra Malmø, Matros Karlson,Jakobsen, alle 3 fra Sverige, 
og Matros Peter Olsen fra Vixø ogJens Kristian Hansen fra Kar
rebæksminde, er der aldrig set eller hørt fra siden Eksplosionen. 

Vi ventede paa samme Sted, indtil det blev Dag for om muligt 
at faa Øje paa Anden Styrmandens Baad, men forgæves, og ro
ede saa hen til Ulykkestedet, der var et Bøsseskuds Afstand fra 
os. Det var let kendeligt, for Havet var ligefrem bedækket med 
Træsplinter og Stumper af Stearinlys; det eneste vi saa, der var 
helt, var Enden af en Fustage [beholder]. Skibet var naturligvis 
sunket. Flere paastod, at de i det Øjeblik Dynamiten sprang, saa 
Skibet brække i to Stykker, hvoraf Agterstavnen sank sidst. 

Vi fik nu en Mast rejst og noget Sejldug stillet op som Sejl og 
satte Kursen efter Kapstaden. Da det var gjort, forkyndte Styr
manden Frokost, en langede Beskøjter ud, en anden Vand og 
Styrmanden Smør med et Stemmejern. 

Vi skiftedes til at sove, men Pladsen i Bunden af Baaden var 
saa trang og ubekvem, at vi, ligesom de gigtsvage, fik Hold i 
Lemmerne. Saaledes gik det til Søndag Middag den x. December; 
da blev det stille. Styrmanden sagde derfor: »Tag jer Middags
mad, men spar paa Vandet, og naar I er færdige, skal I til at ro, 
saa vi kan komme fremad, imens det er godt Vejr, for vi taaler 
ingen Storm.« 

Vi var just færdige, da en udbrød: »Der er en Albatros.« Han 
rejste sig nu op for bedre at se: »Nej, det er Anden Styrmandens 
Baad.« Jeg stillede mig op imod Masten og kunne da se, det var 
de øverste Sejl paa et Skib, som just var synlige over Horisonten. 
En, to, tre var Sejlene nede, og Aarerne lagt ud, en ekstra Drik 
Vand uddelt, for nu gjaldt det om at naa Skibet, inden der kom 
Vind. Kaptajnen fulgte straks vort Eksempel og har nogen brugt 
deres Kræfter, tror jeg nok, vi gjorde det. Klokken halvtre om
trent, var vi saa nær, at vi kunne se en Baad i Nærheden af Ski
bet; vi troede det var Anden Styrmanden, indtil vi saa, at den 
var sortmalet og kom ud imod os. Det var en Hvalbaad og fra 
Hvalfangerskibets Udkigstønder havde de set os længe og anet, 
at vi var i Nød, derfor var Baaden sendt ud med Vand og Mad, 
men med Ordre til kun at give os lidt ad Gangen, for at vi ikke 
skulle dø, om vi var meget udhungrede: »Og kan de ikke selv ro 
Baaden op, saa hjælp dem.« 

Vi var meget foran, saa Hvalbaaden kom til os først. Der var 
fire Mand ved Aarerne, og en kæmpemæssig Mulat stod ved den 
svære Styreaare; de prajede os, og saa snart de hørte, vi var »all
right«, svingede de Baaden rundt og holdt ud til Kaptajnens 
Baad for at tilbyde dem Assistance. 



Det var vel imellem 3 og 4 om Eftermiddagen, vi naaede 
Hvalfangeren, efter at have ligget et Par Døgn i Baadene. Vore 
Sager, som vi havde i Baadene, var snart langet ombord, selv 
vore Baade blev løftet ind paa Dækket. 



9 • Hvalfangst 

Det var et amerikansk Hvalfangerskib, Canton, hjemmehørende i 
New Bedford, barkrigget og 226 Register Tons, med 24 Mands 
Besætning, mest Mulatter og Negre fra St. Helena. De behandle
de os med næsten overdreven Venlighed, saa vi kunne aldrig 
være faldet i bedre Hænder. En stor Søsterseng blev lavet i Stand 
neden for Storlugen i Mellemdækket i det saakaldte Blubberhole 
(Hul, hvor Hvalspækket blev lagt). Sengen havde dog en Fejl, 
den var saa smal, at de to sidste maatte ligge ved Fødderne af de 
andre. Vi fik dog en god Søvn til næste Morgen Klokken 5 og 
vaagnede ved, at der blev raabt »Whales« (Hvaler). Dette Udraab 
frembragte stor Travlhed paa Dækket og ikke mindre i Søster
sengen for at komme op og se. 

De var travlt i Gang med at fire Baade i Vandet, da jeg kom 
op; 3 blev sat ud og bemandet med 6 Mand hver, de øvrige 6 blev 
om Bord for at sejle Hvalfangeren saa nær som muligt efter Baa
dene. Baadene naaede snart hen til Hvalen, der var ude at gaa 
Morgentur uden at ane noget ondt. Først da de var ca. et Bøsse
skud i Afstand fra den, begyndte den at bruge Harens Gevær. 
Sejlene paa Baadene blev taget ned, og Jagten begyndte, idet en 
Baad roede lige efter Hvalen og en ved hver Side. Hvalen gjorde 
stadig Vendinger, saa Baadene ved hver Vending vandt lidt ind 
paa den. Efter ca. 1/2 times Forløb kom en af Baadene saa nær, at 
Kaptajnen kunne slynge det skarpe Vaaben i Hvalen. Saa snart 
denne mærkede Harpunen, dukkede den under, men kom snart 
op igen. Var Forfølgelsen haard før, blev den værre, efter at 
Hvalen var saaret og slæbte den ene Baad efter sig i Harpunli
nen. Baadene fløj afsted, uden dog at nogen af dem kunne kom
me ind at lanse Hvalen ( dræbe den med en lang skarp Lanse). Til 
sidst blev Hvalen lidt udmattet, og en af Harpunererne skød den 
en eksploderende Patron i Livet med en stor Karabin. En 
Blodsøjle som et Springvand stod op af dens Blæsehul og for
kyndte Patronens frygtelige Virkning. Den gjorde endnu nogle 
krampagtige Slag med Halen, inden den vendte Bugen i Vejret 
og døde. Harpunlinerne blev bundet sammen; med dem blev 
Hvalen halet hen langs Skibets Styrbords Side, hvor et tykt Tov 
blev gjort fast om dens Hale. En Slags Stilling med Indersiden 
fast til Skibet og de yderste Hjørner fast med Taljer oppe fra Van
tene blev firet ned uden for Skibssiden, for at Spækhuggerne 
kunne staa paa den og stikke Spækket løs paa Hvalen, der laa ne
denunder i Vandet. 
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Først blev en svær Talje fra Mastetoppen gjort fast paa den ene 
Luffe og Taljen hevet godt tot [stram] med Ankerspillet, inden 
Luffen blev hugget løs i Skulderleddet med Spækøkser, der lig
nede store Stemmejern paa lange Skafter. Med Luffen tog de en 
Strimmel Spæk omtrent en Meter bred, som blev hevet højere og 
højere efterhaanden, som den blev hugget løs. Hele Spæklaget 
rulledes af fra Hovedet til Halen i en Spiral ligesom Dækbladet 
paa en Cigar, imens Hvalen langsomt drejedes rundt i Vandet. 
Saa snart Spækket var 6 a 8 Meter over Dækket, blev en anden 
Talje sat fast paa Spækket nede ved Hvalen, og Spækket blev 
skaaret over oven for Taljen og firet ned i Lasten, imens et nyt 
Stykke blev hugget løs. Underkæben med Tungen udgjorde et 
Slæng, og Overkæben med Barderne udgjorde det sidste og 
værdifuldeste, da Barderne jo bestaar af Fiskeben, som i raa Til
stand koster ca. 9 Kr. pr. Pund og bruges til Korsetstivere m.m. 
En stor Hval kan have over rooo Pund Fiskeben. Denne Hval 
var kun lille, mente Folkene, men heldigvis en Sydhavs Rethval 
(Bardehval). Da Spækket og Barderne var ombord, blev Krop
pen gjort løs og givet til Pris for den store Masse Søfugle, der var 
lokket sammen til den store Fællesspisning. Paa Fordækket var 
to store Kobberkedler indmuret i en Ramme, saaledes at der var 
et Mellemrum imellem Ildstederne og Dækket; dette Mellem
rum blev fyldt med Vand for at hindre Ildebrand. Paa den ene 
Side af Kedlerne var en stor Kobberbeholder med Si til at klare 
Olien, efterhaanden som den blev smeltet af, og paa den anden 
Side var der en lignende Beholder til Greverne. 

Spækkongen og Spækdronningen iført deres fulde Skrud, en 
gammel Skjorte og et Par Bukser, hvor Benene var skaaret af 
ovenfor Knæene. Kongen førte som Vaaben en Slags Spade, 
hvormed han nede i Lasten huggede Spækket af i Strimler paa en 
Haandsbredde, som Spækdronningen smed op paa Dækket, saa 
det klaskede, med en Stang med en Jernspids. Oppe paa Dækket 
blev Spækket lagt i en lang Kasse og skaaret i Skiver, omtrent 
som Stegeflæsk, med en Kniv, der meget lignede en gammel 
Hakkelseskniv, før de blev kastet i Kedlerne og smeltet af. Gre
verne brugtes til Brændsel og Belysning; en Klump Grever 
brændte i en Trefod med Ild i og belyste det hele med en ben
galsk Belysning, samtidig med at det udbredte en stærk Duft 
over hele Skibet. Selve Asken under Ildstederne blev omhygge
ligt samlet og senere brugt til at vaske Skibet rent, da det er kraf
tigere end Soda til at tage Fedtpletter af. Det varede et Døgn at 
smelte Spækket af. Olien blev fyldt paa Tønder i Bunden af La
sten; derefter blev Barderne taget ud af Overkæben og Kødet 
skrabet af, for at det ikke skulle gaa i Forraadnelse. 

Naar et saadant Hvalfangerskib kan fange 3 Hvaler paa hver 
Tur, der varer et halvt Aar, regnes det for en god Forretning; 
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dette var den anden Hval paa denne tur. Efter hver Tur sejlede 
de til St. Helena med Olien og fik Vand og Proviant igen. Saa 
snart Hvalen var flænset, satte Kaptajnen Kursen efter Kapsta
den for at bringe os i Land, men Fredag den 6. December 1889 
blev det stille, saa Skibet ingen Steder kom; vi saa da Taffelbjer
get meget tydeligt, skønt vi var ca. 30 Sømil ude. Vor Kaptajn 
ville derfor, vi skulle sætte Baadene ud og selv ro Resten af 
Vejen, det ville Hvalfangerkaptajnen ikke tillade i Førstningen; 
men i Betragtning af hans kostbare Tid og Frygten for hans 
Mandskab skulle rømme i Kapstaden, gav han dog efter, og vi 
forlod de gæstfrie Folk Klokken 3 om Eftermiddagen og gav 
dem et velment tredobbelt Hurra til Afsked. 

Hvalfangerne ville beholde mig og 5 Mand og mente, det ville 
være en god Fremtid for mig. Skibet gav Kosten, men ellers blev 
Udbyttet delt i 150 Dele, deraf fik en Matros fuld Part, den der 
harpunerede Hvalen fik en Ekstrapart, ligesom der var Beløn
ning for den, der saa Hvalen m.m. I Mangel paa Hvaler blev der 
ogsaa gjort Jagt paa Springerne (de ligner Marsvin), de gav kun 
lidt Olie, men Kødet kunne spises. 

Der var høj Dønning, saa vi naaede først ind til Kapstadens 
Havn næste Morgen ved 4 Tiden. Kaptajnens Baad trak vi op 
paa et Slæbested for at den ikke skulle synke, naar den ikke 
stadigvæk blev øst læns. Der kom straks en Politibetjent, og han 
raadede os til at gaa op til Sailors Home (Sømandshjemmet). Det 
fandt vi ogsaa og satte os paa Bænke uden for; vi var jo trætte af 
de 13 Timers Roning og havde kun faaet en Taar Vand siden fo
regaaende Dags Middag. Endelig slap Kaptajnen da ind og kom 
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med den Besked, at vi snart skulle faa Kaffe og foreslog os at gaa 
ned til Havnen efter vort Tøj, imens Kaffen blev færdig. Som 
sagt saa gjort; vi fik dog knapt fat i Tøjet, før Politiet kom og 
forbød det. Tøjet skulle først toldvisiteres, og Toldvæsenet kom 
først Klokken 9. Vi luskede saa igen op til Sømandshjemmet for 
at faa Kaffe, men nej, de drak ikke Kaffe om Morgenen, men spi
ste Frokost Klokken 8. Naa, der var jo ikke andet for end at ven
te paa Bænkene udenfor. Vi blev slet ikke lukket ind; nogle 
Bladreferenter kom til og trakterede med Øl, dermed gik Tiden. 
Frokosten var god, og siden blev vi godt behandlet. Søforklarin
gen gav ingen Oplysning om Ildens Opkomst, kun sagde Rets
formanden, at Dynamit ikke eksploderede i Ild, men brændte 
som Kul, det eksploderede kun ved Stød. Dertil svarede Styr
manden: >8"a, Deres Højærværdighed, vi saa nu, hvordan det eks
ploderede.« Dommeren rystede paa Hovedet og mumlede: »Ja, 
Dynamitten var maaske ikke kemisk ren.« 

Forliste Søfolk har Krav paa fri Hjemrejse, men vort Tab af 
Tøj og Tid var allerede stort nok. Hyren ophører, saa snart Ski
bet forliser; den Tid, der gik i Baadene, paa Hvalfangeren og til 
Søforklaring, fik vi ikke noget for; det gjaldt derfor om at faa en 
Hyre igen. 



10 • BrigantinenMaria's Forlis 

Den 17. December 1889 mønstrede jeg og den førnævnte Nord
mand, Karl Johansen fra Frederiksvern [ nuværende Stavern, der 
ligger 10 km syd for Larvik i Norge], med en Brigantine Maria 
hjemmehørende i Kapstaden, ført af Kapt. J. Giese fra Rostock. 
Vi var ialt 7 Mand, og Skibet laa og lossede Sukker fra Mauritius. 
Kokken var en gammel Tysker. Maden var god nok, men vi fik 
aldrig Smør eller Margarine. Det varede noget at vænne sig til en 
tør Kiks til The eller Kaffe med I Stykke salt Kød eller Flæsk til. 
Fisk var der nok af til Tider. Julemorgen var der en Stime Hest
makrel i Havnen, de stod saa tæt, at Karl fiskede over 100 før 
Frokost. Det er en meget tør Fisk, som man hurtig bliver ked af, 
men der fiskedes ivrigt efter den. Havnemundingen blev spærret 
med et Net og et andet Net trukket under Fiskestimen; et saa
dant Dræt gav en vældig Mængde Fisk, men der skulle ogsaa en 
Del Folk til for at betjene Nettet med lange Tove. 

Efter Udlosningen fik vi noget Stykgods og leverede det paa 
Afrikas Vestkyst i Orange River, Kei River, Paternoster m.fl. 
Pladser og lastede igen tørret Fisk (Snoog) i Bundter a 100 Pund. 
Vi fik 1800 Bundter, som skulle til Port Louis paa Mauritius. 
Disse Fiskepladser var ret øde, og Landet saa ogsaa øde ud. 

Den 9. Januar 1890 satte vi Sejl og forlod Paternoster, alt var 
som sædvanligt ombord. Kun bemærkede vi, at Kaptajnens 
Tænder ikke godt kunne bide en Snaps over, og for det meste 
maatte hans Lærke synge baade Morgen- og Aftensang for ham. 
En Eftermiddag jeg havde Vagt, skyllede Regnen ned i 
Strømme; der var ikke megen Vind, men vi var i Det Indiske 
Ocean, Øst for Madagaskar. Jeg fik den Ide, at der var Ugler i 
Mosen og lod Karl kalde paa Kaptajnen. Han kom ogsaa op, og 
vi gik i Gang med at bjerge Sejlene, men blev ikke færdige, før 
Vinden var over os med Orkanstyrke. Heldigvis blæste et Par 
Sejl i Stykker, Resten fik vi bjerget, uden at der skete anden Ska
de. Det varede dog ikke ret længe, inden Aften var det moderat 
Vejr med Sydøst Passat. 

Om Aftenen den 14. Februar 1890 havde Karl og jeg Frivagt 
fra 8 til 12. Vi var ikke langt fra Mauritius, Fyret paa Flat Island 
havde været synligt siden Kl. 61/z Aften. Det bliver tidligt mørkt 
i Troperne, og Overgangen fra Dag til Nat gaar hurtigt, fordi So
lens Bane gaar saa lodret ned imod Horisonten. Just før vi krav-

95 



lede ind i Køjen, ytrede Karl: »Jeg ved snart ikke, om jeg vover at 
gaa i Køjen, for der sker en Ulykke i Nat.« Han blev ved saa 
længe med sin Snak, at jeg kravlede ud og tog et Par Bukser paa; 
det hænder jo, at Folk har en Forudanelse om, naar der forestaar 
noget ondt; vi beholdt saa Tøjet paa og kravlede i Køjen. Et 
Kvarter før elleve vaagnede vi ved et voldsomt Stød efterfulgt af 
flere andre. I det samme kom en Mand løbende og raabte »on 
Deck« (paa Dækket). Vi for op og fik en Braadsø over Hovedet, 
saa snart vi aabnede Nedgangskappen. Fra Dækket saa vi, at Ski
bet stod fast paa et Stenrev ved Gabriel Island, og at Søen 
brækkede rundt omkring Skibet og over det hele Tiden. Der blev 
givet Ordre til at sætte Baade i Vandet; jeg firede derfor Over
mærssejlet ned for at bruge Faldet som Talje ved Forenden af 
Baadene, der stod inden i hinanden paa Storlugen. 3 Gange 
forsøgte jeg at hugge Taljen i Baaden, men blev hver Gang skyl
let bort af Søen, for jeg var paa Læ Side, og det var kun ved at 
give Slip paa Taljeblokken og holde fast med begge Hænder, at 
Søen ikke rev mig overbord. Karl hang oppe i Læ Fokkevant, og 
de øvrige var Agter for at fire Storsejlet ned og faa fat i Klofaldet 
til at løfte Agterenden af Baadene med. En havde dog faaet Tid 
til at skrue Baadsurringerne løse. De bestod af to Bomme lagt 
tværs over Baadene og med Jernstænger skruet ned til Ringbolte 
paa Dækket. Fjerde Gang havde jeg lige faaet fat i Baadene igen, 
da en Braadsø væltede begge Baade ud af Klamperne og ned over 
mig. De laa paa Læsiden af Dækket med Kølen opad. Karl raab
te, at jeg var gaaet overbord, men Styrmanden ilede dog til og 
forsøgte at løfte Enden af Baadene med en Aare. Men inden han 
fik noget gjort, strakte et Slag i Hovedet af Mærsefaldsblokken, 
der hang og slingrede, ham bevidstløs til Dækket. Inde under 
Baadene, hvor Hunden og jeg var indespærret, var Stillingen og
saa kritisk, for der var fyldt med Vand paa Dækket og kun lidt 
Luft oppe ved Kølen. Jeg forsøgte at løfte Baadene, men dertil 
slog Kræfterne ikke til, pludselig forsvandt Hunden. Jeg var klar 
over, at den havde fundet en Aabning, den kunne slippe ud af; 
endelig kom jeg ogsaa ud imellem Baadens Stævn og Skan
seklædningen. Da Styrmanden kom til Bevidsthed, forsøgte vi at 
løfte den store Baad, som laa øverst, op paa Storlugen. Skibet 
krængede dog saa meget til Styrbord, at det var umuligt; det gik 
lettere at vælte Baaden over Siden. Den kom ogsaa godt i Van
det, men i næste Minut blev den fyldt med Vand, knustes paa 
Klipperne og forsvandt. Der blev saa givet Ordre til at sætte Jol
len ud. Vi skød den ud over Lønningen ligesom den første, men 
den faldt med Kølen opad. Vi halede den dog saa langt agter ud 
til Laaringen, som vi kunne, for der var dybere Vand. Kaptajnen 
gav nu Ordre til at lade Bagbords Anker falde, for at Skibet ikke 
skulle glide ned af Revet og synke paa det dybe Vand. Just som vi 



var kommet forud, raabte Kaptajnen, at en skulle komme hen 
Agter, for Jollen var kommen paa ret Køl igen, men var halv 
fuld af Vand. Jeg tog en Tovende om Livet og ville til at springe 
ned i Baaden for at øse den læns og kaldte derfor paa Kaptajnen, 
for at han skulle holde fast i Linen, jeg havde om Livet. Vi ind
saa dog, at det ville være umuligt at øse ud, saa rask som det slog 
ind, for hver Sø slog over den. Vi ville derfor sætte en ekstra 
Fangline paa den, om den anden skulle gaa i Stykker, da Baaden 
tog meget haardt i den. For i det ene Øjeblik var Baaden ved Ag
terenden af Skibet og i det næste Midtskibs. Vi havde lige faaet 
en ny Manilatrosse frem, da Fanglinen brækkede og Baaden et 
Øjeblik efter knustes paa Revet. Dermed var det sidste Middel til 
at komme bort fra Vraget forsvundet. 

Kaptajnen gav nu Ordre til at kappe Masterne overbord, da vi 
hvert Øjeblik frygtede for, at de skulle falde ned og knuse os. Det 
gik dog ikke saa let, som vi troede; alle Vant og Tove paa Bag
bordsside af Fokkemasten var kappet, før et voldsomt Bump i 
Skibet bragte Mærse-Bram- og Røjlstang med tilhørende Sejl og 
Ræer til at gaa overbord og tog Storstangen med; men Fokkema
sten blev staaende, saa vi maatte hugge den halvt igennem, før 
den faldt overbord. 

Stormasten fik samme Kur; der maatte ogsaa hugges en Kærv 
ind, før den faldt og knuste Lønningen. Imens jeg huggede i Ma
sten, sendte Kaptajnen Styrmanden ned med en Økse, for at han 
skulle hjælpe, uagtet der ikke var for megen Plads til en ad Gan
gen imellem Pumpen og Vandfadene, hvor Masten stod. Kaptaj
nen skældte, men Styrmanden var dog klog nok til at forstaa, at 
vi ikke kunne bruge to Økser i saa lidt Plads uden at hugge hin
anden, da det desuden kneb med at holde Fodfæste, naar Søen 
brød over. 

En Blikpetroleumsbiks blev fyldt med Papir og overhældt 
med Terpentin, for at det rigtigt kunne blusse og blive bemærket 
i Land. Kaptajnen gav nu Ordre til at gaa ned i Halvdækket efter 
en Daase Paraffin (Terpentin). Lugerne tog jeg af, da Nedgangen 
var i Rorhuset, for at kunne komme ned i Halvdækket. Kaptaj
nen bød mig at kaste Lugerne overbord, efterhaanden som jeg 
tog dem af. Da jeg straks saa, at han var fuld, blev Ordren ikke 
efterkommet. Styrmanden kom nu til og passede paa Lugerne, 
imens jeg fik Hold i en Kiste Petroleum og bragte den op paa 
Dækket. Men Kaptajnen var rasende over, at det ikke var Ter
pentin, som det var umuligt at finde i Mørket. Desuden laa Ski
bet saa stærkt over paa Siden, at det hele var ramlet sammen i 
Læ, og endnu mere rasende blev han, fordi vi lagde Lugerne paa 
igen i Stedet for at kaste dem overbord. Petroleumskisten blev 
baaret ned i Kahytsgangen for at have den rede, da Søerne som
me Tider slukkede Blusset, som vi havde staaende paa Agterlu-
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gen lige ovenfor Kahytsdøren, og blev holdt fast af to Mænd 
med et stykke Tov om Daasen, der jo var ret varm. Hver Gang vi 
hørte Søen begynde at bryde til Luvart, blev der hældt Petro
leum i Baalet, saa Flammerne slog højt op og ofte af Vinden blev 
kastet ud til Siden. Det mærkede vi ikke stort til før næste Dag, 
da Solen kom. Det viste sig, at vi var fulde af Brandvabler i An
sigtet, paa Halsen, Armene og langt ned paa Brystet. 

Kaptajnen kom nu slingrende op paa Dækket med en Revol
ver og pegede snart paa den ene og snart paa den anden og truede 
med at blæse vore Hjerner ud. Vi greb, hvad der var næst ved 
Haanden, Skedeknive og Økser. Jeg underrettede ham hurtig 
om, at han var dødsens, hvis han viste sig paa Dækket. Han blev 
saa betuttet, at han glemte at skyde og får ned i Kahytten, men vi 
var jo ikke sikre imod at faa en Kugle, naar vi skulle ned i Ka
hytsgangen efter Petroleum. Omsider begyndte Dagen at gry 
frem, saa vi kunne se lidt af forholdene. Læsiden af Skibet var 
brækket, imellem Dækket og Skanddækket var der en Aabning 



flere Favne lang og saa vid, at en Mand kunne stikke et Ben ned i 
den. Skibet var fyldt med Vand og totalt Vrag. 

Endnu før det blev Dag, kom Kaptajnen, der havde sovet i 
Kahytten i flere Timer, farende op og bød os at kaste Blusset 
overbord. Jeg nægtede at gøre det, før det blev Dag. »Vil du ikke 
gøre det?« Skreg han igen. »Nej, ikke før det bliver Dag.« Han 
sprang nu til og sparkede Biksen med Ilden ned, saa Ilden laa og 
brændte paa Læsiden af Dækket. 

Inde paa Fyrtaarnet var Fyrmesteren om Natten blevet 
vækket af en Fyrpasser, en indisk Kuli, der i højeste Rædsel med
delte, at der var Spøgelser paa Revet, der var nemlig før strandet 
et Skib paa dette landløse Rev. Med Kikkerten kunne han dog 
nogenlunde se, hvad det var, og lod Baaden gøre klar. Omtrent 
Klokken 6 naaede Redningsbaaden ud til Revet, men maatte ro 
uden om det og ankre et Stykke til Luvart og saa fire Baaden ned 
paa Prajehold, for Maria stod paa Luvsiden af Revet, derfor var 
Braaddet saa haardt. I Stedet for at være Fyrmesteren tak
nemmelig for Hjælpen, begyndte Kaptajnen straks at skælde dem 
ud paa en saa uforskammmet Maade, at det ikke kan gengives 
her. Han ville heller ikke bjerges af Baaden og forbød os haardt 
at gøre klar til samme. Det eneste, han ville, var at sende et Tele
gram til Port Louis efter en Slæbedamper. Forbitrede over en 
saadan Behandling, ville Fyrmesteren ro i Land igen. Jeg raabte 
derfor over til dem om at komme lidt nærmere, for jeg ville for
lade Vraget, da der intet var at gøre. Kaptajnen, der stod ved Si
den af, ytrede: »Jeg troede ikke, du var saa taabelig,« men han 
vovede ikke at forhindre mig, da jeg stod med Kniven i Haanden 
og skar Benene af mine Underbukser. Alt andet maatte jeg kaste 
for at kunne svømme op imod Søen ud til Baaden, da den kom 
saa nær som muligt. Det lykkedes ogsaa. 

Da Baadføreren hørte, at der var flere som ville frelses, blev et 
Bræt med en Line paa, firet ned i Nærheden af Vraget, Baaden 
laa jo til Luvart af Vraget. Det eneste Sted, hvor den kunne kom
me i Nærheden af det for de undersøiske Klipper. Da de om 
Bord fik fat paa Linen, bandt Karl den om Livet og firede sig 
ned i Vandet, medtagende en Line fra Vraget. Han blev halet 
igennem Brændingen, da han ikke kunne svømme. Han naaede 
dog Baaden i god Behold. Camille, en Kuli fra Bourbon, og Styr
manden, der var fra Mauritius, blev bjærget paa samme Maade. 
Linen blev igen halet ned til Vraget, men Kaptajnen tvang med 
Revolveren John til at kaste den los, saa ikke flere kunne blive 
bjærget fra Vraget. 

Baaden roede derfor ind til Flat Island med os, og en Del 
Mennesker var forsamlede for at se os. Vi var forresten nok 
værd at se paa, for Styrmanden havde kun Skjorte og Buks.er paa, 
Camille ligeledes, Karl baade Skjorte, Bukser, Hat og Støvler 
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paa, og jeg havde et Par Underbukser uden Ben. Stewarden paa 
Øen gav os derfor r Skjorte, r Par Bukser og en Trøje, men intet 
Hovedtøj, saa vi maatte tigge Lommetørklæder at binde om Ho
vedet, for nogenlunde at holde de brændende Solstraaler borte. 
Dernæst fik vi en Kop varm The, og det gjorde godt oven 
paa. 

Søerne brød stadig over Vraget, og det varede ikke længe, før 
vi kunne se de 3 paa Vraget staa og vinke, men Fyrmesteren ville 
ikke gaa ud mere. Ved Middagstid kom et Dampskib fra Mauri
tius. Da de ingen Redningsbaad havde med, maatte Rednings
baaden fra Flat Island ud igen med Fyrmesteren til at styre og os 
fire, der nylig var bjærget, til at ro for om muligt at bjærge de 3, 
som endnu var paa Vraget. Damperen slæbte Baaden ud til Lu
vart af Revet og gik saa et Stykke bort, imens vi gik Revet saa 
nær som muligt og ankrede. En Line blev bundet paa et Red
ningsbælte og vi forsøgte at faa det til at drive ned til Vraget. 
Kaptajnen hang i Storskødet ude over Skibets Agterende klar til 
at gribe Redningsbæltet, og var heldig at faa fat i det; men fik 
nogle Knubs paa Stenene og slugte en Del Vand, inden vi kunne 
naa at faa ham halet ind i Baaden. Han havde bragt en tynd Line 
med, hvormed Redningsbæltet igen kunne hales over til Vraget. 
To Sække med Tøj blev gjort fast til Redningsbøjen, men de saa 
først forsent, at de havde glemt at gøre den tynde Line fast, og at 
Forbindelsen var afbrudt. Vi maatte igen forsøge at faa Red
ningsbæltet til at drive ned til Vraget med Linen: mange Forsøg 
mislykkedes. Til sidst fik John dog Tag i Linen og blev halet ud 
til Baaden; han fik dog mange Rifter paa Kroppen ved at blive 
halet hen over Revets skarpe Sten, for han var helt nøgen. Ste
warden (der var Kok og passede Provianten) var trukket i 
Søstøvler, Stortrøje, stort Forklæde om Halsen og et Red
ningsbælte om Livet, og var nu den sidste og meget utaalmodig. 
Han kravlede ned og hang i Storskødet over Vragets Agterende, 
uagtet vi raabte til ham om at kravle op igen og vente til Red
ningsbæltet drev hen i Nærheden af ham. Han var dog døv paa 
begge Ører, Følgen kom hurtig, en Braadsø rev ham løs, før 
Redningsbæltet naaede ned til ham, og vi troede, han var væk, 
for det var en ældre Mand. Tilskuerne, som stod inde paa Klip
perne i Land, gjorde dog Tegn om, at han var kommet over Re
vet og drev i Læ paa Rednings bøjen. Ankertovet blev kappet i en 
Fart, og vi skyndte os at ro om til den anden Side, hvor vi fiskede 
ham op i god Behold, - sammen med en vældig »Bjørn«. Det 
første, han sagde, var: »I skal se at komme ombord, der er Drik
kevarer nok,« og stolt fremviste han en Natkikkert, han havde i 
en Snor om Halsen, halede en halv Kasse vaade Cigarer op af 
Lommen, og et gammelt Borsving havde han paa Brystet. Det er 
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vel nok Tøjet og alt det Ragelse, der har friet ham for at blive 
knust imod Klipperne. 

Saa snart han var i Behold, forkyndte et Hurra fra Land, at de 
havde set den sidste Mand var bjærget. 

Kaptajnen begyndte selvfølgelig igen at skælde paa Fyrmeste
ren. Jeg stoppede saa hans Hoved ind under Toften og holdt det 
fast med Benene og lovede ham Slikkerier, om han mukkede et 
Ord. Det var et Sprog, han forstod. 

Søndag Morgen var det omtrent stille, endskønt der var en del 
Sø, saa vi besluttede at ro ud til Vraget og om muligt redde vore 
Papirer og lidt Tøj. Vi roede igen ud til Luvsiden af Revet og ka
stede Anker som før. Jeg fik et Redningsbælte og en Line om Li
vet og ventede, til der var smult Sø, og var saa heldig at naa ned 
til Vraget og faa fat i Storskødet, der endnu hang ud over Agter
enden, og at komme op paa Dækket. Der bandt jeg en Sæk Tøj 
paa Linen og lod dem hale ud til Baaden. Det lykkedes 3 Gange, 
4. Gang var Kaptajnens Kuffert paa, men Linen fik fat i et Ko
ralrev og kunne hverken hales frem eller tilbage, men maatte 
kappes. Jeg besluttede derfor at opgive videre Forsøg, da Vinden 
friskede op, og Søen blev højere. Jeg gik ned i Kahytten, hvor 
mine Papirer var lagt paa Bordet i Spisekammeret, men de var 
borte, Dækket (Gulvet) var i Stykker, og Søen, der slog op fra 
neden, havde vasket alting ud. Skibsdagbogen laa paa Kahyts
bordet, den svøbte jeg ind i Styrmandens Olietøj og bandt fast 
paa min Ryg. En del Saltvand, jeg havde slugt, frembragte en 
stærk Tørst; der var dog i Hast ikke andet drikkeligt at finde end 
en Flaske Citronsaft. Deraf drak jeg godt Halvdelen, for det 
læskede saa godt. 

Jeg maatte fire mig ned i Brændingen paa Klipperne for at faa 
fat i Linen med Redningsbøjen, men Søen brød saa haardt, at jeg 
stadig maatte lade Linen glide i Hænderne, indtil jeg fik fat i 
Redningsbæltet, og blev af hver Sø kastet imod Stenene; men 
slap dog endelig ud til Baaden uden anden Skade, end at mine 
Fødder var opskaaret af de skarpe Sten, og den ene Stortaa var 
brækket tilbage. Hvor længe jeg laa i Braaddet, ved jeg ikke, men 
Tiden var lang for mig. Vi roede derpaa i Land, og hvert Øjeblik 
brækkede Søen Stykker løs af Vraget, og Søen skyllede stadig hen 
over det, saa det, som vi reddede, var mer eller mindre øde
lagt. 

Flat Island var Kolerastation for Mauritius. Der var i Øjeblik
ket omkring 600 Mennesker internerede i en Lejr paa den anden 
Side af Øen, der omtrent var paa Størrelse med Saltholm. Det 
meste af Øen var flad, men Fyrtaarnet stod højt paa Kanten af et 
gammelt Vulkankrater, 300 Fod højt, hvoraf Havet havde bort
skyllet omtrent Halvdelen. Midt paa Øen var et lille Hul ned 
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mellem Stenene, og man kunne følge det underjordiske Flodleje 
et Stykke til begge Sider, indtil de var tilstoppede med Sand. 

Vi blev indlogerede i et Træhus for bedre Folk og fik hver Dag 
udleveret Brød og Madvarer og maatte saa selv tillave det. Ma
den kom med Damper fra Mauritius og blev lagt i en gammel 
Hulk (udrangeret Skib), der laa for Anker imellem Flat Island og 
Gabriel Island, hvor det saa blev hentet med Baaden. Alt Sam
kvem med Omverdenen var forbudt. Soldater med skarpladte 
Geværer var klar til at skyde enhver, der trodsede Forbudet. 

De første Par Dage skyede vi Baraklejren, men der var ret liv
ligt. De døde blev begravet om Formiddagen, og de levende dan
sede og sang om Eftermiddagen og Aftenen. Det var mest in
diske Kulier, der ikke stillede Fordringer og var glade for fri 
Forplejning, saa længe det varede. 

Efter 14 Dages Forløb blev det os tilladt at komme over til 
Port Louis paa Mauritius for at afgive Søforklaring. Det var lige 
i Regntiden, den usunde Aarstid, hvor vi blev indlogeret paa 
Sailors Home. Næsten hver Dag blev nogle Søfolk bragt paa 
Hospitalet, og selv store stærke Folk bukkede under for Feber
sygdomme. Hver Dag fik vi en fed fersk Suppe til Middag, det 
varede da heller ikke mange Dage, før jeg fik stærk Diarre med 
Blodgang. Det ene Øjeblik svedte jeg voldsomt, og kort efter ry
stede jeg af Kulde og tabte Kræfterne. Kaptajnen ville have snydt 
os Afregningen fra, men den engelske Konsul tog mit Parti, fik 
Afregningen og gemte den for mig. Jeg blev heller ikke kaldt ind 
som Vidne ved Søforhøret. Efter Anvisning <Opfordring> af en 
Kammerat gik jeg ind paa Apoteket og forklarede, hvad jeg fejle
de og spurgte, om de kunne give mig et Middel imod det. - Jo, 
det havde de nok, hvor meget jeg ville betale for det? Noget be
tuttet over dette Spørgsmaal, svarede jeg 2 Rupe, og der blev 
straks lavet en Flaske Mixtur af mange forskellige Dele, hvoraf 
der skulle tages I Spiseskefuld 3 Gange om Dagen. Det smagte af 
Kanel og hjalp ogsaa, men det var svært at faa den fede Mad ned, 
der serveredes paa Sømandshjemmet. Jeg gik derfor hver Dag 
hen til en Hindu paa Torvet og drak en Liter Mælk. 

De plagede mig for at tage Hyre med en stor amerikansk Bark 
som Anden Styrmand, men jeg var for mat oven paa Feberen til 
at turde paatage mig en saa streng Tjeneste med en syg og daarlig 
Besætning. Den engelske Konsul sendte saa Karl og mig med 
SIS Dunbar Castle via Kapstaden til London. En kæmpestærk 
Neger, der ogsaa havde et Mellemværende med Kaptajn Giese, 
der havde holdt ham fængslet den Tid, Skibet laa i Havn, for at 
han ikke skulle desertere, skulle ogsaa med. Konsulen lovede at 
betale for os begge, og dermed var den Sag i gode Hænder. 

Dunbar Castle havde bragt 300 Passagerer fra London til Kap
staden. De fleste ville op i Kimberley og Johannesburgs Dia-
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mantminer i Transvaal, det var jo for en stor Del Eventyrere, 
som Regeringen havde svært ved at holde Styr paa. De bød 8 [, 
om Maaneden for dem, der ville gaa ind i det ridende Politi; de 
søgte ogsaa at hverve Mandskabet fra British Monarch. Jeg tror 
dog, ingen lod sig lokke. Kuglerne fløj lidt frit ved Diamantmi
nerne, og i den usunde Tid døde Folk som Fluer; de gik raske ud 
om Morgenen og blev begravet om Aftenen, og kun faa af dem, 
der overlevede det, samlede lidt Velstand, saa de kunne flytte til 
sundere Egne. 

Til Passagererne var der Opvartere og et stort Service. Det 
havde de faaet vasket af, men ikke stuvet bort; det stod i Stabler 
paa nogle lange Borde, der stod tværskibs og heller ikke var sur
ret fast. Det blev snart opdaget, for aldrig saa snart var Ankeret 
faldet i Port Natal, før Skibet laa tværs i Dønningen og slingrede 
stærkt. Bordene rovsede fra Side til Side ind imod Skodderne af 
Passagerkamrene, og hver Gang de tørnede op, ramlede Stabler 
af Stentøj med store Brag paa Gulvet. Den gamle Hovmester 
søgte forgæves at faa Opvarterne til at staa op og hjælpe med at 
bjærge noget af det; de svarede blot, at de kom, naar det blev Ar-



bejdstid om Morgenen. I et af Kamrene var nogle Abekatte luk
ket inde; de havde af Skræk revet en Mængde Køjetæpper ned 
paa Gulvet; i et andet Kammer var stillet en Mængde Potter paa 
Gulvet, de for rundt saa længe, at de alle mistede deres eneste 
Øre. 

Det kunne harme os som Sømænd at se al den Ødelæggelse, 
hvoraf det meste, maaske alt, kunne være undgaaet, om de havde 
vist en lille Smule Interesse for deres Gerning. Vi turde som Pas
sagerer ikke gribe ind i Begivenhederne. Skibet anløb ogsaa East 
London og Port Natal paa Afrikas Østkyst, før det kom til Kap
staden. Hver gang ankrede Skibet paa Reden, Havnene var den
gang for smaa til det forholdsvis store Skib. Da Skibet havde en 
stor Besætning, ca. 80 Mand ialt, og kun 13 Passagerer, blev vi 
ikke forlangt til Arbejde paa Dækket, hvad Søfolk, der sendes af 
»Board of Trade«, er pligtig til. En anden Sag er, at vi altid frivil
lig hjalp dem med Sejlene i daarligt Vejr. Skibet havde 3 Master 
og et ret stort Sejlareal med baade Fok, Mærssejl og Bramsejl paa 
Fokkemasten ligesom Thingvalla og Geiser; de var ogsaa omtrent 
af samme Tid og Type. 

