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Udgiverens indledning

Jens Mortensen Sveigaard havde svært ved at finde ordentlig beskæftigelse i Danmark. Som så mange andre unge danskere i 1600tallet tog han derfor til Amsterdam for at finde arbejde. Han fik
ansættelse som soldat i det store nederlandske ostindiske kompagni
og blev straks sendt til Asien. Han var i et år med til at undertvinge
den indfødte befolkning på Ceylon, avancerede derpå til kontormand nogle år i Colombo på Ceylon, men tilbragte hele ti år som
bogholder på forskellige af kompagniets skibe. Sveigaard sejlede
især langs Ceylons og Indiens kyster og i Bengalen, men kom også
til Batavia på Java og til Persien.
I sin ostindiske rejsebeskrivelse fortæller han om den eksotiske
dagligdag, om sine møder med andre danskere i Asien og om de
fremmede folk og deres kultur, men også om dramatiske episoder
ved sammenstød med asiaterne, ved vandmangel ombord, ved slavehandel, ved transport af søsyge elefanter og så videre.
Efter at have arbejdet for kompagniet i samfulde femten år returnerede Jens Mortensen Sveigaard til Danmark. I samtiden må hans
oplevelser have forekommet rent ud sagt eventyrlige, og han valgte
da også at nedskrive sin store beretning. Om det var hans mening at
udgive den, ved vi derimod ikke.
Efter at have ligget stort set upåagtet hen i tre århundreder udgives den nu endelig. Men inden den gamle tekst bringes, vil det være
på sin plads at give den et par ord med på vejen.
Indledningen her beskæftiger sig først med det nederlandske
ostindiske kompagni, med danskere i dets tjeneste og med Jens
Mortensen Sveigaard selv. Dernæst beskrives selve håndskriftet og
principperne for dets transskribering og gengivelse i det hele taget.
Desuden bringes en liste over den vigtigste speciallitteratur af relevans for Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse.

Det nederlandske ostindiske kompagni
I løbet af 1500-tallet havde spaniere og portugisere stået for den europæiske sejlads syd om Afrika til Asien. Som et led i deres løsrivelseskamp mod Spanien fra 1568 og mod Portugal fra 1580 besluttede
Nederlandene at trænge frem også i Asien. I 1596 gennemførte Cornelis Houtman derfor den første nederlandske sejlads til Indien og
Java. En række små ostindiske handelskompagnier opstod straks
derefter, men i 1602 gik de sammen i det nederlandske forenede
ostindiske kompagni - Verenigde Oostindische Compagnie, normalt forkortet til VOC.

II

Kompagniet fik fra starten nationalt monopol på handel og
søfart øst for Kap det Gode Håb, og det fik myndighed til at føre
krig og slutte fred samt til at etablere kolonier på statens vegne.
Allerede i 1602 rejste man en imponerende aktiekapital på 6,4
millioner gylden. Indskyderne var en skønsom blanding af store og
små aktionærer fra ind- og udland. Kompagniet var organiseret i
seks afdelinger (kamre) med hjemsted i henholdsvis Amsterdam,
Zeeland (i Middelburg), Delft, Rotterdam, Enkhuizen og Hoorn.
Den fælles bestyrelse lå i hænderne på De Sytten Herrer (Heeren
XVII), som traf de overordnede beslutninger i meget nær forståelse
med regeringen i Haag. Den daglige administration lå hos kamrene, hvis arbejde blev koordineret afVOCs administrerende direktør
(advocaat). Der var altså tale om seks selvstændige kamre, som hver
for sig hvervede folk, udrustede skibe, førte regnskaber og så videre.
Men alle aktiviteter foregik under fælles direktiver fra VOC, hvor
de helt toneangivende kamre var Amsterdam og Zeeland - med
henholdsvis 57 og 20 procent af aktiekapitalen.
I Asien samledes siden 1619 alle tråde i hovedkvarteret i Batavia,
vore dages Jakarta. Der regerede generalguvernøren og hans råd
(Raad van Indie), medens en generaldirektør havde ansvaret for den
uhyre omfattende daglige administration. De mange nederlandske
handelsstationer (loger, faktorier, kontorer) over hele Asien korresponderede flittigt med Batavia. I 1670 drejede det sig om ikke
mindre end 30 større kontorer på de sydøstasiatiske øer og 17 i Forindien. Fra Batavia udgik en stadig strøm af instrukser og lignende,
medens de fjerntsiddende embedsmænd svarede med at sende stribevis af indberetninger og regnskaber.
Også skibsfarten og varestrømmene gik oftest igennem Batavia,
som var destinationen for de fleste skibe fra Europa og afsejlingssted for næsten alle returskibe. På vejen frem og tilbage mellem Europa og Asien udgjorde støttepunktet på Kap det Gode Håb en vigtig mellemstation, hvor man kunne forfriske, reparere og regruppere flåderne.
På de fleste steder i Asien gjorde VOC sin indflydelse gældende
ved hjælp af et indirekte styre gennem lokale fyrster. Kun på Java,
på krydderiøerne Molukkerne og i Ceylons kystområder gennemtvang man et direkte styre, hvor kompagniets embedsmænd selv
havde nøje kontrol med disse tre nøgleområder.
Jens Mortensen Sveigaard kom til Ceylon i 1670. Øen var da
praktisk talt ene om at producere kanel, og nederlænderne erobrede
den derfor fra portugiserne i 1658. VOC havde i den anledning været i forbund med den lokale konge af Kandy, et rige midt på øen,
men ceyloneserne gjorde snart efter modstand mod de påtrængende
nederlænderes tilstedeværelse og monopolisering af kaneldyrkningen, så det kom til åben strid fra 1670 til 1676, hvori Sveigaard deltog. Efter at have sikret herredømmet over de vigtige kystområder
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arrangerede nederlænderne sig med en overordnet guvernør i det
administrative centrum i Colombo. Ceylon var i øvrige opdele i de
tre distrikter Jaffna i nord, Colombo i vest og Galle i syd og øse.
Under guvernementet hørte også Tucucorin på Indiens sydligste
kyse.
VOC havde verdensmonopol på kanel. Så snart kanelbarken var
høstet, blev den udskibet til Europa fra Galle, som var den vigtigste
havn på Ceylon. En anden lukrativ handelsvare var levende elefanter, som blev indfanget på Ceylon og sende søværts til Indien, fortrinsvis Coromandelkyscen og Bengalen, hvor herskerne var parate
til ae betale score summer for dyrene. Sveigaard beretter om søfolkenes vanskeligheder med ae transportere de score søsyge dyr.
Igennem 1600-callec - Nederlandenes gyldne århundrede - var
VOC verdens største og rigeste selskab. Dets aktier gav mellem 25
og 40 procent i udbytte hvert år. Kompagniets velstand og indflydelse i Asien kulminerede i perioden fra 1680 til 1720.
Omfanget af VOCs sejlads var imponerende. I 1670'erne udsendte kompagniet i alt 232 skibe fra Nederlandene til Asien, hvilket udgjorde 55 procent af alle de 395 europæiske togter, som udrustedes det tiår. I 1680'erne sendte VOC 204 skibe til Asien. I årlige
gennemsnit var der altså tale om gode en snes oceangående skibe.
Til sammenligning kan nævnes, ae de øvrige europæiske nationer i
asiensfarcen på denne tid var England med 13 skibe årlige, Portugal
med 2, Frankrig med I eller 2 og Danmark med I skib årlige.
Dee var imidlertid kun få europæiske varer, der var efterspørgsel
på i Asien. Europæerne måtte derfor medbringe score mængder af
ædelmetal i form af sølv til ae finansiere handelen i Asien. Derforuden medførte skibene fra Europa- foruden levnedsmidler til besætning og passagerer - våben, kontorartikler, fødevarer og byggematerialer til kompagniets udstationerede folk øst for Kap det
Gode Håb.
I Asien drev VOC en omfattende incraasiatisk handel (country
crade) mellem forskellige regioner, hvorimellem man fragtede ris,
sukker, tekstiler, opium, peber, fine krydderier, ædelmetal, kobber,
che, kaffe, slaver og så videre. Denne del af VOCs aktiviteter gav et
overskud, som gjorde, ae man i 167o'erne hvert år fra Bacavia kunne
sende I million gylden hjem til Nederland.
Fra Asien til Europa sendte man i 1600-callec først og fremmest
peber og fine krydderier som kanel, muskat og kryddernellike. Desuden lå der i skibenes last mindre mængder af ostindiske bomuldstekstiler, silke, sukker, kobber, kaffe og che. Den samlede værdi af
de varer, som VOC hvert år omkring 1680 sendte fra Asien til Europa, var 4,5 millioner gylden. Disse værdier var fordelt med 2,8
millioner fra Batavia, 1,2 millioner fra Ceylon, 0,2 millioner fra
Coromandelkyscen og 0,2 millioner gylden fra Bengalen. På salgsauktionerne i Amsterdam omkring 1670 tegnede peber sig for 29
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procent af kammerets indtægter, fine krydderier for 28 procent,
tekstiler for 24 og øvrige varer for 19 procent af salgsværdien af de
hjemførte asiatiske varer.
Alt i alt sikrede VOCs handel aktionærerne vældige profitter
gennem 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Men efterhånden
blev trykket fra englændernes mere moderne og effektive East India
Company for stort, og nederlænderne blev de små i konkurrencen
- ligesom de selv i sin tid havde udkonkurreret portugiserne. VOC
blev nedlagt i 1795, hvorefter det var meningen, at det private nederlandske initiativ skulle overtage kolonier, søfart og handel.
I løbet af kompagniets levetid nåede næsten en million mennesker at være ansat hos denne måske Eruopas største arbejdsgiver.
Gennem hele VOCs eksistens prøvede kompagniet at håndhæve
sit monopol på nederlandsk handel øst for Kap det Gode Håb.
Men både dets egne ansatte og andre drev en ganske omfattende
privat handel. Bortset fra meget begrænset handel med visse varer,
som VOC ikke var interesseret i at handle med, var det altså forbudt for de ansatte drive handel for egen regning. Dog nød skipper,
bogholder og overstyrmand på hvert kompagniskib det privilegium
selv at måtte handle for visse begrænsede beløb - i realiteten et pænt
løntillæg. Forbud og bestemmelser om de kompagniansattes privathandel fremgår af kompagniets såkaldte artikelbrev, som fandtes
på alle skibe. Uddrag af artikelbrevet blev sammen med supplerende plakaters betemmelser oplæst for mandskabet ved passende lejligheder og slået op på stormasten, der fungerede som en slags opslagstavle. Artikelbrevet er gengivet i Nederlandsch-lndisch Plakaat-

14

VOCs interrssesf=e omfattede

hele Asien og havde sit centrum
i Batavia. (Meilink-Roelofiz).

boek bind I side 309ff, som også indeholder de andre vigtige bestemmelser. Blandt de vigtigste sådanne var plakat af 1. juni 1668,
udstedt af generalguvernør Joan Maetsuycker i Batavia, forbydende
al privat handel for kompagniets ansatte (Landwehr nr. 956). En tilsvarende plakat blev udstedt 21. maj 1670 af bewindthebbere og
Heeren XVII i Amsterdam (Landwehr nr. 958). Og bestemmelserne
blev påny gentaget i et reglement af 16. oktober 1676, udstedt af
samme herrer (Landwehr nr. 959).
Som det fremgår af Sveigaards beretning, drev imidlertid også
andre besætningsmedlemmer deres egen illegale handel. Han omtaler således adskillige gange sine problemer med at undgå, at hans
ulovlige handel - blandt andet med slaver - blev opdaget.

Danske i VOC
Jens Mortensen Sveigaard mødte under sit lange ophold i Asien
ikke så få andre danskere. Det var ikke så mærkeligt, for dels eksisterede der jo et lille dansk ostindisk kompagni, som var aktivt derude, og dels var en stor del afVOCs ansatte udlændinge, da Nederlandene ikke var i stand til selv at bemande de mange skibe.
I det hele taget var mange skandinaviske søfolk beskæftiget på
nederlandske fartøjer i fiskeri, hvalfangst og fragtfart i Europa. På
VOCs amsterdamske kammers skibe til Asien i 1670' erne og
1680'erne var en fjerdedel af sømændene ombord udlændinge, og
cirka hver tiende udlænding var dansker - hertil kom knap så mange nordmænd, svenskere, slesvigere og holstenere. Lige så store andele af den danske konges undersåtter var at finde på de mange
mindre kompagnifartøjer, som sejlede rundt i country trade ude i
Asien.
I absolutte tal drejede det sig om, at der omkring 1700 var 6.500
danskere beskæftiget i den nederlandske handelsflåde, og at i 1600callet gik op til 340 mand årligt ud med VOCs skibe til Asien.
Hvor mange danskere, der var ansat som soldater og på kompagniets skibe og kontorer øse for Kap det Gode Håb, vides ikke. Men
der var som sagt tale om ganske mange. Vi har her ae gøre med et
tidligt eksempel på arbejdskraftens internationale bevægelighed.
Fra nogle af dem, der arbejdede for VOC, har vi i dag bevaret
skrevne beretninger. Et par rejseberetninger blev trykt allerede i
samtiden, nemlig Jiirgen Andersen og Volquard Iversen, Reise-Beschreibungen in der Bearbeitung von Adam Olearius, Slesvig 1669,
genudgivet 1980. J iirgen Andersen fortæller om sine oplevelser som
soldat i kompagniets tjeneste i Asien fra 1644 til 1650, medens Volquard Iversen kort beretter om sin tid som soldat på Molukkerne og
i Batavia fra 1655 til 1670' erne. En tredie trykt beretning fra en dansker i VOCs tjeneste er Frederik Andersen Bolling, Oost-lndiske

Reise-bog, hvorudi befattis hans Reise til Oost-Indien saa vel og Bende!
Platsers Beskrifoelse med en Andtall Hedningers Ceremonier ... og Ne15

gotierne med de regierendes itzige Hollandske Herrers Andkomst, Gage,
Promotion og Politie udi Oost-lndien, diszligeste Hans Reise til Fæderne-Landen igen, København 1678, som også udkom i nederlandsk
oversættelse. Bolling havde en karriere fra 1669 til 1673 meget lig
Sveigaards, idet han begyndte som soldat og snere blev bogholder
på rejser rundt i hele Asien.
Stedet her er ikke til at præsentere de publicerede nederlandske
beretninger fra VOC i 1600-tallet. Det skal blot nævnes, at der er
imponerende mange, som er udgivet før og nu, blandt andet i den
imponerende serie af Werken uitgeven door de Linschoten-¼reenigmg.
Fra folk i det beskedne danske ostindiske kompagnis tjeneste i
1600-tallet er der udgivet enkelte beretninger. Om den aller første
danske rejse er udgivet Ove Giedde, Fortegnelse paa alt hvadpaa den
Indianske Reise forefalden er fra 14. Nov. 1618 til 4. Mart. 1622 og Fortegnelse paa alt hvis paa Ceilon med Keiseren saa og paa Coramandel
med Naichen afTanjour forefalden er fra 18. May 1620 til 1. Jun. 1621,
i Johann Heinrich Schlegels Sammlung zur Danischen Geschichte,
bind 1, 1772. Om den næste danske rejse findes Islænderen Jon Olafisons Oplevelser som Ostindiefarer under Christian Il/, udgivet af Julius Clausen og P. Fr. Rist, København 1907, men foruden denne
kraftigt forkortede udgave findes en mere omfattende oversættelse
med tiden The Lift of the lcelander fon 6/afison, Traveller to India,
udgivet af Richard Temple og Lavinia Mary Anstey, London 1932.
Om det næstfølgende togt handler Hr. Mads Rasmussens Reise til
Ostindien 1623, i Danske Magazin, I. række, I. bind, 1745. Endelig
er der Sveigaards samtidige J. P. Cortemiinde, Dagbog fra en Ostindiefart 1672-75, udgivet af Henning Henningsen, Helsingør 1953.
Den handler om en rejse, som er samtidig med Sveigaard, hvis beretning den ligner i anlæg, indhold og omfang.
Og nu kommer altså en udgave af Jens Mortensen Sveigaards
ostindiske rejsebeskrivelse.