Kokken fandt snart ud af, at vi ikke var bange for at bestille 
noget, og hver Formiddag hjalp vi ham. Til Gengæld vankede 
der ofte lidt ekstra Forplejning ved Siden af den ret gode Kost, vi 
fik. Dette i Forbindelse med den friske Luft drev snart Feberen 
paa Flugt og gav nye Kræfter. Paa Hjemrejsen blev St. Helena og 
Las Palmas paa de Kanariske Øer anløbet, og i April Maaned an
kom Skibet til London. Efter at have underskrevet en Attest for 
Rejsen, blev vi overladt til os selv. Jeg rejste til Parkestone og 
kom med Esbjergbaaden; det kan nok være Rugbrødet smagte. 
Jeg har tit tænkt paa, naar Folk kimser af Rugbrød, de skulle bare 
forsøge at undvære det i længere Tid; de aner i Grunden ikke, 
hvor godt og sundt et saadant Stykke Brød er. 

Det tog nogen Tid at faa de forliste Papirer erstattet med an
dre. Først skulle man have Genpart af Eksamenspapirerne og si
den Styrmandsbevis, til alt Held havde Mønstringsbestyreren i 
Port Louis givet et Bevis for Forliset af Maria. Den sammen med 
gamle Afregningsbøger gav de Oplysninger, Autoriteterne be
høvede. Mine Forældre, Søskende og Forlovede var ikke saa 
kede af Opholdet, men »det tog slut«, som han sagde, Svenske
ren, om Brændevinen. 



II • Med Fuldskib Fritz Reuter 
Rilmit Kap Horn 

Sidst i Maj gik Turen igen til Hamburg. Der var Hyrer nok med 
danske Skibe, men da det er godt for en Navigatør at have lidt 
Kendskab til fremmede Sprog, mønstrede jeg den 3. Juni 1890 
som Matros med det tyske Fuldskib (Fregat) Fritz Reuter, der var 
lastet med Stykgods og afsejlede fra Hamburg 8. Juni og var be
stemt til Valparaiso. Besætningen bestod af 22 Mand, deraf 4 
Danskere. Kaptajnen hed Rambusch. Skibet var oprindeligt byg
get som Dampskib; Maskinen og Kedlerne var senere taget ud 
og 3 fuldriggede Master indsat i Stedet. Med de fine Linier, som 
Klippertidens Skibe havde, var det en udmærket Sejler, der kun
ne løbe op til 14 Knob, saalænge Skibshunden var ren. Endskønt 
Tyskeren vil være den første til at opfinde noget nyt og forandre 
det gode gamle, var Prygl dog et yndet Pirringsmiddel, naar en 
var træg i Bevægelserne og ikke livlig nok. Dette Universalmid
del og primitive Medicin var næsten daglig Kost for de unge 
Grødhoveder, der næppe havde betraadt et Skibsdæk for at faa 
Tøjet banket. Det tog dog af efterhaanden, som de lærte, at hvad, 
der blev sagt, skulle udføres straks. Der herskede Properhed og 
Orden overalt. Ville en Dreng ryge en Pibe Tobak, maatte det 
ikke ske i Lukafet, men ude paa Dækket; det taaltes heller ikke, 
at en Dreng blandede sig i Matrosernes Samtale, og selv Letma
troser regnedes for Drenge, Standsforskellen var streng og blev 
haandhævet. Den tyske Del af Mandskabet var fra alle Egne af 
Tyskland, og en Prøjser og en Bayrer eller Hamburger stod na
tionalt ikke paa den bedste Fod med hinanden; saa det faldt ikke 
svært for os 4 Danskere, der holdt sammen som Ærtehalm, at ar
bejde sammen med dem. Dertil bidrog nogle Smaa begivenhe
der, jeg senere skal omtale. 

En Aften blev der skreget Gevalt forude, og en Mand udklædt 
som Skipper gik op paa Bakken for at høre, hvad det var. Endnu 
en Gang brøltes der: »Schiff o høy,« der svaredes: »Halløj.« »Wer 
ist das?« »Det er Neptun, som spørger, hvor I kommer fra?« 
Hamburg, var Svaret. »Hvor skal I hen?« »Til Valparaiso.« 
»Hvad hedder Skibet?« »Fritz Reuter.« »Kan jeg komme om
bord?« Der blev nu spurgt, om alt var klar til Modtagelse af Nep
tun, og da Svaret var bejaende, steg Neptun op over Forstavnen 
fulgt af andre Havguder og Haandlangere. Neptun havde Tre
fork, en Krone paa Hovedet, født Smørdaase, men senere tildan-
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net til en fin Guldkrone, et langt hvidt Skæg, der naaede til 
Bæltestedet og var lavet af Manilahamp, et Tæppe eller Sjal 
skjulte Resten af hans Majestæt, Treforken holdt han i Haanden. 
Hans Haandlangere bestod af følgende: 2 Politibetjente med tre
kantede Hatte og Træsabler af uhyre Størrelse, en Skipper forsy
net med en stor Trækvadrant til at maale Højder med og en Tragt 
som Raaber, en Styrmand med en stor Bog under Armen, en 
Rulle Søkort malet paa Lærred, en Ildtang som Passer og en stor 
Kikkert over Skulderen og forresten godt udklædt; en Doktor 
med Briller og stort Overskæg i høj Hat, Spidskjole og en Spad
serestok, som tillige tjente som Thermometer samt en Saartang, 
som Tømmermanden brugte dagligt til at trække Søm ud med; 
han havde ogsaa Ur paa. Jeg var Barber og forsynet med 3 Bar
berknive af Træ; den fineste var vel 16 Tommer lang og kunstigt 
udskaaret, det kostede 5 Mk. at blive barberet med den; den 
næste var vel 5 Kvarter lang og heller ikke saa fin, men Barbe
ring med den var ogsaa billigere og kostede kun 4 Mark. Den 
daarligste var kun 3 Kvarter lang, men velforsynet med Tænder, 
for at ingen af Gerrighed skulle lade sig forlede til at vælge den
ne, der kun kostede 3 Mark ( de indkomne Beløb skulle bruges til 
et Barselsgilde, naar vi kom i Land), samt en Potte med Sæbe
skum, der var blandet af Olie, Tjære, Kaffegrums m.m. samt en 
stor Sæbekvast. Spulebaljen (et ret stort Kar) var fyldt med 
Vand, og der var lagt et Brædt over. 

Kaptajnen tog først en Højde af en Stjerne, og Styrmanden 
regnede ud efter sin Bog, det store Lærredskort blev bredt ud paa 
Dækket, og Styrmanden satte Skibets Plads ud i Kartet og kon
staterede, at vi var lige under Linien (Ækvator), der var afsat i 
Kartet som en tyk Streg. Efter en vild Jagt fik Politibetjentene 
fat paa en af de udøbte og fremstillede ham for Neptun, der 
holdt en lang Tale til ham, der endte med: »Har du set Linien?« 
»Nej,« svarede Kandidaten. Han fik derfor Styrmandens Kikkert 
for Øjnene for at se Linien, men en Gavtyv holdt for den anden 
Ende, saa han kunne ingen Ting se. Doktoren undersøgte ham 
nu og lod, som han rettede paa hans Tænder med Tangen, og 
erklærede, at vel var han ung og klein, men i Betragtning af, at 
han var saa ung endnu, kunne denne Fejl overses. Dog fandt 
Doktoren ved at stikke Thermometeret (Stokken) ind under 
hans Armhuler, at han havde Feber i en mild Grad, hvorfor han 
anordnede et Bad. Kandidaten blev sat op paa Brædtet over Spu
lebaljen og bundet for Øjnene. Neptun langede derpaa sin Raa
ber til Kandidaten og bad ham raabe sit Navn igennem den, højt 
og tydeligt; saa snart han var godt i Gang med at raabe, blev Raa
beren hurtigt hældt fuld af Vand, saa hans Navn blev til Pu-u 
pu-u. Derefter blev det min Tur at indsæbe ham, men da det var 
uvant Arbejde, og jeg er lidt tung paa Haanden, gik Kvasten 
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sommetider forkert, saa han fik Sæbe i Munden. Efter Indsæb
ningen blev Bindet taget fra hans Øjne, og de tre Barberknive fo
revist: »Denne her er købt af en Jøde for Spotpris, da den er ube
hagelig, hvorfor det kun koster 3 Mark for dem, der vil barberes 
med den, osv.« Valgte Kandidaten en god Kniv, blev det mest 
mulige af Sæben skrabet af igen, med en daarlig blev det snarere 
tværet mere ud. Naar Barberingen var tilende, fik Politibetjen
tene et Vink og rev Brædtet væk, men passede samtidig paa, at 
Kandidaten ikke slog sig, idet han faldt bagover i Baljen. Tre 
gode Dukkerter endte Daaben. Kandidaterne blev behandlet 
ens, men Københavneren Ludvig Holberg hævnede sig ved at 
spjætte saadan i Baljen, at baade Neptun og hans Hjælpere blev 
vaade, - naa, Vandet var varmt! Efter Daaben udstedtes Daabs
attest til hver især; som Stempel lagdes en Mønt under Papiret. 
Ved at gnide oven paa Papiret med en Tinske, fremkom et Stem
pel. Disse Daabsattester gemtes for at undgaa Gendøberi. 

Tirsdag den 19. August sprang Vinden i Snevejret om paa 
Sydøst, det var god Vind rundt Kap Horn og i den svære Sejlads, 
som nu fulgte op imod den vestlige Sø. Om Aftenen sprang Styr
bords Store Undermærse Skøde (en temmelig svær Jernkæde), 
Nokken af Sejlet blev givet op og Mærseskødet skaaret ind igen, 
men nu kom det vanskelige Arbejde med at faa den sjæklet i Sej
let. Jeg sad nede i Perten uden Fodfæste for at sjækle i, imens en 
holdt i min Rem og de andre dæmpede Sejlet, - det gik godt, og 
kort efter kunne Sejlet sættes igen. 

Kosten var god og rigelig, desuagtet var Kokken og Hauschilt 
raget uklar en Dag. Hauschilt fik en Næsestyver, hvorover der 
opstod »eine kleine Priigelei«, hvilket Kaptajnen stoppede ved 2 

Tiden. Omtrent Kl. 4 havde Kokken bevæbnet sig med en Bis
mer [håndvægt], hvormed han langede store Albert (en Prøjser) 
en over Ansigtet saa uheldigt, at Krogen fik fat i Alberts Næse 
og nær havde revet den ud. Der kom hurtigt flere til, og Kokken 
fik en Dragt Klø, skønt han skreg af fuld Hals. Hans Næse var 
heller ikke paa Plads bagefter. Kaptajnen fik dog de stridende 
Parter skilt ad og truede med at lægge dem i Jern, der ikke holdt 
Fred. 

Valparaiso 3. September 1890. Valparaiso hed før paa Spansk 
Val-de-Paraiso; det er Paradisdalen, et Navn den har faaet af sin 
Beliggenhed i en frugtbar Dal. Tæt herved, lidt længere inde i 
Landet, ses Andesbjergene med ildsprudende Bjerge over 3 Fjer
dingvej høje, og et Stykke ude i Havet er der Vulkaner paa Hav
bunden. Lidt længere Syd paa herfra, regner det 4 Gange saa me
get som i Danmark, men længere Nord paa er Regn saa sjælden, 
at endog det nødvendige Vand til Mad og Drikke maa hentes 
langvejs fra. 



De fleste Skibe laa til Ankers ude i Bugten, hvor Ladningen 
lossedes i Lægtere. Firmaet Laeisz i Hamburg havde dog ladet 
bygge en Pier ud med Jernpiller ned i Havbunden, og en Morgen 
fik vi Ordre til at lette Ankrene og hale ind langs Pieren. Det var 
stille Vejr, og Stemningen var høj. Alt gik efter Opsang, og da 
Trosserne var ført ind og manet til Gangspillet paa Stordækket, 
blev Forsangeren (Chantymanden) sat op paa Gangspillet og 
sang for, imens de andre gik rundt i Gangspillet efter Takten og 
sang Kor. Vi laa til at begynde med imellem to Chilenske Krigs
skibe; de glemte rent Eksercitsen for at høre paa Sangen. Naar 
en Forsanger blev træt eller ikke kunne flere passende Chantier, 
kom en anden op paa Spillet. Det hele gik rask, og i Løbet af 
nogle Timer var det store Skib hevet ind til Pieren. 

I Valparaiso boede en dansk Skibshandler, »Don Pedro« og 
mange Tyskere. En Kammerat og jeg forsøgte en Søndag at gaa 
op til Bjergene, men naar vi var naaet op paa Toppen af et, var 
der stadig en Dalsænkning og et højere Bjerg bagved. Til sidst 
matte vi opgive vort Forehavende, men havde til Gengæld en 
pragtfuld Udsigt over Stillehavet, Bugten og Dalene og Kysten. 
Byen var næsten gemt bag Tropevegetation. 

Efter Udlosningen af Ladningen fik Skibet Ballast og et Parti 
med og sejlede dermed længere Nord paa Kysten til Pisagoa i det 
regnløse Bælte. Der kan der være Aar imellem, at der falder en 
lille Regnbyge, ikke en Gang Vand er at faa i de dybeste Brønde. 
Vand og Levnedsmidler maa hentes langvejs fra. Det eneste, der 
gror, er lidt Kaktus hist og her; de maa vel suge lidt Dug om 
Natten for at holde Livet oppe. Her nytter det ikke at arbejde 
oven paa Jorden; her maa de oppe i Bjergene grave ned til Salpe
terlaget, der netop skylder det regnløse Klima, at det ikke for 
længe siden er skyllet bort. Tidligere blev Salpeteren baaret ned 
til Kysten af Muldyr; nu har de en Jernbane, der maa gaa i Siksak 
for at overvinde den stærke Stigning. 

Salpetersækkene bliver nede ved Havnen indladt i Pramme, 
der saa sejler det ud til Skibssiden, hvor Sækkene bliver hevet op 
med Haandspil, en ad Gangen. Hver Sæk regnes til 300 Pund, og 
den første Dag var der kun en Stevedore at faa, men han præste
rede ogsaa et Arbejde, man skulle tro, var umuligt. Vi lastede 
den Dag 4 Pramme a ca. 300 Sække ved Storlugen (n50 Sække fra 
9 Form. til 61/i Efterm. ). For at det kunne gaa rask, var vi 8 
Mand til Spillet delt i 2 Hold; hvert Hold hev 50 Sække op og 
afløstes saa af det næste. Styrmanden langede Hagen ned til 
Prammen, hvorpaa Sækken blev hevet op over Lønningen, der 
blev en anden Krog med Jolle hugget i, og med den firedes 
Sækken ned i Lasten. Jollen firedes som en Bom surret over Lu
gen, Nedfiringen gik saa rask, især saa længe Sækkene skulle helt 
ned til Bunden af Skibet, at Røgen stod ud fra Bommen, og den 
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Mand, der besørgede Nedfiringen, maatte være sikker paa Hæn
derne. Nede i Lasten stod en af Skibets Folk og tog imod Sække
ne. Først blev der lavet en firkantet Forhøjning af Sække til 
Brysthøjde af en Mand, der stillede Stevedoren Ryggen imod, 
imens Manden paa Forhøjningen væltede Sækken ud over hans 
Hoved og Skuldre. I Løb bar Stevedoren Sækken hen til sin 
Plads, og med et Kast kunne han anbringe den saa nøjagtigt, at 
han aldrig behøvede at røre den med Hænderne. Men ve Man
den, om Sækken ikke kom til at ligge rigtig paa Stevedoren, det 
var knapt nok, Sprogblomster kunne gøre det; dog bar han den 
Dag alene u50 Sække a 300 Pund, ca. 172.500 Kg, uden anden Be
skyttelse mod den skarpe Salpeterlage end som en tom Sæk over 
Hovedet. Om Aftenen var hans Ryg ogsaa fuld af aabne Saar. 
Næste Dag kom der to Stevedorer, og vi lastede 2000 Sække i 2 
Luger, og 10 Mand hev dem op, - men det var en Regel, at saa 
snart en Pram var tom, havde dette Hold Mandskab fri, indtil 
den næste Lægter kom. Hele Lasten var ca. 17.000 Sække (2.550 
T.) og Fragten var vist 18/6 pr. Tons eller ca. 2,75 Kr. pr. Sæk. 

Naar man saa op mod Bjergene, blev man slaaet af de lange 
vandrette Linier, der strakte sig langs Bjergsiderne, saa langt Øjet 
kunne række. De lignede Strandlinier; Vandet maa altsaa i 
længst forsvunden Tid have staaet højere eller rettere, Landet 
har hævet sig stødvis langs næsten hele Vestkysten af Sydameri-



ka. Der er ogsaa lange Rækker Vulkaner inde i Andesbjergene, 
der som en Ryg gaar lige fra Kap Horn og helt op i Nord
amerika. 

De Lærde mener, at det er Andesbjergene, der er Skyld i de 
regnløse Egne, hvor Salpeterlejerne findes endnu og netop har 
undgaaet at blive skyllet bort af Regnen. 

Pisagua [Chile]. Der var absolut ikke noget at gaa i Land efter. 
Byens eneste Park bestod af et lille Blomsterbed paa Torvet holdt 
i live med kunstig Vanding; ellers var alt solbrændt igennem Tu
sinder af Aar. I Fritiden om Aftenen spillede Tømmermanden 
paa sin Harmonika; der blev ogsaa danset og sunget, aflagt Besøg 
paa andre Skibe, mens nogle fiskede med Kroge agnet med 
Kødstumper. Hver Aften blev Dækket nattet, overhældt med 
Vand, for at Trædækket ikke skulle tørre for stærkt ind. Jerndæk
ket fik ogsaa en Omgang, baade for at faa det rent og afkølet. 
Dette Vandsjaskeri var noget de to Svin holdt af; de havde gaaet 
løse paa Dækket, siden de kom om Bord i Hamburg, undtagen i 
daarligt Vejr, hvor de blev lukket inde i Svinehuset. Den Aften 
her nævnes, var Fiskelinerne som sædvanligt hængt op paa 
Lønningen, Grisene løb som kaade Hundehvalpe efter dem, der 
bar Vand, for at faa en Sjat med. Den forreste Gris rev Fiskeli
nerne ned: Haps, havde den næste slugt Krogene med Kødstum
perne og fortsat Løbet, indtil Linerne var rendt ud og stramme
de op, for Enderne blev altid sat fast. Hurtigt kappede jeg 
Linerne, men der var ingen, der havde Lyst til at faa fat i den 
skrigende Gris. Paa Agterkant af Storlugen inden for Reserve
rundholten var en forholdsvis beskyttet Krog, der fik jeg Grisen 
ind, satte den paa Halen og holdt den fast mellem Knæene, me
dens en Kammerat holdt et Stykke Træ i Munden paa Grisen, 
for at den ikke skulle bide, og troede dermed at have Fred til at 
foretage Operationen, men nej. Grisens Kammerat sprang rundt 
om for at komme sin Legekammerat til Hjælp; det var især mig, 
den ville bide. Krogene var paa Grund af Modhagerne ikke til at 
faa ud den Vej de var kommen ind. Øje og Line maatte nappes 
af, for at Krogene kunne tages ud i Spidsens Retning uden at 
lave videre Saar. Grisen levede længe efter og endte sit Liv [ se s. 
114] ud for Magellan Strædet. 

Fra omtrent 30° sydlig Bredde og op i Nærheden af Ækvator 
blæser det i et Bælte, der strækker sig omtrent hele Jorden rundt, 
hele Aaret fra sydøstlig Retning en temmelig frisk og varm 
Vind, hvor Luften er fyldt med Vanddampe. Fra Atlanterhavet 
blæser denne Vind ind over Brasilien og afgiver sin Fugtighed i 
Form af Regn over Brasiliens Urskove og føder de store Floder, 
eftersom Landet bliver højere ind imod Andesbjergene, og den 
sidste Fugtighed falder som Sne paa Toppene. Naar Sydøstpassa
ten fortsætter ned over Vestsiden af Bjergene, indeholder den in-
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gen Fugtighed, og de Egne, den blæser over, bliver regnløse. Paa 
denne Maade kan man overalt paa Jorden paavise Forbindelsen 
imellem Vindretningen og Regnmængden. En Ørken opstaar, 
naar Egnen ligger bag ved en Bjergkæde, der optager Luftens 
Fugtighed fra en stadig Vind. 

Naar et Skib er lastet med Salpeter og sejlklart, forestaar der 
igen et strengt Arbejde. De udlagte Varpankre skal lettes, og det 
sker fra Storbaaden. Ankerkæden lægges over en Rulle i Enden 
af Baaden og hales ind med Taljer; det er et tungt Arbejde paa 30 
Favne Vand og besørges gerne Dagen før. Paa Afsejlingsdagen 
kommer Kaptajnerne fra de andre Skibe, hver med en Baad med 
4 Mand, for at hjælpe med at hive Ankrene op og sætte Sejl; med 
dette dobbelte Mandskab gaar Arbejdet med Liv og Lyst. Sejlene 
løbes op som paa Orlogsskibe; værst er det med Ankrene, hvor 
de har de gamle Pumpespil, hvor kun et begrænset Antal Folk 
kan komme til. For at lette Arbejdet sad Chantymanden paa 
Spillets Balance og sang for. Hiv ein, hiv ein, hiv langsam ein 
osv.; saa snart Koret faldt ind, var der 8 stærkt markerede Steder 
i Melodien, hvor Spilspager skiftevis trykkedes ned, imens An
kerkæden slog Gnister i Klydset og Kæden raslede i Kædekas
sen. En saadan Hjælp til Letningen blev betalt med een eller fle
re Drinks fra Kaptajnens Side, men fra vor Side havde hver 
betalt 2 Chilenske Dollar, der var købt Vin for. Der var heller 
ikke mange tørre Steder; det gjaldt om at faa Faldene hurtigt 
tørnede og sat fast, naar Sejlene var oppe, for de fleste gav Slip 
paa en Gang. Der skete dog ingen Uheld, men de fremmede 
Folk befandt sig saa godt, at vi ikke kunne se Skrogene af Skibe
ne inde i Havnen, før de begyndte at ro ind igen. I næsten 3 Uger 
laa vi for flov Vind og Vindstille, inden vi kom ned til de vestli
ge Vinde, og i den Tid blev Skibshunden saa begroet af Snegle og 
Langhalse, at den ellers gode Sejler blev en Dødbider. 

Juleaften var Skibet i Nærheden af Kap Horn og lænsede for 
en Storm. Kokken havde sørget godt for Mad, og der var ogsaa 
lidt Drikkevarer, men hvad der ikke var regnet med, var den 
Vin, der var købt i Chile. Følgen blev, at en Del var stærkt paa
virkede og næppe var skikket til Arbejde. Derfor blev Kristian 
og jeg paa Dækket det meste af Natten for at være klar, om der 
skulle ske noget. Vi fik god Tid til at tænke paa en anden Maade 
at fejre Jul paa, men maaske de drak for at glemme og kvæle de
res Erindringer. 

Den 3. Januar 1891 passerede vi Kap Horn. Det blæste en Del, 
og Skibet slingrede stærkt i den høje Sø; det havde nær kostet 3 
Mand Livet. Fore Overmærssejlet havde været firet, for at Wil
helm kunne sætte Skamfiling i Rakket. Kl. 10 om Formiddagen 
var han færdig, saa at Mærssejlet kunne hejses igen. To af Dren
gene blev sendt til Vejrs for at klare Enderne, imens vi hejste 

III 



Overmærssejl og Bramsejl; det regnede og blæste en jævn Ku
ling. Næppe var Sejlene hejste, før det gav et Knæk til Vejrs, og 
Blokke raslede ned, og vi løb saa hurtigt som muligt agterefter, 
og først da vi troede os uden for Fare, fik vi Tid at se opefter, og 
saa da, at Fore Mærsefaldet var brækket ( den Kæde Raaen hang 
i), og i Faldet havde den knækket Fore Bramraaen lige paa Mid
ten (en »Pind« paa 48 Fod i Længde). 

Bramraaen holdtes <hang> sammen paa Midten af Sejlet og 
hang ned med begge Ender, der slog voldsomt ind mod Rignin
gen for hver Slingring, og der hang de to Drenge, Karl og Ram
holdt, og holdt sig med Møje fast for ikke at blive slynget løs og 
falde fra over 100 Fods Højde ned paa Skibets Jerndæk. En Ty
sker og jeg løb fra hver sin Side og fik Bramraaens Stumper fan
get ind til Rigningen og Drengene bjerget ned. Skaden skulle 
hurtigst muligt udbedres igen. Under dette Arbejde faldt en Mer
lespiger ned fra en Matros og traf en Dansker fra Løkken saa 
voldsomt i Hovedet, at det slog ham et Hul i Tindingen paa 11/4 

Tomme, skønt han havde en tyk Skindhue paa. Halvt bevidstløs 
sank han sammen og løb saa i Vildelse agterefter, hvor Styrman
den greb ham og førte ham ned til Kaptajnen, der forbandt Saa
ret og sendte ham til Køjs. Inden vi naaede Hamburg, var Saaret 
dog lægt, men det store Ar bliver han næppe af med. 

Imens var Over Mærsefaldet repareret, og Sejlet sat igen. Nu 
gjaldt det om at faa Stumperne af Bramraaen ned, Sejlet blev 
slaaet fra, og Bagbords Halvdel af Raaen gled uden Uheld ned 
langs Rigningen, men Styrbords Halvdel hang fast over Rakket. 
Nu gjaldt det om at faa Rakket ud og Raaen firet, inden Skibet 
hev over til Bagbord igen. Jeg sad overskrævs paa Æselhovedet 
og raabte: »Klar on deck«, og næppe var Rakket aabnet, før Ski
bet slingrede over til Styrbord, og jeg mistede Taget i Raaen og 
raabte: »Fir«, vel vidende, at kom Raaen tilbage igen, ville den 
enten slaa mig ned eller ihjel. - Heldigvis var der en god Mand 
ved Jollen; han naaede at fire saa meget, at Raaen ramte neden 
for ved Salingen, saa hele Fortoppen dirrede, men dermed var 
Faren overstaaet. 

Salpeterlastede Skibe kommer hen paa Rejsen til at slingre 
voldsomt, fordi Skibene bliver stivere og stivere, efter som Sal
peteret synker sammen. Derfor tages ofte en Del af de underste 
Sække op og lægges ovenpaa for igen at faa et mageligere 
Skib. 

Det er nu ikke saadan ligetil at styre et stort tungtlastet Skib 
under stort Sejlpres i en Storm med høj Sø med et Haandrat. 
Naar Søen løfter Skibets Agterende, og Skibet ligesom farer ned 
ad Bakke, vil Forenden dreje op mod Vinden, og Roret faar der
for en Drejning paa et Par Knager for at modvirke dette, men 
Skibet kan ligge saa haardt paa Roret, at Rorgængeren næsten 
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ikke kan holde Rattet fast eller ihvert Fald maa holde saa haardt, 
at Knoerne staar hvide paa Hænderne. Lykkes det ikke at holde 
Rattet, eller maa der fires, hvilket er en farlig Sag, da Rattet let 
tager Rovs, vil Søen, naar den naar længere frem, vælte ind over 
Dækket, men inden Søen slipper Forenden af Skibet, vil den 
dreje dette med ad Læ til og ud af Kurs; derfor skal der igen rettes 
paa Roret i Tide. Det kan mærkes paa hele Skibets Bevægelser, 
hvem der er til Rors; naar den ene er til Rors, tager Skibet 
næsten ikke en Draabe Vand over, og under næste Rortørn 
vælter Vandet over ustandseligt. Skibet skal nok holdes paa Kur
sen, men ikke haardere, end at det kan løfte sig for Søen. Med 
Tiden bliver den Rytme, Søen og Skibets Bevægelser frembrin
ger, siddende i Kroppen, som noget naturligt, dog ikke lige 
stærkt hos alle - og for de rigtige Søfolk er det en ren Sport at 
kunne ene Mand styre et Skib sikkert over Bølgerne. 

Naa, det kan ogsaa gaa galt: en Eftermiddag skulle Tømmer
manden løse mig af ved Kaffetiden, han fik Kursen og: »Pas 
man gut an, die liegt hard auf Ruder«. - »Naa, lass man los«, det 
gælder om ikke at slippe Rattet før Afløseren har godt fast og Be
nene plantet fast. Jeg var dog ikke naaet ned paa Dækket, før der 
kom et Bump og et Brøl fra Styrmanden. Jeg anede, hvad det 
var, og sprang til Rattet, der spandt vildt fra Side til Side, selv 
om Styrmanden søgte at faa fat i det; han var alt for spinkel en 
Mand til at holde Rattet i dette Uvejr. Skibet var luvet op og tog 
noget Vand over, inden det kom paa Kurs igen. Styrmanden 
hjalp saa Tømmermanden paa Benene; han laa i Læ nede ved 
Skanseklædningen. Rattet havde slynget ham over; han var en 
Del forslaaet, men havde heldigvis ikke faaet Lemmerne slaaet i 
Stykker. Der blev saa sat to Mand tilrors, indtil det blev bedre 
Vejr. 

Den 22. Januar, omtrent ud for La Platafloden, fik vi en Pam
pero. Det begyndte om Formiddagen med moderat Brise, der til
tag jævnt, saa at Styrbords Vagt havde gjort alle Smaasejl og 
Bramsejlene fast, da Bagbords Vagt, hvortil jeg hørte, kom paa 
Dækket Kl. 121/z Middag. Blandt Drengene var en fra Køben
havn, døbt Ludvig Holberg, han var ualmindelig smidig og i det 
hele en flink Gut og den første til at entre til Vejrs, naar der skul
le bjerges Sejl. Han var flere Gange blevet advaret imod at gaa 
paa Nokken af Overmærseraa. Hvorfor vil lettere forstaas af det 
følgende. Ved 3 Tiden blæste det en haard Storm af Nv. Store 
Overmærssejl slørede; Sejlet maatte fires ned og gøres fast. Lud
vig var som sædvanlig først, og førend jeg og mine Kammerater 
var naaet helt derud, fik han fat i Sideliget af Sejlet og begyndte 
at hale ind. I det samme satte Boven af Skibet haardt ned i Søen, 
og Sejlet fyldtes, og inden Ludvig kunne faa Tid at slippe, var 
han revet over Overmærseraaen og forsvandt ned imellem 
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Over- og Undermærseraaen; hans ene Ben hang nok fast et 
Øjeblik, men det var for kort til at gribe ham. Jeg troede, han var 
overbord eller laa død nede paa Dækket, men da jeg kom ud paa 
Nokken, saa jeg han hang i Undermærseperten og skyndte mig 
ned for at hjælpe ham. Han var dog allerede i Stand til at hjælpe 
sig selv med at entre ned til Dækket, hvor han sundede sig lidt 
og kom op til Mærssejlet igen, inden vi var færdige med at gøre 
det fast. 

Nu vil jeg berette om Grisens [ se s. no] Død, for det er en stor 
Begivenhed ombord og imødeses med Spænding, især naar det 
begynder at knibe med Proviant. Den første var slagtet, før vi 
kom rundt Kap Horn, og den næste skulle saa have været slagtet, 
naar vi var kommet rundt. Det blev dog ikke til noget, for Storm 
og daarligt Vejr gav andet at tænke paa, og i Passaterne var det 
for varmt til, at Flæsket kunne holde sig. Grisen var imens ble
vet stor, ca. 200 Kg, for den fik alt, hvad der var af Smuld fra 
Kiksene etc. Endelig var vi naaet op i Nordatlanterhavet, og den 
store Dag kommen; alle ville være med. Spørgsmaalet var, hvem 
der skulle tage Roret saa længe. Det blev hurtig løst; jeg tilbød 
mig, for jeg har altid næret Modbydelighed for Slagtning. Er et 
Dyr eller en Fisk kommet til Skade, kan jeg godt dræbe for at 
gøre Ende paa dets Lidelser, eller er et Menneske kommen noget 
til, er det mig en Tilfredsstillelse at hjælpe det. I Løbet af en Ti
mes Tid kom der Afløsning igen, og jeg spurgte, om de ikke 
snart skulle slagte Grisen, da jeg ikke havde hørt en Lyd, nej, det 
var forbi for længe siden. Tømmermanden gav den et Slag for 
Panden med en Hammer, der gjorde den bevidstløs, og saa var 
Resten snart besørget. Af Blodet blev der kogt Blodsuppe (Vil
ber) tillavet med surt og sødt, Melboller og tørrede Æbler og 
Pærer. De første 3 a 4 Dage smagte det os alle godt, Resten blev 
forbeholdt enkelte Liebhavere til Middagsmad en hel Uge. -Det 
kan næppe vurderes højt nok med saadan fersk Proviant midt 
paa en lang Rejse og kan langt fra erstattes med de henkogte 
Sager. 

Efter 142 Døgn i Sejlads, fik vi 6. April Ordre til at holde godt 
Udkig efter St. Mary's Fyr paa Scillyøerne [45 km sydvest for 
Land's End, Englands Sydvestspids]; det var første Gang, vi saa 
Spor af Land, siden vi forlod Pisagua og naaede Hamburg den 19. 
April 1891 efter 154 Døgns Rejse, men da var det ogsaa velgørende 
at faa Fødderne paa Landjorden. Det saa dog ikke ud til at 
Opholdet skulle blive af lang Varighed, for Hyrebasserne løb og 
sagde, nu maa du ikke gaa ud igen, vi har Hyrer til dig med dan
ske Skibe. Jeg rejste dog hjem til Familien og Kæresten, og havde 
jeg anet, at Opholdet var blevet saa langt, havde vi holdt 
Bryllup. 



12 • Barken Berlha af Esbjerg 
Forlis ved Falklandsøerne 

Den 2.9. Maj 1891 kom jeg ombord i Barkskibet Bertha af Esbjerg 
(Bygget i Greenock 1862., ex. Elbe 482. R. Ton). Kapt. S. Hansen, 
Kaptajnens Broder var 1. Styrmand, og jeg var anden. Besætnin
gen bestod af ialt 12. Mand, deraf var 3 Tyskere, 1 Finne og Resten 
danske. Skibet var lastet med Stykgods og sejlede fra Hamburg 
Natten imellem 4. og 5. Juni, altsaa i den bedste Sommertid, og 
Rejsen gik godt, til vi kom ned til Kap Horn i den sydlige Halv
kugles Vinter. Der drev nordvestlige Storme os saa langt Sydpaa, 
at vi fik Sne og Hagl, Vandet frøs paa Dækket, og det tog en hel 
Maaned at komme forbi Kap Horn. Det værste var, at i den Tid 
begyndte flere at faa Skørbug, Kaptajnen blev sengeliggende, og 
Sygdommen greb mere og mere om sig. Der var ikke andet at 
gøre end prange med Sejl, hver Gang der var Lejlighed til at 
komme frem, men vi blev dog nødt til at løbe ind til Payta i Peru 
den 2.5. Oktober 1891 efter 137 Døgns Rejse for at søge Lægehjælp, 
inden Sygdommen naaede det sidste Stadium, Bevidstløshed. 
Kaptajnen og en Mand til laa i Køjen, og flere kunne knapt gaa, 
deriblandt 1. Styrmand og jeg, kun en Mand havde endnu ingen 
Tegn paa Sygdommen. Hvis vi havde fortsat Rejsen, var vel 
næppe nogen af os naaet til La Union. 

Man antager jo, at Sygdommen skyldes Kosten. Provianten 
var der ikke noget i Vejen med; Tillavningen kunne have været 
bedre. Sygdommen er ikke smitsom og heller ikke videre smer
tefuld, især naar man kan ligge roligt i Køjen. Man bliver hurtigt 
træt og faar Aandenød, naar man skal gaa til Vejrs. Munden ser 
farlig ud, Tandkødet bliver ophovnet og blodigt. Tænderne gaar 
løse. Kaptajnen pillede sine ud med Fingrene og satte dem ind 
igen - om de senere groede fast, ved jeg ikke. Der kom røde Plet
ter paa Benene, og trykker man lidt paa Kødet med en Finger, 
bliver der staaende en Fordybning ligesom i et Stykke Ler. Men 
uagtet Sygdommen i forrige Tider var Sømandens værste Fjende 
paa de lange Rejser og aarligt bortrev i hundredvis som Ofre, er 
den dog let at helbrede, saa snart der kan faas fersk Kød, Grønt
sager og Frugt, især Citroner. 

Saa snart Ankeret var faldet, blev der sat en Baad i Vandet, og 
jeg gik med ind og spurgte efter en Doktor. Imens jeg sad uden
for og ventede paa en Bænk uden for Apoteket, kom en gammel 
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Mand hen til mig (vist en gammel Sømand) og spurgte ud om 
Skibet m.m. Da han hørte, vi havde Skørbug, sagde han: »Du 
skulle tage en Del Grøntsager med ombord.« - »Jo, det er let nok 
sagt, men jeg har ingen Penge med!« - »Det er der gode Raad 
for!« - Dermed gik han hen til en Grønthandler, der blandt an
det leverede en stor Kurv med spanske Løg. Saa snart Doktoren 
kom ombord og Løgene op paa Dækket, faldt hele Mandskabet 
som Ulve over de raa Løg og spiste af Hjertens Lyst. Enhver fik, 
hvad de kunne spise af Frugt og Grøntsager, og paa mindre end 
en Uge var vi raske nok til at fortsætte Rejsen. [Se Appendiks 
III.] 

Payta er beliggende ved en Bugt ind fra Stillehavet, kun 6° Syd 
for Ækvator og har været en vigtig Havneby for Guano Udførs
len, men siden Folk begyndte at bruge Salpeter i Stedet for Gua
no, er dens Betydning dalet, og den har vel kun 2 å 300 Indbyg
gere. Husene er mest af Bambus klinet over med Ler; selv 
Kirken er straatækt, men flot indvendig. Gaderne er ikke bro
lagte, men de pæneste Fortove har en Bro af Træ bred nok for to 
Fodgængere; det kan nok gøres nødig i Regntiden, for alt Affald 
og Snavs kastes ud paa Gaden. Bugten er begrænset af lave Bjer
ge, og der er vist meget frugtbart i Regntiden. Nu er det tørt, 
men maaske en Del bedre bag ved Bjergene, for hver Morgen 
bliver store Flokke af Geder, Køer og Æsler drevet der over og 
kommer igen om Aftenen. 

Fra Payta varede Rejsen fra 27. Oktober til 16. November; op 
til La Union i San Salvador havde vi 20 Døgns Rejse. Det var nu 
ikke saadan at komme ind til en fremmed Plads med et Sejlskib 
og uden Lods, da Søkortene advarede imod at stole for meget 
paa dem. Der var ikke andet for end at ankre uden for Indsejlin
gen og saa lodde Farvandet op fra en Baad og tage Mærker i 
Land [pejle]. Det gik dog godt, skønt der ikke var Spor at se af 
Byen, før vi omtrent naaede Ankerpladsen udenfor, saa godt laa 
den skjult imellem Træerne. Byen var heller ikke stor, ca. 3000 

Indbyggere, og Husene var mest Bindingsværk af kostbare 
Træsorter udfyldt med Ler eller Rør, godt gemt som før nævnt af 
Skov og lave Bjerge. 

I Byen var en Agent for Ladningen, og efter 5 Døgns For
handlinger blev han enig med Kaptajnen om at tage hele Union
partiet, der var den største Del af Ladningen, med op til de an
dre Pladser imod at betale [, 150 mere i Fragt; hele Fragten blev 
derved ca. 3000 Kr. 

Tanker er toldfri; Toldsatserne imellem Mexico og San Salva
dor var rimeligvis betydeligt lavere end fra en oversøisk Plads 
som Hamburg, og nu kunne hele Ladningen formodentlig 
indføres som Varer fra La Union. Efter 5 Døgns Ophold afsej
lede vi igen fra Tonala paa Kysten af Mexico; det tog 25 Døgn, 
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skønt Afstanden kun er 80 Sømil, men det var mest flovt og 
stille. 

Saadan var det ogsaa om Aftenen den 28. November; vi var 
vel 20 Kvartmil fra Land og havde flere hundrede Favne Vand 
under Kølen. Luften var ren og stjerneklar rigtig en af de 
Nætter, hvor man tilsyneladende kan se langt længere ind i Stjer
nevrimlen end sædvanligt og faar et Indtryk af Uendeligheden; 
noget lignende hvad man undertiden kan se i frostklare Nætter 
herhjemme. Klokken 10 begyndte Skibet at ryste voldsomt, som 
naar Ankerkæden rovser ud igennem Klydset paa dybt Vand. 
Kaptajnen kom farende op i det bare Linned, og jeg løb Skibet 
rundt for at se, om vi var rendt paa noget Vraggods. Ingen ville 
tro mig, at det var et Jordskælv. Senere paa Natten saa vi det ene 
Udbrud (Ildsøjle) efter det andet inde paa Land fra Vulkanen 
Sonsonate, og saa snart det blev lyst, var der intet Vand at se, alt 
var dækket af et Lag Aske. Den 29. var Vulkantoppen indhyllet i 
Røg. 

En Dag forsøgte Kaptajnen at harpunere en Djævelfisk, der 
gik under Agterenden. Jeg holdt i Harpunlinen; saa snart Harpu
nen havde ramt, satte Fisken Fart paa og trak mig med og havde 
sikkert trukket mig ud over Agterenden, om ikke Harpunen var 
revet ud af Djævelfisken. Det er en slags Kæmperokke, ikke ulig 
en Pighvarre at se paa. De kan blive ret store, et engelsk Orlogs
skib fangede een, der var 19 Fod tværs over (knapt 6 M.) og Mun
den, der ligesom paa Pighvarrerne sidder paa Undersiden, var 
over I Meter; der var 130 Mand om at faa den hejst ombord. De 
er mere frygtede end Hajerne og ikke sjældne i disse Farvande. 
De kan med de vældige Finner kaste sig helt ud af Vandet og fal
der saa ned med et voldsomt Plask, især om Natten. Søen kaster 
ogsaa nogle ind, hvor der er flad Strand, hvor man saa kan finde 
de afpillede Ben. 