Personen Jens Mortensen Sveigaard
Det fremgår af de første sider af Jens Mortensen Sveigaards egen beretning, at han må være født den 16. april 1649 i Sveigård i Bjergager sogn i Hads herred i Jylland. Der var hans moder og stedfader
bønder. Moderen havde en moster boende i .Århus. En anden af
Sveigaards slægtninge var Laurits Christensen Aarhus, bosiddende i
København (nævnt i rejseberetningen 18. september 1665, 8. juli
1666 og 4. april 1667). Dette er alt, hvad vi ved om Jens Mortensen
Sveigaards person og herkomst.
Gennem hans store beretning kender vi derimod ganske godt
hans tilværelse fra 1665, men navnlig i perioden fra 1670 til 1684,
hvor han var i VOCs tjeneste.
Jens Mortensen Sveigaards beretning slutter brat med hans hjem16

Forste hele side afjens Mortensen Sveigaards rejseberetning. (Kgl BibL, NkS, I34, folio).
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komst til familien i Sveigård ved juletid i 1684. Desværre nævner
han intet som helst om sin senere skæbne. Det har heller ikke været
muligt umiddelbart at finde ud af, hvad der hændte ham efter 1684.
Man kunne i første omgang tro, at den Jens Sveigaard, som den
20. juli 1712 i Århus underskrev sit testamente - sammen med hustruen Mette Rasmusdatter Lassen - og en ansøgning af samme
dato til Danske Kancelli om at måtte hensidde i uskiftet bo, var den
rigtige Jens Mortensen Sveigaard (Danske Kancelli, Jyske registre
1712 nr. 138 samt indlæg hertil). Især da de to underskrifter på dokumenterne minder en hel del om skriften i den ostindiske rejseberetning. Og da han i denne, under 21. september 1684, kaldes »Jan
Swygaert van Erhuys«. Det er efter alt at dømme den anden Jens
Sveigaard, som 169I-I709 ejede og beboede Tarskov Mølle ved Arhus A i Harlev sogn i Framlev herred (Viborg Landsting, Skøde- og
panteprotokol 1709-17II side 420 samt 17II-1717 side 19). Han døde
den 29. december 1712 (Århus Byfoged, Skifteprotokol 1719-1727
side 25). Imidlertid viser det sig (fx Danmarks Adels Aarbog 1951 II
side 127-128), at den mand, som Mette Rasmusdatter Lassen var gift
med, hed Jens Pedersen Sveigaard og derfor ikke er den rigtige Jens
Mortensen Sveigaard, (selv om denne citerer en af sine arbejdsgivere for - fejlagtigt, må vi tro - at have kaldt sig Jens Pedersen Sveigaard! (se rejseberetningen under I. maj 1670).
Der må dog have været en eller anden forbindelse mellem de to
Sveigaarder. Thi da Jens Mortensen Sveigaard kom til Århus juleaftens dag i 1684 efter sin lange rejse, blev han straks indlogeret hos
den fremtrædende købmand og rådmand Jens Lassen, hos hvem
han havde sit gods stående, og som var Mette Rasmusdatter Lassens
farbroder. Hvordan forbindelsen til Jens Mortensen Sveigaard var,
vides ikke, og hans skæbne efter 1684 forbliver indtil videre ukendt.

Håndskrifterne
Jens Mortensen Sveigaards originale ostindiske rejseberetning foreligger som et bind indeholdende 170 blade med 338 siders tekst.
Dets format er 20 X 31 centimeter, og bindet er samtidigt. Teksten
er nydeligt skrevet, ifølge titelbladet af forfatteren selv.
Der er tydeligvis tale om, at der må have ligget dagbøger eller lignende optegnelser til grund for den meget detaljerede beretning,
der går frem dag for dag. Indholdet den 3. oktober 1675 er således
typisk for de mere rutinemæssige dagbogsindførsler, som Jens Mortensen Sveigaard alle andre steder har udeladt ved udarbejdelsen af
sin beretning.
Teksten er tydeligvis nedskrevet i eet langt stræk. Præcis hvornår
Sveigaard har foretaget det store skrivearbejde ved vi ikke. Der er
intet nævnt derom i selve hans tekst. Nedskrivningen må dog være
foretaget efter hjemkomsten til Danmark i 1684. Og måske er teksten sat på papiret inden 1700, hvor man i Danmark gik over til den
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nye kalender, idet gammel kalenderstil er benyttet for alle indførsler
vedrørende oplevelser i Danmark lige til slutningen i 1684. Overgangen til ny stil i 1700 er dog ingen sikker terminus ante quem, da
Jens Mortensen Sveigaard meget vel blot kan have bibeholdt den
oprindelige dagbogs dateringer i gammel stil.
Håndskriftet ligger nu i Det kongelige Biblioteks håndskriftsamling, hvor det har signaturen Ny kongelig Samling, 134, folio. Men
biblioteket kender intet til håndskriftets proveniens.

Orientaliske Appendix
I Det kongelige Biblioteks håndskriftsamling findes også Jens Mortensen Sveigaards såkaldte »Orientaliske Appendix vedkommende
min Reysebog« med signaturen Ny kongelig Samling, 135, folio.
Dette omfatter 46 blade eller 92 sider, som dog ikke alle er beskrevet, i samme format som selve rejseberetningen. Der er øjensynlig tale om Jens Mortensen Sveigaards egen håndskrift. Appendix, som er udateret, er indbundet, men i ringere udstyr end rejseberetningen. Der er tydeligvis tale om et arbejdsredskab for Jens
Mortensen Sveigaard i forbindelse med hans udarbejdelse af den
store rejseberetning. Indholdet af Appendix består nemlig i topografisk ordnede oplysninger om steder i henholdsvis Bengalen,
Coramandelkysten, Malabarkysten, Arabien og Ceylon, foruden
ganske ra beskrivelser af for eksempel agerdyrkning. Vedrørende
Coramandel er der eksempelvis følgende optegnelser: Staden Nagapatnam (4 sider), Tegenpatnam (2 sider), Staden Coreloere (6 sider), Om de franske (2 sider), Dansborg (½ side), Porto Novo (1
side), Zadrangapatnam (1 side), Palliacat (1 side) og Sankt Thome
(2 sider).
I beretningen nedenfor er fra Appendix kun medtaget dettes kun
den ganske korte omtale af Dansborg og Trankebar, {som i transskriptionen er indsat under datoen IO. september 1673). Desuden er
enkelte forklaringer anbragt i notekommentarerne til beretningen.

Tegningen
Sammen med rejseberetningen hører et tillæg med signaturen Ny
kongelig Samling, 134, folio, tillæg, som ifølge en påtegning er udtaget fra Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse. Tillægget er en stor tegning på 108 X 51 centimeter, som forestiller en
korral på Ceylon til indfangning af elefanter. Tegningen er benyttet
på nærværende bogs omslag. Billedet er udført i tusch eller andet laveret materiale, men er uden kunstnersignatur og uden eksplicit datering.
Tegningen er forsynet med en kartouche med en påskrift, tilsyneladende med Sveigaards egen håndskrift. I fri oversættelse fra nederlandsk lyder teksten som følger: »Afbildning af hvordan det store og farlige dyr, den store elefant bliver indfanget i en korral ved
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hjælp af skyden, ild, trommen og trompeteren, råben og skrigen,
hvorved det bliver ganske skræmt. Dette fandt sted i september
anno 16.. (på samme tid som den Ædle Herr Rijkloef van Goens,
ordinært medlem af Raad van Indie, superintendent, admiral og
feltoberst over Ceylon, Coramandelkysten, Madura og Malabar) på
øen Ceylon tæt ved kongen af Cottas forfaldne palads.«
Rijkloef van Goens den Ældre var guvernør over Ceylon fra 1664
til 1672, hvor han i stedet blev superintendent, admiral og feltoberst, indtil han repatrierede i 1682. Tegningen kan således tidligst
være fra 1672. I 1678 blev Goens imidlertid generalguvernør over
hele Ostindien, og denne titel ville man usvigelig sikkert have
nævnt, hvis teksten var skrevet efter 1678. Tegningen må altså stamme fra perioden 1672-1678. Sveigaard var på Ceylon i september
hvert eneste af disse år, undtagen 1675, så tidspunktet for påtegningen kan næppe kommes nærmere.
Datidens europæere var fascinerede af elefanter, og tilsvarende afbildninger er ikke ualmindelige. Ved en sådan forklarede Philippus
Baldaeus i sin bog fra 1672, at der var så mange elefanter på Ceylon,
at man ikke kunne færdes uden at være ledsaget af soldater med
trommer eller gongonger til at holde disse store og farlige dyr borte.
Elefanterne på Ceylon regnedes for de værdifuldeste i hele Asien.
De fangedes ved, at man drev dem ind i en tragtformet korral af
nedrammede træstammer. I den snævre ende af korrallen var anbragt nogle tamme lokkeelefanter bag en åben port, som straks lukkedes bag de indtrængende vilde elefanter. Derefter kunne man under stort og langvarigt besvær tæmme dem, inden de endelig kunne
benyttes som arbejdsdyr på stedet eller eksporteres.
En detaljeret redegørelse for korrallen og dens funktion er at finde i tegningens signaturforklaring. De omtalte paladsruiner ved
Cotta lå 4 mile syd for Colombo.

Transskriptionen
Den følgende gengivelse af Jens Mortensen Sveigaards tekst er lavet
så læservenlig som muligt for en moderne læser. Der er langtfra tale
om en bogstavret nøje transskription. I gengivelsen er ordene stavet
på moderne vis, forkortelser er opløst, fulde datoangivelser er indsat
overalt, og tegnsætningen er normaliseret. Runde parenteser er Jens
Mortensen Sveigaards, medens kantede er brugt til udgiverens udfyldninger og visse kommentarer. Mellem skråstreger er angivet manuskriptets foliering.
Ved indbindingen af manuskriptet er de beskrevne ark blevet noget beskåret. Dette er i ganske enkelte tilfælde gået ud over tilføjelser i marginen. Som regel er der dog ingen tvivl om, hvilke bogstaver der mangler. Men i de undtagelsestilfælde, hvor der er tvivl, er
der gjort opmærksom derpå i en note. Dette gælder også, hvor der
er forsvundet bogstaver ind i sprækken ved bindets ryg.
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Medtaget er ikke Jens Mortensen Sveigaards utallige etceteraer.
Strøget er også hans henvisninger til senere detaljeret omtale af et
bestemt emne eller lokalitet, (der tænkes i de tilfælde sandsynligvis
det nævnte Appendix); i stedet er i de fleste sådanne tilfælde henvist
med en note til Appendix. De steder, hvor Jens Mortensen Sveigaard anfører både et nederlandsk og et dansk ord for det samme, er
som regel kun det danske gengivet - for eksempel »cuyper eller
Bødker«, 16. november 1683.
Jens Mortensen Sveigaards sprog er over 300 år gammelt og noget gammeldags, men er et kærnefuldt og spændende dansk - lidt i
retning af det hos hans store samtidige, Thomas Kingo. En del ordstillinger forekommer os umiddelbart akavede, og nogle ord synes
os mærkelige. Disse sidste er forklaret i udgiverens noter til teksten.
Et andet særkende ved sproget i Jens Mortensen Sveigaards beretning er den tydelige påvirkning fra nederlandsk, hvilket ikke er
mærkeligt, eftersom Jens Mortensen Sveigaard var ansat i femten år
i det store nederlandske ostindiske kompagni og har haft nederlandsk som sit dagligsprog i alle de år. Ved transskriberingen af hans
tekst har enkelte nederlandske ord og vendinger f¼et lov at blive
stående, medens andre simpelthen er gengivet i dansk oversættelse
- for eksempel »Vuyrfliegen« (ildfluer, den 22. marts 1675), »Wouffers« (vævere, den 17. juni 1679) og »Sluykers« (smuglere, den II. december 1683). Ligeledes er den ofte forekommende konstruktion
»de Stadt« (den 5. januar 1673 og »den Boyert« (den 26. september
1675) gengivet som henholdsvis staden og bojerten.
Som sine samtidige var Jens Mortensen Sveigaard langtfra konsekvent i sin stavning. Således staver han samme skibsnavn på adskillige måder - for eksempel Tylpenborg, Tulpenborg, T ølpenborg og
endda med varierende endelser som -borgh, -borig og -borigh. I andre tilfælde anfører han et bestemt skibsnavn på nederlandsk eller
dansk - for eksempel De Tulp og Tulipanen.
De geografiske navne er også meget skiftende. Eksempelvis kan
et forbjerg staves Caap, Cap, Cape, Cabo, Kaap og så videre. I
transskriptionen er dette overalt stavet Kap. Og Kap det Gode Håb
er altid skrevet således i stedet for at bibeholde Jens Mortensen Sveigaards mange variationer over stavemåden af Cap de Bonne Esperance. Også de mange fremmedartede asiatiske stednavne er søgt
nogenlunde ensrettet ved transskriberingen.
Jens Mortensen Sveigaard tager det heller ikke så nøje med at
skelne mellem y og ij i de nederlandske ord. Hans skiftende stavemåder er i transskriptionen søgt ensrettet i et vist omfang.
De tidstypiske lange overskrifter ved begyndelsen af de fem hovedkapitler er Jens Mortensen Sveigaards egne. Derimod er mellemrubrikkerne tilføjet nu for at lette overblikket over hans mange
rejser.
Men selv om den oprindelige tekst således på en række områder
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nænsomt er blevet gjort lettere tilgængelig for en moderne læser, er
der bevaret den gamle sprogtone og en række gammeldags ord.
Dette er først og fremmest sket for at bibeholde 1600-talsatmosfæren, der på een gang er os så fjern med dens slavehandel og lavteknologi og dog så nær med dens alment menneskelige glæder og
bekymringer - altsammen personificeret i vor gamle landsmand,
Jens Mortensen Sveigaard og hans oplevelser.

Realkommentarerne
I det omgang, det er skønnet nødvendigt, er der knyttet forklarende noter til Jens Mortensen Sveigaards tekst. Som regel er ord eller
fænomener kun forklaret første gang, de optræder i rejseberetningen. Derfor - og fordi man efterhånden under gennemlæsningen
vænner sig til den gamle teksts snurrigheder - er der flest realkommenterende noter i begyndelsen af beretningen og lidt færre længere henne i den.
Forklaringerne er hentet i en lang række danske og nederlandske
ordbøger, leksika og atlasser. Desuden er benyttet forskellige nye og
gamle fremstillinger af VOCs og Asiens historie. De vigtigste af disse værker - ud over danske standardhjælpemidler som Salmonsens
leksikon, Kalkars ordbog, Ordbog over det danske Sprog og så videre - er nævnt i bibliografien herunder.
Endelig har adskillige kolleger i Danmark og Nederland været
beredvillige med hjælp i de ganske mange tilfælde, hvor den forhåndenværende litteratur ikke har været tilstrækkelig til at løse
spørgsmålene.
Enkelte detaljer er der trods alle anstrengelser ikke fundet en passende forklaring på, og de står derfor ukommenterede tilbage. En
ringe trøst kan det måske være, at selv i de store nederlandske kildeudgaver af Daghregisters og Generale Missiven, hvor der er glossarer, er der tillige lister over de ord, som de lærde udgivere har måttet opgive at finde forklaringer på.
Hvad angår de mange personer, der omtales i beretningen, er der
kun sat forklarende note ved nogle af dem. De øvrige har ikke umiddelbart kunnet findes i forhåndenværende litteratur. Men heldigvis
betyder dette ikke så meget for forståelsen afSveigaards tekst, der i så
henseende selv ofte bringer de oplysninger, der er nødvendige.

Illustrationerne
Bogen her er forsynet med et par moderne kort over Asien og Ceylon. Men først og fremmest er illustrationerne hentet fra nogenlunde samtidige forlæg i form af billeder i trykte nederlandske rejseberetninger af Linschoten, Baldaeus, Nieuhof og Valentyn samt i illustrerede danske håndskrevne rejseberetninger. Desuden er anvendt
Aubins marineleksikon, foruden et par billeder fra Amsterdams Historisch Museum og Nationaalarchief i Haag.
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Tak
Udarbejdelsen af nærværende bog er sket blandt andet i udgiverens
almindelige forskningstid, idet projektet figurerer på Statens Arkivers aktuelle forskningsplan. Uden denne arbejdsmæssige basis havde udgaven næppe set dagens lys. Udgiveren er taknemmelig for at
have en stilling som seniorforsker ved Rigsarkivet med ret og pligt
til at drive historisk forskning.
For udgiveren er det en kær pligt - på vegne af Kontaktudvalget
for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning- varmt at takke de fonde, som økonomisk har givet støtte til afholdelse af trykkeudgifterne. Det drejer sig om Alfred Goods Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Farumgaard-Fonden, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Landsdommer V. Gieses Legat og Nordea Danmark
Fonden.
En tak skal også lyde til personalet ved Det Kongelige Biblioteks
håndskriftafdeling for beredvillig hjælp under udgiverens arbejde
med Sveigaards beretning.
Stor tak fortjener også de mange kendte og ukendte videnskabelige kollegaer, som har besvaret udgiverens mange spørgsmål på de
områder, hvor de hver især er eksperter. Det har været yderst værdifuldt og en stor fornøjelse at kunne trække på et sådant netværk af
eksperter.
De danske af slagsen er Hans J. Baagøe (Zoologisk Museum),
Anders Christensen (Daqsk Folkemindesamling), Bjørn Westerbeek Dahl (Københavns Rådhusbibliotek), Ole Degn (Landsarkivet i Viborg), Esther Fihl (Københavns Universitet), Jon Fjeldså
(Zoologisk Museum), Henrik Fode (Århus Bymuseum), Michael
H. Gelting (Rigsarkivet), Jørgen Steen Jensen (Nationalmuseet),
Ole Lisberg Jensen (Orlogsmuseet), Leon Jespersen (Rigsarkivet),
Christian Larsen (Rigsarkivet), Peter Rask Møller (Zoologisk Museum), Elisabeth Pachon (Københavns Universitet), Benolt Verstraete (Udenrigsministeriet), Wilma Zandbergen (Den nederlandske ambassade, København) og Kenneth Zyske (Københavns Universitet).
Endelig vil jeg særlig takke min hustru, Birte Broch. I næsten et
år har hun måttet leve med to mænd i sit hus - Jens Mortensen
Sveigaard og mig. Sveigaard har ikke været fysisk til stede, men hun
har tålmodigt hørt om ham igen og igen, så han på den måde har
været særdeles nærværende. Min optagethed af ham og mit deraf
følgende både legemlige og åndelige fravær har hun uden videre accepteret og endda utrætteligt opmuntret og kommet med værdifulde kommentarer til gavn for udgivelsesarbejdet.

Dankzegging
Ik wil ook graag mijn buitenlandse collega's hartelijk bedanken. Zij
hebben bereidwillig mijn vele vragen beantwoord gedurende de
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voorbereidingen van de uitgave van Jens Mortensen Sveigaards verslagen van zijn belevenissen tijdens zijn VOC dienst van 1670 tot
1684. Het was een groot privilegie voor mij om de kennis van deze
wetenschappers te kunnen gebruiken, ofhet nu om oude kennissen
ging of om nieuwe. Mijn hartelijke dank aan Lennart Bes (Nationaalarchief, 's-Gravenhage), J. E. A. Boomgaard (Gemeentearchief,
Amsterdam), Peter Borschberg (National University of Singapore),
Femme S. Gaastra (Rijksuniversiteit te Leiden), Daniel Jeyaraj (Andover Newton Theological School, Massachusetts), Martin Krieger
(Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, Greifswald), Jan Parmentier
(Universiteit Gene), Joost Schokkenbroeck (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam) en Lodewijk Wagenaar (Amsterdams
Historisch Museum).

Tilegnelse
Bogen er tilegnet mindet om museumsdirektør Henning Henningsen (1911-2005), der døde efter et langt og flittigt forskerliv,
netop som mit manuskript blev afsluttet. Bogen er tilegnet ham,
fordi han betød så meget for dansk søfartshistorie og for mig personligt.
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Det første kapitel

Indeholder først om en synderlig og sælsom lyst, som jeg har haft til rejsen; dernæst mine forældres forhindring, hvorvel endelig konsent herudi;
siden min afsked og bortrejse ad Aarhus og København; hvad tjeneste og
husbonder jeg har haft udi Sjælland og Norge; min afsked og rejse fra Norge ad Holland til.

Tilskyndelse, drift.
Sveigaard må således være
født den 16. april 1649.
3 Bojerten fandtes i mange
størrelser, men almindeligst var
den som et lille buttet dæksfurtøj med to master og sværd på
siden.
I

2

Lige den samme lyst og ædle begæring, som mangen en udi verden
er overkommen, om adskillige kongeriger og landskaber at gennemrejse og besøge, har mig ogsaa udi min ungdom dertil opvækket. Ja, selv da jeg næppelig udaf min barndom var kommen, og
min aand var endnu ubekvem cil nogen redelighed at udsvælge,
ikke desto mindre saa fornam jeg udi mig en meget kraftig, hvorvel
lønlig og forborgen, bevægelse' (omtrent fra mit tiende aar af).
Hvilken jeg ingenlunde kunne imodscaa, men til mit sinds fornøjelse og sagens udføring i sig selv, foruden nogen kendelse paa
onde eller gode, støttede mig sluttelig i det besværlige og møjsommelige levned, hvilket jeg derefter ved Guds naade henved de tyve
aars tid med mere bescandighed har omhilsnec. liv/
Da, eftersom min kære moder og stedfader slige af min daglige
omgængelse vel fornam, søgte de mig slige tanker af hovedet ae udprædike og afraade, eller og med mage at opholde. Først formedelst
mine unge aars skyld, for det andet om mig i fremtiden udi i mine
forfædres profession, nemlig bondestanden, at employere, hvortil
jeg ganske og aldeles ingen lyse havde.
Det samme vel bemærkende, saa har de endelig (efter nogle aars
forløb) det gamle ordsprog observeret, at der sjældent fanges harer
med uvillige hunde, og derfor mig udi mit forsæt bevilget. Hvilket
jeg efter en sønlig taksigelse og afsked, (der jeg seksten aar og ni
dage udaf min alder havde erlanget, som var i det aar sekstenhundrede femogtresindscyve efter vores naaderige forløsning), den 25.
dag i april udi den værdige hellige trefoldigbeds navn begyndt har. 2
Og er samme dag rejst fra mit barnefødesced Sveigaard (liggende i
Nørrejylland i Hads herred udi Bjergager sogn) til Saxild-land,
(som er straks derved), hvor samme tid laae en skude ganske sejlfærdig, som jeg traadce ind udi.
Den 26. april 1665. Kom vi til Aarhus, hvor jeg tog mit logemene
hos min moders moster, Sidsel Jensdatter, salig Christen Madsens,
som boede paa Badstuegade udi enkeboderne.
Den 4. maj 1665. Efter at jeg havde taget min venlige afsked fra
moster, er jeg om morgenen tidlig gaaet under sejl med en bojerc,3

Tomastet bojert med sidesværd.
(Aubin).

som skipper Jakob Jakobsen den tid førte, destineret ad København
til. Vi havde en god vind med en redelig' kuling. lul

København
Den 5. maj 1665. God tid lod vi ankeret falde udenfor Københavns
pæle. Skipperen foer i land at klarere paa Kongelig Majestæts toldbod. Siden blev bommen aabnet, og vi sejlede ind i havnen. Passerede Hans Majestæts skibsflaade, hvilken lod sig til syne, (alligevel
den var utiltaklet), som slotte og kasteller udi søen. Dernæst Bremerholm og siden den kostelige vindebro,' som separerer København fra Christianshavn. Derefter lagde vi an for Hans Majestæts
tøjhus, hvor bojerten skulle losse. Jeg kontenterede 3 skipperen for
sin fragt og gik ind i staden.
Kom udi logement hos ærlig og velagtbar mand, hr. Peder Jørgensen (den tid Kongelig Majestæts underbyfoged), hvor jeg laa og
forventede lejlighed at komme til Frederiksborg.
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Passende, rimelig.
Knippelsbro.
3 Betalte.
1

2

Efterhånden.
Ældre betegnelse for Københavns Slot.
3 I visse ældre biblioteker var
bøgerne lænket til reolerne for at
hindre tyveri. Dette har dog vist
aldrig været tilfældet i Det Kongelige Bibliotek.
4 Eg!. trodsede, kappedes med.
5 Tømrerkunsten.
6 Skikkelser.
7 Udeladt herefter er endnu
flere religiøse og mytologiske
opremsninger.
8 Handel.
9 Offentligt styre og tilsyn med
lovenes overholdelse samt opretholdelse af almindelig sikkerhed,
ro og orden.
1

2

Imidlertid gjorde jeg mit overlang' nysgerrige sind fyldest for det
første om til at bese det overgamle lovelige kongelige hus, Stejlborg, 2 hvor den aller ældste krone, som findes i kristenheden bliver
bevaret, og den første konge i Europa, hans højlovelige efterkommere deres residens holder. For det andet den overmaade skønne
børs med sit omsluttede syv-lindormstaarn, hvilket anno [1626]
Hans Majestæt Christian den Fjerde, højlovelige ihukommelse, har
ladet opbygge. For det tredie det runde taarn ogsaa af samme salige
herre anno [1637] funderet, hvor det vidtberømte Kongelige Bibliotek (med lænker) 3 er at finde - foruden mangfoldige andre rariteter,
som der kan beøjes.
For det fjerde hvl besaa jeg ogsaa Hans Majestæts skibsbyggeri
paa Bremerholm, hvorudi mange slags haandværksfolk (foruden
andre) har deres gode næring. Iblandt andet, som notabelt var, da
observerede jeg, hvorledes baade billedhuggerne saavelsom malerne
trodtserede 4 hver andre udi deres kunster, (som paa Hans Majestæts
bekostning til skibenes sirat blev gjort baade uden og inden, om
dem dermed at staffere). Thi der kunne for en liebhaver med største
fornøjelse ses adskillige kuriositeter, saasom den gamle graa Neptun
med sit grønne skæg ridende paa en af hans bedste søheste, holdende udi hans højre haand et saltfiskagtigt scepter, som er en tretandet
gaffel. Den kunst,! som Josef (Sankt Marias trolovede mand) havde
lært, bliver der daglig meget kunsteligt øvet, hvorunder de findes,
som artigt ved at bygge saa prægtigt et driveslot, saa at alle indvaanerne udi den blaa verden med deres overherre, alias søgud, maa sitre og bæve derfor. Andre bevise med deres værk, saa[vel] udi udhugningen som udskildringen, at de af fru Naturs egne bryster havde udsuget, den rette kunst om til at faconere forskellige korpuser6
som for eksempel Phøbus' dejlige ansigt med hendes forgyldte krøllende lokker; Luna med sit sølvfarvede halve ditto (forselskabet
med utælbare glimrende stjerner, som paa den himmelske stjernerunde udi forskellige figurers lignelse af de kreaturer, som findes paa
jorden og i havet, ved den allerhøjestes bestyrelse den søfarende
mand til største underretning indstillet); den gamle Adam /3r/ med
sin bedragelige Eva; Kain, den første manddræber over sin broder
Abel; Noa med sin drivende ark i syndfloden; Abraham ofrer sin
søn Isak; Jacob vogter sin morbroder Labans faar; David fælder den
store Goliat; David lover Herren med harpeslag7 ••• med mange andre tusinde figurer, baade gejstlige og verdslige, som der blev repræsenteret. / 4v/
Ydermere hvad sig denne vidtberømte kongelige residensstad
med sit faste og vel fortificerede kastel, kostelige velopbyggede kirker og huse, berømmelige negotie, 8 adskillige slags haandværksfolk
saavelsom god politi og borgerlig regering9 er anbelangende - derom at handle synes mig unødigt, eftersom min gunstige landsmand
af daglig erfaring det samme noksommelig kan være bevist. Tilmed
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er ej mit øjemærke mig med nogen beskrivning at bemøje, med
mindre Gud vil spare livet, og lykken vil gøre mit nysgerrige sind
fyldest om andre fremmede lande at besøge, hvilket ikke i denne
stund manquerer paa courage, men vel paa gode runde skiver' eller
ogsaa en ung kuriøs herre, som sig noget ville forsøge udi den store
runde. 2 Dog formedelst jeg nu begge parterne mister, maa jeg patientere3 og probere, hvad min medgivne rekommendation vil virke.