San Benito bestaar kun af nogle faa Huse ude paa den aabne 
Kyst, Havn er der ikke, kun Rester af en Træbro, som Søen 
forlængst har ødelagt. Skibet ligger til Ankers i det aabne Hav, 
og Ladningen hentes i Pramme, der løbes ind paa Land med 
Brændingen, for der er næsten altid Brænding paa Kysten, nok 
til at gøre Landing med en Baad farlig. Af Fødevarer var der in
tet at faa, og meget dyrt var det, for det maatte tilføres langvejs 
fra. Da Ladningen ikke kom i Land, hvor den var bestemt til, 
var det et stort Arbejde om Bord med at finde de enkelte Varer 
til hver Plads. Der var en stor Del Jern, hvor Mærkerne var dæk
ket af Rust og ukendelige, men ellers var der omtrent alt muligt, 
som Fodtøj, Lunter, Kobber, Tin, Geværer, Hagl, Krudt, Ærter, 
Kanel, Peber, Kryddernelliker og Hasselnødder, de sidste havde 
Rotterne næsten fortæret samt Papir, Sardiner, Vin osv. osv. 

Fra San Benito gik Turen til Tonala, der ligger lidt nordligere 
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paa Kysten og er en Plads af samme Slags. - Da var der nær 
hændt noget ret ubehageligt. Kaptajnen havde fra Hamburg 
medtaget for ca. 5.000 Kr. Herre- og Dametøj, Sæber, Parfumer 
osv., som han drev Handel med om Bord og i Land. Nu boede 
der i San Benito en Tysker, som var syg for at faa Rugbrød; Kok
ken havde ogsaa bagt dem, og en Sæk fyldt med Skjorter og 
Rugbrødene oveni kom i Baaden, og vi roede i Land. Da det al
lerede var ved at blive mørkt, havde vi en Lanterne i Baaden og 
kom ogsaa godt igennem Brændingen i Læ af Broen og fik Baa
den trukket paa Land, da der pludselig kom en stærkt bevæbnet 
Toldbetjent og raabte: »Hvad er det?« Kaptajnen tabte helt 
Mælet, - men jeg svarede: »Ban de negro!« - (sort Brød). »Buno, 
me cary vista« (godt, jeg vil se det). Jeg løste op for Sækken, og 
der laa de to Rugbrød. Han tog os dog med til Toldskuret, og der 
fandt han saa stort Behag i et Par brogede Skjorter, som jeg lagde 
til Side til ham, at Resten gik i Sækken igen og blev rigtigt afle
veret. Men den Slags Forretninger bringer sjældent nogen For
del; hvad der spares i Told, gaar paa anden Maade. 

Sejlede fra San Benito om Natten imellem den 29. og 30. Ja
nuar 1892 og regnede med at have fersk Vand til 3 Uger. Efter 5 a 
6 Døgns Sejlads var vi saa nær ved Salina Cruz, at de saa os fra 
Land og telegraferede Ankomsten op til Ladningsmodtageren i 
Tehuantepec, men en Norther drev os til søs igen, og vi drev i 3 
Uger med flovt og stille Vejr. Vandforraadet begyndte at slippe 
op. Vandmaalet blev hængt op under Mesansalingen, og enhver, 
der ville have en Taar Vand, maatte hente og bringe det der. Kaf
fen om Morgenen blev inddraget; det gik endda, for vi fik et 
Krus The til Frokost, men da ogsaa Middagsmaden skulle stry
ges, var gode Raad dyre. 

Til alt Held var der en Del Søskildpadder og ved at vrikke en 
Baad forsigtig hen til dem, naar de laa i Vandskorpen og sov, 
kunne de gribes i Lufferne og kastes ind i Baaden. Var man ikke 
forsigtig nok, eller ikke kom til dem bagfra, dykkede de hurtigt 
ned og var paa et Øjeblik saa dybt, at de saa ud som en Femøre 
med Ben. De var nu ellers ikke saa smaa, 30-40 Kilo Stykket, 
deraf var der dog kun 4 a 5 Kilo Kød omkring Halsen og Luffer
ne; Resten var Skal, Hul og Indvolde og ofte en halv Spand Æg 
(Blomme med en tyk Hinde om); dem lærte vi ikke at tilberede 
saadan, at vi kunne spise dem. Kødet derimod kunne med et lille 
Vandforbrug tillaves som Ragout eller Karry eller steges. Der 
fangedes vel 60-80 Stykker, og vi lærte snart at skelne imellem 
unge og gamle, de sidste blev smidt over bord igen, da de jo var 
usaarede. Resten kravlede omkring paa Dækket, indtil der blev 
Brug for dem. Det kunne nu ikke blive ved paa den Maade, vi 
blev efterhaanden saa udtørrede indvendig som en støvet Lan
devej, og Klimaet var tropisk. 
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Ved Udregning af Bestikket viste det sig, at den Smule vi skul
le avancere nordpaa, drev Strømmen os tilbage igen. Til sidst 
blev Kursen sat Øst efter, og vi saa Land imellem Tonala og San 
Benito, men besluttede at holde ud og naaede Salina Cruz efter 35 
Døgns Sejlads. 5. Marts var der kun 5 a 6 Spande Vand tilbage, og 
dem drak vi omtrent med det samme paa en lykkelig Velkomst, 
aah, hvor det smagte. 5. Februar Kl. 7.36 om Aftenen sporedes et 
Jordskælv (Søskælv) og omk. 11/2 Minut efter endnu et ledsaget af 
en undersøisk Torden (13° 36' N. Brd.). Skibet var langt tilsøs. 

Toldvæsenet kom om bord med Lægen, der ogsaa var Tolk 
(fra tidligere Rejse vidste jeg, at han var udlært Skibstømrer fra 
San Francisco), det kneb med at bevare Alvoren, imens han un
dersøgte Mandskabet. - Ladningen blev losset og Sandballast 
indtaget, og Kaptajnen var i Land og oppe i Tehuantepec for at 
ordne Skibspapirerne. Om Morgenen skulle jeg hente ham med 
Baaden, men da blæste det allerede saa haardt, at hverken Lægte
re eller Baade kunne lande, og vi roede om Bord igen. Op paa 
Formiddagen knækkede den ene Ankerkæde, og inden Reser
veankeret kunne sjækles i, knækkede den anden ogsaa. Det var 
om at faa Stormsejl sat i en Fart, og vi kom heldigt klar af Revet 
paa Pynten og til Søs. Den tredie Dag naaede vi atter ind til Sali-
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na Crux og fik Kaptajnen ombord. Det blæste for haardt til at 
fiske efter de tabte Ankre, 1200-1500 Kr. a Tab, og Rejsen fortsat
tes til Punta Arenas, der ligger paa en Odde ud fra Østsiden af 
Nicoyabugten i Costa Rica [ca. rn° N. Br.]. 

Under de lange Ophold i tropiske Farvande var Skibets Bund 
blevet saa stærkt bevokset med Snegle og Langhalse, at Sejlevnen 
var betydeligt forringet. Tørdok var der ikke, men 9 Fods For
skel paa Høj- og Lavvande. Skibet blev derfor sejlet ind i en 
skovkranset Bugt med Sandbund, og med Trosser fast til Træer
ne halet saa langt ind, det kunne flyde med Højvande. For at 
være sikre paa at komme flot igen, var Ankrene sat længere ude 
paa dybt Vand. Eftersom Vandet faldt, skrabede vi Skibssiderne 
rene og kunne med Lavvande vade i Vand til midt paa Brystet 
rundt om Skibet og med lange Skrabere række ind til Kølen de 
fleste Steder. Der gik jo noget af Malingen af, til Erstatning blev 
der smurt med en varm Blanding af Talg, Linolie, <Blyhvidt> 
Mønje med Arsenik i, dette skulle saa holde Skibshunden ren paa 
Hjemrejsen. Kysten var tilsyneladende ubeboet, for der var ikke 
et Menneske at se i de 4 Dage, Skibet laa der; vi sejlede igen til 
Punta Arenas, hvor der kom en Mexicaner som Lods, for Skibet 
skulle ud paa Kysten til en Bugt Syd for Kap Velas, Lodsen kald
te Barco Gibrado. Det blev ud paa Aftenen og ret mørkt, inden 
vi naaede ind til Ankerpladsen i den skovkransede Bugt; ingen 
af os kunne skelne noget, men Lodsens Øjne maa have været 
meget skarpe, for da det blev lyst, laa vi ud for et lille Skur og 
Ladningen paa Stranden rundt omkring. Af Huse var der kun et, 
og det var godt skjult imellem Træerne. 

Landet er lige fra Kysten og op til Bjergtoppene dækket af 
tætte Skove af Cedertræ, Mahogni, Farvetræ osv., og det hele er 
sammenfiltret med Slyngplanter og Torn, saa det er næsten ikke 
til at komme frem. Hver Dag ser man Røg og om Natten Ild 
mange Steder; det er tørt og vissent Græs, der brændes af for at 
give Plads for nyt Græs, naar Regntiden kommer. Mange Træ
og Slyngplanter gaar rigtignok med i Købet, men det er nok en 
bekvem Maade at skaffe Græsarealer. Af og til hørte man de vil
de Dyrs Brøl inde fra Skoven. En Mils Vej inde i Landet var der 
en lille By. Ladningen bestod af meget haardt Farvetræ, de kald
te Kocabola, mørkviolet i Farve udvendig og saa tungt, at det 
sank tilbunds i Vandet. Det blev rullet ud i Vandet og der løftet 
ind i store Kanoer udhulet af en Træstamme. Den største kunne 
laste 6 Tons, men endda var der Stykker af Farvetræ saa store, at 
de maatte hænge uden paa Kanoen ud til Skibet. De sædvanlige 
Stykker maatte Skibets Mandskab hive ombord med dobbelt 
Line, de store kunne kun løftes med Gie og Løberen til Gang
spil. De blev firet ned i Bunden af Lasten, og der stuvede vi Træ 
rundt om, for de var ikke til at bakse med for de 4 Mand, der stu-
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vede Lasten. Arbejdet var jo strengt i det varme Klima, for 
Tørsten var kun Vand eller varm The; det sidste var det bedste. 
En Dag kom der dog en Mand og to Muldyr belæsset med 
Sække, og de 6 :i 7 store Sække var fyldt med Appelsiner. Han 
solgte dem alle for ca. 1 Øre pr. Stk, og enhver fik godt 100 til sin 
Part. Deraf spiste Drost 30 den første Dag uden synligt Ubehag, 
ellers var der intet at faa. Kun Kaptajnen vovede sig ind i Land 
med en bevæbnet Vejviser; alle, selv Drenge, gik med lange Kni
ve eller Sværd. 

Efter at have indladet det Parti, der var, blev Skibet sejlet om 
til en anden Bugt, Matapala, for at komplettere Lasten med Ce
dertræ (til Cigarkasser); det var dog ikke Smaastumper. Det fir
huggede Tømmer kunne være op til 34 Tommer i hver Side, 86 
cm. Det kom i Flaader paa 50-60 Stykker, der var koblede sam
men med Jernkæder fast i Kramper. En af Skibets Folk skulle 
gaa ned paa Tømmeret og hugge Losseløberen paa samt tage 
Jernkæden af, hver Gang et Stykke blev hevet op. Til dette Ar
bejde behøvedes en rask Mand, der kunne svømme, for det skete, 
at Tømmeret drejede rundt, naar Jernkæden kom af, og der var 
ofte nogen Sø, som fik Træet til at <gynge> vippe op og ned, for
uden at der maatte regnes med Hajer, da det var ud til aaben Sø. 
- Kun en Gang hændte et alvorligt Uheld, Wilhelm faldt ned 
imellem to af de sidste Træstammer, der klappede sammen om 
hans Bryst, det fortog sig dog i løbet af nogen Tid. 

Da Lasten var indtaget, 41/ 3 pr. Ton, 289 Tons Farvetræ og 
over 400 Cederbjælker, var der et Lag Cederbjælker paa Dækket; 
dog ikke noget Træ, der egnede sig til Haandspager. Forsynet 
med Sav og Økser roede vi derfor 4 Mand i Land med Jollen, og 
de tre gik ind i Skoven for at finde passende stærkt og sejgt Træ; 
nogle Stammer havde store Torne. Til sidst fandt vi et, hvis 
Splint var noget lig med Asketræ og Kernen mørk som Valnød. 
Træet blev fældet, skønt vi blev oversprøjtede med en tyk hvid 
Saft omtrent som Fløde. Stykkerne blev rullet ned til Baaden og 
bragt ombord, hvor de udbredte en stærk gennemtrængende 
Lugt. Ud paa Natten fik vi tre, der havde fældet Træet, Hovedpi
ne, og Hænder og Ansigtet svulmede op, hvor Saften havde 
ramt. Det har rimeligvis været det giftige Manzanillatræ, hvis 
Frugter virker dræbende. Træet fik Lov at ligge i lang Tid afbar
ket, ofte overskyllet med Søvand, men desuagtet havde det ikke 
tabt Lugten, og Hænderne blev hovne, da jeg i Sydøstpassaten la
vede Haandspager af det, men stærke og smukke blev de. 

Efter Indladningen maatte Skibet igen til Punta Arenas for at 
faa Udklareringspapirer og fersk Vand til Hjemrejsen. Det blev 
fyldt i tre Jerntromler oppe i Byen og saa kørt paa en flad Trolje
vogn ned til Havnen, hvor Storbaaden tog dem og sejlede dem 
ud til Skibet. Der blev de hejst op og tømt over i to Jernvandkas-
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ser, der stod nede i Lasten. Baade Vogn og Skinner var ret 
brøstfældige. En Gang gik det ogsaa galt; det ene Hjul løb af 
Skinnerne og bums, laa de fyldte Jerntromler paa Jorden; heldig
vis kom alle fra Vognen uden at blive ramt. Resten af Vejen 
maatte de rulles. 

Tæt ved Byen laa Vraget af et fransk Skib. Alt hvad der kunne 
fjernes var borte, kun Ankre og Kæder var endnu ombord, og da 
de nogenlunde passede i Størrelse, købte Kaptajnen det, men 
maatte selv sørge for at tage det op. Jeg blev saa sendt om bord i 
Vraget og saa nu Grunden til, at det ikke forlængst var bjærget. 
Dæk og Spil var presset saa haardt sammen, at Kæden sad urok
kelig; der var ikke andet for end at hugge Dækket bort under 
Spillet. Ved dette Arbejde glemte vi en Dag at se efter Højvandet. 
Baaden var roet ombord, det lykkedes endelig at tilkalde en 
Dreng med en Kano, der fik os i Land, inden Vraget kom helt 
under Vand. Bjærgningen lykkedes, og glade begyndte vi Hjem
rejsen 30. Juni bestemt til Falmouth for Ordre. 

13. Juli saas Malpelo Island i Panamabugten, et af Sørøvernes 
tidligere Tilholdssteder, og den 28. August passerede vi ca. 5 
Sømil vest om »Saly y Gomes'«, lave Klippeøer, som Søen bry
der over og paa. De ligger lidt ØNØ for Paaskeøen, ca. 5° eller 
300 Sømil i Sydkanten af Sydøstpassaten; dermed hører den let
teste Del af Sejladsen op. 

Med de vestlige Vinde og sydlig Kurs bliver det stadigt kol
dere med hyppig Regn og Storm. Fredag den 23. September 1892 
hen paa Hundevagten (fra Midnat til Kl. 4 Formiddag) var Ku
lingen blevet til Storm, Sejlene bjergedes efterhaanden, men vi 
vedblev at lænse (sejle med Vinden) til ud paa Morgenvagten, da 
Vinden blev saa haard, at alle Sejl maatte bjerges, og Skibet drejes 
under. Det vedblev med Regn; Storm og Sø tiltag. Vi befandt os 
den Gang ca. 120 Sømil Vest for Magellanstrædet. Efter Frokost 
var jeg ved at efterse Lanternerne, for vi skulle have Frivagt, da 
Kaptajnen kaldte mig op. 

Vi havde allerede tidligere kastet I Cederbjælke og 2 Mahogni
blokke overbord, som laa i Læ om Styrbord, nu var igen to andre 
Mahognibjælker om Styrbord gaaet i Drift. Da de var for svære 
at kaste overbord, maatte de slæbes forud og surres der. Da vi var 
færdige og paa Vej agterefter, saa vi, at der kom en svær Braadsø, 
jeg bjærgede mig ved at entre et Stykke op i bagbords Store
toplent, og de andre kom i Læ af det agterste Ruf, hvor de flød 
om i Læ, inden de fik fat henne ved Halvdækket. 
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Hvordan Søen kom over, fik jeg ikke at se, men et dumpt Stød 
rystede hele Skibet, en voldsom Brusen og en uhyggelig Knagen 
forkyndte, at den gjorde Ulykker. Braadsøen havde løftet hele 
Dækslasten om Bagbord og krænget Skibet næsten helt over paa 
Styrbordsside, og da det var svære Bjælker, der hvert Øjeblik 
kunne sprænge deres Surringer, var det livsfarligt at blive ved 
Stormasten og jeg søgte derfor at komme hen til Halvdækket. 
Det gjaldt om hurtigst muligt at faa Skibet paa ret Køl igen, in
den det maaske blev slaaet helt rundt med Kølen i Vejret. Kap
tajnen gav derfor Ordre til at kappe Mesanmasten, der var af Træ 
(de andre to Master var af Jernplader). Det var nu ikke saa let 
gjort, imens nogle skar Braserne ud og kappede Stagene og luv 
Mesanvant. For at Masten ikke skulle rive mere med i Faldet, 
huggede jeg en dyb Kærv i Masten, indtil den med et Brag gik 
overbord. Heldigvis begyndte Skibet at rette sig saa meget op, at 
læ Mesanvant ogsaa kunne kappes, inden Masten fik Tid til at 
tørne imod Skibet eller Roret, den kunne vist godt støde Hul i 
Skibssiden eller brække Roret af. 

Først nu blev der lidt Lejlighed til at se, hvad der var sket, og 
det kan ikke nægtes, at Stillingen var slem. Bagbordssiden af 
Skanseklædningen var brækket nede ved Dækket og slaaet ind i 
en Længde af 60-70 Fod, og 16 Støtter om Bagbord var brækket 
helt eller halvt over, Store Røstskinnerne om Bagbord var be
skadiget, Bagbords Redningsbaad knust oppe paa Galgerne (7 a 8 
Fod over Dækket), og Galgerne slingrede med den knækkede 
Skanseklædning. Slaget om Styrbord var jo kommet, efter at 
Braadsøen havde væltet sig over Skibet, men havde været haardt 
nok til at knække Skanseklædningen og 7 Lønningsstøtter. 
Bramstængerne var i Forvejen taget ned, ellers var Skibet nok 
gaaet helt rundt. At der var løbet en Del Vand ind i Kahyt og 
Kamre, imens Skibet laa paa Siden, er en Selvfølge, og alt rørligt 
laa i Læ i et Kaos, og alle var vi drivvaade, men ingen turde gaa 
ind for at søge tørt Tøj for ikke at blive spærret inde af Dæks
lasten. 

Lørdag den 24. Sept. var Vejret bedaget saa meget, at vi kunne 
kaste Dækslasten overbord, og efter Evne udbedre Skaden især 
sikre Stormasten i at gaa overbord. Der blev holdt Skibsraad, om 
vi skulle søge at naa ind til en chilensk Havn eller fortsætte 
rundt Kap Horn. I Betragtning af, at der var Sandsynlighed for 
Medbør rundt Hornet, blev det vedtaget at fortsætte Rejsen. 

Søndag 2. Oktober, faldende Barometer, Vinden Nv, Vejret 
havde et truende Udseende; vedblev dog at lænse væk ned efter 
Hornet. Mandag den 3., stadig faldende Barometer; efter Middag 
gik Vinden SV med svære Sne- og Haglbyger. Kl. ca. 5 Eftermid
dag fik en Sø over den yderligere beskadigede Bagbordsside, 
lænsede [med vinden agter ind] for rebet Fok, Fore Undermærs-
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sejl, Store Undermærssejl og Store Overmærssejl. Kl. 6 saa det 
ud, som Søen ville knuse alt; den rev Storlugepresenningen af, 
knuste en Baad, der laa surret oven paa Lukafet, men desuagtet 
var der ikke andet for end at fortsætte den vilde Sejlads, for der 
var ikke megen Sandsynlighed for, at Skibet ville ligge bidrejet 
uden Mesanmast, og det kunne heller ikke taale at faa Braadsøer 
over Siden. 

Vi var omtrent ud for Kap Horn, der var stadig to Mand til 
Rors ad Gangen, og hver af dem var med en Line fastgjort til de 
agterste Pullerter. Det var ikke nogen unødig Forsigtighed, for 
en Sø kom ind over Agterenden, løftede Rorkisten op over Rat
tet og de to Mand, uden at de blev ramt. Rorkisten havnede nede 
paa Stordækket. Selvfølgelig var alle Mand paa Dækket og søgte 
Læ, hvor de kunne, saanær som Kokken og en Mand til, der uaf
ladelig lavede Kaffe. Kun de to Mand ved Roret og en Styr
mand, der stod ved siden af for at passe paa, at Skibet ikke skar 
ud til Siderne, var udsat for Søens og hele Orkanens Styrke. Sne 
og Hagl piskede stadig ned og dannede glatte Lag paa det vaade 
Dæk, indtil en Sø skyllede det hele bort. Vi talte om at mindske 
Sejl, men turde ikke, for naar Skibet var nede i de dybe Bølgeda
le, mærkedes Vinden ikke ret meget, og Skibet tabte Farten og 
kunne da let faa næste Sø over. 

Der var vel ingen af os, der havde ret meget Haab om, at det 
ville gaa godt; de fleste ventede sikkert, at denne Nat blev den 
sidste. Af og til vankede der et Krus varm Kaffe og en Kiks; det 
hjalp til at holde Kulden ude, og hen paa Morgenstunden beda
gede Vejret lidt. Vi var naaet forbi Statenland og kunne begynde 
at styre nordligere og komme lidt i Læ af Landet. En saadan Nat 
med et stærkt havareret Skib glemmes nok aldrig. Kursen blev 
derfor sat efter Falklandsøerne og med stiv VSV Kuling, var vi 
Kl. 5 Efterm. den ro. Okt. 2 Sømil fra Pembroke Fyr uden for 
Port Stanley. 

Tirsdag den n. Oktober, frisk Kuling af NV-SV; forsøgte at 
naa Lively Sound, da vi ikke kunne naa op til Port Stanley for at 
bjærge Skib og Last. Der blev holdt Skibsraad, hvor vi allesam
men var enige om, hvis vi ikke kunne naa Ankerplads da at sætte 
Skibet paa Land for at bjærge Livet, da vi ikke vovede at holde 
Søen og maaske faa flere Storme. 

Kysten omkring Falklandsøerne er omgærdet af Kæmpealger, 
hvis Blade sejler paa Vandet og danner en næsten uigen
nemtrængelig Tangskov. Planterne kan blive flere hundrede 
Fod, man mener op til 400 - intet Under, at de kan fæste Rod 
paa Klipper, der ligger mere end 25 Favne under Overfladen. 
Bladene er mægtig store, men Stænglen er ret tynd; selv tykke 
Stængler er ikke tykkere end et Haandled. Denne sammenfil
trede Masse danner en god Bølgebryder, og man fortalte, at en 



Baad kunne ride den sværeste Storm af, naar den fortøjede til 
Stænglerne i Tangmassen. 

Naa, det var jo ikke for et større Skib at vove sig ind i Tang
masserne, hvor Klipperne ligesaa godt kunne ligge i Vandover
fladen som dybere nede. Derfor gik Finnen og jeg op paa Fokke
raaen for bedre at kunne holde Øje med frit Farvand under vor 
Kurs ind mod Kysten. Kl. 41/2 tørnede Skibet Grunden og blev 
staaende fast et Stykke fra Land. Storbaaden blev sat ud forsynet 
med Proviant. Fra Skibet tog vi Enden af Lodlinen med for at 
opretholde Forbindelsen med Skibet samt et Dræg og en ny 
Fangline. Uagtet al Forsigtighed, kom der dog en Sø over, der 
fyldte Baaden halvt med Vand, da den tørnede Havstokken. Ved 
at springe ud alle 7, fik vi Baaden bjærget ind, men baade Tøj og 
Proviant var vaadt. Det blev baaret ind paa Stranden og Dræget 
sat godt fast, saaledes at Lodlinen stod spændt ud til Skibet, saa 
at Baaden kunne hales ud til Skibet, og Resten af Besætningen 
blive bjærget, inden Mørket faldt paa. Det gik ogsaa godt, enhver 
havde noget af sit bedste Tøj i en Køjesæk, og de sidste slap for
holdsvis tørt i Land. 

Imens vi var i Gang med at trække Baaden op paa Stranden, 
kom der to Ryttere med 3 Heste, de blev ogsaa spændt for Baa
den; det hjalp svært paa Arbejdet, og snart laa Baaden saa højt, at 
hverken Søerne eller Højvande kunne naa den. 

Det er nu ikke nogen rar Følelse at forlade et Skib, hvor man 
trods alt har haft sit Hjem og døjet ondt og godt, og selv om Ski
bet er meget medtaget, kæmper man dog længst muligt for at 
bjærge det; kun Nøden driver en Sømand til at forlade sit Skib og 
søge ind til en øde Kyst, hvor der ikke er et Hus, saa langt man 
kan se. 

Der blev jo en Spørgen fra begge Sider, og den ene Hyrde, F. 
Hallen, fortalte, at de vogtede Faar for Mr. J. Pack, og at de bo
ede i et Hus ca. 4 Mil derfra; det var det nærmeste Hus. De tilbød 
os alle at følge med dem hjem; de mente, der var Plads nok. Kap
tajnen var dog ikke overtydet derom og ville heller ikke forlade 
Skibets Nærhed. Enden paa Palaveren blev, at Wilhelm Schaaf 
og jeg begge skulle ride paa den ledige Hest og tage med for at 
undersøge Forholdene og saa komme tilbage næste Dag. Hyrder
ne saa vist hurtigt, at vi ikke var vant til at sidde paa Hesteryg. 
Det var desuden blevet mørkt; det morede dem at lade Hestene 
løbe, det de kunne op og ned ad Lyngbakker over Vandløb og i 
Eng fyldt af høje Knotter, hvor Hestene var ved at snuble. Vi 
maatte lade Hesten raade selv, for der var hverken Vej eller Sti. 
En Gang imellem satte Hesten med et Spring over et Vandløb til 
stor Oplivelse for Wilhelm, der var bleven hudløs i den ene 
Ende, skønt han sad bag ved mig, der ogsaa havde nok at gøre 
med ikke at ryge ud over Hesten, naar det gik i Galop ned ad 
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Bakkerne. Efter 11/2 Times Ridt naaede vi Huset, der var bygget 
af Træ, i Stuen brændte en dejlig Tørveild i en aaben Ovn, og 
Drengen W. Cleathro lavede os et godt Maaltid af Faarekød. Til 
sidst begravede de venlige Hyrder os i Tæpper og tørrede Faare
skind. 

I Løbet af Natten red den anden af Hyrderne, A. Hardey, til 
Bossen W. Cleather for at faa Bud om Strandingen til Port Stan
ley, der er Øernes Hovedplads. Faarehyrderne mente, de havde 
mellem 6 og 7000 Faar foruden Lam. De gik ude Aaret rundt, og 
uden for Klippetiden bestod Hyrdernes Arbejde i at holde Øje 
med Faareflokkene og bjærge Lam, der faldt i Vandløbene, samt 
se efter, at Lammene ikke satte Livet til, men blev drevet i Læ i 
daarligt Vejr. De blev klippet to Gange om Aaret og samtidigt 
mærkede og talt. Uld var Øernes vigtigste Udførsel. Klippegrun
den stak frem mange Steder, men alle Ujævnheder var dækket af 
Tørvejord langt op ad Klippesiderne og bevokset med Græs. 

Onsdagen 12. Efter et godt Morgenmaaltid og i tørre Klæder 
skulle vi paa Vandring ned efter Skibet igen. Hyrderne tilbød 
Heste at ride paa, men ingen af os turde modtage Tilbudet, He
stene gik nemlig løse omkring, og hver Mand havde 7 Heste, een 
til hver Dag i Ugen. Ridehesten blev indfanget hver Morgen og 
bar saa sin Rytter hele Dagen. Det er jo klart, at Hestene ikke 
godvilligt lod sig fange og godt kunne hitte paa at kaste Rytteren 
af, om de kunne. Overfor de beredne Faarehyrder lykkedes det 
vel ikke, men overfor Søfolk kunne det maaske nok lade sig 
gøre, især da vi efter den første Ridetur daarligt kunne taale at 
sidde paa Heste. Vi brugte derfor Apostlenes Heste, og det gik 
over Stok og Sten, som man siger, i den anviste Retning. Denne 
blev mere sikker, da vi fra Højderne kunne begynde at se Toppe
ne af Masterne. 

De, der var blevet tilbage paa Stranden, havde haft en drøj 
Nat, for det var Nattefrost, og om at sove i det vaade Tøj under 
aaben Himmel var der ikke Tale. De havde løbet frem og tilbage 
paa Stranden for at holde Varmen; og da det begyndte at lysne af 
Dag, var de gaaet i Gang med at lave et Telt af Aarer og en Luge
presenning samt plukket Lyng, lavet et Baal og varmet lidt Mad. 
De blev derfor glade ved Udsigten til Husly og begav sig paa Vej 
op til Huset, Vilhelm og jeg blev tilbage paa Stranden som 
Vagt. 

Torsdag 13. Okt. kom Lodsbaaden fra Port Stanley for at hente 
os, vi blev derfor alle samlet nede ved Teltet igen, men af Mangel 
paa Landingsplads, maatte Lodsbaaden gaa under Sejl igen og 
gaa om i Mere Harbour og saa spadsere op til Teltet. Om Afte
nen kom Kaptajn, Styrmand og to Mand fra Lodsbaaden, saa der 
var 16 Mand til et Telt, der var for lille til 12. Følgen var, at flere 
laa halvt eller helt udenfor og frøs, saa Tænderne klaprede i 
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Munden, for det frøs og blæste haardt. Kokken ville hjælpe paa 
det med et Baal i Teltet, men Røgen drev snart de sidste ud, han 
lavede saa Kaffe til almindelig Glæde, men imens han famlede 
rundt i det røgfyldte Telt efter Kaffekrus, væltede han Kaffen; 
det satte Liv i Selskabet. Dagen gryede, og enhver fandt sine 
Ben. Noget Forsøg paa at komme om Bord i Vraget blev ikke 
gjort; op paa Formiddagen drog de alle om bord i Lodsskonner
ten, saa nær som en tysk Letmatros, Drost, og jeg, der blev tilba
ge som Vagt, indtil Skib og Last var solgt ved Auktion for 12.0 [, 

og Storbaaden for 11 [,. 

Teltet blev gjort mindre, og paa Jorden blev lagt et tykt Lag 
Lyng, Hyrderne bragte Faarekød. Fugleæg kunne vi selv finde, 
Fuglene var saa tamme, at Drost slog en ihjel med en Sten, men 
den var saa trannet, at vi opgav Fuglejagten, men Pingvinerne 
kunne vi ikke lade være at fange. De vraltede op og sad i lange 
Rækker inde paa Stranden. Kunne man saa komme imellem 
dem og Vandet, kunne det undertiden lykkes at løbe en op, som 
dog straks fik Lov at løbe igen, da de var fredede og uspiselige, 
saa længe man kunne faa anden Mad. I Frastand saa disse 
Kæmpefugle ud som Mennesker; de kan blive en Meter lange og 
veje 15 Kg.; de er omtrent sorte paa Ryggen og hvidgule ved Hals 
og Bug. 

Strandingen var rygtedes over Øerne, og ikke sjældent kom 
der en Flok Ryttere, Herrer og Damer, paa Besøg, skønt vi kun 
kunne byde paa Kaffe og Kiks, maaske en Cognac til. Ogsaa om 
Natten kunne der komme Besøg, nemlig naar en Faareflok fandt 
paa at lægge sig rundt om Teltet, hvor der var Læ og tørt, de 
kravlede helt op paa de skraa Teltsider og var lige ved at mase os, 
men det var dejligt varmt. 

I 17 Døgn laa vi paa Stranden i Teltet, saa kom Redningsbaa
dens Køber med en Sejlbaad og tog os med til Port Stanley, ca. 30 
Sømil, imod at vi hjalp ham Redningsbaaden i Vandet. Det var 
en vaad Tur, for den skulle vades igennem Brændingen. - For
undringen var derfor stor, da han et Par Dage efter sendte en 
Regning paa 2. [, for Turen. Vi sendte omgaaende en Regning 
paa [, 5 for Assistance; dermed døde Sagen hen. 

Port Stanley var som før nævnt Øernes Hovedstad, skønt den 
kun havde ca. 900 Indbyggere. I hver Ende af Byen var et Hotel, 
naa, det er maaske saa meget sagt, men et Sted, hvor Folk kunne 
slukke deres Tørst, faa Mad og Logi. I Havnen laa flere Havari
ster, der fik Lov at ligge i Maaneder for at faa mindre Skader re
pareret med de faa Hjælpemidler, der var, og hvoraf Smedien var 
den vigtigste, baade som Værksted og Nyhedsbørs. I Havnen laa 
det i 1843 byggede Jernskib Great Britain, 3446 Reg. T. med 1000 
HK og 12. Knob i Fart og Plads til 700 Personer, som Uldholk. 
Det var i sin Tid Verdens største Skib (det blev først ophugget 
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1933). Endvidere laa som Brohoved det underste af ThekJipperen, 
der skal være det Skib, der bevisligt har sejlet den største Distan
ce i et Døgn. 

Den 9. November var Schlotfeldt og Hustru, Mary Ada, Kapt. 
Hansen, Styrmanden, Peter, Niels og jeg med en Hvalbaad i Cin
nards Cowe, hvorfra vi gik over Land til Berkerley Sound for at 
fange 6 levende Pingviner, der skulle til Hamburgs Zoologiske 
Have. Oppe paa Klipperne havde Pingvinerne Rugeplads. 
Egentlige Reder havde de ikke, Æggene laa i smaa Fordybninger 
i Klipperne, men Rederne laa saa tæt sammen, at man daarligt 
kunne gaa imellem dem, og hele Klippen maa have været 
dækket af Fugle, naar de alle var paa Rederne. De styrtede sig 
dog i Havet ved vor Ankomst, men 6 fangede vi dog. Æggene 
var paa størrelse med Gaaseæg, brunplettede og laa 3 og 4 i hver 
Rede. De smager noget stærkt, i hvert Fald kogt. 

Bark Bertha af Sønderho fotograforet i Dover af A. ]. Crossman. Affotograftret for ]ms Kmk Jensen 

af Ritdolph Jo,gm.rm, Helsingør. 
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13 · Barkentine Helene på Togt 
BryHup 

De af Mandskabet, der ikke ville blive der, forlod Falklandsøer
ne den 17. November med Kosmosliniens Damper Pentaur, 3800 
Tons. Paa Vejen anløb den Montevideo 21. November 1892. Der 
traf Kapt. Hansen Kapt. Sørensen fra 3-Mastet Skonnert Helene, 
400 Reg. Tons, af Korsør, der laa for Havari, efter at den paa Rej
se fra Hamburg med Stykgods ved Kap Horn havde faaet en Del 
Skade, blandt andet paa Roret. 1. Styrmand havde brækket et 
Ben og skulle sendes hjem. Endskønt det var min Mening at rejse 
hjem og holde Bryllup, blev Enden dog en Hyre som 1. Styr
mand med 90 Mk. om Maaneden. Den 22. November 1892 kom 
jeg ombord. De fleste af Mandskabet var rømt, vist nok fordi de 
havde stjaalet af Lasten, Sardiner etc. I Stedet kom der 4 andre 
ombord, der hverken var Søfolk eller Soldater, men gode 
Slagsbrødre. Det gik da heller ikke længere, end til vi var ud for 
Patagonien, og Vejret blev koldt og uroligt, saa kom de ikke paa 
Dækket, naar der blev kaldt eller løst af. Jeg prøvede at faa dem 
til at gøre deres Tjeneste, dog forgæves. Dette kunne jo blive far
ligt for os alle, især i et Farvand som rundt Kap Horn. Jeg sagde 
saa, at for Fremtiden vil Vagterne blive mønstrede ved Afløs
ning, og jeg tager den sidste. Næste Vagtskifte var ved Midnat, 
mørkt, koldt og blæsende, men jeg stillede mig ved Lukafdøren, 
og som sædvanlig kom de først dryssende længe efter, at der var 
slaaet 8 Glas. Den sidste var næppe paa Dækket, før han fik saa 
mange varme hjemmestrikkede, at det ikke senere gentog sig. 
Men hvem der fik dem, blev jeg aldrig klar over; der var ikke no
get at se. 

Rejsen rundt Kap Horn er selv i den sydlige Halvkugles Som
mer en Kamp imod vestlige Storme, men der indtraf ikke særli
ge Begivenheder, og Torsdag den 16. Marts naaede vi Guayaquil 
[Ecuador], efter 87 Døgns Rejse, halede langs Broen, og Lasten 
skulle desinficeres, for der var udbrudt Kolera i Hamburg. 

Denne Desinfektion foregik paa den Maade, at en Spand 
halvt fyldt med Klorkalk blev overhældt med Karbol. Denne 
Spand skulle nu fra den aabne Forluge bringes hen i Agterlasten 
ved at kravle under Dækket oven paa Ladningen. Dette Arbejde 
turde jeg ikke betro til nogen, men jeg var saa medtaget af Klor
dampe, inden jeg kom op, at jeg laa flere Timer paa Lugen og 
gispede efter Vejret, og endnu kan Røg give mig Aandenød og 
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Hosteanfald, saa det sortner for Øjnene. Den anden Spand var 
let nok at sætte ned i Forlugen, der saa blev tæt tillukket. 

Politiet hentede straks Jungblut i Land. Grundet Tyverierne 
paa Udrejsen blev der laast for alle Gemmer, men Jungblut, der 
var Kok og Steward, skaffede sig med falske Nøgler Adgang til 
Vin og Spiritus, hvoraf han især to Gange drak sig fra Vid og 
Samling. Den 8. Februar yppede han Klammeri med Tømmer
manden, og det kom til et blodigt Slagsmaal. Selv efter at jeg 
havde skilt dem ad, og Tømmermanden villigt gik i sin Køje, tog 
Jungblut en Kniv og ville myrde Tømmermanden, han blev dog 
hindret deri. Anden Gang, den 28. Februar, gav han sig til at 
skælde Kaptajnen ud; senere kom han og forlangte paa en truen
de Maade en halv Karaffel Brændevin, han havde tilbage af det 
stjaalne; dette blev ham nægtet. Senere hen paa Dagen tog han 
en Økse, og da jeg spurgte, hvad han ville med den, svarede han: 
»Hen og dræbe Kaptajnen.« Han mærkede dog snart, at han ikke 
kunne naa sin Hensigt og greb den store Skibshund og ville kaste 
den overbord. Dette blev ogsaa hindret. 

Uden for Indsejlingen til Guayaquil fik vi Lods. Han og Kap
tajnen sejlede med en Baad ind til Puna for at købe noget Sukker, 
hvoraf der ikke fandtes mere ombord. De kom ogsaa med noget 
i en Lærredspose, men det viste sig senere ved Brug, at Forret
ningen ikke var større, end at han havde Sukker og Salt i samme 
Pose. Paa begge Sider af Farvandet op til Byen groede Mangro
veskove langt ud i Vandet, og store Strækninger ind i Landet var 
bevokset med Græs og Skove, næsten ubeboet af Mennesker, 
men fyldt med vilde Dyr, Slanger og Alligatorer i Vandet. Det, 
der plagede os mest, var Moskitoerne. Jeg maatte gaa oppe en 
Del hver Nat, for der var ikke til at være i Køjen for Varme og 
Moskitoer; det er dog alligevel ikke saa slemt som i Regntiden, 
hvor Skibenes Mandskab maa sove i Land. 

I Guayaquil fik jeg Breve hjemmefra - det var de første i et 
helt Aar. Hvad der passerede i Europa vidste man næsten intet 
om og i Danmark endnu mindre. 

Montzalia den 14. Maj 1893 .... Vi havde været i Manta [1° syd. 
br., Ecuador] og lastet Stennødder og bliver vel færdig til Pinse 
her, for der mangler ikke ret meget. 

Stennødder (Elfensbensnødder) ser omtrent ud som Kartofler 
og har omtrent samme Størrelse, men de er haarde som Ben og 
omtrent hvide indvendig; de gror paa Træer, hvor der sidder fle
re Nødder i samme Skal; de bruges til at lave Knapper af. 

I Dag har en Del af Folkene været ude med Baaden for at fiske 
Koraller, saa man kan næsten ikke gaa paa Dækket for Pigge. 
Disse Koralrev kan være vidunderligt smukke. Det er, som man 
sejler hen over et vældigt Bed, fyldt med mangefarvede Blom
ster, hvor imellem Smaafisk smutter vævert omkring, medens 



Muslinger, Snegle og Krebsdyr kravler omkring. Det er et Syn, 
man ikke let bliver ked af, for der er myldrende Liv. Ogsaa Ko
raldyrene lever med, indtil en dykker ned og hugger Stilken over 
med en Økse. Saa snart de kommer op i Luften dør de og bliver 
til en graa slimet Masse, der maa vaskes ud. 

I den sidste Tid har der stadig været nogle syge. Det har om
trent gjort en Omgang til os alle. Det er en Slags Feber, der plejer 
at gaa over paa nogle Dage, og vist nok kommer af Dunsterne 
fra Ladningen. Der blev givet Kinin for det. 

I Guayaquil rømte 3 af Mandskabet, og en blev sendt til 
Fængsel i Callao. De er blevet erstattet med Farisærer og Skrift
kloge, som Møller siger. For Tiden bestaar Mandskabet af 3 
Spansk Mexikanere, 2 Englændere, 2 Tyskere og 5 Danskere. De 
5 eller 6 gør deres første Rejse. 

Den 23. Maj blev vi fuldlastet, hvorfor jeg med en Toldofficer 
og en Dreng ville ro i Land for at sige Besked til Kaptajnen og 
Afladeren. Idet Baaden naaede Havstokken, blev den kæntret af 
Brændingen over til den Side, hvor jeg sad. Drengen og Toldof
ficeren kom ud i Vandet, men jeg kom under Baaden og laa en 
Tid under Vandet uden at kunne slippe ud, da Brændingen sta
dig kørte Baaden ind med hver Sø og sugede den ud, naar den 
gik tilbage. Skønt jeg var ved fuld Bevidsthed, saa jeg næsten alt, 
hvad jeg havde oplevet, som i et Glimt. Heldigvis saa jeg en lille 
Aabning under Kanten af Baaden, naar den blev løftet af Søen 
og stak Hovedet ud under Rælingen for at komme ud. I det sam
me huggede Baaden ned. Dog var Slaget i Baghovedet ikke nok 
til, at jeg mistede Bevidstheden, og ud kom jeg, - naa, hvilken 
Redelighed. Segundo svømmede ude i Brændingen, Tolderen 
var kommen i Land og brummede som en gal Tyr, men Baaden 
og dens Inventar fik vi da bjærget. 

Det var nu ikke helt let at sejle et saa stort Skib med en tung 
Rigning med en tildels uøvet Besætning, der ikke forstod hinan
dens Sprog. Enhver Ordre skulle gentages paa 3 å 4 Sprog, og det 
varede ikke længe, før de ikke ville forstaa. Det kulminerede en 
Dag, vi skulle vende i Sydøstpassaten. Da nægtede de rent ud at 
lystre. Tampen af Fokkeskødet fik dem dog hurtigt paa andre 
Tanker og gengav dem deres hurtige Bevægelser. Kun en Gang 
senere maatte Storskødet levere de slaaende Argumenter; siden 
var der ikke noget i Vejen med Lydigheden, men indbyrdes slo
ges de efter Noder. Der var ikke andet for end love begge Parter 
en Dragt Prygl; det kølnede Blodet. Værst var de stakkels Mexi
kanere stillet, for de havde jo kun Tropetøj og var jo slet ikke 
vant til det kolde Klima rundt Kap Horn ved Vintertid; ingen 
havde mere end et Køjetæppe. For dog nogenlunde at holde sig 
varme i Køjen, laante de, der havde Frivagt, de Tæpper, Vagten 
paa Dækket havde. Det gik ogsaa godt indtil en Nat, da ville den 
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ene Mexikaner have sit Tæppe med paa Dækket for at svøbe sig 
ind i. Det ville Englænderen, der havde Frivagt, ikke finde sig i. 
Det kom til Kamp, hvor Mexikaneren ikke kunne klare sig. Han 
greb saa sin Skedekniv og ville jage den ind i Ryggen paa 
Englænderen. Heldigvis prellede den af paa en af Ryghvivlerne, 
og dermed endte Kampen denne Gang. 

Oppe under Ækvator var der stærke Regnskyl, og en mørk 
Nat straalede hele Rigningen af St. Elmsild helt ned til Lønnin
gen. Det var ikke muligt at faa en Mand til at røre en Brase eller 
et Fald, før jeg havde vist dem, at man rolig kunne tage paa dem 
uden at brænde sig eller faa et elektrisk Stød. Ogsaa i hjemlige 
Farvande har jeg set det - oftest i Snevejr! 

Lørdagen 1. Juli, 57° S.Brd. 74° 49' V.Lgd., Storm. En Sø knu
ste Styrbord Ladeport og knuste 4 Planker om Bagbord i Skan
seklædningen, en anden sprængte Agterkappen oppe paa Halv
dækket, saa vore Køjer og Kahytter sejlede i Vand. Skibet satte 
saa haardt i Søen, at Styrbords Ankerkæde trykkede Skodtet ind i 
Lasten. Passerede Kap Horn den 6. Juli. Provianten var meget 
knap. Den 13. Juli paa 49° 56' S.Brd., 47° 28' V.Længde i Sydatlan
terhavet nægtede Mandskabet at arbejde, dersom de ikke fik saa 
megen Mad, at de kunne spise sig mætte en Gang om Dagen. 
Den 25. Juli paa 39° 29' S.Brd. blæste det en svær Storm. Skibet 
var omtrent bordfyldt og havde længe været læk, saa Pumperne 
skulle gaa meget. Ved at staa i det kolde Vand ved Pumperne, 
havde flere faaet Krampe i Benene og græd af Smerte; mine 
hjemmestrikkede Strømper hjalp dog noget, men hvad der var, 
blev ogsaa opslidt. 

Den 4. September 1893 paa 15° N.Brd. i Nordøst Passaten 
mødte vi den norske Jernbark, H. C. Richards med Kaptajn H. 
Moldenhaver, der kom fra Sundsvall og var bestemt til Port Na
tal [6° S.Brd., Brasilien]. Han overlod os en Del Proviant, og 
med den bedre Forplejning steg Humøret, saa Skibet var i god 
Orden, da vi naaede Hamburg midt i Oktober, og vi var alle gla
de, fordi denne Rejse var lykkeligt tilendebragt. 

Mærkeligt nok var det altid mig, Folkene henvendte sig til, 
naar der var et Saar at forbinde, de manglede Naal og Traad, el
ler de manglede andre Ting, der forekommer i et lille Samfund, 
der maa hjælpe sig med det, der findes indenfor Skibssiderne. 
Der var almindelig Sorg den Dag, Kokken brændte Hul i Stege
panden, nu kunne han ikke bage Pandekager mere, for Tin og 
Loddebolte fandtes ikke. Skaden blev dog udbedret ved at lægge 
en Plade indvendig og en udvendig og nitte dem sammen og faa 
det tæt. Nittehovederne stod ganske vist som Fabriksmærker i 
Pandekagerne; de smagte dog ikke mindre godt af den Grund. 

Jeg søgte straks om at blive afmønstret, for Familie og For-



lovede ventede hjemme, og alt mit Tøj var udslidt. Det er nu saa
dan paa Søen, at saalænge nogen har noget, har de alle lidt. I den 
Retning hjælper den ene den anden, selv om de tager en Tørn 
imellem; det er maaske en naturlig Afveksling, og i Farens Stund 
staar alle ubrydeligt sammen. Man kan godt have ondt af dem, 
der kommer ud for Strabadser, de ikke aner og er slet udstyret, 
men naar det er overstaaet, bliver de til Mandfolk. 

Paa Rejsen hjem fra Hamburg kom der om Natten en Herre 
ind i Toget, imens det holdt i Vamdrup og spurgte til mit Befin
dende, om Navn og Stilling, hvor jeg kom fra, og hvor jeg skulle 
hen, sagde pænt Godnat og ønskede god Rejse. Stor var derfor 
min Forundring, da der stod en Politibetjent ved hver Side af 
Landgangen fra Færgen og tog imod mig i Nykøbing og straks 
førte mig til Distriktslægen som kolerasmittet. Han var nu ikke 
hjemme i Øjeblikket, den ene Betjent gik saa, medens den anden 
fulgte med hen paa en Restauration, for at jeg kunne faa lidt 
Mad. Distriktslægen var meget fornuftig. I 3 Dage skulle jeg 
møde ham til Undersøgelse, det gik godt de to første, men saa 
klagede jeg over at gaa i Nykøbing og længtes efter Familien. Ja, 
hvor de boede, - jo, min ældste Søster var blevet gift og boede i 
Vejerslev. »Gaa du kun derop, saa kommer jeg i Morgen Efter
middag,« og saadan blev det. Dermed var Koleraen overstaaet. 

Det var rart at komme hjem, der blev bestilt Lysning i Kirken, 
og jeg købte lidt Værktøj og lavede Spande, Baljer, Kar, Stole og 
flere Ting, man faar Brug for i et Hjem, saa Tiden gik hurtigt in
den Bryllupet. Mine Svigerforældre bød saa mange med af den 
store Familie fra begge Sider, som Huset kunne rumme. Et 
Landsbybryllup var altid en Begivenhed for Omegnen, skønt det 
kunne være haardt nok for dem, det gik ud over. 

Den 8. December 1893 var udset til Festen, og allerede ved 6 
Tiden om Morgenen samledes Naboer og Venner hos mine 
Forældre i Vester Assels, hvor de fik et Maaltid Mad, inden de 
hentede deres Køretøjer og fulgte mine Forældre og mig til V. 
Jølby, godt 20 Km., hvor vi blev modtaget af Spillemænd uden 
for Døren. De øvrige Gæster samledes nu fra alle Sider, og saa 
begyndte Frokosten, der varede til over Middag, hvorpaa alle 
Befordringer blev samlet. 17 Stk. og med Spillemændene i Spid
sen gik det i skarpt Trav til Dragstrup Kirke, hvor Pastor J antsen 
viede os. Imens var Hestene blevet kolde, saa de var oplagt til at 
løbe, saa Vand og Pløre stod til alle Sider fra de opblødte Veje. 
Ved Hjemkomsten modtog min Hustru, Kirsten Sørensen, og jeg 
Gratulationer og Brudegaver, alt sammen nyttige Ting. Efter 
Middagen begyndte Dansen, og skønt det var raakoldt og Blæst 
uden for, maatte flere af de dansende smide Frakkerne og holdt 
ud, til de om Morgenen havde faaet Frokost og drog hjem. Mik-
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kel Smed sagde senere, det var det bedste Bryllup, han havde 
været med til, for der var nok i alle Maader. De, der ville, kunne 
faa Snaps og Punch, men ikke de, der havde faaet for meget. 

Den tredie Dag samledes den nærmeste Familie igen, men da 
blev der ikke danset. 

Flyttede til Nykøbing Morsø ind i en Lejlighed i Østergade. 
Der var kun to Stuer, men min Hustru var dygtig til at ordne et 
Hus, saa det gik udmærket, - men hvor længe var Adam i Para
dis? Der var kommet en ny Lov om Navigationsuddannelsen, 
og den 9. Januar rejste jeg til Fanø Navigationsskole for at faa 
Eksamen i de Fag, jeg manglede af den udvidede Navigation, 
nemlig Engelsk, Sø- og Handelslære, Geografi og Vejrlære samt 
Sygepleje. Grunden til, at jeg valgte Fanø, var dels, at der var fle
re tidligere Skibskammerater og især et Skibsbyggeri, hvor der 
var god Lejlighed til at følge et større Træskibs Bygning i Enkelt
hederne. At Skolen var begyndt 1. December gav jo forøget 
Hjemmearbejde; mest kneb det med Engelsk, for naar man al
drig har faaet nogen Undervisning i det før, er 21/2 Maaned kort 
Tid, især naar man kommer op i noget, der var gennemgaaet, før 
jeg kom. Der krævedes 6 for at bestaa, og jeg fik 11, højeste Karak
ter 21. Det fik jeg i de øvrige Fag og saa hjem til Konen 3. 
April. 

1; .'30. 1.· .32.. 



14 · Med Barken Danmark 
Efter Chilesalpeter 

I Maj rejste jeg igen til Hamburg. 5. Juni 1894 lod jeg mig hyre til 
Barkskibet Danmark af København af Kapt. Lausen, et Staalskib 
bygget 1892 i København hos Burmeister & Wain. 1394 Reg. 
Tons, og det regnedes for Danmarks største og smukkeste Skib 
den Gang. Jeg skulle være 2. Styrmand, skønt der var flere Til
bud som 1. Styrmand, men med mindre Skibe. Naa, - Rejsen har 
jeg ikke fortrudt. 

Skibet laa i Millwall Dock i London. Jeg kom derfor med en 
tysk Damper over som Passager. Der var flere, men grundet paa 
daarligt Vejr laa de mest søsyge i Køjen og lod Kaptajnen og mig 
om at nyde Hovmesterens Mad. 

Skibet lossede Salpeter, saa der blev noget Ophold. Den 30. 
Juni var jeg gaaet op i Byen og blev ført med i Trængselen af en 
umaadelig Masse Mennesker. Paa den Maade kom jeg ufrivilligt 
til Indvielsen af »Tower Bridge«. Prinsen af Wales indviede. 

Danmark havde 19 Mands Besætning, og Kaptajnen havde sin 
Hustru med hele Rejsen. Efter Udlosningen blev der sat et solidt 
Langskod i Lasten og indtaget 700 tons Kul som Ballast. Disse 
blev jævnet ud og oven paa lagt tæt med Brædder og Bjælker, 
som blev surret ned med Jernkæder og fastkilet med Støtter op 
under Mellemdækket, for at de ikke skulle forskyde sig under 
Rejsen, da de ikke fyldte Underlasten halvt op. 

Afsejlede fra London 3. Juli. Skibet var en fortrinlig Sejler, der 
kunne løbe over 14 Knob med en god Vind. Rejsen gik godt, til 
vi var kommet forbi Kap Horn, og for nogle Dage havde Vejret 
været godt, og Søen havde lagt sig. De, der gjorde deres første 
Tur rundt Kap Horn, begyndte allerede at tale om, at de tænkte 
nok, det var Løgn og Pral, hvad der blev fortalt om Sejladsen 
dernede, men saa gik Vinden nordlig og friskede. Kaptajn Lau
sen var ikke den Mand, der var bange for at sejle, og vi kunne 
styre Kurs vest efter. Ved Middagstid var Smaasejlene gjort fast, 
og Bramsejlene rebede; snart maatte de gøres fast, og Overmærs
sejl rebes, Storsejl fast og Fokken rebes; stadig førtes det yderste 
Pres af Sejl, og de var ikke lette at bjerge under den haarde Sej
lads, for Søen rejste sig sammen med Stormen. Om Aftenen 
førtes kun begge Undermærssejl og Fore Stængestagsejl. Kaptaj
nen gned sig tilfreds i Hænderne og sagde: »Nu kan det ikke 
blæse saa haardt, at Danmark ikke kan bære dem.« Vinden hyle-

135 



de, og Vandet røg som Aske, imens det ballastede Skib lagde 
Lønningen til Vandet. Fore Undermærssejl og Forestængestag
sejl blev bjærget. Store Undermærssejl var i Forvejen forsynet 
med nye ekstra Snærregordinger, der igennem Fodblokke var 
vist til Gangspil. Men inden Midnat kunne Orkanen lægge Ski
bet over, saa Læ Raanokkerne laa i Vand, og dette stod ind til 
Stormasten. Der var ikke andet for end at prøve paa at bjærge 
Storeundermærssejlet. Det gik let nok at hale luv Skøde op, men 
at dæmpe Sejlet var umuligt. Gaardingerne knækkede som Sy
traad, og Sejlet slog, saa Masten dansede. Kaptajnen holdt sig fast 
ved Luv (Styrbord) Storrigning og raabte mig ind i Øret: »Bare 
vi kunne blive Sejlet kvit.« Det var let nok at komme op til 
Raaen, men denne stod næsten paa Enden, saa det var svært at 
naa op til Luv Nok og bide sig godt fast. Saa snart det var lykke
des, trak jeg Skedekniven og huggede en Flænge i Sejlet, der i et 
Nu reves bort som en gammel Avis. Efter at jeg var naaet ned 
paa Dækket, sagde Kaptajnen: »Jeg har aldrig været saa glad, 
som da Sejlet fløj.« (det var endda et nyt Sejl af sværeste Materia
le). Det vedblev at blæse hele Natten, saa man helt tabte Pusten, 
naar man fik Ansigtet imod Vinden. Næste Dag viste det sig, at 
en Del af Kullene i Forlasten var kastet over Langskoddet. Un
der Orkanen gik en svensk Matros op og gjorde Fore Røjl bedre 
fast; den var ved at blæse løs. 

Ved Ankomsten til Iquique 2. Oktober 1894, 90 Døgns Rejse, 
erfarede vi, at 7 store Skibe var kommet ind til Valparaiso i 
stærkt beskadiget Tilstand, at et 4-mastet Skib var forlist med 
Mand og Mus. Hvor mange, der kom ind til andre Havne eller 
forsvandt, er endnu ikke bekendt. 

Iquique er ikke langt fra Pisagua og ligger ogsaa i den regnløse 
Egn. Det tog kun en Maaneds Tid at losse Kullene og laste 2240 
Tons Salpeter, og vi afsejlede igen i November. En Dag kom der 
lidt Støvregn; det var den stærkeste Regn i de sidste 3 Aar, men 
der fortælles, at der en Gang kom et Tordenvejr med Regn som 
et Skybrud, der anrettede megen Skade, da hverken Huse eller 
andet var beregnet paa at holde Vand ude. Om Dagen var der ret 
varmt, men Nætterne kunne være kølige, naar Landbrisen kom 
ned fra Bjergene. 

Turen rundt Kap Horn var som sædvanlig haard, og ofte var 
Dækket omtrent bordfyldt, men der blev sejlet haardt, og skønt 
de fleste gik gennemvaade en Del af Tiden, var Humøret dog 
godt, som jeg skal nævne et Eksempel paa. En Nat lænsede vi for 
Undermærssejlene, men Vinden var saadan, at jeg gav Ordre til 
at gøre Store Overmærssejl løs. Vi kunne dog ikke hejse det paa 
Vagten, skønt Faldet bestod afMantel med en 6-skaaret Gie paa, 
for Raaen foruden Sejl vejede vel et Par tusind Kilo. Der var ikke 
andet for end at tage Faldet til Gangspillet og hive det op, og 
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skønt Folkene ofte gik i Vand til midt paa Livet, gik det med 
Opsang. Paa hver Vagt blev der sat flere Sejl, og næste Nat gik 
det med Bramsejl i Top, men med en Mand ved hver af Bram-og 
Mærsefaldene klar til at lade dem løbe, om det blev for haardt i 
Bygerne. Det er jo klart, at et Skib med et saadant Sejlpres ikke 
faar Tid til at slingre. Fruen ytrede da ogsaa ved Frokost: »I Nat 
har det nok været godt Vejr, Styrmand, den har gaaet saa roligt.« 
Kaptajnen gav sig til at le, men sagde blot: »Styrmand, lad mig se 
Logbogen,« da han saa, at Skibet havde løbet 52 Sømil i Vagten, 
[13 Knob] sagde han: »Nu forstaar jeg, hvorfor Skibet dirrede.« 

Rejsen gik godt, indtil vi kom op til Azorerne, saa var det sta
dig østlige Vinterstorme med Kulde. Den ene efter den anden 
blev syg og gik i Køjen, de kunne ikke taale at gaa vaade omtrent 
hele Tiden, skønt Kokken stadig tørrede Tøj i Kabyssen, naar 
han ikke lavede Mad. 

Kom til Dunkerque 3. Marts 1895, alt vel, hvor jeg erfarede, at 
min Hustru havde faaet en Søn 28. September. Jeg blev tilbudt 
Pladsen som 1. Styrmand næste Rejse, men II Gange rundt Kap 
Horn kan være nok, og naar man er gift, er Rejserne for lange. 
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Da Lasten var losset og Skibet klart, rejste jeg hjem den 20. 

Marts, men naaede knapt ind paa Havnepladsen, før Kapt. Wil
ladsen bød mig en Styrmandshyre med hans Skonnert, Asta. Sej
lede saa hele Sommeren med den i Nordsøfart og kom hjem hver 
Rejse. De fleste Gange kom Skibet ind igennem Thyborønkanal, 
men sidste Rejse var Vejret saa haardt, at vi maatte rundt Skagen. 
Stormen drev Vandet ind i Limfjorden og oversvømmede en 
Del af Gaderne i Nykøbing, saa de sejlede med Baade i Gaderne. 
Det var heller ikke godt Vejr paa Søen; de troede, Skibet var 
væk. Glæden var derfor stor, da de hørte, det var kommet ind til 
Grenaa, og endnu større, da vi kom til Nykøbing, og Skibet blev 
lagt op for Vinteren. 

Paa en af Rejserne skulle Ladningen losses i Vildsund. Kaptaj
nen tog straks hjem, og jeg ventede ham ikke, før Skibet igen var 
sejlklart. Men han kom igen næste Dag med den Besked, at min 
Moder var død 28. Juni efter kun faa Dages Sygdom, 541/2 Aar 
gammel og skulle begraves næste Dag. Fader mødte jeg udenfor 
Gaarden, han var meget bedrøvet, men viste en fed Bede, der 
græssede tæt ved Gaarden og sagde: »Den skal gaa til Efteraaret, 
for vi faar snart Begravelse igen.« Han tænkte vist ikke, at han 
selv skulle dø 3. November, men han var klar lige til det sidste. 
Jeg var ikke hjemme, hverken ved hans Død eller Begravelse. 
Kort før han døde, sagde han til sin søster, Andrea: »Kald paa 
Margrethe og Peter, for nu dør jeg.« De kom ogsaa, inden han 
lukkede sine Øjne, kun 571/z Aar gammel. De var begge meget 
flittige og gjorde, hvad de kunne for os Børn. 

Byraadet overlod mig Lokaler i den gamle Borgerskole, hvor 
unge Mennesker fik fri Undervisning i Navigation om Aftenen. 
Kapt. N. Hansen ville ikke sejle mere efter ca. 50 Aars Søfart og 
solgte mig I/ 6 Part i Skonnerten Skjold fra Thisted. 

Om Vinteren var jeg hjemme ved Familien. Om Dagen var 
der Arbejde nok med at reparere Sejl og Rigning for de andre 
Skibsførere, og 4 Aftener om Ugen med at holde Aftenskole for 
de unge Søfolk. 

.r.., l'lo 
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15 · Skonnerten Skjold 
Forlis ved Tf?yborøn 

I Februar 1896 rejste jeg til Thisted for at overtage Skonnerten 
Skjold. Det er nu ikke saadan at blive Skibsfører, selv om det til
dels er paa eget Fartøj. Skibet var godt oppe i Alderen, og selv 
om det kunne ligge hele Vinteren uden at blive pumpet, trængte 
det dog til Eftersyn. Tovværk og Sejl var udslidt, Stormasten var 
raadden og maatte fornyes; et omtrent nyt Storsejl købte jeg fra 
en strandet engelsk Fiskekutter. Der var en Gæld til at begynde 
med paa 845 Kroner. Kaptajn Hansen spurgte ogsaa: »Kan du tje
ne det ud i Sommer, har du gjort det godt«. En Ulykke kommer 
jo sjældent alene; Kokken fik Mæslinger, men var dog i Bedring 
ved Afsejlingen fra Thisted den 14. Marts, men noget uden for 
Havnen faldt Bedstemanden om ved Fokkemasten, døddrukken. 
Der var ikke andet for end at ankre og faa Bedstemandens 
Brændevin kastet overbord og saa fortsætte næste Morgen Øst 
efter i Limfjorden Hals ud til Falkenberg i Sverige for at laste 
Pitprops (Minetømmer) til Syd Alloa i Skotland. Det var just 
ikke nogen Guldgrube, for Fragten af 400 Stander Pitprops a 
12/6 var 17-9-4 .[, eller 316,62 Kr., deraf skulle betales Hyrer og 
Kost til 4 Mand og alle Skibsudgifter i næsten en Maaned. Frag
ten af 114 n/ 20 Tons Kul fra Alloa til Lemvig var 43-4-6 [, eller 
785,42 Kr. Ved ikke at spilde nogen Tid lykkedes det at gøre 5 
Rundture, hver med 2 Laster; den ene blev endda hentet i Libau, 
til Skibet blev oplagt 5. November, og foruden Gælden var be
talt, var der 1.165 Kroner i Overskud, der blev delt imellem Part
haverne. Læseren vil maaske spørge, hvordan gik det med Bed
stemanden. Et eller andet Sted havde jeg hørt, at Frugt var en 
Modgift mod Spiritus eller dæmpede Trangen dertil, og købte 
ved enhver Lejlighed Frugt og delte ud ombord, og Bedsteman
den var ædruelig hele Sommeren. Og da han var en begavet og 
omgængelig Mand, gik det udmærket. Saa snart Skibet lagde op, 
fik han Plads paa en Fabrik sammen med sin Hustru. 

Rejste hjem for Vinteren, var en Tur i Holland for at se en Ny
bygning af Jern for J. J. Kløvborgs Regning, og fortsatte Aften
skolen for Søfolk, syede Sejl og begyndte for Alvor at tegne Figu
rer til den senere »Haandbog i praktisk Sømandsskab« og ville 
saa fortsætte ombord. 

Sejladsen begyndte igen først i Marts. Lastede igen Pitprops i 
Falkenberg, men de var alle 6 Fod lange, tykke og tunge fra 



Vinteren, saa de stuvede daarligt og gav en lille Indtægt; Fragten 
var nok I shilling højere end sidste Aar, men Fragten blev ikke 
bedre. 

Thyra en Fore-and-aft Skonnert fra Thisted, Kaptajn L. Niel
sen, havde ogsaa lastet i Falkenberg, og vi fulgtes ad et Stykke, 
men Thyra løb fra os, og da det imens var blæst op til en haard 
vestlig Storm, naaede den ind i Skagbugten og kom til Ankers. 
Derfra sendte han et Brev hjem, hvori der stod: »Ja, vi naaede da 
herind i god Behold, men hvordan det skal gaa Skjold, ved jeg 
ikke, for det blæser, saa at ingen Sejl kan staa ved Lig (at Sejldu
gen vil blæse væk fra den Tovværkskant, der er syet om dem).« 
Naa, op i Skagbugten var der ikke tale om, for med 3 rebet Stor
sejl lagde Skibet de 6 Fods Props, der stod paa Enden uden om 
Dækslasten, under Vand i Læ, der var ikke andet for end at hol
de op under Norge og krydse vest efter med smaa Sejl, og uden 
for Lindes Næs gik Vinden saa nordlig, at der kunne styres Kurs 
efter Leithsfjorden. Kom derfor ind til Kirchaldy efter en for
holdsvis hurtig Rejse tidligt om Morgenen i Dagningen. Dok
mesteren kom med det samme og spurgte, om Skibet kunne taale 
at staa tørt med Lavvande; der var ellers en lille Dok, men det 
kostede extra. Det mente jeg nok, det kunne: >8'a, hal saa ind til 
Østkajen og kast hellere den tunge Dækslast i Land med det sam
me, imens det er Højvande.« Det var besørget til Frokost, Skibet 
blev indklareret, og næste Eftermiddag var det udlosset og afsej
lede til Alloa for at laste Kul til Thisted. Det hele gik saa hurtigt, 
for Stormene havde hindret de fleste Skibe i at komme over 
Nordsøen. 

Til Søs gaar det ofte underligt til. Kaptajn Nielsen med Thyra, 
der var en dygtig og uforfærdet Sømand fortalte, at han, sammen 
med mange andre danske Skibe, havde losset i Dokkerne i Leith, 
og derfra skulle de alle over til Nordsiden af Leithsfjorden for at 
laste Kul i Dysart og W Wemyss. En Morgen før Dag gik Skibe
ne ved Højvande ud af Dokken; Kaptajn Nielsen og hele Mand
skabet gik paa Dækket. Paa en Gang siger Bedstemanden: »Kap
tajn, nu er Dokken lukket, alle de andre er kommet ud.« 
Kaptajnen blev baade ærgerlig og vred, da han ligesom vaagnede 
op af en Døs ved Styrmandens Ord. Der var intet at gøre andet 
end vente til næste Højvande 12 Timer senere og saa døje Kolle
gaernes Stikpiller; men det kan være haardt nok for en Mand, 
der ellers plejer at være foran. De havde ogsaa Grund til at ho
vere, for de blev alle lastet og kom til Søs, inden han blev færdig, 
men saa fik de en haard østlig Storm. Om jeg husker rigtigt, var 
der 12 danske Skibe. Nogle forliste, og Resten fik Havarier, me
dens Thyra først sejlede, efter Stormen var forbi og fik en hurtig 
Hjemrejse. Kaptajn Nielsen sagde senere, at det var ligesom, der 
var en Haand, der havde skaanet ham for de andres Skæbne. 



Naa, tilbage til mine egne Oplevelser. Forlod Alloa Pal
mesøndag, n. April 1897, Onsdag Morgen var Vinden vestlig, 
frisk til stiv Kuling, tiltagende. Langfredag, 16. April, Kl. 640 Ef
termiddag fik Land i Sigte, Bovbjerg i SØ og Thyborøn Baake 
[Thyborøn Sømærke] i Øst til Syd efter Kompasset. Styrede ind
over. Vejret var for haardt til, at Lodserne kunne gaa ud; de satte 
derfor Venteflaget paa Baaken. Kl. 71/2 passerede Ballonen; Bed
stemanden tog Rorpinden, og jeg stod oppe paa Ruffet for at hol
de Øje med Flaget og Styringen; de to andre blev sendt hen til 
Ankerspillet, hvor de bedre kunne holde sig fast, om der kom en 
Braad over. Kl. 741 passerede Havrevlen, hvor Skibet huggede en 
Gang i Grunden, og Rorpinden kastede Svend Bach hen imel
lem Pullerten og Skibssiden; jeg fik dog fat i Rorpinden og holdt 
Skibet paa Kursen. Var Kl. 81/z inde imellem Tangerne tæt ved 2 

Kosten paa Lindholm Siden, styrede for at komme op i Krogen, 
men da der i det samme kom en haard Byge, og vi ikke kunne 
styre saa højt, drev vi ad Læ til. Vi lod Styrbord Anker falde og 
stak 25 Favne Kæde ud og lod saa Bagbord Anker falde, for det 
var Stormkuling i Bygerne og helt sydlig. Gav Sejlene op og gjor
de dem fast. Den svære Dønning, der stod ind fra Søen, gjorde 
det nødvendigt at tage et Koptørn med Ankerkæderne, senere 
to. Tog Kabeltovet paa Dækket for at stikke den paa Kæderne og 
var i Færd med at sejse [at tage en let tørn om noget] dem paa 
Styrbords Kæde, da denne brækkede, og Skibet drev ind paa læ 
Grund (Svanholm) og huggede haardt, for Bagbords Anker 
alene kunne ikke holde det. Kl. 9 var Skibet meget læk, blussede 
efter Hjælp. Gav Ordre til, at hver især tog godt Tøj paa, da der 
ikke var Udsigt til at bjærge mere, end man havde paa. Kl. 920 

naaede Lodsbaaden med stor Fare hen til Skibets Agterende, 
hvor vi maatte springe ned, naar Søen løftede Baaden. Skibspa
pirerne bjærgedes, men ellers fik ingen mere med, end de havde 
paa Kroppen. Det lykkedes med 4 Mand at ro Lodsbaaden op 
imod den haardt udgaaende Strøm og komme ind til Toldjagten 
og Kl. 101/z drivvaade i Lodsgalioten. 

Ved denne Tid havde Skibet hugget sig ud efter og stod i 
Broddet paa Vestsiden af Landet, tæt ud for den lille Kabbe. Se
nere førte Strømmen Vraget ind i Thyborøn Kanal igen til det 
Sted, hvor det nu staar paa Lindholm. Svend Bak og jeg gik Vagt 
inde paa Stranden hele Natten for at bjærge de Vragstykker, 
Søen kastede op. Lidt efter Midnat begyndte der at drive 
Dæksplanker ind, Luger og Ruffet drev op i Stumper, Skibski
sterne var knust og Indholdet tabt, alle mine Bøger og Tegninger 
var væk, alt hvad der drev ind var knust. [Kun et familiebillede 
blev reddet.] Næste Dag kom Herredsfogden med Fuldmægtig, 
Strandkontrolløren m.fl .. Det blæste en Storm endnu. Masterne 
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stod, og Sejlene var gjort fast, men det var umuligt at komme 
ombord. 

Bagefter fik jeg at vide, at Lodsbaaden var paa Vej for at møde 
Skibet inde imellem Landtangerne, men det viste sig, at det Baa
deløb vest for Svanholm, hvor de plejede at smutte igennem, var 
sandet til af den stærke Strøm. De maatte derfor tilbage igen øst 
om Svanholm. Inden de naaede rundt, var Skjold ankret. »Ja, nu 
ligger den godt«. Dermed vendte de tilbage til Lodsgalioten, 
hvorfra de saa, at Skibet begyndte at drive ud til Søs. De var ikke 
længe om at komme i Baaden og faa os bjærget, inden det blev 
for sent. De 2 Lodser fik senere Redningsmedaljen, og det havde 
de ærligt fortjent. 

Kaptajn Hansen [ døde 1905 i Thisted] kom ogsaa for at se sit 
gamle Skib som Vrag. Jeg var meget ked af det, men Kaptajn 
Hansen sagde: »V ær du glad for, at Skibet har sejlet i 39 Aar og 
aldrig forlist en Mand; og byg saa et nyt af Staal i Stedet.« 

Et Skib kan dog ikke sejle i saa mange Aar, uden der sker no
get. Det var før jeg kom med i 1883, at det laa underdrejet for en 
Storm i Nordsøen; en Braadsø kom over med en saadan Kraft, at 
det rev Ruffet løs fra Dækket og stillede det paa Kant imod Læ 
Storvant. De to Mand, der var tilkøjs, kom hurtigt ud, og de to, 
der var paa Dækket, skylledes over bord sammen med Enden af 
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Storskødet. Det fik den ene fat i og halede sig ind paa Dækket og 
kastede straks Storskødet ud til den anden og fik ham halet om 
Bord igen. 

Mandskabet i disse Skibe var næsten alle fra Kysten, og fra 
smaa af vant til at tumle sig paa Vandet. De var nok sindige, men 
ogsaa tilsyneladende upaavirket af enhver Situation og tabte al
drig Besindelsen. Svend Bach sejlede med mig en halv Snes Aar i 
forskellige Skibe, og kun en Gang har jeg mærket, at han var 
ængstelig ved Situationen. Det var uden for Tynemouth, han 
stod som saa ofte før til Rors, og Skibet tabte Styringen uden for 
Piererne [molerne] med en haard paalands i Snestorm. 

Vraget med hvad, der fandtes, blev solgt for 108 Kr. Efter 
Søforklaring var afholdt, og Forliset opgjort, rejste jeg hjem. 

[Se appendiks IV: Skjolds forlis.] 
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16 · Hollandske Stålskonnerter 

Da den nye 2-mastet Jernskonnert, Sterling viste sig tilfredsstil
lende, blev der samlet den fornødne Kapital og bestilt en 
3-mastet Jernskonnert af samme Størrelse hos Bygmesteren Nei
stern de Velde i Martenshoek i Holland. Jeg skulle føre Tilsyn 
med Bygningen. Bygningen kunne dog ikke paabegyndes straks, 
før Planerne var færdige og Materialerne leveret. Der var altsaa 
Udsigt til at gaa ledig om Sommeren. Men en Dag, jeg var nede 
paa Havnen, hvor Hans Rasmussen laa sejlklar med Skonnerten 
Gazellen, spurgte jeg, hvor han skulle hen, og hvad han ventede 
paa, for Vinden var god til England. Jo, han manglede en Styr
mand og havde telegraferet efter en, men vidste ikke, om han 
kom. Jeg svarede, at det var Skade ikke at benytte den gode 
Vind, og hvis Styrmanden ikke var kommet i Morgen tidlig, skal 
jeg gaa med over denne Rejse. »Aa, du behøver ikke at gøre Nar 
ad mig.« »Det er Alvor.« Næste Morgen bankede han paa Vin
duerne: »Vinden er god, vil du saa med?« 

Den ene Rejse blev til flere, og Sommeren 1897 gik, indtil jeg 
den 14. September skulle rejse til Holland og paase Bygningen af 
Skjold. Grundet paa, at Ophold og Tilsyn ville koste lige meget 
for et eller 2 Skibe, blev der bestilt endnu en 3-mastet Skonnert, 
Alloa efter samme Tegning. 

Fra gammel Tid havde der været Træskibsbyggerier og An
kersmedier; de fleste Værfter var dog gaaet over fra Træ til Jern 
og byggede Jernsejlskibe. Det største var ca. 500 Tons, da Kana
lens Dybde og Broerne ikke tillod at bygge større, men Rhinlæg
tere byggede de op til 1200 Tons, foruden en Mængde Tjalke, 
Kuffer, Snekker, smaa Slæbedampere, Kedler, Dampmaskiner 
paa de 18 Skibsværfter. 

De ældre Folk paa Værftet var alle oplært ved Træskibsbygge
ri og kunne omtrent bygge Tjalke og Kuffer med lukkede Øjne, 
men naar det gjaldt søgaaende Skonnerter, var der mange En
keltheder, hvor de var usikre ogsaa med Hensyn til de Dimen
sioner, der ikke kunne ses i Klassens Forskrifter [Bureau Veritas, 
fransk Skibsklassifikationsselskab, meget benyttet for især min
dre Skibe samt Færger]. Af Maskiner var der kun en Bøjemaski
ne til Stævne og Spant. Den blev drevet med Haandkraft med et 
stort Svinghjul. Saa var der nogle Klippemaskiner til Pladerne 
og nogle Lokkemaskiner til Huller i Plader og Vinkeljern, alt 
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drevet med Haandkraft. Forsænkning af Huller skete med Bor 
og Haandsving; selv Flangen paa Stævn og Kølpladerne sloges i 
kold tilstand med svære Forhamre, ligesom Pladerne bøjedes 
ved Hamring. Agterstævnen med underste Rorløkke smededes 
ligeledes i en almindelig Smedie uden mekanisk Kraft. Det var 
forbavsende, hvad de kunne udføre med et Minimum af 
Værktøj, men ved haardt Slid og lang Arbejdstid. Om Vinteren 
normalt fra 6 Formiddag til 6 Aften, og saa arbejdede de ofte 
med Akkordarbejde om Sommeren fra 5 Formiddag til 7 Aften. 
Smedemesteren var den højest lønnede med 12 Gylden om Ugen. 
De fleste havde 6 til 8 Gylden paa egen Kost; Nitterdrengen dog 
kun 21/2. 

Men Arbejderne var om Søndagen, naar de kom med deres 
Familie, pæne og rene, og mange havde en stor Børneflok, der 
tidligt maatte hjælpe til med at tjene Føden. Skoletvang kom 
først i 1900, men de fleste kunne dog baade læse og skrive. Jeg 
har endnu Breve fra Folk, der aldrig har gaaet i Skole. Det maa 
have været et stort Arbejde at faa de 17 Børn, Familien havde, 
oplært om Bord i et Flodfartøj, for Hjem paa Landjorden havde 
de ikke, og endda arbejdede de sig ved Siden af frem til jævn V el
stand. Levevisen var meget spartansk selv hos velstillede Folk. 
Oksekød var Gildesmad, da Prisen blev holdt kunstigt oppe ved 
en indenlandsk Told paa Hornkvæg. Ville en Bonde slagte et af 
sine egne Kreaturer, maatte han først anmelde det på »de Ge
meentehuis«, Raadhuset, der sendte en Politibetjent med hen til 
Bonden for at vurdere Dyret. Satte Bonden Dyret for lavt, kun
ne Betjenten betale denne Sum og tage Dyret med sig og sælge 
det til Byens Fordel. Dette tvang Folk til at opgive en rimelig 
Pris, hvoraf de saa maatte betale en vis Procent (Afgift af). Der 
boede en hel Del Jødefamilier, der mest ernærede sig som Slagte
re og Smaakræmmere. Det var ofte svært for disse Slagtere at faa 
rede Penge nok til at købe et Kreatur, og Bønderne gav ingen 
Kredit. De henvendte sig saa om et Laan hos min Logivært, 
Poppens, og han sagde aldrig nej. En Gang jeg spurgte, om det 
ikke var risikabelt at laane en fattig Jøde saa mange Penge, sva
rede han, at Pengene blev altid betalt den Dag, der var lovet, og 
han havde aldrig tabt noget ved dem, for de hang sammen som 
Ærtehalm og hjalp hinanden med at holde Kreditten oppe. 