Hillerød
Den II. maj 1665. Om eftermiddagen rejste jeg fra København og
kom om eftermiddagen til Hillerød (liggende næst ved Frederiksborg). Jeg begav mig straks til min promotor, hr. Jørgen Sørensen,
den tid Kongelig Majestæts skriver og ridefoged over Frederiksborg
Arnt. Overdrog ham min rekommendation, hvorpaa jeg ogsaa af
ham blev antagen for en dreng udi skriverstuen.
Men se, kort tid derefter kom der tvende af Hans Majestæts lakajer' (med kongelige breve), som skulle succedere udi min husbonds sted - den ene for slotsskriver og den anden for ridefoged.
Hvorover den forhaabning, som jeg tilforn havde haft til mit avancements erlangelse5 (der paa stedet), da var ude. /5r/
Den 18. september 1665. Forlod jeg dette meget prægtige og overmaade skønne kongelige slot Frederiksborg, (hvilket, om man det
rettelig skulle beskrive, vil en aparte bog dertil fornøden gøres). Rejste saa med min husbond ad København, hvor jeg tog min afsked
fra ham, hvilket han mig meddelte paa et helt aars tid, uanset jeg
havde ikkun tjent ham udi 18 uger og 4 dage. Dets indhold lyder
saaledes:
Kendes jeg Jørgen Sørensen, Kongelig Majestæts skriver og ridefoged over Frederiksborg Amt, og hermed for alle vitterlig gør: At
nærværende pasviser Jens Pedersen [sid] Sveigaard har tjent mig et
aars tid for en dreng udi skriverstuen og imidlertid udi samme sin
tjeneste skikket og forholdt sig tro, flittig og vel, som det en ærlig
tjener vel egner og anstaar, saa jeg ej ved at beskylde i nogen maade.
Og eftersom han sin fortun og lykke paa andre steder agter at søge,
har han hos mig om sin afsked tjenstlig anholdt, hvilket jeg ingenlunde har vidst at nægte, men ham hermed fra mig med vilje og
venskab forløver6 og afskediger, saa han herefter maa være og tjene,
hvor ham lyster, og hos hvilken god ærlig mand, hans tjeneste behøves. Er derfor til alle og enhver, som fornævnte Jens Sveigaard
hænder for at komme, min tjenstvillige begæring, at de ham for
min (og hans tro tjenestes) skyld ikke alene ville lade fri og ubehindret til lands og vands passere og repassere, men endogsaa til det
bedste være beforderlig. /5v/ Sligt forskylder jeg gerne igen imod
enhver efterstand og kondition, som mig slige eller andre maader
forekommende vorder, til des ydermere beskrivelse, har jeg min
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Der hentydes sandsynligvis til
pengestykker.
2 Efter alt at dømme menes
den store dannelsesrejse, »le
grand tour".
3 Have tålmodighed.
4 Det var ikke ualmindeligt at
lade lakajer f¼ embeder og stillinger, hvortil de manglede forudsætninger. Fænomenet kaldes
lakajisme.
5 Opnåelse.
6 Fritager for tjeneste.
1

egen haand underskrevet og mit sædvanlige signet hos trykt. /
Actum Frederiksborg den 18. september anno 1665. I Jørgen Sørensen. LS.
Da jeg nu saaledes havde bekommet min afsked fra ermeldte min
husbond, saa kom jeg udi logement hos velagtbar mand, Laurits
Christensen Bang, som boede bag den gamle børs, hvor jeg laa og
patienterede efter en anden lejlighed. Imidlertid var samme mand
ofte min tjeneste begærende, men formedelst det hverken kunne
strække sig til nogen lærdom eller avancement for mig udi fremtiden, saa maatte jeg ikke for min slægt' Laurits Christensen Aarhus,
som ham selv tilforn havde tjent udi u samfulde aar og bedst vidste
hans vilkaar.

Slagelse

Slægtning.
En efter loven fastsat dag eller frist, fx retsdag til en sags endelige afgørelse.
3 Se G. N . Kringelbach, Dm
I

2.

danske Civile Cmtra!Lidministrations Embedsetat r660-r848, Kbh.
1889, s. 278.
4 Ligegyldig sag.
5 Retssag.

6
7
8
9

Hittebarn.
Rygternes gudinde.
Embedsmænd, præster.
Øverste danske retsanklager.

Anno 1666 den 8. juli. Begav jeg mig udi tjeneste hos ærlig og velagt
mand, Peder Carstensen, den tid Kongelig Majestæts tolder og byskriver udi Slagelse. Hos ham var ej heller nogen forfremmelse for
mig at forvente, hvorfor jeg gav ovenbemeldte min slægt det samme
skriftlig til kende. Noget derefter bekom jeg en missive fra ham, at
jeg skulle opsige min tjeneste og til første lavdag2 komme ud til
København, hvor han da skulle skaffe mig en kondition hos en af
renteriskriverne ved navn Peder Madsen. 3
Derpaa sagde jeg min husbond op, men formedelst han var kommen udi noget lapperi 4 med en trætte,S som han skulle udføre for
hans søster, Maren Carstensdatter, (som kort tid efter hendes giftermaal med Jochum / 6r/ With, borger sammesteds, udi hans absentie
føder en ung søn en lørdag og søndag om natten, lader saa barnet
lønlig bære op til den landsby Bjerre, hvor det fandtes om andendagen paa kirkegaarden af hendes egen broder, hr. Hans Carstensen, (som boede der i byen). Han lader det optage for en hitling6
og døber det. Imidlertid gør moderen (til samme hiding) sig færdig
og gaar tillige med andre Guds børn udi Sankt Peders kirke til
højmesse og hjem igen, ret ligesom hun havde ingen skade i saa
maade. Men Fama7 vidste vel hastelig denne gerning, (hvilken var
mere bestialsk endsom menneskelig), udi ministrenes 8 øren der paa
stedet at indblæse, saa at ved deres forsigtige og hemmelige inkvirering iblandt kvindekønnet den ganske sag blev aabenbaret og givet
generalfiskalen 9 i hænde). Med denne proces at føre til endelighed
havde min husbond meget at forrette udi København. Thi kunne
jeg ikke opvarte hans hjemkomst, mig uden skade. Lod ham derfor
ved min madmoder først tilskrive og det samme derudi tilkendegive.
Den 2. april 1667. Siden tog jeg tvende borgere og udi deres presentie overleverede til bemeldte min husbonds hustru alle de bøger,
breve og dokumenter, som raadstuen, tinget og toldvæsenet angik.
Dernæst toldkisten med hvad penge, der var udi, og for resten aab-
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nede jeg mit skrin og lod dem /6v/ udtage og visitere alt, hvad som
der var udi. Skikkede det saa straks af huset, bad mændene vel at
ihukomme og drages til minde, hvad som helst i saa maader passeret var. Tog saa min afsked fra dem samtlige.
Gik saa til en af raadmændene, Jens Knudsen kaldet, gav ham
min lejlighed til kende, deslige at jeg frygtede for mit pas, formedelst min husbond ej var hjemme, tilmed at det var imod hans vilje,
at han skulle miste mig. Hvorpaa han forsikrede mig et fuldkommen raadstuevidne, 1 naar jeg det begærede til mit komportements2
bevislighed. Dermed lod jeg alting bero og tog mit logement hos
min slægt, den dyd- og gudselskende matrone Anne Juels.
Anno 1667 den 3. april. Rejste jeg fra Slagelse.

København
Den 4. april 1667. Ankom vi til København og udi logement hos
forbemeldte min slægt, Laurits Christensen Aarhus. Men formedelst han (noget tilforn) var bortrejst ad Norge til, (om der hans
næring ved søfarten at fortsætte), saa blev alle de gode løfter, som
fornævnte Peder Madsen, renteriskriver, havde gjort og tilsagt ham,
(nemlig at han skulle antage mig), forandret til lutter løgn og bedrageri.
Den 20. november 1667. Forlod jeg dette bedragelige menneske
og kom i tjeneste.hos den ærlige agt- og velfornemme mand, Bertel
Jespersen, den tid de fattige forstanderes oldermand udi København, paa den kondition, at jeg skulle antage en liden vinkælder,
som han havde under hans 3 (i Kompagnistræde) og at staa for regnskab saavelsom stille kaution, (naar min slægt kom hjem). Men formedelst der ganske liden næring eller /7r/ aftræk var, saa tyktes
hverken jeg selv eller min forlover (efter hans hjemkomst), at det
kunne være gavnligt for mig i fremtiden, men bedre at kvittere. 4
Anno 1668 den 6. februar. Gjorde jeg regnskab for, hvad jeg havde haft under hænder. Fik saa udi god mindelighed orlov fra ovenbemeldte min husbond og drog ind udi mit gamle logement igen.

Norge
Den 19. april 1668. Resolverede jeg mig til i det velsignede Jesu
navn at rejse ad Norge (med min slægt, som da var ganske sejlfærdig) at probere, om lykken ikke bedre ville favorisere mig der ved
pennen endsom udi mit eget fædreland. Samme dag under sejl.
Den 6. maj 1668. Arriverede vi til Laurvigen 1 med vor skude fuld
af danziger rug.
Den 17. maj 1668. Kom jeg udi tjeneste hos den ærlige højagtbare, viise og velfornemme mand, Søren Herculisen Barckmand, den
tid Kongelig Majestæts raadmand udi T ønsberg, saavelsom foged
og forvalter over Brunla Len (søndenfjelds i Norge). Det var en god
ærlig og oprigtig mand, som havde nok for mig ved pennen at for-
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Attest fra rådstueretten.
Adfærd, opførsel, forhold.
3 Ord mangler i teksten, fx
hænder eller hus.
4 Forlade.
5 Købstad i det sydøstlige Norge.
1

2

1 Steder.
2 Fløjten var en nederlandsk
opfindelse fra slutningen af
1500-tallet. Den havde et meget
fyldigt skrog og var udstyret
med undermaster og stænger.
Denne gode tremastede sejler
med stor lasteevne og lille besætning (ofte 15 mand) var en vigtig
årsag til den nederlandske succes
i europæisk og oversøisk søfart.
3 Den sidste del af navnet angiver hjemstedet.
4 I det centrale Amsterdam,
nær Oude Schans med Montelbaanstoren.

rette lade - deslige med rejsen hid og did i landet at indfordre og
udgive Hans Majestæts skatter og kontributioner. Men for resten
var der ingen avancement at formode, og !7V! fortjenesten liden eller ingen hos bonden, som imod forrige tider at regne var forarmet.
Min løn var 24 rigsdaler om aaret, hvilket ikke synderligen kunne
strække sig videre endsom til min ekstra, saa at dette ikke heller
kunne synes til nogen fordel for mig i længden. Hvorfor jeg opsagde ogsaa denne min husbond udi lovlig tid med dette foretagende
at rejse ad Holland til.
Anno 1670 den I. maj. Har jeg overleveret til min husbond, hvad
bøger, regnskaber og andre dokumenter, som jeg havde haft under
hænder, og taget min rigtige afsked fra ham, lydende som følger:
Søren Herculisen Barckmand, raadmand udi T ønsberg, Kongelig Majestæts foged og forvalter over Brunla Amt, kendes og hermed for alle vitterligt gør, at nærværende pasviser, Jens Pedersen
[sid] Sveigaard, har tjent mig udi tvende fulde aars tid for en rejsekarl, og imidlertid har han skikket og forholdt sig ærlig, trolig, flittig og vel. Saa jeg ved ham intet at beskylde i nogen maader. Deslige
har han gjort mig rigtig rede og regnskab for alt, hvad han for mig
har haft under hænder, være sig Hans Kongelige Majestæts skatter,
regnskaber eller og andet, som han af mig har været betroet. Saa jeg
takker ham godt udi alle maader. Og eftersom han nu sin fortuna
og lykke paa andre arter' videre agter at søge, da har han udi lovlighed hos mig om sin rigtige afsked tjenstligt anholdt, det jeg ham
ingenlunde kunne vide /8r/ at nægte, men er nu skiltes og afskediget fra mig med vilje og godt venskab. Saa han herefter maa være og
tjene, hvor ham lyster, og hos hvilken ærlig mand, hans tjeneste behøves. Er derfor min venlige begæring til alle og enhver efter stand
og kondition, at de fornævnte pasviser, Jens Sveigaard, ikke alene til
lands og vands, hvor hans retfærdige rejse sig begive kan, lader fri
og uforhindret passere og repassere, men endogsaa ham for samme
sin tro tjenestes skyld til det bedste være beforderlig. Saadant forskylder jeg gerne igen imod enhver af Eders, om nogen mig med
med lige rigtig beskeden forekommende varder, og desto ydermere
standhaftig beskrivelse, har jeg min egen haand herneden underskrevet og mit sædvanlige signet hos paatrykt. / Actum Laurvigen
den I. maj Anno 1670. / Søren Herculisen. LS.