Naar Moses eller Isak endelig havde købt et Kreatur, iførte de 
sig Søndagstøjet, pyntede Dyret med Blomster og Baand, trak fra 
Hus til Hus og foreviste Dyret, særlig for Husmoderen, og tog 
imod Bestilling paa Kød, inden de slagtede Dyret. Svin var der 
ikke Told paa, men ogsaa Flæsk var dyrt. De fleste maatte til dag
lig undvære baade Kød og Flæsk og nøjes med forskellig Slags 
Kaal og Rødder kogt sammen med Kartofler med lidt Fedtstof
fer i. Til Middag hørte der kun en Ret, det var noget af en Flot-



3-manet rhnnert Stirling. 
Foro: L. H. Gram, Thisted. 

hed, om der ogsaa vankede Søbemad, og kun til Middag vankede 
der Kød eller Flæsk hos dem, der havde Raad til det. Frokost og 
Aftensmad, Brød med Smør eller Margarine, et kogt Æg, aldrig 
Paalæg, Mælk, The eller Kaffe. Om Morgenen Kaffe og Brød, li
geledes midt paa Formiddagen, men Kaffen var ret tynd efter 
dansk Smag. Hvedebrød og Franskbrød svarede i Smag til, hvad 
man faar i andre Lande. Men Rugbrødet var noget for sig, bagt 
af meget groft Mel, nærmest fine Gryn, og formet omtrent som 
en Mursten og stillet tæt sammen paa Kant i Ovnen, hvorved 
der kun blev haard Skorpe paa de to smalleste Sider, foroven og 
forneden. Det blev ogsaa mere kogt end bagt, for Brødet solgtes 
efter V ægt, og imedens det stod i Ovnen, stod en stor Vandkedel 
og kogte uden for Ovnen, og Dampen lededes ind til Brødene 
igennem en lang Tud. At Brødet var mørkt og tungt samt lidet 
egnet til at gemmes ret længe er let forstaaeligt, lige som der hel
ler ikke var mange af dem, der var vant til det lette velbagte 
Rugbrød i Danmark, der taalte det i længere Tid. 

Husene laa mest paa opfyldt Jord langs med Digerne, hvorpaa 
Vejene var anlagt, dog oftest kun paa det ene af de to Diger langs 
Kanalerne. Over Kanalerne var Broer, der kunne aabnes for Ski
bene, enten med Broklap eller en Svingbro. Vedligeholdelsen af 
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Vejene kostede jo Penge, og dem fik de ved at opkræve en Afgift. 
Fodgængere var fri og ligeledes Hunde, der brugtes til Trækdyr. 
Afgiften var ikke stor, men der var ikke langt imellem Toldhorn
mene, og de kunne lukkes tværs over Vejen med Undtagelse af 
en lille Aabning for de tyndeste Fodgængere. Til Bomstederne 
hørte en Embedsbolig, stor nok for en Familie, og Afgiften blev 
bortforpagtet til Bommanden for et vist Aaremaal, og hvad der 
kom ind mere end Forpagtningsafgiften, var Bommandens Løn. 
Sædvanlig stod Bommen aaben, men for at ingen af den Grund 
skulle liste forbi uden at betale, var Vejen et Stykke til hver Side 
brolagt med runde Sten, som hverken Vogne eller Heste kunne 
komme over uden at lave Støj, og saa var der straks en med Po
sen. Man regnede nok ikke med disse Cent, men nogle af mine 
Kollegaer havde en Dag lejet en Befordring for at køre en Tur i 
Omegnen; de var dog kommet af med flere Kroner i Bompenge. 

Ved hver Bro, et Skib skulle igennem, maatte der ogsaa beta
les. Selv Snekkerne, der kunne lægge Masten ned og gaa under 
Broerne, slap ikke fri. 

Samtidig med at føre Tilsyn med de to Skibes Bygning arbej
dede jeg med Tegninger og Tekst til en Bog om Sømandsskab. Da 
det var færdigt, blev det sendt til forskellige Sagkyndige og Au
toriteter til Gennemsyn. Uagtet de ret øjensynlige Mangler gav 
de dog alle meget velvillige Udtalelser om det, men dermed var 
Sagen jo ikke klaret, især ville Trykningen af de 33 Tavler blive 
dyr, og det, jeg ejede og havde laant, stod i de nye endnu ikke 
færdige Skonnerter. 

Den u. Marts 1898 kom Skjold i Vandet, og det blev afleveret 1. 

April i Groningen, hvor Skibet skulle laste Havre til Leith. 
Længde i Kølen 96 Fod, Bredde 24 Fod, Dybde 9 Fod 7 Tommer, 
17.000 Gylden, Lastevne 2.50 Tons, Besætning 5 Mand ialt. Skibet 
var meget velsejlende og kunne løbe over 40 Sømil i Vagten [10 
Knob] med en god Vind og gjorde 8 heldige Rejser paa Nord- og 
Østersøen til Midten af December. 

Alloa blev senere færdig, hvorfor Kaptajn N. P. Petersen fra 
Nibe rejste ned og overtog Tilsynet og gik ud med det. Det gik 
ud fra West Wemyss i Oktober 1898 og fik straks en haard ØSØ 
Storm, hvori der skete mange Søulykker. Thyra mfl. forliste i 
West Wemyss Havn. Senere blev det fortalt, at Fyrmesteren paa 
Peterhead Fyrtaarn saa, hvorledes en 3-mastet Skonnert af dette 
Udseende (Mage til Skjold') drev sammen med en Brig i Stormen; 
begge sank med alle Mand, uden at det var muligt at redde nogen 
af Mandskabet. Dette gav den gamle Tro ny Næring, at Alloa var 
et uheldigt Navn for et Skib, det var nemlig 3. Skib af dette 
Navn, der var forlist kort efter, at det kom i Fart. 

Efter det sørgelige Forlis Oktober 1898, blev der i Januar 1899 
sluttet Kontrakt om at bygge 2. Stk. 3-mastede Skonnerter med 



300 Tons Lastevne, Æva og Dollar. Men da der gik Rygter om, at 
Neistern te Velde var i økonomiske Vanskeligheder, fik han kun 
Kontrakten paa Alva, og hans Naboer, Brødrene G. & H. Bode
wes, den anden paa Dollar. Byggesum og Kontrakt, Tegning og 
alt var ens. 23.500 Gylden. Da Bygningen først kunne paabegyn
des i Maj, fortsatte Sejladsen indtil sidst i April, da Kaptajn 
Kjølhede overtog Skjold og betalte mine Aktier ud. 

Der var indgivet Ansøgning om Understøttelse til Udgivelse 
af en Haandbog i Sømandsskab til det Classenske Fideikommis. 
Efter længere Tids Forløb kom det tilbage med Afslag. Jeg 
opholdt mig den Gang i Holland og blev saa nedslaaet, at jeg vil
le have brændt det hele, men Poppens fik mig med ud paa Lan
det til sine Bekendte og fik Mismodet drevet bort. Ved den Tid 
var Dansk Sejlskibsrederi Forening blevet oprettet. Jeg henvend
te mig saa til dens Formand, Konsul Rechnitzer i Aalborg, og 
dens Sekretær, L. Drechsel, der indsendte Ansøgning til Rigsda
gen, og i det hele var en taalmodig og utrættelig Støtte. Naar 
man aldrig har faaet nogen Undervisning i Tegning, bliver det jo 
maadeligt, hvad man kan lave. Det var derfor heller ikke Menin
gen, at mine Figurer skulle være andet end Skitser som Grundlag 
for en virkelig Tegners Arbejde, men ingen ville paatage sig Ar
bejdet, og derved blev det. 

Kom først i Maj til Holland. Der var ikke meget at gøre i den 
første Tid, for Skibsværfterne var optaget af andet Arbejde. 

Der var strandet en stor Slæbekahn. Den var fra Amsterdam 
og skulle til Tyskland og ville gaa inde imellem Sandbankerne, 
men blev hængende paa en af dem ved Lavvande, og det svagt
byggede Flodfartøj blev læk. Dette stoppede de dog ved at presse 
Flæskesider i Hullerne og kile dem fast. En Slæbedamper skulle 
have 7.000 Gylden for at bjærge Slæbekahnen i Havn. Neistern 
og Bodewes havde straks faaet Underretning om Sagen og tilbød 
at sætte Slæbekahnen paa Land for at se, hvad den fejlede, for 
1500 Gylden. Den var forsikret i et tysk Selskab for 25.000 Gyl
den, og Mestrene mente, det var rart, om Pengene blev i Hol
land. Det blev overladt Neistern, som den mest durkdrevne, at 
ordne den Sag, og det gjorde han saaledes: Slæbekahnen var 66 
Meter lang, kunne laste 8 a 900 Tons og vejede omkring 400 

Tons. Den var alt for lang til at kunne trækkes op efter Enden i 
den ca. 20 Meter brede Kanal, derfor blev der af 65 svære pom
merske Bjælker lavet 15 Slidsker ned ad Digets Sider, 8 svære 
Gier blev forankrede i Engen bag Diget, og Gieløberne blev ta
get til 8 Gangspil med 8 Mand i hver. Og skønt Engen slog store 
Revner, lykkedes det at trække Kahnen op paa Diget, uden at 
den tog nogen Skade, for Neistern var en dygtig Arbejdsleder, -
en ren Kæmpe at se til - og han havde en Røst, der rungede vidt 
omkring. Saa snart Kahnen var oppe, blev alle Slidsker, Spil etc. 
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taget bort, for der var kun akkorderet om at trække den op. Som 
beregnet kostede den forholdsvis lille Reparation og Søsætnin
gen omtrent Resten af Assurancesummen. Neistern foreslog da 
ogsaa, at Kaptajnen skulle have en lille Erstatning for den Tid, 
han havde gaaet ledig. Bodewes mente, at 50 Gylden kunne være 
passende, men Neistern mente, det havde været et godt Arbejde, 
saa Bordewes kunne godt give 100, som Kaptajnen ogsaa fik og 
gik med Neistern hjem for at drikke. Neistern laante de 100 Gyl
den til nogle Udbetalinger til næste Dag, da Skibet skulle sejle, 
og dermed var de væk. Kaptajnen turde intet sige. 

Endskønt Neistern vist aldrig havde gaaet i Skole, havde han 
dog fra fattig Dreng arbejdet sig op til at have 5 Hellinger (Ste
der, hvor de byggede Skibe, Beddinger), men det var ogsaa for 
meget efter den Kapital, han raadede over. Teknisk Uddannelse 
havde han ikke, men et skarpt Øje for Skibsformer. Hans Skibe 
var stadig velsejlende, og han byggede op til en Snes om Aaret i 
sin Velmagts Tid. 

15. Maj 1899 havde Neistern Kølen lagt til Alva og Bygningen 
paabegyndt. Han kunne da efter Byggekontrakten forlange 1. 

Fjerdedel af Byggesummen udbetalt med 5.875 Gylden. Dette 
skete hos den danske Konsul i Groningen, men derefter gik Ar
bejdet meget smaat, og Folk begyndte at tale om, at han gik Fallit 
inden ret længe. Jeg spekulerede paa, hvorledes det kunne gaa, 
om Værftet standsede, før Skibet blev færdigt. Nu havde Nei
stern Blok- og Mastemagerværksted, hvor de skulle lave Blokke
ne til begge Skibe, ca. 180 Blokke til hver. Disse var nogenlunde 
færdige. Jeg indviede Bodewes i min Plan for eventuelt at redde 
dem; han var straks med og gav Piet Ordre til at male Blokkene, 
som blev hængt til tørre paa Solsiden af Plankeværket inde paa 
Bodewes' Værft. Ligeledes fik jeg forhindret, at de Plader, der 
var tildannet, blev fastnittet; de blev foreløbig kun skruet fast 
hist og her paa sædvanlig Vis, for senere at blive nittet. 

En Søndag Morgen kaldte Neistern paa mig og fortalte, at en 
Jernhandler havde sendt en Regning paa 14.000 Gylden, og hvis 
den ikke blev betalt, eller der blev stillet Sikkerhed, ville han bli
ve erklæret Fallit. Vi fulgtes ad til Groningen 10. Oktober, hvor 
jeg først talte med den danske Konsul om Sagen. Han raadede til 
Forsigtighed uden ellers at give noget Raad. Jeg fulgte saa med 
Neistern hen til Jernhandlerens Kontor, hvor han spurgte om 
Kontrakten med Neistern og erfarede, at kun 1. Termin var ind
betalt, og at der var godt 17.000 Gylden tilbage. Han spurgte saa, 
om jeg ville garantere ham 7.000 Gylden, imod at han ikke 
erklærede Neistern Fallit. Dette afslog jeg, men tilbød at give 
ham skriftlig eller mundtlig Meddelelse før, om Tid og Sted for 
hver Termins Udbetaling, saa at han kunne varetage sine Inter
esser. Neistern opbød al sin Veltalenhed for at faa mig til at stille 

150 



Garantien, da det jo kunne være mig lige meget, hvem der fik 
Pengene, naar det var med hans Samtykke. Jeg fastholdt mit 
Standpunkt uden Motivering og telegraferede til Rederiet, der 
svarede »stil Garantien«. Det blev dog ikke gjort, og Grunden 
blev meddelt Rederiet i et Brev, nemlig: 1) at den resterende Byg
gesum let kunne medgaa til Materialer og Arbejdsløn. 2) at saa 
snart andre Kreditorer fik Nys om, at en havde faaet Garanti for 
en Del af sit Tilgodehavende, ville de sikkert komme med lig
nende Krav. 3) at ingen af Kreditorerne garanterede, der blev le
veret et kontraktmæssigt Skib for Byggesummen. 4) at det første 
Tab ved en eventuel Fallit ville blive det mindste, da i hvert Fald 
en Del af det, der var lavet, maatte blive tilkendt Rederiet. - Jeg 
anede ikke den Gang, hvor stor Gælden var, og det er mere Held 
end Klogskab, at der ikke blev begyndt paa at stille Garanti. 

Næste Dag blev Neistern erklæret Konkurs, og jeg mødte ved 
Konkursbehandlingen 23. December paa Herredskontoret i 
Winschoten med Kontrakten og forlangte i Henhold til denne, 
det paabegyndte Skib med tilhørende Materialer og Sejl tilkendt 
Rederiet. Det lykkedes at faa Skib og Materialer paa Værftet til
kendt, der var dødstille i Salen, men ingen modsatte sig Indhol
det, skønt alle de andre Kreditorer hver havde en Sagfører og ca. 
20.000 Aktiver. Men Sejlene blev syet paa et privat Værksted og 
var endnu ikke afleveret, de blev tilkendt Sejlmageren. Passiver
ne var 575.000 Kr. 

Der blev oplagt en Liste over Skibsværfterne og deres Inven
tar, og det viste sig, at der fra alle Værktøjsmaskiner var fjernet 
nogle af de vigtigste Dele, hvorved de blev ubrugelige og uden 
Værdi. Rettens Folk kom saa hen til mig og sagde: »Du har gaaet 
paa Skibsværfterne hver Dag, hvornaar har disse Maskiner sidst 
været brugt.« Det var let at se af min Lommebog over udført Ar
bejde. Der blev saa holdt Husundersøgelse, og de manglende 
Dele blev fundet under nogle Tørvestakke. Det indbragte Nei
stern I Aars Tugthus. 

En anden Streg, han lavede, gik paa samme Konto. Hos en 
Sav<skærenmøller havde han igennem længere Tid faaet Træ. 
Regningen var svulmet op til 7.000 Gylden, og Savmølleren 
trængte paa for at faa Penge. Dem havde Neistern ingen af, - om 
han saa ikke havde Skibsobligationer? Jo, han havde en i Casma, 
en stor ny 3-mastet Skonnert, han lige havde bygget, der sejlede 
paa Brasilien, paa 11.000 Gylden. - Jo, Mølleejeren mente, den er 
god nok, - men Neistern ville ikke af med den, for naar jeg 
mangler Penge til Arbejdsløn eller lignende, kan jeg altid laane 
paa den, men naar du faar den, og jeg gaar Fallit, som Folk siger, 
beholder du Obligationen, og jeg er mine 4 .000 Gylden kvit. 
Nej, det var da ikke Mølleejerens Mening; dertil kendte han ham 
for godt. Det var just, hvad Neistern gjorde; han kendte den 
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nærige Mølleejer, han kunne jo faa en Veksel paa de 4.000, naar 
han afleverede Obligationen. En Dag blev fastsat til Ombytnin
gen, Vekslen blev udleveret, og Neistern stoppede selv Konvo
luten med Dokumentet dybt ned i Mølleejerens Lomme, for at 
Naboerne ikke skulle se det. Dermed stod det hen, indtil Nei
stern gik Fallit, saa tog Mølleejeren sin Obligation frem og opda
gede saa, at det kun var en Afskrift af Originalen, men Vekslen 
var god nok. 

En anden Tildragelse vedrørende Casma viser, hvor forslagen 
Mesteren var. Casma havde faaet et Havari i Brasilien, og Kaptaj
nen telegraferede om det til Neistern, og han svarede Kaptajnen: 
»Hold dine Penge fast (Fragtbeløbene) og forhold dig rolig.« 
Dermed gik han til Panthaverne i Skibet og spurgte, om det var 
assureret. Nej, det havde ingen af dem tænkt paa. »Ja, saa er I og
saa letsindige; alt hvad der færdes paa Søen er udsat for Fare, og 
nu ligger Skibet med Havari; her kan I se Telegrammet, men I er 
ikke værd at arbejde sammen med. Jeg vil ud af det, I kan faa 
mine Parter (for en latterlig lav Pris), og saa kan I tumle med 
det, som I vil.« Efter nogen Raadslagning blev de enige om, at 
det vist var bedre, om de overlod deres Parter for en lignende 
Pris til Neistern og lod ham klare Sagerne. Denne Afgørelse blev 
vedtaget. Ingen af dem tænkte paa, at Neistern hele Tiden holdt 
Skibet fuldt forsikret. Manden var snu som faa, men over for de, 
der fik Skibe bygget, var han reel nok og hjælpsom; ogsaa over 
for Arbejderne var han regulær og kunne godt unde dem, hvad 
han havde. Saa Folk lo for det meste, naar han havde drejet en 
ordentlig Knap. 

Neisterns Ejendomme, 2 Værfter, privat Beboelse, og Huse 
med ca. 40 Lejligheder skulle til Auktion 28. December, men 
midt i November blev Rederiet tilkendt, hvad der var lavet paa 
Alva, og jeg sluttede Kontrakt med Bodewes om at bygge det 
færdigt for 22.000 Gylden (uden Sejl) og Levering 15. Maj 1900. 

Men paa den udtrykkelige Betingelse, at han skulle flytte det 
over paa sin egen Grund, for at en eventuel Køber af Ejendom
men ikke skulle komme med et Krav om fantastisk Pladsleje for 
at bygge Skibet færdigt. Flytningen lettedes meget ved, at ingen 
Spant og Plader var nittet sammen, men kun holdt paa Plads 
med Skruer. 4. December kom Alva i Vandet. 

Her citeres en Del af et Brev til min Hustru af 11. Jan. 1900: 

»I dag har der været Liv i Martenshoek, for der har været 
Løsøreauktion hos Neistern. Allerede for flere Dage siden kom 
Jøderne og en hollandsk Skipper til mig og spurgte, om ikke de 
Sejl, der skulle paa Auktionen, var for Dollar. Jeg svarede natur
ligvis, ja! Vi er ogsaa Liebhavere, men det er ikke værd, vi 
trækker Pengene ud af Lommen paa hinanden. - »Vil du give en 
Erstatning, eller kan vi akkordere, er det bedre for dig.« - Jeg 



svarede dem kort og godt, at Rederiet var Liebhaver, men havde 
de Lyst og Penge, stod det dem frit for at byde med. Jøderne gik i 
Fælden, for i den Tro, at jeg nok skulle byde Sejlene ind til sidst, 
bød de rask væk, for at faa højeste Bud paa hvert Sejl, da de blev 
solgt enkeltvis. Højeste Byder fik nemlig straks en Guiden udbe
talt i Dusør. Da nu hvert enkelt Sejl var solgt, blev de samlede 
Købesummer lagt sammen og raabt op under et: »Budt 1.071 
Guiden at forhøje med 200 Dukater og 20 Kvartjes (Dusøren var 
en Kvartje, 25 Cent for hver Dukat= 5 Gulden).« Ingen bød, Bo
dewes puffede mig i Siden. Alle gloede paa mig og ventede na
turligvis, at jeg skulle byde over de 1071 Guiden, men jeg tav stil
le, da Sejlene var omtrent paa fuld Pris. Saa faldt Hammeren, og 
enhver beholdt sit Bud, men Auktionsholderen ville det hele 
skulle gaa om igen, naturligvis for at han kunne blive de Sejl 
kvit, han havde budt ind. Derover blev de andre rasende, men 
senere gik det dog om igen, og Auktionsholderen solgte sine Sejl 
med 4 50 Guidens Tab, siges der, og saadan gik det en Gang til. 
Nu har de i Aften baade skændtes og sloges om Sejlene, og det er 
nok muligt, det kommer til Proces. Afslutningen foregik nemlig 
paa Kroen, hvor jeg logerede. En Sejlmager blev efterhaanden 
Ejer af de fleste Sejl ved at give Jøderne 160 Guiden i Fortjeneste 
og forlanger 50 Guiden i Opgæld af mig. Jeg har svaret, om han 
vil sælge med 100 Guidens Tab, kan vi tale om det. Neistern er 
endnu paa fri Fod, da det lader til, den hollandske Lov er vid 
nok i Maskerne til at lade en stor Kæltring gaa igennem. Jeg er 
ikke saanær færdig med denne Fallit, men Mage til Ærgrelser og 
Forsøg paa at blive snydt har jeg dog ikke haft før sidste Aar.« 

Alva blev leveret færdig i Groningen først i Februar og over
taget af Kaptajn L. Nielsen, der før førte Thyra, og Dollars Byg
ning skred rask frem. Desuden førte jeg Tilsyn med Bygningen 
af Ninna fra Løgstør, til Kaptajn Chr. Fischer Jensen kom i 
Marts. Det var temmelig meget; jeg blev ogsaa tyk og fed som et 
Kosteskaft og fik Kulør som en Citron. Kaptajn Nielsen skrev 
fra Memel, at han var godt tilfreds med Skibet, og endnu ingen 
har kunnet følge Alva. 

Først i April var der af Rigsdagen bevilget 5.000 Kr. til Tryk
ning af Haandbogen. 

Dollar kom i Vandet 19. April, den 21. satte vi alle 3 Master og 
Bovsprydet ind og riggede Bukken ned igen. Skibet blev afleve
ret 21. Maj i Groningen, Længde 32,3 M, Bredde 7,39 M, Dybde 
3,32 M, 213 Brutto Tons, 183,9 Netto, Lastevne ca. 325 Tons Kul, 
Dybgang 10 Fod 2 Tommer. Sluttede med en Ladning Havre fra 
Groningen og med en Ladning Havre til Rochester paa Them
sen, derfra til Alloa med Cement. Skibet var i alle Maader efter 
Ønske, og den 5. Juli var der stort Selskab ombord efter 
Kløvborgs Ordre, hvor Borgmesteren midt under Festen over-
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rakte mig et Guldur med Inskription og Kæde og en Pung med 
2.0 [, i Guld. Jeg var baade overrasket og glad; det værste var en 
Tak paa Engelsk, for jeg plejer ved en saadan Lejlighed at tabe 
den Pølsepind, der skulle koges Suppe paa. 

Rejserne gik godt hele Sommeren paa Nord- og Østersøen. Vi 
var 6 Mands Besætning. I December var Dollar i Lemvig med 
Kul, Fragten var 13 [,pr.Kul 21 I/5 Tons; det var en usædvanlig 
høj Fragt, men ingen af Træskibene havde Lyst til at komme der, 
om der kom Is. Rejsen gik hurtigt, kom igennem Thyborøn Ka
nal, indtog igen Ballast, det var haardt, for det frøs og sneede, og 
kom igen ud i Nordsøen og fik SV Storm. Saa begyndte Forestil
lingen, Ballasten tøede op, det var lerblandet Sand, og der var 
just saa megen Sne i, at det kunne blive en jævn Mørtel, der løb 
rundt i Skibet ved enhver Bevægelse. Forsøg paa at bringe det 
paa Plads var haabløst. Lagde Skibet paa den anden Bov for at 
faa det til at løbe tilbage. Det mislykkedes; det var da begyndt at 
suge sig fast. Kom imens op under Norge, hvor en Kristianssand 
Lods kom ombord. Han var ret betænkelig ved Situationen og 
forlangte, at Lodsbaaden skulle holde sig i Nærheden, om Dollar 
skulle kæntre. Jeg trøstede ham med, at Skibet var stift nok uden 
Ballast. Kan det taale flere Sejl, kan det vende? Begge dele blev 
udført, og om Aftenen var Skibet til Ankers paa Lossepladsen. 
Ballasten skulle hives op i Ballastbaljer, og en Letmatros sprang 
fra Storlugen ned i Ballasten, hvor han blev hængende og maatte 
lade sine Støvler blive siddende for selv at komme løs. Det var 
tungt Arbejde at faa Ballasten ud, for den var næsten som Tygge
gummi. 

s..,1s. 



17 · Håndbog i praktisk 
Sømandsskab 
Trykning af 1. Udgave 

Lige før Jul kom der Brev om at komme til Aalborg og tale med 
Løjtnant Rechnitzer om Udgivelsen af en Haandbog i praktisk 
Sømandsskab, til hvis Udgivelse Rigsdagen i Samlingen 1899-

1900 havde bevilget 5.000 Kr. til Trykningen, imod at den solgtes 
for Fremstillingsprisen. Udgivelsen var lagt i den nyligt oprette
de Dansk Sejlskibsrederi Forenings Hænder, hvis Formand var 
Hr. Konsul Rechnitzer i Aalborg. Julenat rejste jeg fra Kristians
sand med Damperen - det blæste en Snestorm - og kom til Aal
borg Juledags Aften. 

2. Juledag fra 7 Fmd. til 3 Eftmd. blev de forskellige 
Spørgsmaal behandlet - nemlig at udgive Teksten i Bogform og 
de 33 Tavler i et Hæfte for sig. Der var i Forvejen gjort Forsøg 
med Trykningen, men de var ikke faldet heldigt ud. Efter megen 
Møje fik jeg Oplagets Størrelse sat til 2000 Eksempl., skønt alle 
troede, 1000 var mere end nok, og dermed kunne Trykningen be
gynde; men alle Klicheerne til Tavlerne kostede 3000 Kr., for
uden Trykning, Papir og Korrekturlæsning og Hæftning. 

Rederiet meddelte, at Skonnerten Stirling, der laa for Anker 
paa Boness' Red, var løbet i Sænk af en Damper en Nat og sun
ket, men Mandskabet havde bjærget sig i Rigningen, da det øver
ste af Masterne ragede op over Vandet. Som Erstatning for det 
tabte Skib paatænkte Rederiet at bygge, ikke et, men to Skibe i 
Holland og ønskede, at jeg overtog Tilsynet med Bygningen. 

Sejlede 6. Januar 1901 fra Kristianssand bestemt for Dover 
med en Ladning Planker og var naaet over til den engelske Kyst 
ved Cromer [Norfolk]. Styrmanden havde Vagt; Vejret varme
get diset, og ud paa Natten blev Dollar oversejlet af Damperen 
Acuba af Sunderland. Styrmanden havde set Damperen i nogen 
Tid, og da han af dens Kurs saa Fare for Kollision, fik han alle 
Mand kaldt paa Dækket, inden Damperens Bov ramte ved 
Kranbjælken ud for Lukafet. Det Styrbords Anker røg i Bund. 
Da Skanseklædningen og Kranbjælken var knust, blev Sejlene 
bjærget i en Fart, og da Skaden var ovenbords og Dollar trælastet, 
var der ingen Fare for, at den skulle synke, tog Ac11ba den paa 
Slæb til Grimsby Red. Der var dog nok at gøre med at faa Hul
lerne fyldt ud med Træ, overhældt med Tjære og mættet med tør 
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Tavle 10 og II i 1. udgaven af 

»Haandbog i praktisk Sømands
skab,r. Halv .rtnnlst. 

Cement, for at det hurtigt kunne stivne og blive nogenlunde 
vandtæt. Min Broder var med fra Lemvig og fik paa Rejsen et 
førstehaands Indblik i Sølivet og fremmede Forhold. Han havde 
stærk Tandpine, hvorfor han kom med ind til Grimsby. Vi var 
hos flere, men naar de saa Tanden, viste de hen til en anden. En
delig kom Tanden ud, og Peter var ret medtaget, men lidt varmt 
fik ham i Kulør igen, og saa skulle han gaa ned i Dokken til Jol
len, imens jeg talte med Assurandørernes Repræsentant, Kapt. 
Fenger, der boede paa et Hotel tæt ved Dokkerne. Samtalen blev 
dog afbrudt af en Politibetjent, der kom med Peter og spurgte, 
om jeg kendte ham. I den tætte Taage var han gaaet vild og havde 
saa henvendt sig til en Politibetjent, der ikke forstod jydsk, kun 
Skibets og mit Navn havde han forstaaet, men dog løst Gaaden 
paa tilfredsstillende Maade. 

Et Havari er altid meget ubehageligt for en Skibsfører, thi et 
havareret Skib betragtes som en vingeskudt, enhver bør have en 
god Bid af, helst det hele. Med Damperen var det ikke vanskeligt 
at komme til Rette, da den havde hele Skylden. Skaden og Tids
tabet blev vurderet, Beløbet betalt, og han maatte selv reparere 
sin egen Skade. Dollar kunne dog ikke repareres, uden at i hvert 
Fald en Del af Trælasten skulle losses op. Akkorderede derfor 
med en Slæbedamper om at bugsere Dollar til Dover for 40 .[,. 
Det blæste en Storm af Sydøst, saa det var umuligt at avancere. 
Jeg lod derfor sætte 2. Reb i alle Bomsejl, saa de var klar til at hej
se. Det gik, som jeg ventede. Ud paa Natten sprang Slæberen, 
satte straks Sejl og holdt ind efter Cromer for at komme i Læ. 
Det varede dog kun nogle Timer, inden Vinden sprang i NV og 
blæste en Storm paa Land, holdt ned imellem Sandbankerne ved 
Yarmouth og Syd paa langs Kysten, og først uden for Dover 
naaede Slæbedamperen det velsejlende Skib og bugserede det ind 
i Havnen. Der blev de 40 .[, + 1 .[, udbetalt, for at vi havde benyt
tet hans Slæbetrosse ind i Havnen. Ikke desto mindre kom der et 
Par Dage efter en stor Ekstraregning paa Bugsering fra Slæbe
damperens Rederi. Min Reder raadede til Forlig, men jeg anbe
falede Bugserdamperens Rederi at anlægge Erstatningssag, om 
de mente at have nogen Krav. Dermed var den Sag forbi. Det 
var umuligt i Dover at faa Tilbud paa, hvor meget Reparationen 
ville koste, og hvor længe det ville vare. De skød sig stadig ind 
under, at det først kunne bedømmes, naar de fik de beskadigede 
Dele skilt ad. Ærgerlig over deres Forsøg paa at fange mig, rejste 
jeg til Bodewes i Holland med en nøjagtig Liste over Skaden og 
spurgte, hvad han ville have for det, naar jeg sejlede Skibet til 
Groningen. Prisen var rimelig, 1. 500 Gulden. Imens var Kapt. 
Toft kommen til Dover, da han skulle overtage Skibet, imedens 
jeg førte Tilsyn med de to Nybygninger, Stirling og Dunmore. Saa 
snart Dollar var udlosset og indtog Ballast, mærkede de lokale 
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Skibsbyggere nok, at Fuglen ville flyve og kom med Tilbud, men 
da var det for sent. De forsøgte saa at hindre Afrejsen igennem 
»Bureau Veritas«, hvor Skibet var klassificeret. Dem svarede jeg, 
at da Skibet ikke skal indtage nogen Ladning, før det er repare
ret, behøver det ingen Klasse. Sejlede fra Dover den 8. Februar 
og kom til Delfzijl den 11. , men det var besværligt at komme der
fra og op til Martenshoek, for der var Is i Kanalerne og kun lav 
Vandstand. Heller ikke denne Gang ville min Hustru tage vore 
to Sønner med til Holland og bo der under mit Ophold. Hun var 
bange for Sproget og de fremmede Forhold. I hvert Fald Børne
ne, der var 5 og 7 Aar, ville hurtigt have lært Sproget og fundet 
jævnaldrende Legekammerater. 

Dollar var repareret igen 6. Marts, og Bodewes skulle aflevere 
den i Groningen, men Turen fra Martenshoek er typisk for de 
hollandske Kanaler. Vandstanden i Kanalerne var saa lav, at 
Dollar kun kunne flyde midt i Kanalen. Den blev trukket af 3 He
ste, der gik inde paa Diget, foruden at en Snes Mand ved hver 
Side af Skibet med Liner og Sætstænger hjalp paa den daarlige 
Styring. Det var dog gaaet nogenlunde omtrent Halvvejen, og 
ved gensidig Hjælp havde vi passeret flere Skibe uden Uheld, 
men saa blev Skibet siddende fast, og vi blev hurtigt indhentet af 
en lastet Tjalk. Vi raabte til dem om at vente lidt, men »Skee
persken«, der stod tyk og bred ved Roret, raabte: »Vorvuit 
maar«. De piskede paa Hestene, og et Øjeblik efter sad Tjalken 
fastkilet imellem Dollar og Diget. Nogle af Arbejderne ville gaa 
ned paa Tjalken for at skubbe den løs igen, men »Skeepersken« 
jog dem i Land, hun ville ikke have de beskidte Arbejdere paa sit 
rene Dæk. Jeg bød saa alle Arbejdere om Bord paa Eftermiddags
kaffe, de kunne godt trænge til et Hvil. Da Kaffen var drukket, 
spurgte de, hvad de saa skulle: »Aa, tænd nu Piberne.« Da »Skee
persken« saa, at alle havde indstillet Arbejdet, blev hun forhand
lingsvenlig, nu maatte de alle komme paa Tjalkens Dæk, og paa 
faa Minutter var begge Skibe fri; men Dollar maatte vente til 
Midnat ved Oosterhavn for at komme igennem Broen, da denne 
kun var nogle faa Tommer videre end Skibets Bredde. Heldigvis 
var det blikstille. Jeg sendte en Mand med Jollen over til den an
den Side af Kanalen, men der laa en lang Række Fartøjer, 3 og 4 
uden for hinanden, saa det var helt umuligt at komme ind til 
Pælene paa Diget og faa en Trosse fast. Imens Matroserne var i 
Færd med at sætte Trossen fast paa et af Fartøjerne, kom 
Madammen farende op og slog ham ned med en Haandspage i 
Hovedet, saa han segnede ned i Baaden; men han var heller ikke 
fra i Gaar, saa da han kom lidt til sig selv, gav han Madammen et 
Smækkys med Aaren. Paa et Øjeblik var alle paa Dækket af 
Smaaskibene, og Politiet maatte tilkaldes for at slippe igennem 
Broerne. 



Kapt. Toft fortsatte Rejsen og var glad for, at det ikke var 
ham, der skulle blive tilbage. Broder Peter rejste hjem og havde 
faaet nok af Sølivet. I Reglen var det nøjsomme og dygtige Folk, 
der sejlede i Kanalerne med disse Smaaskibe; de var raske i Ven
dingen. De enkelte stridbare Elementer imellem kunne levere 
hele Bataljen, især ved Sluserne, om hvem der skulle først igen
nem. 

Først i Juli fik jeg det første Eksemplar af »Haandbog i prak
tisk Sømandsskab«. Prisen var sat til 5 Kroner pr. Eksemplar; det 
skulle lige dække Omkostningerne. Jeg var dog glad ved, at den 
var færdig, selv om Fejl og Mangler traadte tydeligere frem paa 
Tryk end i Manuskript, og Bladanmelderne var meget overbæ
rende med de svage Sider. 

Fragterne var nedadgaaende, og den ene klagede mere end 
den anden, skønt de sejlede heldigt, omend det var jo en Skæbne, 
der ramte alle. Bodewes bød mig 3000 Guiden om Aaret for at 
passe et af Skibsværfterne. Det var langt mere end en Skibsfører 
tjente, da jeg efterhaanden var bleven fortrolig med alle Enkelt
hederne ved Skibsbygning og kunne lave de fornødne Arbejds
tegninger og beregne dem. Det skaffede meget brødløst Arbejde, 
for en Del af Skibsbyggerne kom, hver Gang de havde en van
skelig Opgave eller et Brev, de skulle have oversat. Til Gengæld 
havde jeg fri Adgang til alle Værfter, hvoraf enhver havde sin 
Specialitet. Arbejderne kom ogsaa, især naar de havde taget Ak
kord paa noget, eller naar Tildannelsen af en Plade drillede dem. 
Det var betydeligt mere, end en Skibsfører kunne tjene, men en 
ubehagelig Stilling, især naar der var fulde Folk imellem, og der 
foregik en stærk Agitation for at lave Strejker og Optøjer. 

Af og til kom der en lille Mand med et noget aparte Udseende. 
Jeg spurgte om, hvem det var: »Jo, det er en Særling, der boede i 
et W erkhuis,« »Fattighuset«, men samme Mand skulle være Pro
vinsens bedste Billedskærer. Det var den Gang almindeligt, at 
Tjalke og Kuffer havde en udskaaret Løve paa Rorpinden. Han 
leverede de pæneste og henvendte sig til en af de gamle Skibs
byggermestre om at levere Løven til en ny Tjalk: 

»Mijn Heer kan ik u een Leeuw maken?« 
»Ja dat kan u wel, maar hoevell kost het?« 
»Dat weet u wel myn Heer, een Leeuw kost twalvf Guiden.« 
»Ik wil maar acht betale.« 
»Goed myn Heer.« 
[»Min Herre, skal jeg lave en Løve til Dem?« 
»Ja det kan I vel, men hvor meget koster den?« 
»Det ved I vel min Herre, en Løve koster tolv Gylden.« 
»Jeg vil kun betale otte.« 
»Godt min Herre.«] 
En Dag mødte Billedskæreren med en Løve og fik de 8 Gul-
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den udbetalt, men saa kom Bygmesteren i Tanke om, at han nok 
ville se, hvordan Løven var, og opdagede saa, at kun Halvdelen 
var udskaaret. Han for jo straks løs paa Billedskæreren, der dog 
tog sin enfoldigste mine paa og svarede: 

»Ik heb u gezecht myn Heer, een Leeuw kost twalvf Guiden, 
voor acht kan ik maar en halve maken.« 

[»Jeg har sagt jer min Herre, en Løve koster tolv Gylden, for 
otte kan jeg kun lave en halv.«] 

Der var jo ikke andet for end at udbetale de 4 Guiden, der 
manglede for at faa Løven gjort færdig. 

3-mast Skonnert Stirling blev afleveret i Groningen 19. Septem
ber, den var 226 Brutto og 197 Netto Register Tons, altsaa lidt 
større end de forrige. Kapt. L. F. Nielsen overtog Skibet og laste
de tørrede Cikorierødder til Raumo i Finland. I Provinsen 
Drenk er der meget tør Sandjord, hvor der avles Cikorierødder. 
De bliver tørrede, senere bliver de brankede og malede til Ciko
rie, der før var en meget anvendt Kaffetilsætning. 

Barnum & Baily gav 4 Forestillinger i Groningen paa 2 Dage, 
Personalet bestod af 644 Mennesker, delt i 3 Hold, hvoraf det 
ene var Artisterne, der optraadte; det andet Forplejningskorpset, 
og det tredie sørgede for Transporten og rejste Teltene, hvoraf 
det største havde Siddepladser til 12.000 Mennesker. 350 Heste, 
14-16 Elefanter, en Mængde Løver, Tigre, Zebraer, dresserede 
Hunde, Svin, Abekatte etc. og en Samling besynderlige Menne
sker. En Mand paa 217 Kg., en Kvinde med stort Skæg, en tynd 
Mand, kun Skind og Ben, tatoverede Mennesker osv. Selvfølge
lig vakte dette Opsigt. Der var mødt Officerer fra den holland
ske Hær for at se, hvorledes Udladning og Opstilling foregik paa 
mindre end 12 Timer. Jeg tog ogsaa en halv Fridag i denne An
ledning og rejste til Groningen og ville have en hollandsk Kolle
ga med til Eftermiddagsforestillingen: »Jo, men det nytter ikke 
noget, Gaderne har været sorte af Mennesker i lang Tid; der er 
fyldt for længe siden.« Ind kom vi, alle Billetter var lige dyre 
(vistnok 1 Guiden), og paa tre Arenaer var der samtidig Cirkus
numre, og naar de holdt op, begyndte Artisterne straks paa de to 
mellemliggende Platforme, og saadan vekslede det ustandseligt, 
til Forestillingen var forbi. Der var ingen, der kunne naa at se 
det altsammen. 