Amsterdam
Den 3. maj 1670. Gik jeg under sejl fra Laurvigen med en frisisk
fløjte 1 De Kath kaldet, hvorpaa var skipper Abe Sivertsz Kath van
Hinloopen. 3
Den 12. maj 1670. Arriverede vi (Gudskelov lykkeligt) for Amsterdam, hvor jeg kom udi logement paa Rapenburg4 i 't Noorse
Bos hos en mand ved navn Barent Michielsen, en skaaning. Min intention var at søge lejlighed hos den ene eller anden dansk herre-
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mand eller ogsaa en anden grevelig kavaler, som ville rejse ad Frankrig, Spanien eller Italien. /8v/
Den 19. juni 1670. Efter at jeg udi alle maader, (som mig muligt
var), havde gjort min yderste flid om til at bekomme en husbond
paa slig kondition, som forbemeldt er, og det samme mislykkedes
mig, saa resolverede jeg, enten at gaa ad Strædet' eller Ostindien til,
hvilket som først kunne forefalde. Til den ende begav jeg mig udi et
andet logement paa den Geldersche Kaj (tæt ved Camperhou) 2 i
Bergen van Noorsbogon hos en mand ved navn Magnus Pietersen
(en nordmand). Accorderede med hans hustru, (thi han var selv for
skipper rejst ad de vestindiske ejlande3 til) og skulle give om ugen
for kost og seng 5 hollandske gylden. Min ekstra derforuden apart
at betale.
Den 20. september 1670. Lod de velædle herrer bewindthebbere4
fra Det Ostindiske Kompagni trommen slaa om i Amsterdam og
udraabe, at alle de liebhavere, som havde lyst og courage til at tjene
velbemeldte Kompagni enten ved søfarten eller militsen, skulle forføje sig til Det Ostindiske Hus. 5 Derpaa er jeg (saavelsom nogle
hundrede personer) kompareret 6 paa huset og præsenteret vores tjenester. Men formedelst ingen kunne indkomme, med mindre han
var rekommanderet, og de tog ingen flere folk an, endsom til seks
skibe, saa blev den hunderste del ikke antaget. Jeg ragte7 dog fast for
soldat a 9 gylden om maaneden og fik ¼rigsdaler! paa haanden.
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Det Ostindiske Hus var VOCr
domicil i Amsterdam og rummede både administration og lagerfaciliteter. Stik afHerman
Schoute, I783. {Amsterdams Historisch Museum).

Gibraltarscrædec (og videre
ind i Middelhavet).
2 I dag kaldet Geldersekade og
Kamperhoofd, begge i det centrale Amsterdam nær havnen.
3 Øer.
4 Direktører, forvaltere. Jfr. nederl. 11bewind« (styre, forvaltning, opsigt) og 11hebben«
(have).
5 Kompagniets hovedkvarter i
Amsterdam.
6 Mødt frem.
7 Egl. om et fucøj, som kommer til at sidde fuse, grundstøde.
8 Rijksdaalder kaldtes også zilverdukaat og svarede til 2½ gylden.
1

Travlhed på Amsterdams havn,
hvor der bygges og repa= skibe samt oves navigation. (Aubin).

1
2

gylden var 20 sruyvere.
Et amsccrdamsk pund var ca.

1

0,49 kilo.
3 1 rigsdaler var

2½

gylden.

Den 23. september 1670. Optog jeg af Kompagniet en liden fyrrekiste og en straabyltsæk, kostede tilsammen paa min regning 5
hollandske gylden og 17 stuyvere. 1 Derefter lod jeg min værtinde
forsyne min kiste /9r/ med, hvad som paa slig en rejse fornøden
gjordes - nemlig: et halvt anker fransk brændevin a8 gylden 8 stuyvere; 8 pund 2 tobak a 8 stuyvere er 3 gylden 4 stuyvere; 4 dusin tobakspiber a 2 stuyvere er 8 stuyvere; 2 par sko a¾ rigsdaler3 er 1½
rigsdaler; en hovedpude med et sengeklæde for 2½ gylden; 3 par
lærredsunderbukser for ¾ rigsdaler; 1 hat for 3 gylden 3 stuyvere; et
dusin sortskaftede knive for ½. rigsdaler, 1 pot lemonsaft for 4 stuy-
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vere; en bog papir, et dusin pennefjer, en liden kande med blæk,
penne, saks, naal og traad, butelkander' 2 a 3 at tage min rancon 2
udi, item3 et tomt ankerfad at samle vand udi, tilsammen for 2 gylden - er saa denne udrustning penge [tom plads til beløbet]. Derimod passerede jeg hende en transport' (paa Det Ostindiske Hus),
lydende paa 150 hollandske gylden, hvilke penge mig skulle afkortes
udi min besoldning eller gage efter tvende aars forløb, og formedelst det samme ikke endda kunne tilstrække sig for, hvad som jeg
var skyldig bleven udi mit logement, da gav jeg hende en obligation, (som jeg passerede for en af stadens notarius publicues), paa
30 hollandske gylden - dog ej at betales, førend Gud ville, jeg kom
hjem igen.
Da alting saaledes imellem os var klareret, tænkte jeg paa det
nødsageligste, som var tilbage, nemlig at forlige mig med min Frelser Kristus. Kommunicerede 5 derfor udi den værdige hellige trefoldigheds navn udi den gamle hollandsk-lutherske kirke og bekom
(Gud være lovet) den bedste og durableste 6 tærepenge, som min
arme sjæl /9v/ paa slig en rejses foretagelse allerbedst havde fornøden, stillende saa for resten min sag udi Herrens haand.
Nota: paa den tid var udi Amsterdam en liden dansk menighed,
som havde deres kirke udi et pakhus paa Rapenburg - tværs over
for Det Vestindiske Hus 7 - hvor der blev prædiket i den danske tale.
Prædikanten var, (som der sagdes), en forløben student fra Christiania i Norge. Denne fik en stor tilløb udi førstningen af det gemene folk, saasom haandværksfolk, tjenestefolk og slige, som ikke
endnu det hollandske sprog vel kunne forstaa. Og formedelst denne hans menighed var for svag til at underholde ham, saa kontribuerede den tyske lutherske kirke noget til ham, indtil de tog dem for
en ny luthersk kirke at lade fundere og opbygge, hvortil de store
penge havde fornøden. Slog derfor haanden fra ham. Men han søgte assistance hos magistraten, hvilke ham bevilgede noget til løn paa
den kondition, at han den calvinistiske lærdom skulle anhænge,
som han og gjorde. [Han] overtalte til den ende nogle faa (i den
sande lutherske lære lidet informerede) personer af hans menighed,
som lige ved ham vidste at hænge kappen efter vinden. Dette maa
nu saaledes være nok sagt; vi ville os begive til [næste kapitel].

I Stentøjskander til øl og andre
drikkevarer.
2 Ration, tildeling.
3 Endvidere, ligeledes.
4 Overdragelsesbrev, veksel.
5 Gik til alters.
6 Holdbareste.
7 Det vestindiske kompagnis
hovedkvarter i Amsterdam.

Det andet kapitel

Som indeholder min borerejse fra Amsterdam; sejlende afTexel med seks
skibe udi en flaade, alle destineret fra det Kammer Amsterdam ad Ostindien; passerer igennem Kanalen; siden de Canariske og Kap Verdiske insuler; en liden beskrivning derom med hvad, som sig videre noteringsværdigt har tildraget paa samme min rejse indtil Kap det Gode Haab.

Fra Kammer Amsterdam.
Man skelnede skarpt mellem
soldater og søfolk.
3 Garantere, indestå for.
4 Dette mere officielle navn for
gylden (a 10 stuyvere) går tilbage
til kejser Karl den Femte.
5 Fint, ordentlige.
6 Montalbaanscårnet i det centrale Amsterdam.
1

2.

Den 7. oktober 1670. Efter at bewindthebberne af Det Ostindiske
Kompagni til Amsterdam' havde ladet trommen slaa om paa alle
gader og stræder og derhos udraabe, at alle de, som sig havde begivet sig i deres tjeneste, skulle forføje sig paa Det Ostindiske Hus om
der at mønstre, nemlig militsen,' thi de søfarende var alt ombord.
Saa har /ror/ jeg taget afsked udi mit logement og med mine andre
staldbrødre kompareret paa fornævnte ostindiske hus, hvor os blev
oplæst nogle artikler angaaende vores forhold udi Kompagniets tjeneste. Fornemlig at vi skulle tjene tro og huldt og redeligt for vores
fjender at stande, saa længe vi havde liv og blod, hvilket vi alle med
oprakte fingre og vores ed bekræftede.
Siden blev os forelæst Kompagniets forhold imod os igen, nemlig at hvo, som i bemeldte deres tjeneste for sine fjender blev
kvæstet eller beskadiget saasom paa øjne, øren, arme, hænder, laar,
ben og fødder, da Kompagniet at cavere3 til den person, som beskadiget blev. Og forliste det hele lem, som over bemeldt er, hos hver
paa den højre side, seks hundrede carolus-gylden, 4 og paa den venstre side fem hundrede fornævnte gylden. Deslige for et enkelt lem
saasom [en] finger eller to, 30 gylden, og dersom den beskadigede
ingen bøde derfor ville have, da Kompagniet at opholde ham hans
livstid.
Da dette var gjort, blev vores overofficerer, saasom admiral, skipper, købmand eller bogholder, fænrik og kommandør over soldaterne trakteret paa et herligt maaltid hos bewindthebberne. Og den
gemene mand givet et stykke ost og brød, (hvo det ville have), og en
hollandsk skilling til kostpenge for hver dag, vi havde ligget, siden
vi blev antaget. Derefter enhver bekommet sit gevær og stillede faconligt5 udi vores rækker og geledder, hvor vi saaledes blev bestaaende, indtil klokken var 4 om eftermiddagen, da vores officerer
havde taget afsked fra vores betaalsherrer og befalede os at marchere med os fra huset til Monchelmands Taarn, 6 hvor der laa seks lægtere, en for hvert skib, som tilforn havde indtaget vores kister og
køjetøj. Men den store forsamling hov/ mennesker, som stod paa
begge sider af gaderne, som vi marcherede igennem, og saasom
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~d Montalbaanstårnet i det centrale Amsterdam steg somtmdene ombord i lægterne, som forte dem ud til selve de store
ostindieskibe. Udsnit afmaleri afAbraham Storck, r687. (Amsterdams Historisch Museum).

kvindekønnet, (som dog altid er blødsindet), iblandt andre os beklagede, gik ej anderledes til, endsom vi havde været nogle misdædere, der havde forbrudt livet.
Efter at vi var kommet i lægterne, besøgte enhver sine venner af
os der og kom med vin, brændevin og hollandsk kuck' at traktere os
med og at drikke det sidste vale, 1 hvorunder sig min værtinde og
flere personer af mit logement og ej forsømte at lade sig finde med
sig tagende overflødig3 vin om sorgen dermed at nedslukke, hvoraf
et parti og saa meget til sig tog, at de med en hast ikke vidste mere
at sige af Amsterdam, som de nyligen var kommen af, endsom af
Ostindien, den de endnu aldrig havde set. Men jeg for min person
kan vidne, jeg havde andet at tænke paa. Enhver da af os bydende
den sidste farvel til sine venner og andre bekendte, stak lægtermændene af, ret mod Bomsluten4 og sejlede ned ad Texel, 5 hvortil
vort skib, som vores folk var besheyden 6 paa at være.
Den II. oktober 1670. Gik vi med vores kommandør, (som var en
dansk mand, Laurens Nicolaes Dyrendahl7 kaldet), først over af
lægteren og i skibet Brederode, 8 formedelst det var ej før klart at ind-
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Bagværk i form af kager eller
brød.
2
Lev vel, farvel.
3 I overflod, rigelig.
4 Der refereres til de tolv kraftige bomme, som om natten aflukkede selve havnen fra byens
kanalsystem.
5 Den sydligste frisiske ø ved
udsejlingen fra IJsselmeer i Kanalen.
6 Bestemt, tildele.
7 Landmåler og militæringeniør for VOC på Malabarkysten
1

1679-1684.

Brederode var en fløjte (?) eller jagt (?) på 666 tons, ca. 160
fod lang, bygget 1663 i Amsterdam. Ombord ved afsejlingen
var 168 personer. Fartøjet blev
lagt op i Batavia 1678.
8

tage os. Derefter laa vi og tog et parti af vores viktualie ind, saavelsom forvagtede' vores admiral for flaaden, som var forordineret
paa vort skib.

Afsejling fra Amsterdam

Ventede på.
Befalede.
3 Spanjaardsgat er en sejlrende
ved Texels sydøstspids.
4 Rækkefølge.
5 Hovedskib i konvoj, flagskib.
6 Kontreadmiral.
7 Batavia (vore dages Jakarta)
på Java var kompagniets hovedkvarter i Asien.
8 God, uskadt, velbeholden.
9 Proviantforvalter, proviantskriver.
10 Blandt, imellem.
11 Passende, sømmeligt.
1

:z.

Den 13. oktober 1670. Efter at vores admiral tilforn var kommet
ombord, og vinden begyndte at blæse godt af den sydøstlige kant,
belastede' admiralen at hisse flaget op og skyde et kanonskud, siden
at lette vores anker og gaa under sejl, vores forehavende rejse at befordre udi den /ur/ Herres Jesu Kristi navn. Hvilket straks blev efterkommet. Og lettede vi seks skibe samtlige vores ankre og gik til
sejls De Spaniers Gat3 ud, hvert skib udi rang4 som følger: 1. Brederode for admiral,5 2. Sparendam viceadmiral, 3. Tulpenborg saasom
schoutbynacht,6 dernæst 4. Damiaten, 5. Nysenborgog 6. Byrren, hvoraf de tvende første var destineret til Ceylon og de andre fire sidste til
Batavia. 7 Gud give os alle en lykkelig og beholden 8 rejse. Amen.
Nota. Enhver kristen sjæl, som sig begiver paa denne eventyrlige
rejse, maa vel sukke med den kongelige profet David, udaf den 69.
salme vers 15, 16 og 30. Frels mig af dyndet, at jeg ikke drukner, at
vandfloden ikke synker mig ned, og at dybheden ikke sluger mig.
Thi jeg er elendig, og jeg er bange, Gud lad din hjælp beskærme
mig. Saa skal trøsten komme dig i hjertet. Af Esajas 43 vers 1[-3],
der han siger: Frygt dig ikke; thi jeg frelste dig, jeg kaldte dig ved
navn. Du esc min. Thi naar du gaar igennem vandet, da vil jeg være
hos dig, at strømmene skulle ikke drukne dig. Thi jeg er Herren din
Gud, den hellige i Israel, din frelser. Gør saa med patriarken Jacob
Herren et løfte, af Genesis 28 vers 6, og sig: Om Gud bliver hos mig
og beskærmer mig paa denne vej, som jeg nu rejser, og giver mig
brød at æde og klæder at slide og fører mig hjem igen til min faders
hus med fred, da skal Herren være min Gud.
Den 14. oktober 1670. Belastede vores skipper, Herr Simensz van
Vaerden, at stille alting (ved hans overstyrmand og andre skibsofficerer) udi behørlig ordre inden skibsborde, saasom folkene at fordele udi tvende kvarterer eller vagter, saavel de militære som /nv/ søfarende - den halve part af hver slags udi en vagt - saavelsom 7 mand
ved hver bakke, paa det at butteleren9 desbedre kunne distribuere
skibskosten under1° dem, baade ved vægt og maal, som det sig burde, med videre som inden skibsborde paa slig en rejse manerligt"
kunnevære.
Samme dato blev en [af] vores matroser kommanderet paa udkig
paa fokk.eraaen at se ud, (som sædvanligt er), efter de andre skibe af
vores flaade eller andre fremmede. Da faldt han ned og slog sit laar
i stykker. Men han var noget beskænket af brændevin, hvilket er en
gemen plage under det folk - de gode undtagen.
Den 15. oktober 1670. [Naaede] vi at passere Kanalen og havde
England med det kastel Dover og den insul Wight, som vi helt nær
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forbi sejlede, om styrbord og Frankrig med den stad Calais om bagbord, som vi saa tillige, liggende rolige over for hverandre. Vi har
her udi Kanalen en stor storm udstaaet.
Den 16. oktober 1670. Faldt nok en anden matros ved navn Hans
Radix fra Kongsberg ned fra bemeldte fokkeraa paa tvende andre
matroser og slog dem begge, saa de maatte gaa til køjs deraf. Men
han, som faldt, skadedes ej ved et haar.
Den 17. oktober 1670. Om natten ragte vi af Kanalen og i Den
Spanske Sø med en stor storm.
Den 19. oktober 1670. Endnu kontinuerer stormen, og mister
skibet Byrren sin ene bramstang.
Den 20. oktober 1670. Stormen holder endnu haardeligt ved, og
er de tvende skibe, nemlig Sparendam og Damiaten, kommen fra
vor flaade og ved ikke, hvad kurs de har taget. /12r/ Samme dato har
vi et engelsk skib opsejlet.
Den 2.r. oktober 1670. Har vi haft højden af de smaa ejlande,
Bades, Barlengas eller Barlenoas kaldet, hvorved udstrækker sig et
rev, liggende ret over Portugal.' De søfarende personer, som her forbi passerer, har en gammel sædvane, nemlig at døbe eller lade dem
falde fra raaen, som ej har været her tilforn. Hvorfor vores højbaadsmand, schiemand og deres mather3 gjorde alting klar at løbe
dem fra raaen, som ej ville godvilligt kontentere dem efter den gamle skibsret, som de sagde af kejser Karl selv at være konfirmeret. Et
parti af vore militære murmererede4 derover. Endelig har vores admiral givet fornævnte skibsofficerer noget til drikkepenge in generaliter for os, som her ej tilforn har været, hvormed alting var godt.
Den 2.6. oktober 1670. Lod vores Hr. admiral løse et kanon[skud] og det hvide flag vaje om med de andre skibes overhoveder
af flaaden passiaring5 at holde. Samme dato fik vi vores rancon af
ost, nemlig hver mand 3 middelbaar6 for den hele rejse. Og begyndte vi nu ret at komme udi varmen.
2

De Canariske Øer
Den 2.7. oktober 1670. Fik vi De Canariske Ejlande i sigte, og den
2.8. om formiddagen passeret tvende deraf, nemligTenerifa om styrbord og Pica de Canaria om bagbord, hvilken er meget høj og stejl,
saa at naarsomhelst det er klart vejr, kan man se det over de [tom
plads til tallet] tyske mile7 udi søen. Belangende disse ejlande af
Canarien, saa kaldtes de i fordums tid Insulæ Fortunatæ, (det er paa
dansk Lykkens Ejlande), hvorvel dens eller deres egenskab meget
fra navnet forskilles. 8 I det aar 132.8 ved tilfælde /12v/ opfundet ved
en Macham eller Marcham, en engelsk.mand, ved hvilken aabenbaring Louis de Cerdero tvende aar derefter sig derhen begav, havde
vel tilladelse af sin konge, Pedro van Arragon, frihed det samme at
indtage. Men han beholdt som besætning ikke længe, blev afJohan
2.., konge af Castilien, i det aar 1405 udstødt. 9 •••

Ornerent ud for Lissabon.
Højbådsmandens assistent.
3 Læredrenge, elever.
4 Mumlede, murrede, knurrede.
5 Samtale, rådslagning.
6 Mellemstore (om oste) med
en væge på 7-8 pund, oftest
edammeroste.
7 En tysk mil var fire sømile.
8 Adskiller sig.
9 Herefter er udelade en længere udredning om øernes historie
mv.
1

2

Pico de Troerifo rejser sig dra•
matisk dirt:kte fra havet I7I8.

(KgL BibL, NkS, 2r68,folio).

Klippe, bjerg.
En amsterdamsk mil var ca.
5,9 kilometer.
3 Højden er 3.718 meter over
haver.
4 En engelsk mil var ca. 1, 5
kilometer.
5 En tysk (og dansk) mil var ca.
7, 5 kilometer.

1

2.

Canaria har 120 engelske (eller [tom plads til tallet] tyske mil) i
sin omgang, er overflødig af mange gode levnedsmidler som geder,
okser, æsler, svin, byg, ris og adskillige urter, druer og andre skønne
frugter. Tenerifa er i mangfoldighed af indvaanere (eller indbyggere)
ikke mindre end Store Canaria, og gaar dette (sidste) i vin og druer
(det andet) over, giver aarlig en utrolig mængde af (canarisk) vin
ud. Trodser saaledes den ganske verden formedelst sin frugtbarhed.
Dens høje pik (Pico de Canaria) eller Teyda kaldet gaar saa højt i
luften, at den samme ikke alene den anden del af luften synes at
igennemtrænge, men som til i himlen selv at gaa. Hvorfor denne
rotz,' hos Lærius, Adas og Olympus bliver kaldt. Man regner den
samme 15 mils 2 højde at have. 3 Er ved skønt vejr 120 - somme siger
300 - engelske mile4 langt i søen til at se. Tjenende saaledes for en
treffelig bækken (eller varde). Det ejland ligger 20 tyske mile 5 fra
Store Canaria (og siden de andre 7 mile fra hinanden imellem Afrika og Amerika, udi /i3v/ dette Mare Adantico beliggende).
Det ejland Hierro - eller Jern - beviser sig selv og meget højt at
være, liggende fra Store Canaria sydlig og vesterlig, hvilket land til
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ansien' af de andre synes, naar solen der højest er, ufordragelig hede
ae falde. Det er ellers berømt formedelst et træ, som det har, (hvilket altid grønnes og stedse med en sky bedækket, hvoraf dets blade
altid fugtige og vaade er), og det ligesom den underlige stenrotz udi
ørkenen meget sødt vand (baade mennesker og kvæg til vederkvægning) udgiver.
Af disse ejlande blev Lancerota i det aar 1596 ved den engelske
Leonidas, (som var greve af Cumberland), indtaget og Tenerifa fire
aar derefter. Af de hollandske er det første plyndret og det andet afbrændt, siden hvilken tid de begge bedre er bleven forstærket. Tyrken lader sig gerne ved disse ejlande finde med deres skiberum om
kristne skibe at oppebie og de søfarende at forraske. 2 Den, som nysgerrig er, han kan videre undersøge Thomas Herberts »Sø- og landrejser igennem Asia og Afrika«, gjort 1626, og det paa folio 2 a 3,
saavelsom Abraham Golnitzius p.m. 82, 83, 1, 2, og Eberhare Schulceis (anno 1650) i deres udgivne »Geographio« beskreven. 3
Samme dato om eftermiddagen døde en af vores mestertømmermænd, (som var kommen sygelig ombord). Han blev indsyet udi i
sit sengeklæde og bunden et par knippelkugler ved hans ben, og saa
efter aftenbønnen kastet overbord. Døde af blodgang. 4 Dette var
hans fjerde rejse ad Indien.
Den 29. oktober 1670. Døde vores hr. admirals lille barn, og blev
det lagt udi en fyrre-, en ege- og en blykisce og siden omsyec med
sejldug og harpikset, derefter gravet ned udi vores ballast og føre med
os til det ejland Ceylon, hvor det ligger begravet paa Colombo. /i4r/
Den 30. oktober 1670. Om morgenen, da kokken skaffede,
løsnede skibet Tulpenborg et stykke5 og lod sit flag vaje agter fra
kampagnen. Samme dag kom deres slup6 os ombord med de tidender, at deres skipper var død, som siden blev begravet paa Sankt
Vincent.7
Den 31. oktober 1670. Saa jeg første gang den flyvende fisk, af
portugiserne polodor kaldet, hvorom herefter skal handles paa sine
steder.

De Kapverdiske Øer
Den 2. november 1670. Fik vi Kap Verde - eller De Salte Ejlænder
- i sigte. Samme dato først bekommet vores rancon af fransk brændevin, nemlig 1/.i mutsje. 8
Den 3. november 1670. Om aftenen kom vi til ankers udi en
skøn havn ved det ejland Sankt Vincent paa 4 favne 9 god sandgrund. Dette har vi om bagbord og Sankt Anthony om styrbord.
Kap Verde' 0 - eller paa dansk Det Grønne Hoved - er beliggende ogsaa udi det atlantiske ocean under den tropicus cancri eller
den yderste bepæling" af det tempererede rum eller zone, imellem
den 14. og 18. grad midnatske12 bredde, imod Kap Viridi over, deraf
det og sit navn har. Udi forrige tider skulle det hedde, som nogle vil

Til forskel, i sammenligning.
Overraske.
3 Thomas Herbert, A Relation

1

2

ofsome Yeam Travaile, begunne
Anno 1626, into Afrique and the
Greater Asia ... , London 1634;
Abraham Golt2ius, Ulysus Belgico-Gallirns ... , Leiden 1631; Eberhard Schulthes, Synopsis geographiae, Ti.ibingen 1650.
4 Dysenteri.
5 Kanon, kanonskud.
6 Sluppen var et lille enmastet
fartøj, rigget som en kutter med
råsejl.
7 En af De Kapverdiske Øer.
8 Et mucsje var ca. 0,15 liter.
9 En favn var ca. 1,7 meter.
10 Afrikas vestligste punkt.
n Grænse, afgrænsning.
12 Nordlig.

Skildpaddefangst.
Corduan er fint læder, oprindelig fremstillet i Cordoba af
huder af unge geder.
3 Hans Staden, Beschrijvinge
van Ammca ... , Amsterdam
1660; Augustin de Beaulieu, De
1

2

rampspoedige schupvaart der
Franschm naar Oostindim, Amsterdam 1669 (fransk udg. 1664);
Pieter van den Broecke, Korte hi-

storiael mde joumaelsche amteyckminghe ... Oost-lndim, Haarlem 1634; Schulteis og Herbert
er nævnt i tidligere note.
4 Våben.
5 Lommetørklæde.
6 Dræganker, lille anker med
tre eller fire tænder.
7 Kysten.

sige, Hesperiderne, Gorgones eller Gorgades. Herlige ellers adskillige insuler hos hverandre, saasom Sankt Anthony, Sankt Vincent,
Sankt Nicolaes, Sankta Lucia, Sankt Jago, Insula De Sal, Bonavista,
lnsula De Fuego, Insula De May og Insula De Bravo.
Paa den sidste af disse skulle der have været lutter vilde mennesker i det aar 1549. Eilers er de tvende første beboet af nogle portugisiske mulatter udaf Portugal med mange slaver II4v/ og slavinder.
Disse insuler tilhører kongen af Portugal. Der er altid en stor hede
imellem begge tropics, og i den del af samme tropicis gaar folkene
mest nøgne, eftersom det der ingen tider om aaret er saa koldt som
hos os ved middagstide. Merbemeldte tvende ejlandes indbyggere
underholder dem mest med skildpaddekæren,' hvilket de paa en
sikker tid om aaret paa Sankt Vincent i stor abondatie ved at fange,
koger tran af somme og salter kødet af de andre ind - og siden det
samme ved barker overalt hentet og forført. Falder og en mængde af
vilde bukke, hvilke de og fanger og skindene deraf som cardewaen 1
bereder. Dette er en skøn forferskningsplads for skibene, hvilke paa
lange rejser gaar og kommer.
Bese videre Eberhard Schulthesii geografiæ, folio 921 a 923; Hans
Staden van Homborgh udi hans Americanische Rejses Beskrivning;
Thomas Herberts Sø- og Landrejser, folio 3; Augustin van Beaulieu
i hans fortrædelige Fransche Skibsfart ad Oostindien, gjort anno
1619, folio 3; og Pieter van den Broeck i hans Historische og Journaelsche Antegninger ad Oostindien, anno 1613, folio 23; med flere
andre. 3
Den 4. november 1670. Styrede admiralen vores fanebærer ved
navn Jan Baptist og understyrmand Jan Trompetter med 1 kvartermester, 16 matroser og 2 soldater, alle vel forsynede med gevær,4
som det sig burde, med vores skibsbaad ad Sankt Anthony, dem
medgivende noget gement købmandsskab saasom knive, sakse, synaale og andet sligt at forbytte imod forferskning. Da vores folk
kom med baaden mod landet, blev de nogle af indvaanerne vaer,
hvorfor de stak en hvid næsedug5 op med II5r/ en kæp, dermed betegnede, at de var venner og ikke fjender. De paa landet beviste
samme tegn igen, og kort derefter svømmede tvende af dem ud til
baaden og bad dem være velkommen. Vores lod drægen 6 falde, og
fænrikken med en soldat og nogle matroser gik ad land at opsøge en
god plads, som de kunne ligge sikker med baaden. Thi der, som de
først ankom, var de ej sikker for at rage paa strand. Da de var kommen lidt østerlig hen paa landet, fandt de en havn, hvorfor fænrikken styrede matroserne til baaden igen, at de skulle der anlægge.
Men eftersom det blæste redeligt haardt, havde de stort arbejde,
førend de kom fra vallen,7 og siden kunne de ikke besejle havnen,
som fænrikken var. Maatte derfor gaa ad Sankt Vincent til vort skib
igen, hvor de om eftermiddagen kom os ombord igen, og fortællende deres vederfarende.
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Samme dato. Drog vores admiral med hans kæreste og hendes
søster samt skipper, købmand og underkøbmand i land paa Sankt
Vincent at lystere der udi det grønne, hvortil var opslagen et telt for
dem. Vores kommandør kommanderede I korporal og 12 soldater, 8
med snaphaner og 4 med piker,' som skulle holde skildvagt for teltet. Og der han drog fra borde, lod skibene deres flag vaje og løsnede deres stykker.
Samme dato blev skipperen paa Tulpenborg begravet paa Sankt
Vincent, (som her forbemeldt er), og løsnede samme skib alle sine
stykker, og soldaterne gav salve, da han blev sat overbord og ført i
land. II5v/
Den 5. november 1670. Om morgenen førend dag styrede admi-
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1

Lanser.