Hen paa Efteraaret blev Søfarten saa daarlig, at Skibene kun
ne ligge i lang Tid, inden de kunne faa en daarlig Fragt. Et 
Dampskibsselskab lagde 20 Dampere op, og de fleste Sejlskibe 
lagde op. Det mærkedes ogsaa paa Værfterne. Den 6. November 
skrev jeg hjem: »Dunmore gaar det langsomt med, i Mandags var 
15 Nittere saa fulde, at de ikke slog 100 Nitter [Nagler] i hele Da
gen, og i Gaar blev der heller ikke bestilt noget videre, og saadan 
gaar det. Folkene vil nødigt have Skibet færdigt for ikke at blive 

160 



afskediget, og det bliver vel værre endnu. Mestrene kan ingen 
Ting udrette med Folkene, ellers er Skibet hidtil ret godt efter 
Ønske.« 

Den 2-3. November kom D11nmore i Vandet uden Uheld. Det 
var nu ikke saa let at sætte Skibe i Vandet, for de var meget 
længere, end Kanalen var bred. Derfor blev der sat en stærk 
Jernkæde fast paa Skibets Forende, der kom først ud. Naar godt 
Halvdelen af Skibet var løbet ud, strammede Kæden hen til en 
svær Pæl, og med denne som Centrum drejede Skibet langs i Ka
nalen, men det kunne ske; at Løbeskoen brækkede i Stykker, 
naar Skibet begyndte at dreje og Agterskibet blev hængende paa 
Bolværket. Saa var gode Raad dyre. Hos en Nabo sprang Kæden, 
og Forskibet løb over i det modsatte Dige, medens Agterenden 
endnu stod paa Værftet. Al Trafik i Kanalen var standset, og Ma
dammerne paa de standsede Smaafartøjer søgte deres kraftigste 
Sprogblomster frem til den ulykkelige Skibsbygger, der løb raad
vild omkring. Jeg bad ham give sine Folk Ordre til at følge min 
Anvisning. Hele den ene Side af Kajen blev belagt med Staalpla
der, en Gie sat paa Ankerspillet og hevet godt an, Dunkrafte sat 
haardt an, og paa et givet Signal kastede jeg en Spand Olie over 
Pladerne. Før nogen fik Tid til noget, rutschede Skibet med et 
Plump i Vandet, og dermed var Freden oprettet. 

3-mastet Skonnert Skjold sejlede fra Seaham Harbour midt i 
December med en Ladning Kul bestemt til Danmark. Vejret var 
haardt, og der blev aldrig hørt fra Skib eller Mandskab. Senere 
fortalte en dansk Styrmand, at han en Aften lige før Jul havde set 
et Dampskib kollidere med en 3-mastet Skonnert, omtrent ud 
for Vangsaa. Paa Grund af det indtrædende Mørke, saa han ikke 
mere. Senere var en Dykkerskonnert fra Lemvig ude og fandt 
den sunkne Damper, der var fra Malmø, men mente ikke, det 
kunne lønne sig at gaa ned til Skonnerten, der var sunket i 
Nærheden. 

D11nmore blev leveret i Groningen 17. Januar 1902 og overtaget 
af Kapt. Toft. Den var i et og alt Mage til Stirling, der havde sva
ret godt til Forventningerne. Efter at alle Forhold var afviklet i 
Holland, rejste jeg hjem til Hustru og Børn. Af Haandbogen var 
der i det forløbne Aar solgt ca. 600 Eksemplarer. 

Manum Kontakt XVIl 11 



J•mastet skonnert Alva prøver stjl ved varftet. 



18 · Skonnerten Alva's Forlis 

Først i Marts rejste jeg til Dollar, der var oplagt i Skælskør, for at 
overtage den igen og sejlede til Kragerø og lastede Pitprops til 
Bridgeness med IOI1/2 Stander. Paaskelørdag, omtrent midt paa 
Nordsøen, var det haard sydlig Kuling med Regn og tiltagende. 
Jeg stod til Rors og saa, at det var ved at klare lidt i Luften og fik 
Frivagten purret ud. De naaede kun at faa 2 Reb i Mesanen, da 
Vinden sprang rundt til nordlig med en haard Storm. Der var 
ingen Tid til at rebe, blot at faa Sejlene hurtigt ned og komme 
paa den anden Bov. Der gik nogle faa Props overbord, ellers ske
te der intet Uheld, men 5. April stod der følgende i Dagens Ny
heder: 

Passeret Vrag 
Kaptajn Bom, fører af den Dampskibsselskabet Vulcan tilhøren
de Damper, London, paa Rejse fra Methil til Stockholm, har sendt 
sit herværende Rederi følgende Meddelelse: 

Søndag (Paaskedag) Middag den 30. Marts d. Aar paa 56° 50' 
N. Brd. og 2° 59' Ø. Lgd. under en stærk Storm af nordlig med 
høj Sø, passeredes tæt om et kæntret mindre Jernskib, som laa 
med Bunden opad. Skibet var rødmalet i Bunden og sort oven
bords, Køllængde 80-rno Fod. Noget Navn var ikke synligt. Da 
der rundt om flød en del Props og andet Inventar, antages Skibet 
at have været lastet med Props og at være kæntret samme Dags 
Nat i den stærke Storm. 

Det passede alt sammen paaA/va. Kaptajn L. Nielsen, der sejlede 
fra Uddevalla den 25. Marts med en Ladning Props til Granton, 
hvortil den aldrig kom. Ligeledes kunne det godt være paa det 
nævnte Sted, da vi om Natten Paaskelørdag kun var 7-8 Kvart
mil derfra og fik Stormen meget hurtigt. Vraget blev set 2 Gan
ge, imens det drev ned efter Dogger Banke, hvor det forsvandt; 
om Mandskabet blev intet hørt. 

Sidst i November lastede Dollar Granitblokke i Laurvig til 
Aberdeen i Skotland og havde en god Rejse, 3 Døgn, over 
Nordsøen. Det var Højvande om Formiddagen, hvorfor vi om 
Natten laa og ventede uden for, saa nær at vi kunne se Havnefy
rene. Hen paa Morgenstunden sprang Vinden østlig og friskede 
op til en Storm, saa Vandet røg. Om at komme i Havn var der 
ikke Tale; det var om at sejle Landet klar med alt det Sejlpres, 
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Skibet kunne bære. Styrmanden mente ikke, det gik, men jeg 
trøstede ham med, at saa længe Sejl og Master holdt, gik det nok, 
og den tredie Dag løjede Vinden saa meget, at der kunne holdes 
ind efter. Pieren var fyldt med Mennesker, og ved Pieren laa en 
Damper. Først senere fik jeg at vide, at den var knust mod Pieren 
og sunket kort før, da den søgte at holde ind, og nu ventede Folk 
spændt paa, hvorledes det ville gaa Dollar. Jeg tog selv Roret og 
fordelte Mandskabet til Sejlene, for der var sat saa mange, Skibet 
kunne bære; men det var raske Folk, man kunne stole paa. De 
var hurtige til at udføre enhver Ordre. Saa snart vi var et Stykke 
inde imellem Piererne, klatrede en Mand op paa Dækket: »Well, 
Captajn, I am the Pilot.« »Kan I faa Sejlene ned i en Fart og Tros
serne klar, kan vi gaa lige ind i Dokken.« Dokmesteren havde la
det Dokken aabne og sendt en Slæbedamper. Alle var yderst 
hjælpsomme, og Aviserne skrev lange Artikler. En Kunstmaler 
malede Billeder, og en Dag, Kokken skulle hente en Spand Sild, 
spurgte de ham, hvad Skib han var fra. Da han sagde Skibets 
Navn, ville de ingen Penge have for Sildene. 

Flere Skibe var strandet paa Kysten, men Vejret var ogsaa 
haardt. Om Formiddagen kom en Sø, som kastede Styrmanden 
(Hald) mod Storlugen, hvor han slog Knæene og maatte gaa til 
Køjs. Vi fik dog halset rundt, og derved knækkede Storebomdirk 
og Fokkebras. Matros Valdemar Jensen skulle saa gaa op i Stor
vantet og skære en ny Fokkebrase, men var saa uheldig, at hans 
Fod gled ud paa Sprydtræet, saa han faldt overbord, men beholdt 
sit Tag i Fokkebrasen og blev af en Sø løftet saa højt op, at han 
fik Tag i Lønningen og kom indenbords, inden jeg kunne kom
me løs fra Roret og naa helt der hen. Fik flere svære Søer over, 
de gjorde dog ikke nogen Skade i Forhold til den haarde Storm 
og tunge Last Granit. Fik en Ladning Superphosfat i Aberdeen, 
til fransk Havn med Dover eller Portsmouth for Ordre, laa Julen 
over paa Portsmouth Red og fik saa Ordre til Nantes. Dette var 
10. Ladning i 1902 foruden Ballast Rejser, og med alt det Slid var 
der ikke tjent stort mere end Udgifterne, da Fragterne var 
smaa. 

Det stod hele Tiden med vestlige Storme, saa vi kom først fra 
Portsmouth Red den 8., men den n. var det igen SV Storm, 
holdt derfor ind i Torbay ved Start Point og ankrede der. Ud paa 
Natten sprang Vinden NØ og blæste en haard Paalandsvind; vi 
var derfor ved at lette med 2-rebede Sejl. Men Skibet gik i Drift 
med Ankeret og drev ind imellem en Damper og et fransk 
Fuldskib, inden vi fik det stoppet med 2 Ankre og 100 Favne 
Kæde. Ellers var der sket et stort Havari, for der laa vel 60 Fiske
fartøjer agten for os nærmere Land. Hvordan vi kunne have 
bjærget Livet paa Klipperne, er ikke let at vide. Slap dog med Be-



svær derfra igen, for det vedblev at blæse haardt, men fik en god 
Rejse til Nantes. 

Er det somme Tider strengt med Sejlskibene, er det dog mest 
godt Vejr, hvor Vagt og Frivagt skifter regelmæssigt; og mange 
smukke Steder ser de, der har Lyst til at se noget. Kammerater 
mødes og fortæller, hvad de har oplevet, og ikke mindst 
spændende er det, naar Posten kommer. Min Hustru sendte de 
lokale Aviser, de blev omhyggeligt læst af alle ombord, og der 
var almindelig Sorg, naar en Avispakke gik tabt. Rederiet speku
lerede paa at købe en mindre Damper, som jeg skulle føre og 
have Part i, for 10.000 Kr. Det var jo en stor Mundfuld, og mere 
end jeg selv kunne udrede. 

I Nantes lastede Skibet 216.000 Stk. Tagskifer, der blev stillet 
paa Kant i Skibet og stoppet godt op med Halm og Hø ved Sider
ne, og oven paa hvert Lag lagt Trælister af samme Slags som 
Tøndebaand. Paa dem stilledes saa næste Lag. Det er, for at de 
ikke skal arbejde sig ned imellem hinanden og sprænge Skibet 
Læk. Men Rejsen til London var god og Ladningen ubeskadiget. 

Paa Rejsen fra Memel til Stirling med Egestaver staar i et Brev 
fra 19. April: »Nu blæser det en haard Storm af Nord med Sneby
ger; det blæser saa haardt, at vi Kl. 10 drev for begge Ankre og 
maatte stikke ud til over 75 Favne paa det ene og over 60 Favne 
med den andet. Det er meget, et lastet Skib kan slæbe igennem 
Grunden, over 12.000 Pund Kæde og to Ankre, der hver vejer 
1100 Pund, igennem Grunden, for der er ikke saa svær Sø, da vi 
ligger paa Sydenden af Amager. Men det blæser, saa man daarligt 
kan se, hvad der er Sne og hvor meget, der er Vand af det, som 
jævnligt ryger over Skibet. Tæt ved ligger to smaa Skibe; det ene 
har to Stumper Sejl paa og strider for ikke at drive til Søs; det har 
vist mistet sine Ankre inde under Land ved Dragør. Det andet er 
nok en svensk Galease, som vi har fulgtes med hele Natten fra 
Falsterbo; nu har den kun to Stumper Sejl paa. 2-rebet Storsejl og 
svigtet Mesan. Han tør nok ikke ankre for ikke at knække 
Kæderne. For lidt siden kom en stor Bark for Takkel og Tov; han 
ankrede tæt ved os. Saa vidt jeg kan se, skal han ned i Østersøen 
med Kul og har god Vind, men naar Vandet ryger, saa hører Sej
ladsen op, uden man er haardt nødt til at lade det enten briste el
ler bære.« Snestormen varede næsten 3 Dage; allerede den anden 
Dag begyndte Dækslast og Vragstykker at flyde forbi. Vi fik bag
efter en heldig Rejse til Stirling. 

Det kan næppe have nogen Interesse at omtale enhver Rejse, 
selv om der stadig er Forandringer paa Søen. Efter at have losset 
en Ladning Granit fra Kalmarsund i Aberdeen fik Dollar en Lad
ning Sild, 2026 Tønder, til Libau. Det var Sommerdage og meget 
godt Vejr, hvor det er behageligt at være paa Søen. Kom heldig 



til Libau og skulle losse over Broen til Elias Finkelstein, Fader 
til den senere russiske Minister, der den Gang købte Sild op i 
Aberdeen. Kejseren ventedes til Libau, saa det gjaldt om at blive 
udlosset og komme ud igennem Broen, inden den blev spærret. 
Om Morgenen den 2. September var sidste Frist, og vi var der 
Klokken 4. Den var allerede besat med Soldater, og ethvert 
Forsøg paa at faa en Trosse sat fast blev afvist med Bajonetter. 
Endelig fik Baadmanden en Trosse fast under Broen. Soldaterne 
fløj som Fluer i en Flaske, imens vi skyndte os at hale igennem 
og kaste los igen under Broen. Fik anvist Lasteplads ved Nord
kajen, hvor en del af Lasten, der bestod af Egestave, var stablet 
op, men der kom Ordre til at ophøre med alt Lastearbejde og 
bringe Egestavene tilbage paa Lagerpladsen. Mandskabet blev 
saa sat i Gang med at skrabe Stængerne. De naaede ikke at blive 
færdige, før en Officer gav Ordre til at kalde Mandskabet ned 
paa Dækket, de maatte ikke være til Vejrs. Styrmanden satte dem 
saa til at male udenbords. Det varede ikke længe, inden Office
ren kom igen med Ordre til, at de ikke maatte male. Jeg beklage
de dette, da jeg gerne ville have Skibet pænt i Orden, inden Kej
seren kom, da det var eneste Skib ved Kajen ved denne Side. 
»Naa, det er en anden Sag, men skynd jer,« og Skibet blev nyma
let udenbords, inden Kejseren kom, og selvfølgelig med alle Flag 
oppe. Allerede da vi kom, var de stærkt i Gang med Forberedel
ser overalt i de Gader, Kejseren skulle passere. Helt ud til Bade
hotellet var der med smaa Mellemrum sat Stænger, som bestod 
af slanke Grantræer, der var høvlet af saa nær som et kort Stykke 
ved Toppen, hvor baade Grene og Blade havde faaet Lov at sid
de. Alt, hvad der var afhøvlet, var bag efter hvidtet med Kalk. 
Store Masser af Grangrene var kørt sammen i Hvælvingerne un
der Lodshuset, hvor over 30 Kvinder havde travlt med at binde 
Guirlander og Kranse, som blev slynget fra Stang til Stang i 
begge sider af Gaderne. Fra Magistraten var der givet Ordre til, 
at alle Huse skulle males eller hvidtes i Gaderne. De, der ikke 
ville efterkomme Ordren, maatte finde sig i, at Magistraten lod 
det udføre paa Husejerens Regning. Paa den Maade fik mangen 
gammel Rønne en velfortjent Omgang. Næsten alle Huse blev li
geledes udsmykket med Guirlander samt ret ofte levende Blom
ster og behængt med Tøj i de russiske Farver. Saaledes var hele 
Broen, hvorover Kejseren kom, beklædt med Tøj, som var nyde
ligt arrangeret, selvfølgelig var der et utal af Flag overalt. Des
uden var der paa flere af de større Bygninger anbragt tusinde af 
elektriske- eller Gaslamper af flere Kulører og arrangeret saale
des, at de dannede Kejserens Navnetræk under en Krone samt 
mange andre Figurer. I Gaderne var der et Lag Sand, saa man 
ikke mærkede den haarde Stenbrolægning. Efter Bussdag [bods-
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dag] Morgen, den 2. September, var alt Arbejde stoppet i Hav
nen, efter at alle Skibe var jaget bort fra den Del af Havnen, hvor 
Kejseren skulle lægge til. Ja, Skibene fik ikke en Gang Lov til at 
gaa ud og ind i Havnen; de som kom, maatte blive liggende ved 
Havnemundingen inden for Bølgebryderen til Mandag den 7. 
Selv Fiskerbaadene maatte ikke løbe ud eller ind. At denne Ord
ning medførte store Tab for alle Skibe, Fiskere og Arbejdsfolk 
her i Libau er klart; desuden maatte alle Skibe ligge flagsmykke
de Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag. Det var strengt forbudt 
at have andre Personer end Mandskabet om Bord paa hvert 
Skib. Ved Ankomsten blev hver Mands Navn og Nationalitet 
opgivet til Gendarmeriet. Samme Regel gjaldt for alle Huse; hvis 
nogen ville opholde sig andet Sted, end hvor de hørte til, maatte 
der Dagen før indgives Ansøgning til Politiet. Hvor vidt det og
saa gjaldt nye Verdensborgere, ved jeg ikke. Hvor Kejseren skulle 
gaa i Land paa Nordsiden tæt ved Broen, var der bygget en smuk 
Pavillon. Ligeledes, hvor han skulle drikke The. Selvfølgelig 
blev disse Bygningers Opførelse strengt bevogtet af Politiet, for 
at Nihilisterne ikke skulle lægge Bomber under, ligesom Havnen 
mange Gange blev undersøgt af Krigsskibe. Lørdag Eftermiddag 
kom Kejseren, men allerede Kl. 11 Formiddag blev der stillet en 
Række Soldater med smaa Mellemrum langs med Havnen, og 
ethvert Forsøg paa at gaa om Bord eller i Land fra et af Skibene 
den Eftermiddag blev straks tilbagevist med Bajonetten. 

Klokken var vel godt 3, da Kejseren, Kejserinden, Kejserens 
Søster og Enkekejserinde Dagmar kom sejlende tæt forbi Dollar i 
en Dampbarkasse efterfulgt af en anden Dampbarkasse med 
højtstaaende Militærpersoner. De Kejserlige Personer saa ung
dommelige ud, men jeg syntes, deres Ansigter var lidt ængste
lige; maaske var de vidende om, at der i enkelte Fabrikker var 
fundet nihilistiske Opraab om, at Kejseren var en unødvendig 
Person. Men den store Mængde Mennesker, som var samlet, 
opførte sig pænt, saa der forefaldt slet ingen Uorden. De var vist 
gennemgaaende glade for at se Kejseren, hvad man kan skønne 
af, at Byen havde anvendt omkring 70.000 Kr. paa Udsmyknin
gen, foruden de ret betydelige Summer private havde anvendt. 
Det var derfor ogsaa en Skuffelse for mange, da Kejseren tog af
sted igen om Aftenen Kl. 6, da en Del havde gjort Regning paa at 
blive præsenteret for Kejseren, eller at han i det mindste skulle 
have skænket deres Anstrengelser mere Opmærksomhed. Fre
dag, Lørdag og Søndag Aften var Byen illumineret, og det slutte
de Søndag Aften med Fyrværkeri og et Par Ildebrande. Forinden 
Festlighederne var alle mistænkelige Personer sat i »Fars Hat«. I 
Gaar var en sølle Skomager her i Byen for at købe Læder og 
købte samtidig en Revolver, som han var uforsigtig nok til at 



forsøge i Byens Udkant. Han blev straks arresteret, og da der 
uheldigvis fandtes et nihilistisk Opraab i hans Lomme, som han 
havde fundet paa Gaden, var han leveret. 

Det er underligt nok, at en af Jordens mægtigste Mænd ikke 
en Gang kan beskytte sig selv, men skal være bange for at kom
me i Nærheden af andre Mennesker, aldrig kan gaa eller komme 
nogen Steder, uden at det først er grundigt undersøgt, og at han 
er ledsaget af en stærk Bevogtning. Det er ikke saa sært, man 
kunne læse Glæde og Tilfredshed i de kejselige Personers Ansig
ter, da de forlod Libau, efter at alt var løbet saa pænt af. 

Vi Smaafolk skønner kun lidt paa, at vi er fri for mange Ube
hageligheder, for vi kan spise os mætte lige saa godt som den 
mægtigste uden at være bange for, at en Uven har puttet Gift i 
Maden. Det viser sig ogsaa, at der ikke er større Tilfredshed og 
Lykke (maaske mindre) i de højere Samfundslag end i de lavere, 
men en Mængde Mennesker ødelægger og forbitrer deres Liv 
ved at stræbe efter Maal, de ikke kan naa, og ved at ville synes 
mere, end de er. De tænker slet ikke paa, at naar de har naaet et 
vist Maal, er de lige utilfredse igen, indtil de naar et højere Maal, 
der ret ofte ikke er Arbejdet værd. Selv om de naar Toppunktet 
af menneskelig Magt, vil de ikke være tilfredse. De glemmer, at 
de smaa Hjul ligesaa godt gør deres Gerning som de store. 

Gjorde i November en Rejse fra Frederiksstad til Portslade 
ved Shoreham i England med Kantsten til Fortove. Udenfor 
Y armouth kom vi ind i en Fiskerflaade og kunne ved 3-Tiden 
om Eftermiddagen tælle 349 Fartøjer rundt om uden at bruge 
Kikkert, men der var mange flere, for Sejlene paa de nærmeste 
skjulte mange af dem, der var længere borte. En kom hen til os 
med 2 Kurve Sild og fik til Geng.dd Tobak osv. En anden kom 
med en Kasse Pighvarrer, Makrel, Hvidling, Krabber og Hum
mer, saa vi levede med den rige Mand. 

I Frederikshald [ nuværende Halden der ligger lige nord for 
den norsk-svenske grænse] fik vi et større Parti Hvidkaalshove
der fra et andet dansk Skib, som havde tænkt at kunne sælge 
dem, men Indførselstolden var for høj. Styrmanden spurgte ogsaa, 
hvad vi skulle med alle dem, men saa snart jeg havde faaet lært 
Kokken at lave fyldt Hvidkaal etc., svandt de som Dug for Solen. 
Shoreham er ikke mere end en lille Spadseretur fra Brighton. Ba
desæsonen var ganske vist forbi, men dog var der meget at se. 

Lastede Kul i Syd Alloa bestemt for Struer, men Vinden var 
østlig og blæste haardt. Der samlede sig derfor mange Skibe paa 
Charlestons Red, og naar Vejret tillod det, roede vi i Land med 
Brev og efter frisk Proviant. Kaptajn Toft var der ogsaa med 
Dunmore, og en Dag vi var sammen i Land, kom der en lille Kla
ring i SV. Vi skyndte os ombord, fik lettet og kom under Sejl. 
Den vestlige Vind varede ikke længere, end til vi var kommet 
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under Forthbroen [Firth of Forth ved Edinburg], saa var det 
Sydøst igen, og det blev meget usigtbart, saa jeg tabte Dunmore af 
Syne. Ingen af de andre Skibe lettede; de fleste naaede ikke til 
Danmark før midt i Januar. Da Kaptajn Toft var en dygtig og 
dristig Sømand, var der ingen Sandsynlighed for, at han holdt 
tilbage til Ankerplads igen. Der var ikke andet for end at mind
ske Sejl og krydse paa, men Vinden var for skral [Vinden er 
skral, når den kommer saa meget fra for, at kursen ikke kan hol
des.] til at lægge Thyborøn op. Oppe ved Hanstholm traf vi hin
anden igen og talte sammen. Vi fulgtes saa ad til Skagen, da var 
Dollar I Sømil foran og blev ved Øst over, indtil der kom en 
haard Byge af østlig, vendte og stod ned igennem Læsø Rende og 
kom Hals ind om Aftenen og ankrede. Samtidig var Dunmore 
kommet ind til Frederikshavn. 

Toldvæsenet fortalte os, at S/S Frem laa inde ved Hals Bro og 
skulle sejle til Aalborg, saa snart det blev Dag. Roede ind til Frem 
længe før Dag og akkorderede med ham om at bugsere Dollar op 
til Struer, »men det bliver ikke før efter Jul, for jeg vil have Jule
aften hjemme«. Jeg havde for en Gangs Skyld et lignende Ønske. 
»Det er der gode Raad for; nu tager jeg Dollar med til Aalborg, og 
saa rejser du hjem og venter, til jeg kommer forbi Nykøbing med 
Skibet Juledag.« Derved blev det. Ankommet til Aalborg traf jeg 
Kaptajn Willadsen, der ønskede, at jeg skulle gaa med ham og 
hilse paa Konsul N. K. Strøyberg, der sagde, at han agtede at 
købe et Dampskib, der egnede sig til Limfjordsfart, og om jeg 
eventuelt ville føre det, da han vidste, jeg var farvandskendt. Der 
blev dog ikke truffet nogen Aftale, skønt jeg efterhaanden havde 
solgt Aktierne i Sejlskibene. 

Kom heldig til Struer, og imens Skibet lossede, gjaldt det om 
at faa de drivvaade Sejl tørrede, inden de skulle slaas fra og gem
mes bort for Vinteren. 

Struer den 27. December 1903: »Du kunne nær være bleven 
Enkemadam i Dag.« Det gik saaledes til: I Gaar hejsede vi Sejle
ne op til tørre, og da det var fint Vejr og Frost, lod vi dem staa 
Natten over ophejset. Da jeg gik til Køjs Kl. rn, var Ilden ikke 
udbrændt i Kakkelovnen, og for en Sikkerheds Skyld lukkede jeg 
Koøjet op i Proviantrummet. Hen paa Morgenstunden vaagnede 
jeg, men var døsig og havde ingen Lyst til at staa op. Men da jeg 
blev meget tung i Hovedet, slog den Tanke mig, at der vist var 
Kulos. Det tog Tid at komme ud og faa lukket op overalt, da Be
nene var ved at svigte. Det var dog for koldt paa Dækket, hvor
for jeg kravlede ned og tog Træsko, Strømper og Bukser med op 
paa Dækket, men fik det daarligt trukket paa. Kokken var lige 
staaet op for at lave Kaffe, og jeg ville hen og sige til ham om at 
hente en Doktor, om det skulle gaa mig paa, og stavrede langs 
med Halvruffet; men ved saa ikke mere, for da jeg kom til Be-



vidsthed, laa jeg ved Siden af Ruffet med en Bule i Hovedet. Til 
sidst kom jeg op igen, for det var koldt. At sidde op ved Bordet 
lod sig ikke gøre, jeg maatte i Køjen igen. Det havde nok været 
gavnligt, om den Kvalme og Tunghed i Hovedet havde faaet 
Luft i Opkastninger. Aarsagen var, at Vinden i Løbet af Natten 
var gaaet mere østlig og kastedes fra Sejlene ned i Skorstenen og 
stoppede Trækket. 

Det gik rask med Salget af Haandbogen, og det blev klart, at 
det ville være bedre, om Tekst og Tegninger var samlede i en Bog 
af mindre Format, ligesom det var ønskeligt, om den ogsaa om
fattede lidt om Skibsbygning, Ladning og Sejlmagerarbejde 
m.m., hvorfor den blev helt omarbejdet og næsten fordoblet. Alt 
det Skriveri og Tegning optog omtrent hvert ledigt Øjeblik. Til 
Fornøjelser blev der ingen Tid, kun forsømte jeg aldrig at besøge 
Skibsværfter, Museer og lignende, samt købe alt, hvad jeg havde 
Raad til af Bøger om Søfart. Familien var undertiden med en 
Rejse, men da min Hustru ikke taalte Søen, blev det mest kun til 
Besøg ombord, naar Skibet kom til en nærliggende Havn. 

Januar var jeg hjemme, men 5. Februar kom der et Brev fra 
Strøyberg om, at han var ved at købe en Damper, og hvis jeg vil
le være Fører paa den, maatte der indskydes 20.000 Kr. i Damp
skibsselskabets Aktiekapital. Min Hustru græd, var ked af det og 
bange for de mange Penge, hvoraf Halvdelen skulle laanes. Jeg 
gik dog om til Bankdirektøren (Gyring, Bondestandens Spare
kasse) og spurgte om hans Mening: »Du skal sige ja, men Penge
ne, dem har vi,« og i Løbet af et Par Dage, var der ansat en anden 
Fører paa Dollar, og hele Regnskabet med Kløvborg blev klaret 
op. 



19 · Aalborg Dampskibs
selskab 
SIS Henning 

Den 8. Februar 1904 rejste jeg til Flensborg for at overtage S/S 
Litaunie fra Memel, bygget 1882. Det lastede 845 Tons og 50 Tons 
Brunkul paa 14 Fods Dybtgaaende. Den var, som de fleste af den 
Tids Dampere, lang og smal, 202 Fod lang og 26 Fod bred, imod 
Dollar, der var 114 Fod gange 24 Fod 8 Tommer. Den havde Mel
lemdæk langs igennem hele Skibet, ingen Bundtanke, kun Høj
tanke, og i det hele gammeldags indrettet, men kostede heller 
ikke mere end 55.000 Mark. Dertil kom nogle Reparationer, in
den det kom under dansk Flag og blev døbt Henning. Der var me
get Arbejde med at faa et forsømt Skib gjort rent, Rusten banket 
af og malet omtrent over alt, men mit Syn paa Forandringen fra 
Sejl til Damp fremgaar af følgende Ord i et Brev: 

»Der er nok at bestille, og det kan gøres nødigt at hænge i fo
reløbig, men der er ikke det Slid som med Sejlskibe, alene An
kerhivning er man her fri for, det gaar med Damp, Forhaling 
gaar med at tage Tørn med en Trosse til et Dampspil; Ballasten 
bliver pumpet ud; det er altsammen Arbejde, man faar sin Del af 
i Sejlskibene. Skal der vaskes Dæk, bliver der sat en Slange paa 
Rørledningen, og Maskinen giver Vand til Sprøjten. Det gaar alt 
sammen godt nok, saa længe der er Kul ombord, og Maskinen er 
i Orden. Man kan ogsaa styre den Kurs, man vil, uden Hensyn 
til Vinden.« 

Limfjorden var nylig blevet uddybet til 13 Fod, men ikke besej
let med denne Dybgang, ligesom Købmændene ikke var vant til 
den hurtige Losning fra 4 Luger samtidig. I Thisted ville Rede
riets Fuldmægtig dirigere Losningen. Arbejderne, der for en Del 
bestod af nærboende Husmænd, ville ikke finde sig i dette og var 
ved at holde op for at gaa hjem og passe deres Bedrift og lade 
Losning være Losning. Jeg bad derfor Fuldmægtigen om at gaa 
op paa »Aalborg« og bestille The til os, og Arbejderne om at gaa 
over i »Snorren« og drikke Kaffe paa min Regning, inden de be
gyndte igen og lovede, at de skulle blive fri for Indblanding, naar 
de lossede Skibet ud til Tiden. Dermed var Sagen bilagt til alles 
Tilfredshed. 

Sejladsen bestod i at hente Kul i Skotland til de vestlige Lim
fjordsbyer og saa vidt muligt gaa ud igennem Thyborøn Kanal. 
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Dampere har ogsaa deres svage Sider. Paa Rejsen i Maj fra Struer 
til Methil nægtede Maskinen at gaa mere omtrent midt i Nord
søen. Det blæste en NV Storm med høj Sø, alle Sejl blev sat og 
Højtrykscylinderen aabnet, skønt den var saa varm, at man 
maatte have Træsko paa, for at taale Varmen. Det viste sig, at to 
Fjedre, der spænder Stemplets Junckring ud imod Cylinderen, 
var brækkede og havde lavet store Huller i Stemplet, hvor Dam
pen gik igennem uden at arbejde. Der var ikke meget Værktøj 
ombord, saa der var ikke andet at gøre end at fylde tæt op imel
lem Cylinderen og Stemplet med Træ og Asbest. I Løbet af et Par 
Timer var Maskinen i Orden igen og gik godt Resten af Rejsen, 
indtil vi kunne faa et nyt Stempel. 

[Brev hjem til Hustru:] »Den 25. Oktober bragte en Overra
skelse, Henning blev i Methil Dok beslaglagt af Øvrigheden for 
4.489-4-6 [, eller 81.703 Kr., som Betaling for Udgifter, der havde 
været forbundet med at sprænge Vraget af S/S Knud fra Aalborg, 
der for et Par Aar siden sank efter at have været i Kollision paa 
Tynen med Svaledale, hvorved de fleste af Knuds Mandskab druk
nede. Ifølge engelsk Lov kan de gøre Arrest i ethvert af de Skibe, 
der tilhører et Rederi, for hvad de mener at have tilgode ved Re-



deriet, og holde dem fast, til Pengene er betalt. Assurandørerne 
har vist ikke med det at gøre, da de kun skal betale, hvad Skibet 
var forsikret for, og det har de gjort. Saa Tabet vil nok komme 
paa alle Aktionærer, saa du vil forstaa, at jeg venter et Tab paa 
flere tusind Kroner fra denne Side. Det er ikke det værste!, men 
som du skriver, er Kaptajn Nielsen med 3-mastet Skonnert Stir
Jing paa Turen op til Stirling, løbet paa Jernbanebroen overfor 
Alloa, da den skulle gaa igennem Svingbroen op til Stirling og 
har væltet to af Bropillerne paa Nordsiden, og et Brofag paa 70 
Fod er styrtet ned. Stiriing har desuden taget megen Skade; de me
ner for ca. 2.600 Kr, det betaler Assurandøren nok. Men Skaden 
paa Broen kommer Stiriing nok til at betale, og jeg er bange for, at 
alle 3 Skibe, baade Stiriing, Dollar og Dunmore ikke er mere værd, 
naar Kløvborg har faaet, hvad han har tilgode. Du kan nok 
forstaa, at i Dag ser det ud til, at vi skal forlise det meste af, hvad 
vi ejer, uden at man kan gøre for det. Det kan maaske gaa bedre, 
end det ser ud til, men Udsigterne er smaa. Det har dog set værre 
ud før og endda blevet godt, i hvert Fald kan man begynde forfra 
igen rigere paa Erfaring, men fattigere paa Penge.« 

Et Aars Tid efter blev Sagen med Stiriing sluttet mod at betale 
2.146-19-9 [, [ifølge Konsul og Skibsreder i Aalborg, N. K. Strøy
bergs Liv og Virke, s. 97 ]. Det var den højeste Erstatning, der 
kunne kræves, naar der ikke var gaaet Menneskeliv tabt. Men 
selve Skaden paa Broen var vist 5.000 [,, foruden at Togene i et 
halvt Aar maatte køre omkring ved Stirling. Angaaende Knuds 
Sag blev Rederiet i August 1905 dømt til at betale 2.147 [,, ca. 
39.000 Kr. og Sagsomkostninger, ialt omkring 90.000 Kroner; 
det slugte alt, hvad Skibene tjente i flere Aar. Hvad der ogsaa for
bedrede Sagen var, at nogle Herrer i Alloa havde taget Prøver af 
Bropillerne, der viste sig at være møre indvendig. Skibets Uheld 
havde med andre Ord hindret en Jernbaneulykke. 

Aaret gik uden nævneværdigt Uheld; værst var det ved Land, 
for der var jævnligt ledige Kammerater, der saa deres Fordel ved 
at lokke Mandskabet i Land til alt muligt og hjalp dem med at 
fortære deres surt fortjente Hyre. Selvfølgelig var der nogen, der 
var stabile, havde Familie at gaa til eller fulgte Indbydelsen fra 
Sømandshjem. Ogsaa fra Rederiets Side blev der gjort et stort 
Arbejde for større Ædruelighed ved kun at antage ædruelige Ar
bejdere til Losning. Det tvang dem, der ikke helt ville ophøre 
med Spiritus, til at være maadeholdne, saa længe de arbejdede. 

I Januar 1905. Dunston pr. Newcastle. Sømandspræsten, An
dreas Hansen, var om Bord i Lørdags og lovede, at hvis Folkene 
ville komme op i Sømands Bethel i Gaar Eftermiddags, ville han 
sende Julegaver om Bord til hver især. I gaar Eftermiddags var vi 
i Kirke omtrent alle Mand, og i Aftes var der Lodtrækning om 
Gaverne. Jeg fik et blaat strikket uldent Halstørklæde fra Kom-
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tesse Schulin, København samt et Par Muffedisser fra Else Leth, 
Egelund pr. Fredensborg og har skrevet og takket for Gaverne. 
Bortset fra selve Gaven imødeses det med Spænding, hvem der 
har tænkt saa kærligt paa de ukendte. 

I Januar 1905 var der kun 50 Eksemplarer tilbage af Haand
bogen. 

I April var Henning i Tørdok i Helsingør. Var den 5. dennes 
ude for at se Kronborg, Malerisamling, Kirke og Kassematter og 
Løngangen, lidet anende, at jeg senere i Livet skulle faa en Del af 
min Gerning der. 

Hyrerne var jo smaa den Gang. I mange Aar var de næsten 
uforandret. Jeg havde som Kaptajn 220 Kr. pr. Maaned og 1% af 
Bruttofragt, ca. 1.000 Kr, men de blev først udbetalt efter Aars
opgørelsen. [Fra Hyren skulle fratrækkes Renter og Afdrag til 
Banken, for den indskudte Kapital.] r. Styrmand 100 Kr., 2. Styr
mand 80 Kr, en Matros 60 Kr., Letmatros 45 Kr., Ungmand 30 

Kr., Hovmesteren 70 Kr., Kokken 30 Kr., 1. Maskinmester 190 

Kr., 2. Maskinmester 120 Kr, Fyrbøder 60 Kr. og Kullemper 45 

Kr. Ved Overarbejde, som der var meget af, fik Matroser og 
Fyrbødere 33 Øre i Timen, men Officererne fik ikke noget. 

Naar man ofte kommer samme Sted, faar man jo mere Kend
skab til Egnen og Befolkningen, og naar Lejlighed gaves til Ture 
i Omegnen, blev de benyttet. I gaar Aftes, den 23. juli, var jeg 
oppe hos en skotsk Familie, der bor lidt herfra og er Maskinfolk 
ved Kulminen, og de fortalte, at 10 Minutters Gang fra Thom
ton Jernbanestation, ca. 3 Mil herfra (Methil), er et Kullag 18 

Fod tykt og saa stort i Udstrækning, at de dagligt kan bryde 2.000 

Tons i de første 14 Aar, altsaa 15.000 Tønder om Dagen, eller ca. 
780.000 Tons om Aaret, til en Værdi af omkring 6 Millioner 
Kroner. Kullene ligger saadan, at de ikke skal hejses op, men kan 
køres ret ud af Minen med en Jernbane, saa der kan bestilles 
noget. 

Hvor umaadeligt mange Kul, der er, kan forstaas af, at der un
der en stor Del af Leithsfjorden ligger et Lag paa 4 Alen Kul, 
som de endnu næsten ikke har rørt. Saa i de første Par Hundrede 
Aar, mener de, der er Kul nok her at tage af. Naar man saa ved, 
at Havet her omkring vrimler med Fisk, og Jorden er fuld af 
Jern, ildfast Ler m.m., kan man let forstaa, at Landet er rigt og 
vil blive ved at være det i lang Tid fremover. Her beror Landets 
Rigdom for en stor Del paa, hvad der er nede i Jorden, skønt den 
ogsaa er frugtbar ovenpaa. I Danmark bestaar Rigdommen i, 
hvad der gror ovenpaa, men det er ogsaa en stor Rigdom. Begge 
Rigdomskilder har det til fælles, at de kun giver noget Udbytte 
ved Arbejde. Derfor bliver hver især henvist til at erhverve sig 
Andel i Rigdommen ved at tage fornuftig Del i det Arbejde, der 
udkræves; de, der ikke er forberedt til eller har Lyst til at tage 
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Del i dette Arbejde, maa naturligvis være belavede paa, at de 
ikke faar mere, end deres Forældre eller andre giver dem. 

(30. September 1905, 2. Oplag af Haandbogen vil koste 7.800 
Kr.) 

Den 16. Januar 1906 laa Henning og lossede Kul; imedens vi spiste 
til Middag, lød der et Brag, og Skibet krængede stærkt over. Det 
var S/S Octa, der ved en Fejlmanøvre havde løbet Stævnen ind i 
Styrbordssiden af Agter og bøjet 6 Plader og nogle Spanter. Hel
digvis var ingen Folk kommet til Ulykke, og Skaden var oven 
for Vandet. Vi fik travlt med at blive udlosset og komme afsted 
til København, skønt det blæste Storm med Snebyger og Regn. 
Det var heldigt for mig, at Reparationen skulle udføres i Køben
havn, for Rigsdagen ville bevilge 2.000 Kr. til 2. Udgave af 
»Haandbog i praktisk Sømandsskab«. Medens Udgiften til Tryk
ning var anslaaet til 7.800 Kr, naar der skulle laves Klicheer til 
de enkelte Figurer. Dette Arbejde var paabegyndt, for de tidlige
re Clicheer til Tavlerne var ikke opbevaret, da ingen tænkte, der 
senere kunne blive Brug for dem. Baade Trykning og Korrektur
læsning krævede et stadigt Tilsyn, som jeg ikke kunne paatage 
mig, og som heller ikke kunne forenes med Sejladsen, hvorfor 
dette Arbejde blev overdraget Emil Krogh ved Dansk Søfarts
tidende. 

Samtidigt blev der arbejdet for at begynde et Dampskibssel
skab i Nykøbing Morsø, og jeg havde en Del at gøre med Plan
læggelsen og faa Kontrakten til den første Nybygning i Ordre og 
var tilbudt samme som Fører. Men da Aalborg Dampskibssel
skab havde Plan om at bygge en ny Damper i Stedet for den ny
ligt forliste Inger, Kaptajn Thorkelin, fandt jeg det rigtigst at af
vente Begivenhederne. 

Pladsen paa det paatænkte Skoleskib Viking blev mig tilbudt 
og Gage 6.000 om Aaret. Jeg gik saa op til Hr. Admiral C. Bruun 
og spurgte ham tilraads: »Naa, ja, hvordan er du tilfreds, hvor du 
er?« Jeg maatte indrømme, at jeg var godt tilfreds, selv om For
tjenesten var betydeligt mindre, ogsaa om jeg fik et nyt og større 
Skib. »Saa bliv, hvor du er, det er ikke nogen let Sag at være Op
drager for unge Mennesker, der kommer ud i uvante Forhold.« 
Jeg takkede for Raadet og fulgte det. 