T øjscykkc.
Appelsiner, pomeranser.
3 Tragten.
4 Indisk ord for de indfødtes
landsbyer.
5 Banan.
6 Kokosnødder.
7 Matrosunderofficer med
opsyn over inventar mv.
1

2

ralen vores baad til Sankt Anthony igen, at fornemme om fænrikken havde noget udrettet med forferskning til os. Indvaanerne paa
fornævnte ejland havde gjort ild paa et brog, 1 saa at vores kunne se
og sejle derefter. Kort op ad dagen korn de til fænrikken og befandt,
at han havde tilsammen bragt et parti høns og orangeæbler.' Derefter blev knivene, naalene og hvad andet købmandskab, som han
med havde bragt ad land, hvilket fænrikken forbyttede imod de
høns og frugt, som han havde forhandlet, saalænge det kunne naa
til, og bød deraf siden penge for det øvrige. Men de havde liden
rræk3 til penge, hvorfor det blev baaret i baaden, som var tilbudt, og
styrmanden sat til varetægt derover.
Derefter fik fænrikken og soldaterne hver et æsel at ride paa til
negeriet4 eller byen, som de sorte bor, hvilket var et temmelig stykke vej fra stranden. Der de kom til guvernørens hus, undfangede
han dem med stor reverens paa sin vis. Derefter begyndte fænrikken at handle med ham om mere forferskning af okser, høns og
frugt, hvilket han skulle komme og hente om andendagen, det guvernøren ham og belavede - og nødede ham derpaa til gæst, trakterede dem med godt ungt stegt og sødet æselkød med lernonsaft derover, hvilket de sagde smagte dem saa vel som lammesteg; men det
var helt sort i kødet. Tør flækket pisang5 fik de i plads for brød. Og
vand til at drikke, som blev draget udi lædersække, og siden skænket udi klappernødder, 6 som de drikker det af. Da de havde /x6r/
holdt maaltid, tog fænrikken afsked fra guvernøren og red tilbage
til baaden igen. Lettede drægen op og gik under sejl.
Om eftermiddagen kom han ombord medbringende en kvantitet af høns, orangeæbler, lemoner og tørrede pisanger, trende personer af de fornemste næst guvernøren fulgtes med baaden i henseende at tale med admiralen om, hvad forferskning han ville have og
derom at akkordere. Fænrikken tog dem med sig udi sluppen og
foer i land ad Sankt Vincent til admiralen med sig tagende nogle
orangeæbler og lemoner til en prøve. Om aftenen kom admiralen
med hans ganske selskab ombord igen, foruden købmanden, korporalen og nogle soldater, som blev hos teltet.
Den 6. november 1670. Drog admiralen med sin kæreste og de
andre officerer i land paa Sankt Vincent igen ligesom tilforn. Vi har
haft vores baad i land at fiske i dag, dog lidet fanget, saavelsorn og at
hente vand, hvilket var meget brak og ondt. Dog bedre inde i landet fandt vi godt vand, men ubelejligt at hente. Om aftenen kom
admiralen med hans selskab ombord igen.
Samme dato blev vores andenstyrmand, Jan Trompeter, promoveret til at være overstyrmand paa Tulpenborg, efter at deres overstyrmand var bleven skipper i stedet for den, som døde. Og blev vores højbaadsmand paa vort skib andenstyrmand igen, og skibmand7
højbaadsmand, og baadsmandsmath schiemand, /x6v/ og schiemandsmath, højbaadsmandsmath, og en matros schiemandsmath.
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Og blev de tvende, som forbemeldt er, af admiralen forestillet paa
Tulpenborg, og løsnede vi 12 stykker, da han gik fra borde, og Tulpenborg 12, da han kom der ombord.
Samme dato om eftermiddagen drog admiralen med hans selskab, som forbemeldt er, ligesom tilforn ad land og kom om aftenen ombord igen. Endnu henter vi vand.
Den 7. november 1670. Styrede admiralen vores underkøbmand
og fænrikken, styrmanden og hvad folk, som tilforn har været paa
Sankt Anthony, hen med baaden igen, med dem tagende de trende
sorte portugisere, (hvilke var, som forbemeldt er, af de fornemste,
men saa saa nøgne og stakkels ud som stoddere), og har hidtil været
ombord, paa det de noget desbedre kunne komme til rette med de
andre indvaanere, om hvad som de af dem ville bytte. Og har admiralen ladet forbyde, at ingen maatte handle noget med fornævnte indvaanere, paa det at frugter ej skulle blive for dyre. Det var
ondt for den fattige gemene mand, som havde en skilling at købe
for og gerne ville forse sig paa slig en svær rejse.
Om formiddagen kom de til landet, med dem tagende af drank
saasom spansk vin, øl, anisbrændevin, en god butelje fuld af hver
slags; siden skibstvebakker og hollandsk smør og ost dertil. Der de
traadte paa landet, mødte guvernøren dem hos sig havende fire andre sorte med assegajer' og poineter, 2 som annammede dem venligt
som tilforn. Guvernøren bød dem hjem med sig til hans hus, hvor
han /r7r/ sig lod traktere, af hvad de havde medbragt, saa længe det
varede. Da maaltidet var gjort, fulgte guvernøren med fænrikken og
de andre ned til stranden til baaden. Siden kom indvaanerne efter,
medtagende hvad som de havde at forhandle, og begyndte at bytte
med hverandre.
Imidlertid begyndte søen saa stærkt at brænde imod landet, at
vores baad drev for sit dræg og ragte paa vallen imod nogle smaa
stenklipper, hvor den stødte tvende huller i sig. Vores folk fik den
endelig med de sortes tilhjælp foruden videre skade slæbt op paa
landet. Tulpenborgs baad, som ogsaa var der om forferskning, tog
vores underkøbmand ind og bragte ham ombord til os. Hvilken
fortalte baadens ulykke. Hvorefter vi alle blev forskrækkede. De andre af vores folk, som var bleven hos baaden, gjorde dem et telt af
aarer og sejl og gjorde en stor ild for dem - og holdt saa vagt over
den søndrede baad med hvad varer, som de dem havde tilbyttet. De
havde lidet at æde, tog fire høns og flaaede skindet af dem, stak dem
paa en halvpike,3 stegte og bedryppede dem med lemonsaft imod ilden. Delte dem siden imellem dem 16, saa at en hver fik Y.. part til et
stykke tvebak. Ogsaa en drik vand dertil, som de sorte drog til dem
i lædersække, som tilforn sagt er. Guvernøren med nogle af de sorte, som ej havde byttet deres varer, de medhavde, blev ogsaa beliggende hos vore folk udi teltet. /17v/
Den 8. november 1670. Ordinerede admiralen Tulpenborgs baad

Langt kastepsyd.
Sandsynligvis dolke (jfr.
fransk »poignard«).
3 Lille lanseagtigt stikvåben.

1

2

Porto Prayo på Dt! Kapvt!Tdiske
Øt!T var m ofte brugt forfriskningsplads for ostindiefam-e på
vej ti/Asim. (KgL BibL, NkS,
2I68,folio).

•Hage!« betyder egl. hagl. Jan
Hage! betegner de menige
søfolk, der var talrige som haglkorn. Dee nogenlunde tilsvarende engelsk udtryk er Jack Tar,
som nærmest betyder søulk. På
dansk brugte man tidligere kælenavnet Jokum om marinere.
1

til at indtage vores tømmermænd og føre dem til Sankt Anthony at
reparere vores baad igen. Han styrede ogsaa nogle flere [af] Kompagniets knive til fænrikken om dem at forbytte med de sorte som
tilforn. Han gav en kniv for en høne, som kostede 4 skilling i Holland. Dog hvad høns, som blev tilbyttet, var ej for Jan Hagel' eller
den gemene mand. Ville de saa have noget, maatte de baade købe
og stjæle det.
Da baaden var nu fortømret, og de havde tilbyttet dem saa meget, som de kunne, arbejdede de med de sortes hjælp baaden til
stranden igen. Fænrikken, seende otte af de sorte stod og saa til og
ville intet hjælpe, ville han tvinge ham dertil med hug. Men den
sorte gjorde modværge, tog en sten og ville slaa til fænrikken med.
En af soldaterne sekunderede fænrikken, trak hans sabel ud og forjog den sorte. De andre det seende, havde de dem straks ved et hundrede personer tilsammensankede. Fænrikken fortalte guvernøren,
som var til stede, deres handel. Guvernøren sagde, fænrikken skulle
give sig tilfreds. Dem skulle ingen overlast vederfares. Tiltalte saa de
sorte, hvormed vores blev uden videre molestering. Der baaden nu
var flot, og hvad forferskning, som vores havde, var indtaget, ville
nogle af de sorte fare med ombord. Men fænrikken gjorde dem vis,
at han kom om en eller to dage igen at bytte varer med dem, paa
der han saaledes kunne blive dem kvit.
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Fænrikken holdt maaltid med guvernøren og fire af hans fornemste igen. Og der det var gjort, forærede han guvernøren en bogs
/i8r/ papir,' fire stokfisk og en liden daase med hvedemel. Hvilket
han annammede for en stor skænk og forærede fænrikken igen en
lædersæk fuld med tørre pisanger, (hvilket de bruger i stedet for
brød, som tilforn er meldt), og seks høns. Dermed tog fænrikken
afsked fra guvernøren, gik i baaden og stak fra landet. Befalede soldaterne at holde deres geværer færdige, om de sorte ville kaste efter
dem med sten, fordi han ej ville tage dem med. Da de var under
sejl, løsnede de deres geværer og lod dem saa staa og gabe, mens de
ville.
Samme dag var jeg og et andet parti liebhavere af vores skibsfolk
i land med skøjten' paa Sankt Vincent om til at fiske. Og formedelst skøjten havde ej tid at blive hos os, maatte vi gaa udi vand til
halsen. Bekom endda lidet nok; thi vi kunne ej føre garnet saa langt
udi dybet, som det behøvedes. EIiers var havet der fiskerigt nok.
Nogle af os gik per passa tempa3 et stykke vej ind udi landet og
overalt paa bjergene, hvor vi saa udi tusindtal de mange vilde bukke og geder, som sig paa samme ejland opholder. Vores admiral havde ofte styret soldater ud paa jage efter dem, men bekom ikkun ganske faa for hans eget taffel. Thi de var saa vilde som harer. EIiers er
de mesten alle røde og brune af kulør, stakkede4 og stride paa horn
ligesom raabukken. Indvaanerne paa Sankt Anthony kommer der
en eller to gange om aaret, naar de ved, at bukkene er paa deres fedeste. Fanger saa af dem og yder skindene til kongen af Portugal.
Der er og mangfoldig af vilde II8v/ æsler, hvoraf vores folk fangede
et. De er middelbar af størrelse og alle sammen blakkede graa paa
farven med en sort streg over manken og siden langs ned paa ryggen. Eilers vokser her intet til menneskenes ophold. Vi saa intet andet endsom nogle skarpe og skallede bjerge - intet træ, lidet eller
intet godt græs - men nok af coliquinter, 1 hvilke vokser langs ud
med jorden paa smaa ranker. Naar denne galdebeske frugt modnes,
bliver den gul, er fuld af smaa runde frø, god medicin. Udaf vilde
fugle saasom vandsnepper og andre, som sig ved søkanten opholder, var der overflødig. Mangfoldige af store landkrabber, hvilke
havde huller i jorden som klippehuler, men de er forgiftede. Godt
vand var der ej at bekomme uden I a 2 mils vej udi landet, hvor det
kommer løbende ned fra fra bjergene - men ubelejligt at hente. Vi
maatte derfor grave huller i jorden lidt fra søkanten og tog vort
vand derudi, og det var ganske brakt eller saltagtigt. Og naar det 2 a
3 dage havde ligget i tønderne, lugtede det som et aadsel. Tog hende alligevel til takke.
Samme dato gastererede6 admiralen vores skipper og købmand
paa de tvende skibe Nysenborg og Byrren. Holdt med en passiaring
og blev for godt eragcet med første bekvemme vind at gaa under sejl
vores forehavende rejse at befordre. Om eftermiddagen kom admi-

1 Et bestemt antal blanke papirark, fx 24 ark skrivepapir.
2 Skøjten var et lille buttet fartøj, en sværebygget båd med
næsten lodrette stævne og som
regel kun en enkel c pælemase
med et råsejl.
3 For tidsfordriv.
4 Korce.
s Planten cicrullus, en slægt af
græskarfamilien.
6 Holde gilde for, beværtede.

ralen ombord. Skibene kanonerede lystigt, da han drog fra og til
borde igen. Noget derefter blev vinden god, admiralen lod flaget
vaje og befalede at lette ankeret, hvilket straks blev efterkommet.
De andre tre skibe II9r/ fulgte os straks efter, stillende vores kurs
hen til Sankt Anthony om saaledes at imodsejle baaden. Om aftenen kom baade vores og Tulpenborgs baad os imod, sejlende fra
Sankt Anthony, fulde med frugt, og bragte vores derforuden en
okse med.
Den 9. november 1670. Blev gjort uddeling til skibene af ovenbemeldte frugt. Orangeæblerne var mest sure, dog meget fulde af
saft. En skøn forferskning paa slig en rejse.