Min Hustru var ked af, at jeg ikke modtog Tilbudet fra Nykø
bing, men man kan jo ikke se ind i Fremtiden og skønne, hvad 
der er klogest. 

Midt i Maj blev jeg afløst paa Helsingør Red for at rejse til Aal
borg for at gennemgaa Planer og Kontrakt til en ny Damper. 
Det tog en Uges tid, og saa fik jeg en Uges Ferie hjemme, indtil 
Skibet kom til Aalborg først i Juni for at sejle en Ladning Kridt 
til Riga. Det gamle Slot, Valdemar Sejr byggede, staar endnu, og 
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de gamle Grave om Byen er heller ikke fyldt op, men ellers er 
Fæstningen nedlagt. Sidste Gang Riga blev belejret, blev den 
indtaget af Russerne, og Svenskerne maatte bukke under, men 
der er endnu store Kirker og Krudttaarne fra Svenskernes Tid. I 
de sidstes Mure sidder endnu Kanonkugler fra den Tid. (I dag 
saa jeg en Russer, der stod paa Færgebroen, slaa Ild med sit Fyrtøj 
og tænde sin Pibe, for Svolvstikkerne er dyre. Det samme saa jeg 
en Mand gøre i Toget fra Ringkøbing til Struer i 1904.) Sikkerhe
den er ikke stor, Tyveri, Røveri og Mord er almindelige. Alene 
Mandag og Tirsdag var der 20 i et Distrikt. Der hvor vi ligger, 
tør man ikke gaa alene om Aftenen. En af Smaadamperne, der 
løber her, blev i Torsdags udplyndret af 6 bevæbnede Røvere, 
skønt der var et halvt Hundrede Passagerer ombord. Det skete 
tæt ved Byen, hvor der er en stor Trafik. 

Der indtræffer jo af og til noget, hvor man ikke ved, om man 
skal le eller græde. Paa de fleste Rejser om Sommeren var der en 
eller flere Passagerer med, skønt der intet Passagerkammer var 
til dem. De blev anbragt i mit Kammer, og jeg laa paa Sofaen i 
Kahytten. Rejsen var fri, men de skulle betale Kosten og saa tage 
de indskrænkede Forhold, som de fandtes. Andreas kom til Ho
bro et Kvarter, før vi skulle sejle, og tog saa med ned til Had
sund, hvor en Baad kom ud for at hente ham i Land igen. Han 
kravlede ad Stormlejderen ned i Baaden, men glemte at give Slip 
paa Lejderen. Imens skar Baaden fra. Andreas blev ved at holde i 
Trappen og Manden i Baaden holdt Andreas' Ben, saa jeg troede, 
de skulle gaa over bord begge to. Til sidst slap Manden, og An
dreas slyngedes ind mod Skibet. Om han slog sig, ved jeg ikke, 
han slæbte med Benene i Vandet, indtil de fik Baaden ind til Ski
bet igen og ham ombord. 

Her slutter disse Erindringer. 

Fra en senere, men mere kortfattet Erindringsskrivelse, er 
følgende hentet som Supplement, og begynder, hvor oven
staaende slap. I Modsætning til dette, der var haandskrevet, blev 
efterfølgende skrevet på Maskine og i Begyndelsen af Trediver
ne. 

Den 8. Februar var jeg paa Vej til Flensborg, hvor den købte 
Damper laa. Det var Litaunie af Memel, der blev omdøbt til Hen
ning af Aalborg. Den sejlede omtrent udelukkende med Kul fra 
Skotland til Limfjorden og for det meste ind ved Hals og ud ved 
Thyborøn. 

Paa en af Rejserne var jeg i W arkworth tæt ved Lindisfarne og 
saa en af de Kirker og Borge, Vikingerne først havde plyndret, 
og det Spørgsmål opstod, hvorledes de har kunnet finde Vej 
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tværs over Nordsøen, for de kan ikke være kommet langs Ky
sten hele Vejen uden at blive bemærket. Fra den Tid begyndte jeg 
at studere Vikingernes Færd, men fandt næsten intet ud over 
vage Antydninger om, at de sejlede efter Solen og Stjernerne. Jeg 
forsøgte saa ved at samle alt, hvad jeg kunne faa fat paa om gam
mel Navigation, at gaa tilbage fra Nutiden til Fortiden. Men jeg 
kunne ikke komme længere end til ca. 1500 og spurgte en hol
landsk Professor, om der ikke var bevaret noget fra før den Tid. 
Han svarede, at før den Tid var Navigation ikke et Fag, men 
blev lært under Astronomi og Matematik; jeg fulgte hans Anvis
ning og faar stadig nye Oplysninger. 

Af gamle Navigationsinstrumenter findes ikke mange beva
rede ældre end et Par Hundrede Aar. Af nogle findes slet ingen 
Originaler paa Museerne. For dog at faa et Begreb om deres Brug 
og Ydeevne, anvendte jeg min Fritid i flere Aar paa at lave Re
konstruktioner, hvoraf en Del findes paa Kronborgmuseet, 
Sjøfartsmuseet i Stockholm, Oslo og British Museum i London. 
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20 · Jens Bang's Rejser 
Håndbogen giver Arbejde 

I 1906 besluttede Aalborg Dampskibsselskab at lade en ny Dam
per bygge ved Helsingør Skibsværft. Kaptajn Clemmensen over
tog Henning, og jeg fik Ordre til at paase Bygningen af S/S Jens 
Bang [Byggenr. 114], der blev færdig og afleveret 13. Marts 1907, 
hvorefter den straks kom i Fart paa Nord- og Østersøen. 

I 1906 var »Haandbog i praktisk Sømandsskab« udsolgt, og da 
Clicheerne fra første Oplag var tilintetgjort, og der altsaa skulle 
begyndes forfra, blev hele Teksten revideret, og Figurerne indsat 
i Teksten. Det hele var saa meget forøget, at Bogen blev paa 320 
Sider + 30 Sider med et Afsnit om Sejlmagerarbejde, vistnok 
første Gang dette vigtige Arbejde var omtalt paa dansk. Efter at 
have gennemgaaet den meget lille engelske og tyske Litteratur 
om Sejlmagerarbejde, kom jeg til det Resultat, at den ikke egnede 
sig som Forbillede, og skrev et nyt Afsnit, som blev kritisk gen
nemgaaet af et Par dygtige Fagmænd. 

Anden forbedrede Udgave af Haandbogen udkom i April 
1907, og uagtet Staten havde støttet Udgivelsen med 2000 Kr., 
maatte Prisen dog forhøjes til 6 Kr., og dog gav de 2.500 Ekspl. 
kun et Overskud til min Part af 87 Kr. 

Det var i det hele en trang Tid i nogle Aar efter Albertikata
strofen, Skibene gav intet Overskud, Banklaanene maatte for
rentes og afdrages af Hyren (240 Kr.) pr. Maaned. Børnene blev 
større, og Husholdningen krævede mere, skønt min Hustru var 
meget økonomisk. Skibet var dog i uafbrudt Fart; kun en Gang 
imellem kunne man være hjemme en å to Dage ad Gangen. Saa
ledes gik det, til Skibet i 1911 blev tidsbefragtet af Enrique Behn i 
London, der satte det i Fart hovedsageligt med Fragt fra Palæsti
na til England. Det var i de Aar Krigen rasede mellem Tyrkiet 
og Italien. Den første Rejse var nær blevet den sidste. Havde los
set en Ladning Kul i Tunis og var derfra sejlet i Ballast til Jaffa 
Red og ankret paa anvist Plads; Havn var der ikke. Natten til 14. 
Februar sprang Vinden vestlig med Storm og høj Sø, og inden 
Maskinen var varmet op og klar, sprængtes Ankerspillet, saa 
Ankrene ikke kunne hives op, og da vi var saa nær inde ved Re
vet, at Grundbraaddet gik over Agterskibet, at jeg ikke turde 
slippe Ankerkæderne og prøve at komme til Søs, for Vinden var 
ret paa Land. Der var ikke andet for end at gaa fuld Kraft frem 
med Maskinen og surre Ankerkæderne sammen og haabe paa, at 
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det holdt. En langt større og lastet Damper drev allerede i Land 
før Midnat og blev totalt Vrag. Mandskabet blev bjærget, da den 
drev ind sønden for Revet og kom ind i Havstokken. Næste 
Dags Eftermiddag bedredes Vejret noget, og Folk i Land sagde, 
det var første Gang, et Skib var sluppet godt fra en Paalands
storm paa Jaffa Red. De kalde mig senere »Stormfuglen« og hav
de en vis Tro paa min Lykke og ville helst have deres Frugt med 
Jens Bang, da den altid kom frem i god Tilstand; dette skyldtes 
dog i høj Grad Styrmændenes aldrig svigtende Paapasselighed 
med Ventilationen. Forblev i denne Fart for samme Firma til 
Marts 1914 og besøgte mange Pladser paa begge Sider af Middel
havet paa Ud- og Hjemrejserne. Var et Par Gange i Damaskus og 
Jerusalem. 

Jens Bang laster kridt i Aalbo,g ved St'!]be,gs bro. 



21 · Navigationens Udvikling 
Udarbejdelsen heraf samt Krigssejlads 

Arbejdede paa at udrede »Navigationens Udvikling«, og da det 
hele let kunne gaa tabt ved et Forlis, blev det skrevet ned paa 190 

Folio Sider og hektograferet i 20 Ekspl., hvoraf et er paa det Kgl. 
Bibliotek og et paa hver af Navigationsskolerne. - Jeg er ofte 
blevet spurgt om, hvorfor det ikke blev trykt? - Dertil er kun at 
svare: Først maa det grundigt revideres, og saa har Haandbogen 
været mig dyr nok til, at jeg kan ofre mere paa den Slags For
maal. 

I Marts 1914 blev Jens Bang befragtet af Johansen & Dahl i Li
verpool i Timecharter. De benyttede Skibet i Rutefart imellem 
Englands Vestkyst, København og Stettin. 

29. Juli 1914 afsejlede fra Stettin og blev straks i Østersøen 
omsværmet af tyske Krigsskibe. Naaede lidt over Midnat den 5. 
August at faa Lods uden for Liverpool. Kort efter kom et lille 
Krigsskib og satte 30 Mand og en Officer ombord, der straks 
oplæste Krigsartiklerne for mig. Omkvædet af de fleste Paragraf
fer var: »the punishment of death« [dødsstraf]. Da jeg ikke kunne 
lade være med at smile over al den Staahej, satte han en Soldat 
paa hver Side af mig med opplantet Bajonet, skønt jeg sagde, at 
Skibet var dansk. Krigsskibet fortøjet paa den ene Side og Lods
damperen paa den anden, og jeg maatte hverken ankre eller gaa i 
Dok; saadan gik det til hen paa Eftermiddagen, skønt de op ad 
Dagen blev mere medgørlige; Sagen var, at de havde glemt at faa 
Mad med og maatte være glade for, hvad Hovmesteren havde. 

Omsider blev de afløst af et andet Hold, der tillod, at Skibet 
kom ind i Birkenhead Dok og næste Dag til Manchester, hvor 
Lasten hurtigt blev udlosset, da den blandt andet indeholdt 1200 

Tons Zinkblokke, der skulle bruges i Ellesmore Jernværk til at 
galvanisere Pigtraad med. Timecharteren opsagde Kontrakten 
paa Grund af Krigen, og jeg modtog Opsigelsen uden at have 
Lejlighed til at raadspørge Rederiet. Det viste sig at være rigtigt, 
da Assurancepræmie og alle Udgifter steg og ikke paa langt nær 
kunne bæres af de Fragter, der betaltes i Fredstid. Efter noget 
Ophold i Liverpool blev Skibet sendt til Huelva i Spanien med 
Kul og derfra til Cadiz efter Korn til Danmark. Det laa i en 
østrigsk Damper bestemt for Danmark. Den var blevet advaret i 
Søen og søgt derind. I de spanske Aviser stod om det tyske Mine
felt i Nordsøen, hvis første Ofre var S/S Mary/and og Chr. Brobefl!,. 
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Vejen igennem den engelske Kanal og Nordsøen var altsaa 
spærret. Sejlede derfor igennem den irske Kanal og slap en Nat 
med en haard NV Storm imellem Orkney- og Shetlandsøerne 
uden at blive stoppet af Vagtskibene og kom godt til Esbjerg. 
Imens var Fyrene blevet slukket, og Sømærkerne blevet inddra
get paa den engelske Kyst, det regnede med Forbud og Instruk
tioner om alt muligt. Sidst i December blev Skibet sendt til Bal
timore efter Korn til Danmark. Rejsen derefter gik til Boston 
efter Korn til Danmark. 
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22 · Jacob Kjellerup af Aalborg 
Haandbogen, 3. Udgave 

Sidst i August kvitterede jeg Jens Bang i Seaham og overtog en 
græsk Damper, der blev døbt Jacob Kjellerup i North Shields; efter 
mange Omstændigheder lykkedes det at faa et ret blandet 
Mandskab og nogen Proviant og komme af Sted med den meget 
forsømte Damper til Onega efter Træ til Leith. Efter en ret be
sværlig Rejse kom Skibet sidst i November til Leith, og da min 
Hustru var syg, blev jeg afløst af Kaptajn J. Hansen i Newcastle 
on Tyne og rejste hjem. Min Hustru døde 20. December og blev 
begravet 2. Juledag 1915. 

2. Udgave af Haandbogen var udsolgt, den blev derfor paany 
gennemgaaet og forbedret, og der var opført 2.000 Kr. i Statstil
skud paa Finansloven; men da jeg spurgte, hvilke Betingelser, 
der var knyttet til Bevillingen, blev Svaret, at der kun var det 
Forlangende, at den skulle sælges til den gamle Pris, 6 Kr. Et 
Overslag viste, at Papir og Trykkerløn var steget saa meget, at 
det foruden mit Arbejde ville kræve et Tilskud fra min Side paa 
flere Tusind Kroner. Jeg bad derfor om at blive fri for Statstil
skuddet og lod trykke 3000 Ekspl. af 3. Udgave, der kunne sælges 
for 7 Kr. pr. Ekspl. Den udkom i 1916. Samtidig med, at jeg læste 
Korrektur paa 3. Udgave, udarbejdede jeg en mindre »Sømands
skab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade«. Den udkom først i 
1922. 



23 · Beskydning af 
S/S Margrete i 1917 
Hånd/Jogen, 4- Udgave 

Imedens var den uindskrænkede U odervandskrig udbrudt i Fe
bruar 1917. Der kom saa Telegram fra Christiansholms Fabrikker 
om at føre S/S Margrete af København en Rejse til England med 
Landbrugsprodukter, fordi Kaptajnen var syg. Han var dog død, 
inden Skibet kom hjem; og da de ingen Afløser sendte, fortsatte 
jeg med Sejladsen mest under Konvoj i Nordsøen, enkelte Rejser 
til Frankrig. Den 31. Oktober 1917 blev Margrete beskudt i Nord
søen af en tysk Undervandsbaad. Vi maatte forlade Skibet i de to 
Redningsbaade, hvoraf den ene kæntrede, og 4 Mand druknede. 
Nogle Timer senere blev vi optaget af en engelsk Destroyer, der
fra kom 1. Maskinmester Lange og jeg om Bord igen i Margrete, 
der nok var ramt, men paa Grund af den høje Sø ikke var skudt 
ned. Vi fik næste Dag Skibet ind til Lerwich, hvor de overleven
de af Mandskabet kom ombord, og Rejsen fortsattes. Da den af
holdte Søforklaring er aftrykt i »Samling af Søforklaringer over 
krigsforliste danske Skibe«, skal det ikke nærmere omtales. [Se 
dog appendiks V.] 

Den 15. Juli 1918 blev Skibet opbragt i Skagerak af en tysk Un
dervandsbaad, der satte Prisemandskab ombord og beordrede 
Skibet til Holtenau og derfra til Swinemiinde, hvor det først blev 
frigivet 14. August. Fortsatte Sejladsen og kom ind til Bergen u. 
November, den Dag Vaabenstilstanden blev sluttet. Var over 
Nordsøen i sidste Konvoj, der blev splittet af Storm, inden den 
naaede Norge. 

Ved Beskydningen i Nordsøen og den derpaa følgende Tur i 
Redningsbaaden havde jeg faaet en Brokskade og lod mig derfor 
indlægge 3. Januar 1919 paa Rigshospitalet, hvor Prof. Schalde
mose opererede venstre Side, men mente ikke, det i højre Side 
betød noget. Det er dog senere blevet værre. 

Holdt den 2. Februar 1919 Bryllup med Elsine Marie Wibroe, 
født 27. Maj 1892, en Datter af Mølleejer Emil Wibroe og Fru 
Maria Bøggild i Helsingør. 

Overtog kort efter igen S/S Margrete og sejlede, til Skibet i Juli 
1922 blev solgt for at dække en Kassekredit i Landmandsbanken, 
der var i Vanskeligheder. Blev et Par Dage efter tilbudt et større 
Skib, men afslog det for at gennemse Haandbogen, der næsten 
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var udsolgt. Trykningsomkostningerne var dog saa store, at Bo
gen med et Oplag af 3000 ville komme paa ca. 15 Kr. pr. Eksem
plar. 

Begyndte saa i Januar 1923 sammen med Alfr. Fog at udgive 8. 
Udgave af »Harbour Expenses of Northern Europe«, der var 
trykt paa engelsk, og 1. Udgave omfattede ca. 1.200 Havne og La
stepladser. Da Udbyttet ikke stod i Forhold til Arbejde og Risi
ko, ophørtes i 1925. 

Ved at lade »Haandbog i praktisk Sømandsskab«s 4. Udgave 
trykke i et Oplag af 6000 Ekspl. kunne de store Udgifter til Tryk
ningen bringes saa langt ned, at hvert Ekspl. kunne sælges for 
9,50 Kr. med den Risiko, at det gav Underskud, om Oplaget ikke 
blev udsolgt. 

Boede 4 Aar i Lille Værløse og fra 20. Marts 1923 i Nivaa. Min 
Hustru fødte 5. April 1920 Margrethe Kusk Jensen og 22. Ok
tober 1921 Jens Emil Kusk Jensen. [Begge var døbt Kudsk, med 
»d«, ligesom deres Fader. Først i 1943, da deres Moder døde, blev 
de klar herover.] 

Siden 1919 har jeg været Medlem af Bestyrelsen for »Den alm. 
danske Skibsførerforening af 1874« og er Medlem af Karlebo Me
nighedsraad, men har aldrig deltaget aktivt i Politik. Derimod 
arbejdede jeg først i dette Aarhundrede stærkt for en almindelig 
Pensionsordning for alle Søfarende, baseret paa :r/ 3 Bidrag fra 
Sømanden, :r/ 3 fra Rederiet og :r/ 3 fra offentlige Midler. Fagfor
eningerne satte sig imod det, dermed faldt Sagen, og jeg arbejde
de igen med faglig Udvikling. 



24 · Rekonstruktioner 
Tidligere Navigationsinstrumenter samt Fortidens Skibe 

I en Del Aar har jeg ved at lave Modeller af Nydambaaden, Hjor
tespringkobbelbaaden og flere søgt at vinde Klarhed over disse 
Fartøjers Egenskaber og Y dedygtighed. Ligeledes ved at forsøge 
paa en Rekonstruktion af Broncealderens Skibe efter Hellerist
ninger. Da den Slags Arbejde foruden Tiden ogsaa medfører Ud
gifter, der allesammen maa tages af Renterne af en opsparet Ka
pital, da jeg ingen Pension har, er det jo begrænset, hvor meget 
der kan naas. 

Efter Direktør Lunds Død blev jeg anmodet om at assistere 
som søkyndig ved Søfartsmuseet paa Kronborg og har været der 
siden 1929. 

Ærbødigst 
Jens Kusk Jensen 
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Appendix I 
Brev hjem, 20. Okt. 1887 

Ombord på Criemhilde 

Guaymas, den 20. Oktober 1887 

Kjære Forældre og sødskende 

[Brig Criemhilde af Fanø] 

At jeg ikke skriver før, vil i vist ikke undres over, da det i Dag er 
6 Maaneder paa 8 Dage nær, siden jeg har havt min Fod paa 
Landjord, (i Bordeaux var jeg ikke i Land) vi har havt 149 Døgns 
sejlads fra Bordeaux. Fra Bordeaux sejlede vi den 24. Maj og pa
serede Linien den 4. Juli og Østpynten af Statenland den 10. Au
gust. Før den Tid har vi ingen Storm havt, men den 11. fik vi 
Storm og Snebyger fra Sydvest lige stik i Stævnen, saa vi drev til
bage; den 12. kunde vi atter sejle op til Statenland. Natten mel
lem 12. og 13. fik vi igjen Storm; om Formiddagen blev det igjen 
sejlvejr, men om Eftermiddagen begyndte der en Storm, der va
rede tre Dage. Der blev saadan en Sø, da baade Vind og Strøm 
var Sydvest, saa at vi var bange for at faa aldting slaaet i Stykker, 
og saa var der saadan en Kulde; det var forfærdelig, der var flere 
Tommer tyk Is paa aldting, men vi var ogsaa længere Syd, end 
Danmark ligger Nord, og i Danmark formildes Klimaet meget 
af Golfstrømmen, medens der ved Kap Horn gaar en Kold 
Strøm, der tit er fuld af Isbjerge. 

Der er Gjennemgaaende 3 i 4 Grader Koldere end i Danmark. 
Den 18. passerede vi Kap Horn paa Amerikas Sydspids. I fjorten 
Dage, efter at vi havde passeret Kap Horn, havde vi stadig 
Storm, men da vi først var kommet rundt var Sydvest god Vind, 
saa vi under Tiden sejlede over 50 danske Mil i hver Døgn. Den 
22. September paserede vi igjen Linien paa Amerikas Vestkyst; 
fra den 25. September til den 2. Oktober havde vi Regn hver 
Dag, især den 2den da Regnede det mere, end det gjør i Danmark 
et halv Aar, det regnede lige saa stærkt hele Tiden, som det reg
ner i den forfærdeligste Tordenbygge hjemme. I de Dage samlede 
vi saa meget fersk Vand fra Kahytstaget, saa vi har nok til 6 Maa
neder; den sidste Dag, da det regnede allerstærkest, havde vi ikke 
mere at tage Vandet i! alt, hvad der kunde holde Vand, var fyldt. 
Den 8. Oktober saa vi Sydspidsen af den kaliforniske Halvø 
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(Kap Lucas) og derfra varede det elleve Døgn at krydse op til 
Guaymas, hvor vi kom den 19. Oktober. 

Da vi sejlede fra Bordeaux, var det Foraar, men da vi naaede 
Linien, var det lige i den hedeste Sommertid; vi havde over 
Middelvarme d.v.s. over 27'/2 Grad Celsius. Da vi naaede Kap 
Horn var det tidlig Foraar der, nemlig lige som sidst i Februar 
Hjemme, ved Kap er det omtrent 5° aarlig Middelvarme, Dan
marks er 7 7/10° for hele Aaret og 17° for Sommeren. Da vi igjen 
havde passeret Linien fik vi Efteraar, og saa længe vi ligger her, 
har vi samme Aarstider som hjemme. 

I Dag (d. e. den 22) har vi begyndt at lodse Demisjaner, det er 
Flasker af samme Faxon som Pægleflasker og indflettet i Kurve, 
saa man ingenting kan se af dem. De bruges til Vand, og rummer 
mindst 1 Spandfuld; nu er der ingenting i dem. Men vi har ogsaa 
Kognak, Papir, Stearinlys, Blik, Stole, Blaakugler og meget mer, 
for ikke at forglemme 120 Fade Vin og en Del Edike. 

Ud for Brasiliekysten var vi saa heldige at harpunere en Sprin
ger af de mange, som gik for Boven; den var rigtignok ikke stor, 
men vi fik dog fersk Kjød i 7 Dage, saa at der nok var over 40 
pund skjær Kjød, og saa fik vi jo en Del Tran af Spækket, der var 



en Tomme Tyk. Springeren var vel 11/1 Alen Lang; nærmere Be
skrivelse kan I se i Naturhistorien. 

Vi har ogsaa fisket en Del Kapduer paa Kroge samt Boniter; 
ellers har den ene Dag været som den anden; der har undertiden 
været 1 Maaned mellem at vi har set et Skib, men derimod har vi 
set mange Søskilpadder, Pingviner, Albatroser, og her Ørne, 
Gribbe, Flamingoer og Kæmpekaktus, næsten den eneste Plante, 
der gror paa de øde Stenklipper, som omgiver Guaymas, og Hu
sene har ogsaa et øde og forfaldent udseende udvendigt, men 
kom saa indenfor, der skinner alt af Europæisk Luksus, selv i 
Negerhytter med Rørvægge og Tag af Straa bedækket med Ler, 
ser man mange Ting, som kun fine Folk er i besiddelse af Hjem 
me. To Breve har jeg faaet hjemmefra, det ene indeholdt 2 

Portrætter af en vis Person og den anden en af Frøken Ingen
ting! hvad de andre To angaar, skal i ikke sende mig dem, den 
ene skal Kirsten have, og den anden kan ligge, som den ligger 
indtil videre. Det er forbudt at Forsegle Breve som kommer i 
Varme Klimaer, da den hele Postvæsen hefter sammen til en 
Klump, den ene af mine havde været aabnet, da den var saa tyk 
og forseglet, saa de rimeligvis havde troet, der var Penge i det. 
Klimaet har jeg godt kunnet taale endnu, og vi enes godt Om
bord, saa det er saa godt som det kan være. Vi er tre Letmatroser 
med 33 Mark hver i Hyre (30 Kr.) pr. md. Hyren er lille, men 
hvor skal jeg hen og faa mere paa den slags Rejser. Nu vil jeg slut
te med en Hilsen til eder alle, hils Anton og Anders. 

Jens Kudsk Jensen 

NB. jeg skal hilse fra Anders Gade 

Adresser næste Brev til Mazatlan, Mexico, jeg skal nok skrive, 
naar jeg kan. Herfra udføres baade Sølv og Kobber fra Minerne, 
men Sølvet har ingen værdi imod som hjemme; alt hvad man 
skal kjøbe, er godt Pebret. 

Q, 



Appendix II 
Brev fra Farfar, 11. Feb. 1888 

Vester Jølbye d. 11. Februar 1888. 

Det meget Kjerkomne Brev fra vor Kjerre Jens (fra 2. Juledag 
modtog vi den 7. Februar d.A., hvoraf vi seer, at det af os velbe
kjendte blaa eller rød Træ i den af 27-28 grades Varme har piint 
sveden ud som naturlig var. - Og seer tillige det vigtigste af aldt, 
at i alle ere raske untagen Kaptainen, som maae forlade Skibet 
for sit Uhel paa sit syn, foruden hvad jeg erfarede af dit Brev fra 
Guaymas af 23. October f.A. (modtog i Jul), har jeg seet i Nasio
naltidende hvad Dato Criemhilde er kommen til Guaymas -
Masatland d. 11. Novb. Seilede fra sidstnævnte til Catina Crux 
[Salina Cruz] d. 24. November, dette er det sidste, jeg har seet -
naar vi nu betænker, vi er i Februar, kan du nok gjøre dig den fo
restilling, Brevet var kjerkommet. 

Jeg venter nu at see i Avisen, naar i Seiler fra Catina Crux. -
Saa vil det vist blive længe før vi hører til Criemhilde, før i kom
mer til Falmut [Falmouth] i England, hvortil vi nu skriver, und
tagen i anløber andre Steder, eller som i Sommer, Signaliserer 
med Skibe i Søen. - Det kommer også i Bladene. 

Vi skrev til dig Mazatland Mexico, da vi bekom dit Brev fra 
Guaymas, at den ikke er noet dertil kan jeg mærke af din Skrivel
se og tillige kan jeg ogsaa mærke, at i Sejlede derfra, før den kun
de naa saa langt. - Jeg vil Haabe Brevet, den maae opnaae 
Criemhilde. - Jeg kan ikke, saa gjerne jeg vilde opfylde din Begje
ring med at sende dig Aviser.Jeg faaer dem først saa Bjørndal saa 
flere, det vilde blive en forfærdelig masse iturevne gamle Blade, 
at sende saa langt. - Jeg talte med Bjørndahl om, hvad der var at 
gjøre. Vi mente, At enhver af de store Avis Trykkere og Avis Re
daktøre i de større Byer i England faaer Nasionaltidende og hos 
saadan steder kan vis faaes saadanne gamle Aviser faaes Billig. -
Prøv det. 

Vi har i Jyland haft lit Snee, af og til frost, saa at Vinteren hid
indtil kan kaldes god, det er knap med korn og foder, da Avlen 
var daarlig, dog er kornet alligevel godt kjøb, Kapiteltax paa Byg 
8 K 28 Øre og Østersøisk kan kjøbes til samme pris, saa at hvem 
der har Penge, kan det nok gaae. Vi er Gudskelov alle raske og 
lever som tilforn, saa at jeg ikke ved noget nyt i Familien at mel-





de. Til at Bestyre hushold, har vi Kjersten og Chr. Serups Else 
fra V æsterassels. - Begge dig bekjendt. 

Din faders Nabo, Chr. Olesens Udhuse brendte midt i Januar 
Maaned en Formidag, nogle Faar og en par grise Brendte, Krea
turer og Hæste og en Høstak blev Reddet, hvordant Ilden op
kom vides ikke. - Jeg vil nu Ønske og bede Gud af Hjertens 
Grund for Eder, at Criemhilde maae føre Eder vel tilbage, at i 
kan komme i den Verdensdel at have nogenledes Kl.: med os 
som jeg af den kjerkomne kort du sendte, jeg seer i ikke har haft. 
Nu venter jeg fra Falmuth at faae et langt Brev, om i faaer en an
den Kost. 

Hvor I skal hen om ligesaalangt i Nor som i har været i Syd. -
Glem ikke at tage Gud Ombord, og altid have Ham Ombord, 
han som ved, hvordan vor Lykke og Brød skal nydes indtil vor 
død, Han som giver Naade, Lykke og Gavn, og salighed i Jesu 
Navn, Ammen. 

Adjø Lev vel Jens [Henrik.ren] Kudsk 

Ma.rium Koatakt XVII 11 



Appendix III 
Brev hjem, 25. Okt. 1891 

Ombord på Bertha 

Payta i Peru den 25. Oktober (Sønd.) 1891. 

Kjære Forældre 

[Bertha af Esbjerg] 

Der var vel ingen af os, som for en Maaned siden vidste, at den
ne Plads existerede, end mindre at vi skulde komme her, men 
Grunde er, at vi ere angrebne af Skjørbug saanær som en Mand. 
Sygdommen kommer for en Del af for meget salt Kjød og man
gel paa Grøntsager, vi har alligevel faaet en god Kost paa Rejsen. 
Den er ikke smitsom, men alligevel er vi alle mer eller mindre 
syge. Kaptejnen fik det først med løse Tænder, ophovnet og blo
dig Tandkjød, smaa Plætter paa Benene og Træthed, saa han hav
de allerede ligget 5 Uger i Køjen sidste Tirsdag, da vi kom her 
ind. I den sidste Tid havde han hyppige Besvimelser, der gjærne 
ender med Døden, den anden Mand, som laa i Køjen, begyndte 
ligeledes at faa Diarre, der ogsaa hurtigt kan ende med Døden, 
saa vi turde ikke fortsætte Rejsen, da der ingen Udsigt var til, at 
vi kunde naa frem til vor Bestemmelsesplads. 

Vi fik strax en doktor om Bord, da vi kom ind, saa vi ere alle i 
god Bedring og haaber at kunne fortsætte Rejsen en Gang i næste 
Uge op til La Union i San Salvador, der er vor første Bestemmel
sesplads, der er omtrent 300 danske Mil der op her fra, og jeg an
tager, at det vil vare en Maaned at sejle der op, da det er et van
skeligt stykke Vej med Vind og Strøm. Vi sejlede fra Hamborg 
Natten mellem den fjerde og femte Juni lidt over Midnat og har 
137 Døgns Rejse her til. 

Rejsen i Atlanterhavet gik godt, for det meste god Vind men 
flov. Den 28. August saa vi Østenden af Statenland nær ved Kap 
Horn, men naaede først i slutningen af September rundt Kap 
Horn, to Gange var vi langt vest paa, men drev tilbage igjen, det 
meste af Tiden blæste det en Storm fra N-NV eller VSV og naar 
det saa blev bedre Vejr, stod det med svære Sne og Hagelbyger, 
en Gang imellem var Kulden saa haard, at det kunde fryse Igler 
midt om Dagen. det var en Lykke for os, at Skibet næsten aldrig 
tog Vand over, selv naar det laa for Takkel og Tov, uden et styk-
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ke Sejl oppe. Fra Kap Horn og her op har det gaaet rask, da det 
for det meste har blæst haardt og været god Vind hele Tiden. Vi 
er 12 Mand om Bord, der ere 3 Tyskere og r Rusen-Finne. Resten 
er Dansk, de tre Tyskere ere paa min Vagt, da det er nødvendigt 
at give de fleste Ordrer paa Tysk, da kun den ene forstaar lidt 
dansk. 

Byen her ser noget faldefærdig ud udvendig. Husene ere mest 
af Bambus overklædt med Ler, selve Kirken er Straatækket, men 
kom en Gang inden for, der er Luxus, som vi ikke finder mage 
til i en lille Kjøbstad Kirke hjemme. Det er en selvfølge, at her 
ikke bliver stillet saa store Fordringer til huse som hjemme, da 
de i den tørre Aarstid hverken skal holde Kulde eller Regn ude. 
Gaderne ere ikke Brolagte, men de pæneste Fortove har dog en 
Bro af Træ bred nok for to Mand. I Udkanten af Byen, der har 
mellem 2 og 3000 Beboere, liger Gaderne fulde af Børn og Svin 
og hvad det ellers behager Beboerne at kaste der ud, men desuag
tet er det en sund Plads. 

Nu haaber jeg, at i skriver til La Union, der er den første Plads 
vi skal til, adressen er 

Jens Kudsk Jensen 
Dansk Bark »Bertha« 
La Union, San Salvador 
Central Amerika 

De andre tre Pladse ligger i Mexico og hedder Tonala, San Boni
ta og Saline Kruz, hvor jeg var med Chriemhilde. 

Nu vil jeg slutte med kjærlig Hilsen til eder alle 
Jens Kudsk 

Hils Anders Sørensen og andre gode Bekjendte. 

,, . 



Skjold af Thisted tegnet af ]ms Kmk Jmsen 4½ måned efiu-.far/i.ret. 



1. Hurup Politimester, Stran
dingsprotokol for Hassing-Refs 
herreder 1883-1929, f. 106-m. 

z. Comp. = komparent = per
son som møder for at afgive 
forklaring hos politiet. 

3. Opl. vst. = opla:st og vedstået. 

Appendix IV 
Skjolds Forlis 
Tf?yborøn Kanal 16. Apr. 1897 

Aar 1897 d. 17. April Form. Kl. 10 mødte Herredsfogden1 for H. 
R. Herreder ved Thyborøn nordre Strand for at optage Forhør i 
Anledning af, at Skonnerten Skjold af Thisted Natten mellem d. 
16. og 17. d. M. er strandet paa Nordsiden af Thyborøn Kanal. 
Herredsfogden fremlagde et Telegram fra Strandfoged Thøger 
Sørensen i Agger saalyd. og bemærkede, at han havde modtaget 
dette i Aftes Kl. 11, samt at han derefter strax paa Morgenstun
den havde begivet sig til Strandingsstedet. 

Ved sin ankomst forefandt han det strandede Skib liggende 
Vest for Thyborøn nordre Strand i en Afstand af godt 100 Alen 
fra Strandbredden. Skibets Dæk blev idelig overskyllet af Søer
ne; Skibet med Agterstavnen mod Land. Begge Skibets Master 
stod endnu, men det var tydelig af Fokkemastens Bevægelser, at 
Skibet var brækket over paa Midten. 

Tilstede var Skibets Captein og bemærkede, at Skibets Besæt
ning foruden Comp.2, hvis Navn er Jens KudskJensen, bestod af 
3 Mand, nemlig Bedstemand Svend Peter Back,Jungmand Søren 
Peter Sørensen og Kok Peter Kristian Staunstrup Petersen. 

Skibet, hvis Navn er Skjold, Skonnert hjemmehørende i Thi
sted, drægtig 69 78/100 Reg. Tons Netto, havde faaet Lastning 
ombord i Alloa, gik derfra Søndag d. 111c ds. til Aberlady Bay og 
lettede derfra Onsdag Morgen for med sin Lastning af Kul, be
stemt for Thisted, at sejle til Bestemmelsesstedet. Over Nord
søen havde Skibet frisk og stiv Kuling fra Vest og SV, muelig 
blæste Vinden i Gaar stiv Kuling fra Syd og Sydvest. Kl. 610 i Af
tes fik de Bovbjerg i Sigte i SE styrede ind efter med god Land
kjending. Kl. 71/z passerede de Bollene ved Thyborøn, og rr pas
serede de Revlen; de brugte Olie og rørte kun en gang Grunden. 
De styrede derefter ind gjennem Kanalen og vilde op i Krogen 
til Ankers, men da Vinden i det samme under en Stormbyge gik 
om i Syd, maatte de lade Styrbordsanker falde for ikke at drive 
ned paa Læ Grund. Efterhaanden stak de 25 Favne ud paa Styr
bordsankerkjætting, medens de bjergede Sejlene, og da lod, det 
var Stormkuling, ogsaa Bagbordsanker falde. For at mindske de 
voldsomme Ryk i Kjæden, gav de sig til at stikke K.abbeltovet 
paa Styrbordskjæden, men da brækkede Kjæden udenbords, og 
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Skibet drev til Trods for Bagbordsanker ned paa Læ Grund, hvor 
det huggede voldsomt. Omtrent Kl. 9 viste det sig ved at pejle 
Pumperne, at Skibet havde faaet en svær Læk, da det allerede 
havde trukket en 5-6 Tommer Vand, hvorfor de lod afbrænde 
Blus efter Hjælp. Kort efter kom Lodsbaaden fra Thyborøn til 
Skibets Agterende med stor Risico, og alle Mand forlod derfor 
Skibet medtagende Skibspapirerne, uden at der iøvrigt var Lej
lighed til at bjerge noget, da Lodsbaadens Stilling var saa meget 
udsat. Omtrent Kl. 101/4 passerede de Toldjagten og anmeldte 
Ulykken der ombord, og strax efter kom de ombord paa Lods
gallioten, hvor Mandskabet har været indkvarteret i Nat. Ved 
den Tid var Skibet hvis anden Kjæde strax efter var sprunget, 
drevet langs Land, at det huggede til det Sted paa Vestsiden af 
Thyborøn, hvor det nu staar. Comp. holdt med to Mand hele 
Natten Vagt paa Stranden for at bjerge, hvad Søen drev i Land 
fra Skibet. Ud paa Natten gik Vinden mere vestlig med Storm og 
Byger. Kl. 1 kom der Dæksplanker i Land, ligesom Luger og 
Ruffet drev op i Stumper. Hvad der drev i Land fra Skibet, drev 
paa Grund af Stormen i Land Syd for Skibet. Comp. anser den 
Omst., at den Styrbordsankerkjæde sprang under den stærke 
Stormbyge, for Grunden til, at Skibet strandede. Her menes, at 
saafremt der i Aftes havde været en Damper stationeret ved Ka
nalen, kunde Skibet være reddet, da de første Stød, Skibet fik, 
ikke var saa haarde, men saavel Vestkysten som Prøven vare borte i 
andet Ærinde. Comp. har intet at klage, hverken paa Fyr eller 
Sømærker, og hvad Lodserne angaar, men han gav dem den Ros, 
at de satte Livet i Fare, for at redde Besætningen. 

Skibet ejes for ri 4 af Capt. N. Hansen i Thisted, for ri 4 af 
Mægler J. J. Kløvborg i Alloa, for ri 6 af Fru Hermansen, ri 6 af 
Fru Badsgaard og for rl6 af Skibets Fører selv. 

Skibets corresp. Rheder er Havnefoged Kløvborgs Enke i 
Thisted, og det er assureret for 4.000 Kr. i et Selskab i Køben
havn; om Lasten er assureret ved Comp. ikke, derimod er Ski
bets Fragt assureret. Lastningen er bestemt for Arbejderforenin
gen i Thisted. 

Camp. har nu telegraferet til Capt. Hansen i Thisted om 
Strandingen. Comp. ønsker foreløbig ikke Øvrighedens Assi
stance, før han har hørt nærmere fra Skibets Assurandører, ind
til vil Comp. blive her paa Stranden for selv at bjerge, hvad bjer
ges kan fra Skibet. Comp. erklærede, at han var uden Skyld i den 
skete Ulykke og derfor ikke kunde være ansvarlig for dens 
Følger. Skibet er, som dets Papirer udviser, bygget i Thisted i 1859 
paa Kravel. Opl. vst. 3 

Tilstede paa Standingsstedet er Strandfoged Thøger Sørensen 
af Agger, Lodsoldermand Nielsen af Krik og Strandkontrolleur 
Nielsen af Agger. 



Fremstod Lodsoldermand Nielsen, der fork.I., at han i gaar 
Aftes henimod Kl. 8 bemærkede, at det strandede Skib befandt 
sig ud for Revlen med Flag hejst efter Lods. Vinden var SSV, di
set med Regnbyger og Storm. Lodserne, Jens Chr. Andersen og 
Niels 0. Krogh, gik strax ud med Baaden fra Lodsgallioten, 
krydsende ud med tre Rebet Sejl, og Comp. gik i Land til Signal
skaben og hejsede Flaget og viste dermed Skibet ind over Revler
ne. Skibet styrede ogsaa meget rigtig ind paa Revlen og gik ind 
mellem Bøjerne, indtil Skibet kom mellem Nord- og Sydtangen. 
Da Vinden nu under en Byge sprang mere sydl., maatte Skibet 
ankre i Kanalen, men paa et Sted, hvor det efter Comp. Mening 
ville have ligget sikkert, om ikke Ankerkjæden var sprunget. 
Imidlertid ere det blevet mørkt, omtrent Kl. 9 ser Comp. at de 
blussede paa Skibet, men da det var mørkt, kunde Comp. ikke se, 
hvad de foretog sig ombord, og kunde Comp. i det hele ikke yde 
nogen Hjælp, da han havde sendt sine to Lodser ud til Skibet. 
Dette laa endnu stille, men begyndte efter en halv Times Forløb 
at drive indefter langs Grunden til den henimod Kl. 10 stod fast, 
hvor den endnu staar, NNV for den lille Indsejlingskabe [lods
signal ved Agger]. Comp. begav sig da til Telefonhuset, idet han 
der raabte ud til Skibet intet Svar fik derfra, og telefonerede til 
Agger, om Redningsbaaden vilde holde sig klar. Da Comp. der
efter Kl. 101/2 kom om Bord igjen, traf han imidl. der de to Lod
ser, der havde bjerget Skibets Besætning og Skibspapirerne, me
dens Besætningen iøvrigt intet havde faaet bjerget. Comp. 
underrettede strax Redningsvæsenet om, at Besætningen var 
bjerget. Comp. mener, at Skibets Fører har manøvreret Skibet 
godt, og at der ikke kan tillægges ham nogen Skyld for den skete 
Stranding; da Ulykken passerede, var der ikke nogen kjendtlig 
Storm. Opl. vst. 

Fremstod Lods Jens Chr. Andersen, der fork.I., at det strande
de Skib i Gaar Aftes viste sig ved 8 Tiden ud for Revlen med 
Flag efter Lods. Comp. gik derefter med Lods Niels 0. Krogh ud 
med Lodsbaaden, men medens de maatte gjøre en stor Omvej for 
at naa ud til Skibet, styrede det vejledet af Lodsoldermandens 
Signaler over Revlen og ind i Kanalen, hvor Capt., for ikke at 
drive paa Land, maatte ankre, men da den ene Ankerkjæde var 
sprunget, drev Skibet ind paa Grunden, hvor det blev liggende 
og huggede, medens endnu den anden Ankerkjæde holdt. Det 
lykkedes Comp. og den anden Lods med stor Fare at bjerge Ski
bets Mandskab, der bestod af 4 i Antal, ned over Skibets Agter
ende i Lodsbaaden, med hvilken de saa sejlede dem ombord i 
Lodsgallioten. Vinden er i Aftes sydlig med Storm og Byger. 
Comp. mener ikke, at Capt. er Skyld i Skibets Stranding, men at 
denne nærmest er sket ved, at Skibets Ankerkjæde sprang. Opl. 
vst. 
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Fremstod Lods Niels Olsen Krogh, der forkl. i Overensstem
melse med foregaaende Camp., hvorefter dennes Forklaring 
blev ham foreholdt og af ham godkjendt, idet han tilføjer, at der 
ombord paa Skibet blev afbrændt Blus om Hjælp, kort før de 
naaede Skibet. Opl. vst. 

Fremstod Bedstemand, Svend Peter Bak, der forkl., at han har 
sejlet med det strandede Skib en Rejse sidste Efteraar foruden nu 
med Skibets sidste Rejse. Skibet kom fra Alloa og naaede i Aftes 
ud for Thyborøn Kanal omtrent Kl. 8, og hejsede Flag efter 
Lods. Skibet styrede derefter vejledet af Signaler ned over Rev
len og ind i Kanalen, og at de ikke kunde klare sig videre, for 
Vinden blæste haardt fra SSV og under en Byge gik om i SE, ka
stede de Anker, men Ankerkjettingen paa det Styrbordsanker 
sprang, medens de var i færd med at stikke Kabeltovet ud paa 
Kjæden og drev Skibet derefter ind paa Grunden. De blussede 
nu efter Hjælp og lidt efter kom Lodsbaaden og lykkedes det for 
denne trods den høje Sø at bjerge Skibets Besætning, der intet af 
deres Tøj fik bjerget, hvorimod Capt. fik bjerget Skibspapirerne. 
Camp. mener ikke, at Strandingen skyldes fejl Manøvrering, 
men at den skyldes det Uheld, at Kjæden sprang. Camp. har sit 
Tøj assureret for 2.00 Kr. i Thisted. Opl. vst. 

Saaledes passeret. 
Idet Politimesteren Kl. 1 Efterm. forlod Strandingsstedet, og 

at Skibets Stilling da endnu er uforandret. 

Velschov 
Jens Kusk Jensen 

Trøger Sørensen J. Nielsen 



1. Samling af Søforklaringer 
over Krigsforliste Danske Ski

be i Aarene 1914-1918, med et 
tillzg. Udgivet efter foranstalt
ning af Handelsministeriet. 
1921. Side 81 ff. 

Appendix V 
Beskydningen i 1917 

Nedenstående er Uddrag fra Søforklaringen I den 29. november 
1917. 

313. S/S Margrete af Kjøbenhavn. 
Beskudt af en tysk Undervandsbaad i Nordsøen den 31. Ok

tober 1917 paa Rejse fra Kjøbenhavn til Lerwick i Ballast. 4 Om
komne. 

Søretten i Vejle Købstad gør vitterligt: 
Aar 1917, den 29. November Eftermiddag Kl. 3, blev Vejle 

Købstads Søret sat paa Raadhuset af den ordinære Dommer i 
Forening med Søretsmedlemmerne Dampskibsekspeditør Otto 
Hansen og Havnefoged Gadeberg, hvor da foretoges: 

Nr. 19I/1917. Søforklaring og Søforhør i Anledning af forskel
lige Søulykker, der er til stødt Dampskibet Margrete af Køben
havn, ført af Kaptajn Jens Kusk Jensen paa Rejse fra København 
til Methil i Oktober Maaned d.A. 

I Retten fremlagdes under: 
A. en af Mægler Holm paa Skibets Vegne indgiven Begæring om 

Søforklaring, dateret 27. ds.; 
B. en Begæring fra Skibets Fører, Kaptajn Jens Kusk Jensen, da

teret 26. ds.; 
C. Uddrag af Skibets Dagbog; 
D. en Liste over Mandskabet ved Skibets Afgang fra Køben

havn. 

Det fremlagte indlemmes saalydende: 

A. Vejle, den 27. november 1917. 
Hr. Borgmester P. Th. Madsen, R af D. Vejle 
Dampskibet Margrete af København, Kaptajn Jens Kudsk Jen

sen, der igaar indkom hertil fra Methil med en Ladning Kul til 
Firmaerne Thisted & Warrer og Bertelsen & Smaakjær A/S., har 
paa Rejsen fra København til Methil lidt Haveri, idet Dampski
bet den 28. Oktober, da det laa opankret paa Bergens Red, under 
haard Storm drev med Ankrene og derved kolliderede med 
Dampskibene Brattingsborg og San Lucars. 
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Paa Rejsen fra Bergen til England den 31. Oktober under stor
mende Kuling og Sø »6-7« blev Dampskibet beskudt af en Un
dervandsbaad, hvorfor Mandskabet maatte gaa i Baadene, hvor
ved 4 Mand druknede. 

I Anledning heraf tillader jeg mig herved paa Kaptajn Jens 
Kusk Jensens Vegne at begære Søforklaring optaget. En Udskrift 
af Dagbogen og Liste over Mandskabet vedlægges. 

Ærbødigst. C. Holm. Mægler. 
Fremlagt i Vejle Købstads Søret den 29. November 1917. P. Th. 

Madsen. 

B. Vejle den 26. Novembr. 1917. 
Til højærværdige Søret, Vejle. 
Undertegnede anmoder herved om Tilladelse til at maatte 

aflægge Søforklaring sammen med de overlevende af Mandska
bet paa Dampskib Margrete af København angaaende Ulykker, 
der er indtruffen paa sidste Rejse fra København til Methil. 

Vedlagt følger Skibets Logbog og en Afskrift af samme samt 
Maskindagbogen. 

Grunden til, at Søforklaring ikke er aflagt tidligere, er denne, 
at den danske Konsul i Lerwick erklærede, at han ikke var be
myndiget til at modtage samme og i Methil udstedes der kun Pas 
med Landgangstilladelse for Skibsføreren. 

Ombord den 26. November 1917. 
Ærbødigst. Jens Kusk Jensen. Skibsfører. 
Fremlagt i Vejle Købstads Søret den 29. November 1917. P. Th. 

Madsen. 

C. Uddrag af Logbog for Dampskib Margrete af København, 

Tirsdag den 30. Kl. 10 Form. afgik fra Bergen med Lods om
bord. Hurtig tiltagende Storm. Kl. 3 passerede Marsten. S.S.Ø.8. 
Sø 8. Overtrukken. Om Natten S.S.Ø. orkanagtig Storm. Regn
tyk. Sø II. 

Onsdag den 31. 5-8 Form. Stormende Kuling. Sø 6-7. S.S.Ø. 
(60° 08 N. Brd. 1° 42 Ø.Lgd.) Kl. 7,30 Form. saas en Genstand i 
Vandet, der lignede Taarnet af en U ndervandsbaad ca. 1 Kml. 
om St.B. Gav Maskinmesteren Ordre til at forcere Farten mest 
mulig. Et K varterstid efter blev der skudt efter »Margrete« fra 
Undervandsbaaden. Satte Redningsbaadene i Vandet. Ved Firin
gen af St. B. Baad blev Fortaljen uklar, og Baaden fyldtes med 
Vand, inden den var helt affiret. I Baaden befandt sig 7 Mand og 
saavel Skibets som Mandskabets Papirer. Ved Skibets stærke 
Slingring kæntrede Baaden, hvorved følgende 4 Mand druk
nede: 
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2. Styrmand Georg Reinecke Jørgensen, født 27. April 1892 i 
Horsens. 

Hovmester Harald Bernhard Laur. With, født 11. April 1875 
paa Romø. 

Fyrbøder Christian Wilhelm Boye, født i Marstal. 
Fyrbøder Carl Oscar Carlson, født 1897 i Skøfde i Sverige. 

2. Mester Rasmussen klattrede op ad Taljen og kom op paa Ski
bet igen og over i B.B. Baad. De to sidste, der sad paa Kølen af 
St.B. Baad blev senere taget op af B.B. Redningsbaad. Roede op 
imod Søen for at komme uden for Skudlinie og saa ca. 8,30 en 
engelsk Krydser og Torpedojager G18 stævne ned imod Skibet; 
samtidig ophørte Skydningen, og Undervandsbaaden forsvandt. 
Søgte forgæves at henlede Krigsskibenes Opmærksomhed paa 
os. Der kom senere en tredie til. Roede efter den, men de fortsat
te østover, hvorimod den tredie stævnede ned imod Margrete. Da 
Søen imens havde lagt sig saa meget, at der kunde roes tværs i 
den, roedes ned efter Margrete og Krigsskibet, der stadig sejlede 
rundt om den. Der blev vinket fra Krigsskibet, og vi roede der
hen og kom ombord i det. Chefen meddelte, at Margrete tilsyne
ladende var uskadt, og at han havde sendt Mandskabet ombord 
for at fyre op igen. Han ønskede, at vi skulde gaa ombord igen, 
men da et Forsøg paa at hugge Redningsbaadene endte med, at 
den fyldtes med Vand, brækkede Fangelinen og drev bort, 
nægtede Mandskabet at gaa ombord, fordi Skibet ingen Red
ningsbaad havde og i Følge deres Udsagn i Krigsskibet, var der 
Skade paa Maskinen. Kun Skibsføreren og 1. Mester Lange blev 
af Krigsskibets Baad sat ombord i Margrete Kl. 3 Eftm. for at 
være behjælpelig med at bringe Skibet i Havn. Kl. 3,30 var der 
saa meget Damp, at der kunde gaas frem med Maskinen, og Rej
sen fortsættes til Lerwick, hvor det ankom Kl. 12 Middag den 1. 

November. 
Hans Peder Hansen Jens Kusk Jensen 

1ste Styrmand. Skibsfører. 
Fremlagt i Vejle Købstads Søret den 29. November 1917. P. Th. 
Madsen. 

D. Liste over Mandskabet ombord i Dampskibet Margrete af 
København. 

Skibsfører Jens Kusk Jensen, født 8. Februar 1866 i Vester As
sels. 

1. Styrmand Hans Peter Hansen, født 14. Marts 1862 Sønderho. 
2. Styrmand Georg Reinicke Jørgensen, født 27. April 1892, 

Horsens; 
druknede 31. Oktober 1917. 
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Appendix VI 
Rejseoversigt 

Jens Kusk Jensens rejser Kap Horn passeret f.eks. @, Forlis f.eks. @) 

Stilling/ Til-/ Skib & Rejserute m. m./ 
bemærkning hyre fratrådt besætning 

Kok 
ro kr./md. 
Jungmand 
20 kr./md. 
Letmatros 
30 kr./md. 

Kok 
befaren 
30 kr./md. 

Elev 

Vrzrnepligt 

19 maj 
1883 
forår 84 

ult. okt. 
1885 

12. jan. 
1886 

- ult. aug. 

15 okt. 
1886 

r nov. 

- 4 apr. 
1887 

Letmatros 22 apr. 
33 Mk./ md. 1887 
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2 m. skonnert 5/fjold 
140 t.dw. 77!6/00 NRT 
Kapt. Niels Hansen 
øvrig besætn. 3 mand 
Hjemsted: Thisted. 

2 m. skonnert Harald 
14349/ oo NRT 
Hjemsted: Holbæk 

Fregatten Jylland 
2450 t. deplacement 
Holmen 1857-1862 

Pitsprops fra Sverige til Skotland. Mægler 
Kløvborg, Alloa. Skotland. 

Kul fra Skotland til Danmark. Hård rejse 
Skagen rundt forår 1884 i østlig sne
storm, nær strandet. 

Byg 

(I strandingsprotokol 1897 er NRT 
6918/ 00). 

Holbæk - Antwerpen - England -
Nyk. S. 

Bogø navigationsskole. Styrmandseks. 
96 points, udvidet styrmandseks. 42 
points, maskinlære 2.1 p. (34 elever ialt). 

Nr. 2067, Dronningens kvarter på fre
gatten Dronning Marie. 

B&W maskine 400/ 1300 

Nr. 148, 4' fartøjs bak; hørende til bu
gen af storsejlet på dronningens vagt. 
Togt til Vestindien, ank. Plymouth ro 
nov. 1886, afsejl. 13 nov., ankomst Set. 
Thomas 20 dec. 1886. 

Briggen Criemhilde Styk-
425 t.dw. 32649/ oo NRT gods 
Kapt. H. J. Nielsen 
øvrig besætning 9 
mand, 2 styrmænd, r 
tømmerm., r matros, 3 
letmatroser, kok og 
dreng 

Farve -
træ 

Laster i Hamburg & Bordeaux til vest
kysten af Mexiko. Falder 16 maj ned fra 
forre røjlrå (ca. 20 alen). Ferskvandet 
rådner. Passerer østpynten Statenland 
nær Kap Horn (D ro aug. og Hornet 18 
aug. Overiset. Ank. Guaymas (28° n. 
Mexiko) efter 3300 sm. 
Ser sydspidsen af Calif. halvø, Kap Lu
cas 8 okt. I Guaymas ml. 19 okt. & 3 
nov. 1887. 
I Mazatlan ml. u-26 nov., laster i 
Salina Cruz 12-27 dec. 
Pass. Kap Horn @ med brud på stor
mast. Ankommer Hamburg 9 maj 1888, 
(Kap Horn-Ækvator 21 døgn; forfrys
ninger i hænder). 

Rejsetid 
døgn 

149 
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Stilling/ Til-/ Skib& Rejserute m.m./ Rejsetid 
hyre fratrådt besætning bemærkning døgn 

z' Sty,.,,,., juni Styk- Laster i Hamburg blandet gods til Au-
65 Mk./md. 1888 gods stralien (Sidney). Afs. 5 juli, når først 

ud i Nordsøen d. 9. juli. Pass. linien 25 

aug. og Kap »Det gode Håb« 24 sept. 
på vej mod Sidney, der nås 7 nov. gen-
nem Bass Strædet. 129 

Køer indlades i Sidney efter losning af am-
munition og forsyninger til tyske flåde. 
Afs. til Matupi (ca. 4° syd for Ækvator). 

Kobra Nåede Matupi imellem New Irland & 
New Britain. Afs. Matupi 18 jan. 1889, 
ser ikke andre skibe i 1 md. derimod 
drivis, passerer Kap Horn. 0 Ank. ef-
ter svær storm til Cacliz 7 jun. 1889 efter 140 

Olie- lastes i Marseille 15-30 jun. til Harburg. 
Sept. kager Afmønstrer, tilbudt still. som 2' styr-
1889 mand på stor norsk bark til Ostindien. 

Matros, 9 sept. Bark British Monarrh Styk- bestemt for Indien og Australien. Ma-
3 ljmd. 1889 1500 t.dw. 1261 RT gods skindele, pianoer samt 200 ks. dynamit 
el. 60 Mk. Kapt. Morrow å 50 kg lastes i Hamburg. Afs. 24 sept. 

22 mands blandet Ugunstig vind, går nord om Skotland. 
besætn. Utæt vandtank, ferskvand rationeres. 

29 nov. Ild i lasten 700 sm. VSV for Kapsta-
1889 den. Skibet sprængt i luften 0, giggen 

forsvundet med 5 mand. Øvrige tages 
op af amerikansk hvalfanger, overværer 
hvalfangst. I bådene 30 sm. fra Kap-
staden. 

Matros 17 dec. Brigantine Maria Tørret fra vestkysten af Afrika til Port Louis 
3 Lister, 1889 af Capctown, 109 R T fisk Mauritius. Afs. fra Kapstaden 29 dec. 
5 sh. = Kapt. Giese (Rostock) rundt Kap »Det gode Håb« 9 jan. 1890. 

58 kr./md. øvrig besætn. 6 mand 
Strander 6 sm. fra bestemmelsesstedet 

14 feb. Flat Island, Gabriel Island. Total forlis 
1890 @, mister alt ind. egne papirer. Kom-

mer efter 14 dage til Port Louis. Til-
budt still. som 2' styrm. amrk. bark. 
Som passager til London, Ank. Dan-
mark apr. 



Stilling/ Til-/ 
hyre fratrådt 

Malros 3 juni 
70 mk./md. 1890 

2' Sryrm. 29 maj 
70 mk./md. 1891 
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Skib& 
besætning 

Fuldskib Frir.,. &111er 
af Hamburg. 
Kapt. Rambusch. 
2.2. mands besætn., heraf 
4 danske. 
2.4-2500 t.dw. 1475 RT 

3 mastet bark Bertha 
af Esbjerg, 482 RT 
Kapt. S. Hansen 
øvrig besætn. II mand 

Rejserute m.m./ 
bemærkning 

Rejsetid 
døgn 

Byg& 
mel 

Salpeter 

fra Hamburg via Kap Horn© Valpa
raiso. Passerer Kap Horn 19 aug. efter 3 
uger med hårdt vejr. Sø ind over ag
terskibet. Ankommer Pesagua Chile 27 
okt. 1890. 
Der indlades 16-17000 sække å 150 kg. 
Hjemrejsen via Kap Horn Ø, der pas
seres 3 jan. 1891 ank. Hamburg 19 apr. 
3 mand nær dræbt da overmærseråen 
faldt ned ved Kap, iøvrigt god men 
langsom rejse, 149 døgn til Dunge
nesstrædet. 
Beskrivelse af liniedåb. 

Styk-gods Afgang fra Hamburg 5 juni 1891 rundt 
Kap Horn © til vestkysten af Mellem
amerika. Så Statenland ved Hornet 28 
aug. 1891, var 2. gange langt vestover, 
runder først Hornet ultimo september. 
Kaptajn og besætn. er afkræftet af 
skørbug. Anløber Payta red i Peru 20 
okt. for lægehjælp. Ank. La Union (San 
Salvador) 16 nov. Vulkanudbrud Sonso
nate 28 nov. 1891. Anløber Tonale 
(Mexico) 16 dec., rejsen for de So sm. 
tog 25 døgn. Afgik 10 jan. til San Benito 
og videre til Salina Cruz, rejsen var 
skønnet til 5-6 dage, men drev til søs i 

Farve -
træ 
289 t. 
bjælker 
400 stk. 
ceder
mah.træ 
Træ og 
stykgods 

storm, led af tørst. 
Var meldt forlist i telegram til Dan
mark. Ank. Punta Arenas (Costa Rica) 
19 apr. 1892 efter 20 dages sejlads. (Må 
kølhale for begroning). Til Matapalo og 
retur til Punta Arenas f. udklarering. 
Hjemrejsen påbegyndes30 juni 1892. Så 
»Malpelo Island« 13 juli. »Saly y Go
mez« 2.8 aug. Lænsede 2.3 sept. 1892 syd 
over for Kap Horn, storm, sø og regn 
tiltagende. Destination Falmouth for 
ordre. Dækslasten kastes overbord i 
storm 24 sept. Brådsø over skibet tager 
60-70 ft. skanseklædning og krænger 
skibet helt over, en båd knust. Mesan
masten kappes. Passerer Kap Horn (D 
3 okt. i svære sne- og haglbyger. Efter 
skibsråd ud for Lively sund strandes 
skibet II okt. 1892 på Falklandsøerne, 
total forlis @). 
Bjerges efter 17 døgn i »telt« af sejl. 
Ank. Port Stanley 28 okt. Passager på 
Penta11r til Montevideo. 
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Stilling/ Til-/ Skib& Rejserute m.m./ Rejsetid 
hyre fratrådt besztning bemzrkning døgn 

r' Styrm. 22 nov. Barkentine Helene Styk- Afsejlede nov. fra Montevideo via Kap 
90 mk./md. 1'392 af Korsør. 409 R T gods Horn © til Guayaquil (Equador). La- 87 

Sten- stes i Manta og Montzalia 23 maj 1'393. 
nødder Kzntrer i havstokken, nzr druknet i 

storm. Pass. Kap Horn ® 6' juli 1893 i 
hårdt vejr. Proviant knap, mandskabet 
nzgter. 
Svzr storm 25 juli 1893, må stadig pum-
pe nzr bordefyldt. Proviant fra norsk 143 
bark. Ankomst til Hamburg i oktober 
1893. 

Elev jan.-apr. Fanø navigationsskole. Fag: engelsk, 

1'394 vejrlzre og handelsvidenskab. 

2' Styrm. 5 juni Bark Danmark Kul Kulballast fra London til lquique, Chi-
1894 ca. 2250 t.dw. 1394 RT le. Kvitter alle sejl ved Kap Horn@), 

Kapt. Lausen, nzr kzntret med alene store un-
19 mands besztning dermzrssejl. 

20 marts Salpeter I lquique indlades 2240 t. Afs. destina-
1'395 tion Antwerpen I nov. Uszdvanlig 102 

hård tur 
Pass. Kap Horn @ ank. Dunkerque 3 
marts. 

r' Styrm. mar.-dec. Skonnert Asta Props Sejler på England med returfragt til 
1'395 Kapt. Willadsen Kul Limfjorden. Til Norge med knzkket 

storhorn. 

Kaptajn febr.- 2 m. skonnert Skjold Props fra Sverige til Alloa, Skotland, retur til 
5 nov. Besztning ialt 4 mand Kul Limfjorden. Når 5 rundture og et over-
1896 Parthaver i skibet skud på kr. n65. Reparation tiltrzngt. 

Besøger Stirling i Holland for Kløvborg. 
Udfører tegninger til »Håndbog i prak-
tisk Sømandsskab«. Underviser søfolk 
aftenskole. 

Kaptajn marts- 2 m. skonnert Skjold Pits- Laster i Falkenberg, Sverige til Lieth-
16 apr. prop fjorden, Skotland. Returfragt til Thi-
1897 Kul sted. Afs. n apr. og forliser d. 16 ved 

indsejlingen til Thyborøn ® se stran-
dingsprotokol. Alle tegninger og bøger 
tabt. 
Da ny 2-mastet skonnert Stirling viser 
sig tilfredsstillende, bestilles med J. 
Kløvborg 3-mastet skonnert i Holland. 

S!Jrm. apr.-sept. Skonnert GO!f,tl/en Englandsfart-Limfjorden; flere rejser. 

1~7 Kapt. Hans Rasmussen 
Fører tilsyn med Slyolt/ (2) og Alloa. 
(Alloa forliser okt. 1'398 i hård storm). 
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Stilling/ Til-/ Skib & Rejserute m.m./ Rejsetid 
hyre fratrådt besætning bemærkning døgn 

Kaptajn apr. 98- 3-m. skonnert SJ:jold Havre Sejlede 8 rejser fra Holland og Øster-
apr. 99 Alloa. 5 mands besætn. (Kul) søen til Lieth i per. til midt i dec. 98. I 

jan. 1899 sluttet yderligere kontrakt om 
bygning af 2 stk. 3-mastede stålskonner-
ter. J. KJ. fører tilsyn fra maj 1899, 
sælger 1/4 i S)efold til kapt. Kjølhede, der 
overtager apr. 1899. Samtidig med at 
der førtes tilsyn på 2 værfter, blev 
manuskript til »Håndbog i praktisk 
Sømandsskab« udarbejdet. Neisterns 
værft går fallit, da Alva står spanterejst. 
Kusk Jensen mister sin formue. 

Kaptajn maj 3-m. skonnert S)efold Havre fra Groningen til Rochester, derfra til 
1900- 325 t. dw. 213 BRT. Alloa. Talrige rejser Nord- og Øster-
marts 6 mands besætning søen. Påsejles i den engelske kanal. 
1901 J. J. Kløvborg Cement 

Tilsyns- r nye 3-m. stålskonnerter ordres hos 
førende Bodewes. Stirling og D11nmore bygges, 
i Holland Stirling afleveres sept. 19m, overtages af 

kapt. Svend Trost Nielsen, D11nmore af 
kapt. Toft. Tilbudt stilling som 
værftsleder primo 1902. 

»Håndbogen«. Rigsdagen i samlingen 
1899/1900 havde bevilget kr. 5000, tryk-
ningen blev igangsat. r' udgave trykt i 
2000 ekspl., der omfattede 195 sider 
tekst og 33 sider tavler. Pris for 1901 ud-
gaven indbundet kr. 5,00. 

Kaptajn marts 3-m. skonnert Dollar Træ, Alene i 1902 ro ladninger i Nord- og 
1902- 325 t. dw. 213 BRT. Kul Østersøen. Iøvr. mange forskellige 
dec. 03 6 mands besætning laster. 

Sild Storm i Øresund, driver for begge ankre. 

Kaptajn 8. febr. S/S Henning Kul fra Skotland til vestlige Lim.fjordsbyer; 
1904- A/S Aalborg Damp- om muligt ind ved Thyborøn, ellers 
dec. 1906 skibsselskab. 845 t. dw. Hals. Maskinen nægter at arbejde i 

930 RT. (Bygget 1882). storm. 

Kaptajn 13. mar. SIS Jens Bang Kul fra England til Ålborg, Kalundborg 
1907- A/S Aalborg Damp- Træ m.m. 

skibss. Frugt fra Østersøen til England. Fra 19n tal-
2080 t. dw. 948 NRT. rige rejser fra Middelhavet til England, 
1543 BRT. (Nr. n4 tidsbefragtet af E. Behn, London. 
H.S.&M.) Storm på Jaffa red 14. feb. 19n, nær for-

list. Besøger Damaskus og Jerusalem. 
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Stilling/ Til-/ Skib& Rejserute m.m./ Rejsetid 
hyre fratrådt besztning bemzrkning døgn 

Frugt chartres af Joh. & Dahl, Liverpool maj-
aug. 1914- Genoptager kulfragter til 
Danmark. Omsvzrmes først af tyske 
derefter af engelske krigsskibe. Fyr 
slukkes sømzrker inddrages. I per. 
1909-1915 lastes 

Trz fra Østersøen eller Hvidehavet. I 1914 
Korn fra Baltimore/Boston til Danmark. 

I 1907 udsendes 2' udgave af »Håndbog 
i praktisk Sømandsskab« i 2500 eks., 
pris kr. 6,oo. 

»Navigationens Udvikling«, manuskript 
fzrdig i 1913. Ikke udgivet, manus. bl.a. 
tilstillet »Det kongelige Bibliotek«. 

Kaptajn aug. 1915- S/S Jacob Kje/Jenp Trz hentes fra Onega i Hvidehavet til 
nov. 1915 A/S Aalborg Damp- Lieth. Kapt. J. Hansen overtager i 

skibss. Newcastle. 
3450 t. dw. (bygg. 1891) 

Da 2' udgave af håndbogen var ud-
solgt, blev den påny gennemset og for-
bedret. Finansloven tilbød et tilskud på 
kr. 2000 forudsat pris uzndret kr. 6, 
dette blev afslået, prisen kr. 7 med et 
oplag på 3000 ekspl. 

Kaptajn forår S/S Margrtte Land- Sejlede under den uindskrznkede 
1917- A/S Christiansholms brugs- U-båds krig på England, overvejende i 

fab. prod. konvoj enkelte rejser til Frankrig. Be-
1277 BRT skudt 31 okt. 1917, måtte forlade skibet, 

juli 1922 19 mands besztn. (5 off.) mistede 4 mand. I Eng. eskorte til Ler-
wich. Opbringes 15. juli 1918 af tysk 
U-båd. 

Udgivelser: 
»Sømandsskab for Baade, Lystfartøjer 
og Motorbaade« i 1922, denne er i 1936 
genudsendt ved Otto Benzon med tit-
len »Lystseµads«. 
Udgaven fra 1922 er i fotografisk gen-
optryk udsendt i 1973 og 1988. 
»Harbour Expenses of Northern Eu-
rope« blev udarbejdet og udsendt 1923-
1925. 
»Håndbog i praktisk Sømandsskab« ud-
kom i 4' udgave i 1924 i 6000 ekspl. til 
kr. 9.50 indb. (Af prisen gik kr. 1,75 til 
forhandleren). 
Det store oplag blev anset for risika-
belt, senere fotografiske genoptryk har 
vist dette ubegrundet. 
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Appendix VII 
på basis af engelske resumeer i Handels- og 
Søfartsmuseets årbog 1986 

August 1994 

Jens Kusk Jensen 1866-1936 
Af Søren Thirsl11nd og Hans Jeppesen 

Den danske skibsfører Jens Kusk Jensen (1866-1936) er bedst 
kendt i Skandinavien for sin bog »Haandbog i Praktisk Sø
mandsskab«, som blev udsendt første gang i 1901, og som senest 
er blevet genoptrykt i 1993. 

Den er siden blevet kaldt »Sømand~ns bibel«, da teksten i 
sammenhæng med forfatterens egne instruktive tegninger sam
menfatter en stor mængde erfaringer og viden, som sømænd 
gennem tiderne har erhvervet ved deres arbejde. 

Stoffet til bogen samlede Jens Kusk Jensen, medens han var 
aktiv sømand og delte lod med den tids søfolk. 

Han var født i 1866 på Mors, sejlede i en årrække med skon
nerter i Nord- og Østersøsejlads og fik sin styrmandseksamen fra 
Bogø navigationsskole i 1886. 

Efter at have aftjent sin værnepligt på fregatten Jylland, hvor 
han var med på togtet til Vestindien i 1886-87, tog han hyre som 
almindelig sømand (letmatros) på briggen Criemhilde af Fanø. I 
de følgende 8 år sejlede han hovedsagelig i fart på Amerika og en 
enkelt gang til Australien på danske, engelske og tyske skibe. 

I 1891 blev han 2' styrmand for første gang og i 1892 1' styr
mand og fik i 1895 sit skibsførerbevis. 

Fra 1897 til 1902 var han hovedsagelig tilsynsførende ved byg
ning af 6 3-mastede stålskonnerter i Martenshoek, Holland for et 
rederi, hvis ejer var A. Kløvborg, København, og hvis korres
ponderende reder var dennes broder J. J. Kløvborg, Alloa, Skot
land. 

I 1904 gik han ind i dampskibsfarten og sejlede i 2 år med S/S 
Henning for A/S Aalborg Dampskibsselskab, derefter havde han 
i Helsingør tilsyn med bygningen af et nyt dampskib: Jens Bang, 
og førte dette til udgangen af 1915. 
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I disse år var Jens Kusk Jensens interesse for historie og navi
gation blevet forstærket. Det var naturligt for ham at kombinere 
denne interesse med bygningen af kopier af instrumenter og 
afprøve dem ved observationer. I dag findes disse instrumenter 
på museerne i London, Stockholm, Oslo og Helsingør. 

Da han gik i land i 1922, havde han bedre mulighed for at kon
centrere sig om sine historiske studier, og i de følgende år byg
gede han talrige modeller af instrumenter. 

Fra 1929 var Jens Kusk Jensen nautisk konsulent på Handels
og Søfartsmuseet på Kronborg. I disse år udførte han blandt an
dre ting flere modeller af de ældste kendte nordiske skibe. 

I dag er Jens Kusk Jensen særlig kendt for sin »Haandbog i 
Praktisk Sømandsskab«, som siden 196o'erne atter har fundet 
interesse for de mange mennesker, der restaurerer og sejler ældre 
sejlførende træskibe. 

Hans historiske studier og hans konstruktion af navigations
instrumenter og skibsmodeller har ikke været genstand for 
større opmærksomhed. Dette kan skyldes den kendsgerning, at 
dele af hans arbejder for tiden ligger i museumsmagasiner i Lon
don, Stockholm og Helsingør. Det har imidlertid også noget at 
gøre med den kendsgerning, at den kulturhistoriske videnskab 
for den omhandlede periode endnu ikke havde akcepteret 
værdien af praktiske eksperimenter i forsøg på at opnå ny indsigt 
i tidligere tiders arbejdsprocesser. 

Jens Kusk Jensen var i så mange henseender et barn af sin tid, 
men på nogle områder forud for sin tid. 

14. maj 1994 

Træk af navigationens historie 
ved skibsfører Søren Thirslund 

Den danske skibsfører Jens Kusk Jensen (1866-1936) var tilsyne
ladende den første, der har skrevet historien om navigationens 
udvikling. 

I 1913 afsluttede Jens Kusk Jensen et manuskript med titlen: 
»En kortfattet Fremstilling af Navigationens Udvikling«. 

Han troede imidlertid ikke, at salget ville kunne dække om
kostningerne ved en udgivelse, hvorfor han hektograferede ca. 
20 eksemplarer, hvoraf Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 
har 3. 
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Arbejdet består af 187 håndskrevne sider med forfatterens 
egne illustrationer, der på en meget instruktiv måde viser hvor
ledes navigationsinstrumenterne anvendes samt geometriske 
konstruktioner og kortkonstruktion. 

Indholdsfortegnelsen gengives her i sin helhed: 

Indledning. 
Søfarten i Oldtiden: Gnomonen, Gradinddelingen, Tidsinddelin

gen, Observatorier, Astrolabussen, Kvadranten, Søkort, Pin
de til Bestikberegning. 

Navigation i Nordeuropa: Vikingerne og deres Navigation. 
Kompasset: Misvisningen, Amplitude, Azimuth, Deviation. 
Loddet og Loddemaskiner. 
Loggen og Loggemaskiner. 
Søkort: Platte Kort, voksende Kort, Opmaalingsarbejder. 
Bestikberegning: Pindekompas, Rudetabel, Skalaer, Trekanttabel-

ler, Logaritmetabeller, Bestikberegning, at sætte Skibets Kurs, 
Storcirkelsejlads. 

Maaaleinsttrumenter: Forvendt Jakobstav, bagvendt Jakobstav, 
»Ploven«, Cross Bow (Flitsbuen), den bevægelige Kvadrant, 
Davis Kvadranten, Spejloktanten, Sextanten, Bordas Cirkel, 
Pistors Cirkel, den kunstige Horizont. 

At finde Bredden: At løse astronomiske Opgaver ved Rektascen
sion, Refraktion, Kimingsdaling, Bredde i Meridianen, baade 
over og under Polen, Bredde ved Polarstjernen, Bredde ved 
Solen uden for Meridianen, Bredde ved Kulminationssekun
der. 

Tidsbestemmelse: Solringen, Natviser eller Nocturnalen, Time
vinklen, Kronometeret, Længdebestemmelse, Maaneformør
kelse, Stjerner skjules af Maanen, Maanedistancer, Beregning 
af et Himmellegemes Højde. 

Almanakberegning: Søndagsbogstav, Solcirkel, Gyldental, Epakt, 
Paaskeberegning, Ny- og Fuldmaaneberegning, Maanevi
seren. 

Beregning af Høj- og Lavvande. 
Slutningsbemærkninger. 
Kildehenvisninger. 

Oversigten viser, at ethvert kendt navigationsproblem er beskre
vet, samt at en sammenligning med den nyere litteratur om em
net af senere forfattere og forskere har meget lidt at tilføje til 
Jens Kusk Jensens oplysninger og meget lidt at rette. 

Skibsfører Søren Thirslund har gennemgået værket og beskre
vet hovedtrækkene', som på mange måder er inspireret af anden 
udgave af John Seller's »Practical Navigation« fra 1672. 
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1. Der henvises til årbogen 

1986, hvor instrumenterne er 
vist med tilhørende forklaring. 
I Maritemaserien fra Handels
og Søfartsmuseet på Kronborg 
har skibsfører Søren Thirslund 
udgivet: »Tr:ck af Navigatio

nens Historie« I, II, III (1987, 

88 & 89), der ajourfører emnet. 



13. maj 1994 

Jens Kusk Jensens praktiske 
forsøg og rekonstruktioner 
Af Søren Thirslund og Hanne Poulsen 

I vore dage er Danmark blevet et af de førende lande i studiet af 
imitative eksperimenter og rekonstruktioner. Disse metoder var 
ukendte på Jens Kusk Jensens tid, og dette koncept blev ikke an
erkendt af tidens historikere. Som navigatør Kusk Jensen imid
lertid fra et fagområde, hvor mange århundreders praktiske erfa
ringer talte mere end teorier. 

Kusk Jensen begyndte sine undersøgelser af de historiske na
vigationsinstrumenters brug og grad af nøjagtighed, medens han 
endnu var sømand. Han konstruerede modeller af alle de instru
menter, der er afbildet og navngivet i John Seller's »Practical 
Navigation«, London 1672, og prøvede dem til søs. Ikke alene 
Søfartsmuseet på Kronborg, men også museer i Norge, Sverige, 
England og Skotland har modtaget sæt af instrumenter. 

Som tidligere skibsfører blev Kusk Jensen ansat ved Søfarts
museet som nautisk konsulent. I denne periode byggede han mo
deller af to af de ældste skibe Hjortespringbåden fra det 3. århun
drede f.Kr., og Nydambåden fra ca. 300 e.Kr. Senere ændrede han 
modellerne efter at have taget egne mål på dele fra de udgravede 
både. 

Snart blev Kusk Jensen imidlertid helt optaget af en ting: at 
bestemme konstruktionen af de skibe, der er afbildet i hellerist
ninger fra broncealderen. Han tolkede dem som vidjeflettede 
både, der var klædt med dyrehuder. Hans viden om irske og en
gelske skindbåde, corracles eller curraghs, syntes at bekræfte 
hans teori. Blandt hans modeller var der således et vidjeflettet 
skib klædt med huder baseret på en tegning fra 1685, ligesom se
nere en curragh klædt med lærred. Han fortolkede diagonalen og 
rette linier, som strakte sig fra kølen på helleristningerne som 
støtter og understøtning for slædekølen. 

Kusk Jensen afprøvede sine modellers sødygtighed ved at 
slæbe dem efter en båd i Helsingør havn. De mange og detail
lerede tegninger han udførte af broncealderskibe medførte at 
hans rekonstruktioner blev afvist fra videnskabelig side og anset 
for fantasi ligesom hans modeleksperimenter blev anset for vær
diløse. I dag er det almindelig anerkendt, at kun ved imitative 
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forsøg, d. v. s. ved at rekonstruere byggeprocesser med autentiske 
materialer, metoder og udføre dem før gennemførelsen af prak
tiske sejladseksperimenter, er det muligt at fremstille anvende
ligt dokumenteret bevis for vore forfædres nautiske færdighed; 
men i sin egen tid var Kusk Jensen en pioner på sit felt. 

Udover hans rekonstruktion af navigationsinstrumenter og af 
tidligere tiders skibe har Kusk Jensen efterladt illustrerede rap
porter om sine eksperimenter, og om resultaterne, som han op
nåede ved disse rekonstruktioner og navigationsinstrumenter. 
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