Videre over Sydatlanten

Vagterne ombord var: Eftermiddagsvagt klokken Il-16, platfodsvagt 16-20, førstevagt 20-24,
hundevagt (eller andenvagt) 0004, dagvagt 04-08 og formiddagsvagt 08-12.
2 I stød, af og til.
3 Fornøjeligt.

1

Den IO. november 1670. Udi dagvagten' løsnede vi tvende stykker,
og svarede de andre skibe derpaa igen, hvilket var et tegn, at land
var formodendes.
Samme dato lidt op ad dagen fik vi de tvende insuler, nemlig 11lie de Fogo og Illie de May, udi sigte. Det første - Illie de Fogo eller
Fuogo, hvilket er Ild Ejland paa dansk - havde vi om styrbord. Og
er et højt land, snart til at se som Pico Canari, hvorpaa ligger et
bjerg, som brænder altid uden ophør. Om natten kan man det
bedst og langt se. Det andet var om bagbord. Er større, men ej saa
højt som Illie de Fogo. Disse tvende insuler er omtrent saa langt fra
hinanden beliggende som Sankt Vincent og Sankt Anthony. Og 11lie de May herved er IO a 12 mile fra Sankt Vincent. Illie de Bravo
lod vi og se ligge om bagbord.
Vi laa og drev her udi stille tæt under Illie de May. Satte derfor
skøjten ud at lodde omkring skibet og fornemme, om der var nogen grunde eller forborgne klipper, som kunne beskadige os, saa og
at bugsere os noget fra landet. Vi fangede her 3 a 4 store hajer. Den
ene havde 6 a 7 II9v/ levende unger udi sig saa store som store sild.
Vor overstyrmand tog hjernen af dem, hvilken er medicin. Vi skar
halerne af dem og kogte dem, paa det vi kunne faa nogen forandring udi livet. Ellers er det en meget ringe og ond spise. Tilmed saa
stander den en imod, formedelst han æder og hader mennesker.
Den 11. november 1670. Endnu den fornævnte lnsul de May i
sigte.
Den 14. november 1670. Hidtil mesten stille vejr. Den hele nat
lynild uden torden.
Den 15. november 1670. Nu begynder det udi stødetal2 haardt at
blæse med regn og lynild saa stærkt, som jeg det nogen tid havde
hørt. Men plaserligt3 var det til at se, hvorledes de store fisk spillede
udi havet. Op ad dagen tog stormen saa til, at vi maatte tage sejlene
ind. Vi var paa enden af de 9 grader.
Den 16. november 1670. Endnu torden med lynild med stor
hede. Været paa 8 grader norden [for] linien.
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Den 17. november 1670. Ragte de tvende skibe, nemlig Nysenborg og Byrren fra flaaden. I Den Spanske Sø har vi en temmelig
god tempereret luft, men derefter dag for dag mere og mere kommen i varmen - og lidet at drikke, saa at lysten mest forgaar.
Den 23. november 1670. Endnu hedt som tilforn. Været paa 6
grader.
Den 25. november 1670. Har liden, dog kontrær, vind, mest med
lynild og torden. V æret paa 4 grader.
Den 26. november 1670. Stærk kontrær vind.
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Nogle aftidens vigtige navigationsinstn,menter var kvadrant,
gradbuestok og ækvinoktialkompas. (Aubin).

1 Omløbende hæftig vind ledsaget af regn, som regel forholdsvis kortvarig.
2 Egl. lågkande, her rummål
på ca. 1,5 liter.

Den 28. november 1670. Torden og lynild. Været paa 3 grader.
Den 29. november 1670. Om natten lynild, dog uden torden og
regn. hor/ En ufordragelig hede og tørst maa vi arme mennesker
udstaa. Thi jo nærmere linien jo mere hede, besynderlig om natten.
Stille vejr. Været paa 2 grader.
Den 30. november 1670. Det andet glas udi dagvagten kom os
hastig en lille travat' paa, som tog tillige baade vores storemærsstang, storebramstang og krydsstang bort. Vejret kom, som det var
sluppen af en sæk, og holdt straks op igen. Vi var paa I grad.
Samme dato gjorde tømmermanden straks en anden storemærsstang færdig og fik den opsat og sejl gjort ved igen. Imod aftenen
kontrær vind. Tulpenborg har og med samme vind mistet sin storebramstang.
Den 1. december 1670. Fik vi baade bramstang og krydsstang
færdig og opsat igen.
Samme dato om natten passerede vi i Guds navn ækvatorlinien,
som er liggende fra Amsterdam omtrent 53 grader eller 795 tyske
mil. Og havde vi den ene dato 4 minutter norden linien og den anden ditto 21 minutter sønden linien. Hvorfor vi ej noksom kan
fuldtakke den gode Gud, at vi den saa snart passerede. Thi det hænder sig gemenlig, at skibene ligger her og driver med stille udi 8
dage, ja eller 3 a4 uger tillige, førend de den kan passere, og det udi
slig en usigelig hede, naar solen er paa sit højeste og i sin rette kraft.
Hvilket sker tvende gange om aaret, nemlig den 20. marts, naar den
kommer fra nord og gaar til syd, og den 23. september, da vandet
syd til nord løber. Hvilke tider, hov/ som er sagt, solen passerer linien og gør dag og nat lige lange over den ganske verden. Da stander den ret over deres hoved, som linien passerer eller derunder
boer, saa at dersom man sætter en pil ret overende, den ikke den
mindste skygge fra sig skal give. Tilmed hænder det sig og, at skibene trænger for vand, saa at en person maa behjælpe sig med 3 a 4
mutsjes vand om dagen, hvilket er omtrent [tom plads til mængdeangivelsen] efter vor danske maal eller maade, saa at et menneske
snart maa vansmægte. Naar det saa gaar til, ønsker mangt et hvedebrødsbarn, at han stod udi sin moders kælder eller i det mindste
udi vand til begge sine øren, at han kunne drikke saa meget, han
ville.
Samme dato fik vi til hver bakke, (hvortil er 7 mand), en flapken 1
eller IO mutsjes spansk vin, fordi vi var passeret linien. Hvilket er et
gammelt skibsbrug, naar nogen genvordig plads lykkeligt passeres,
da gives sligt af skibsøvrigheden til et lyst- og frydetegn.
Den 6. december 1670. Havde vi højden af øen Ascension, liggende paa [tom plads til positionen, som er 8 grader sydlig bredde,
nordvest for Sankt Helena], og laa det lige paa den venstre haand.
Hidtil haft god fortgang fra linien af. Det begynder at blive noget
køligere, formedelst solen viger fra os.
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Den 8. november 1670. Spillede nogle af vores soldater saavelsom
matroser et løgtspil' for admiralen helt plaserligt.
Den 12. november 1670. Havde vi højden af øen Sankt Helena,
liggende paa 167".i grad fra linien. hrr/
Den 13. december 1670. Passerede vi Abrolhos. Hvilket er et rev
fuldt med blinde klipper, som strækker sig 70 mile udi søen, liggende omtrent Brasilien paa 18 grader. Det er meget farligt for skibene,
som her forfalder ved nattetide. Her er bleven mangt et kosteligt
skib med folk med alt, saa at Det Nederlandske Ostindiske Kompagni har forordnet en almindelig bøn, som paa skibene skal bedes
- morgen og aften - fra den tid af, som de det er formodende, indtil de det samme er forbipasseret. Omtrent 3 a4 mile uden [for] revet kan skibene uden pericul2 gaa deres gang. Vi var det nærmere,
endsom vi tænkte, da vi det saa, og de kontrære vinde, som vi havde haft, havde dreven os imod den brasilianske kyst.
Den 14. december 1670. Havde vi solen korrekt staaende over vores hoved. Vores styrmænd kunne ingen højde faa samme dag.
Den 15. december 1670. Havde vi højden af de tvende øer Martin de Fago, eller Trinidade, og Maria Dagasta, 3 som er liggende paa
21½ grad - in mari S. Oceano Ætiopico 4 sub zona torrida5 - sydlig
bredde.
Den 19. december 1670. Ragte Tulpenborg fra os, og ved ej, hvad
kurs det har tagen.
Den 23. december 1670. Begyndte en stor storm med regn formænget, 6 som kontinuerede til den 27. ditto. Da blevet godt vejr,
dog temmelig køligt. V æret paa 30 grader.
Den 28. december 1670. Blev for den gemene mand slagtet tvende svin til forferskning. Men det gamle ordsprog /21v/ siger: Hvad
er det iblandt saa mange.
Samme dato havde vi højden af Kap det Gode Haab. Vinden
har været meget variabel og ustadig for os her, saa at den har vendt
sig ti gange paa en dag. Hvilket foraarsagede, at vi ej kunne holde
vor rette kurs, men var nogen hundrede mile forfalden imod Amerika.
Den 29. december 1670. Spillede samme fornævnte soldater og
matroser en komedie om Titus og Aron 7 igen for admiralen. Hvortil baade han og hans kæreste saavelsom de andre skibsofficerer
laante dem deres klæder og andet, hvad de havde fornøden at bruge. De klarede det helt vel, efter deres lejlighed, og gav vi andre,
som saa til, god fornøjelse. Det er godt til at fordrive melankoli med
paa slige lange rejser.
Anno 1671 den 1. januar. Om morgenen, førend dagen ankom,
blev alle vi, som var af militsen, kommanderet agter op ved kampagnen at give trende salver og skyde nytaar ind, vores admiral til
ære. Om aftenen gik nogle af vores folk om med stjernen. 8
Den 2. januar 1671. Godt, men koldt vejr og kontrær vind. Vi fik
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Komedie.
Fare, risiko.
3 Øer i Atlanten langt udenfor
Brasiliens kyst.
4 Det Ætiopiske Ocean var en
datidig betegnelse for havene øst
og vest for Afrika.
5 De varme egne mellem vendekredsene.
6 Blandet.
7 Sandsynligvis Shakespeares
srykke »Titus Andronicus«, skrevet 1593-1594, hvori figurerer helten Titus og den skurkagtige
mor, Aron.
8 Der var en gammel nytårsskik at klæde sig ud som de hellige tre konger og vandre om
med en lysende stjerne.
1

2

Der menes sandsynligvis, ae
rationerne blev reduceret fra 10
til 8 mucsjes (vel pr. bakke pr.
døgn}.
2 Udsvæven, vdlyscighed, liderlighed.
3 Bjerg vest for Kapstaden.
4 Lille ø ved Taffelbayen.
5 Søster.

1

i stedet for IO 81 mutsjes øl til rancon. Et svin slagtet for kahytten og
de syge. Om natten en haard regn.
Den 3. januar 1671. Fik vi først rancon af vand, nemlig 8 mutsjes
om dagen, hvormed vi bedre var fornøjede endsom med øllet; thi
det var fuldt med orme, tykt og raaddent. Hidtil haft om aftenen
stokfisk med smør dertil.
Den 4. og 5. januar 1671. Godt vejr og vind, saa at skibet fløj
igennem vandet som en pil af en bue. h2r/
Den 6. januar 1671. Om morgenen taaget vejr. Fik først rancon af
bomolie og vineddike i stedet for smør til brødet, nemlig hver
mand I mutsje olie og lige saa meget eddike for 8 dage.
Den 8. januar 1671. Om morgenen taaget vejr. Nu løber enhver
og ser ud efter land, som vi alle forlænges efter. Vi saa nogle tykke
skyer, som lod sig til syne, ligesom det havde været land, hvorfor vi
raabte land agter op. Vi sejlede et stort spær i stykker, som vi havde
udsat for paa bakken med en blinde paa til underlæsejl.
Den 9. januar 1671. Saa vi igen nogle tykke skyer, som længe stod
stille og bedrog baade vores udkigger og højbaadsmand, at de raabte land. Butteleren blev afsat og kastet i bøjen for hans debauchseren.1
Den IO. januar 1671. Om morgenen udi dagvagten fik vi landet
at se af Afrika, hvilket var Kap det Gode Haab. Om aftenen lod vi
vores anker falde imellem Løverumpen 3 og Robben Ejland, 4 formedelst at vinden var kontrær, det vi ej kunne vinde den rette havn,
som er lidt derfra.
Den 11. januar 1671. Om morgenen drog admiralen med hans
kæreste og hendes maseur,5 saavelsom og fænrikken, ad land. Og
blev der en korporal med 8 soldater kommanderet med ham til
hans oppasser at være. Da han drog fra borde, løsnede vi vores stykker, saavelsom ogsaa de andre trende skibe af vores flaade, som laa
inde paa den rette rhed, nemlig Tulpenborg, Nysenborg og Byrren.
/22v/ Hvoraf det første var kommen did samme dag, og de tvende
sidste for to dage siden. Der admiralen kom i land, løsnede de udi
fortet deres stykker rundtorn til velkomst. Ret udi middagsstunden
lettede vi anker i mening at komme ind paa rheden, men vinden
blæste straks kontrært fra bjergene, saa vi maatte lade det falde igen.
Om eftermiddagen fik vi forferskning ombord, nemlig 8 faar, 2 a 3
store kurve fulde med kaal og rødder. Vores folk med skøjten førte
4 af de hottentotter og landsens indvaanere med dem ombord,
hvorom skal tales, naar jeg træder til deres beskrivning.
Den 12. januar 1671. Bekom igen 8 stykker faar med kaal og rødder ligesom tilforn. Om aftenen kom os en hastig storm paa, saa at
vi drev for vores anker. Lod derfor det svære anker falde, hvorfor
skibet optømede.
Den 13. januar 1671. Lettede vi vores ankre og sejlede ind paa den
rette rhed, som de andre skibe laa. Da vi havde ladet vores anker fal-
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de igen, løsnede vi vores stykker, skibene og fortet til ære, hvorpaa
de os igen med lige mønt forvelkommede. Derefter drog skipperen
og købmanden med skøjten ad land.
Den 20. januar 1671. Lettede fornævnte trende skibe deres anker
og gik under sejl, deres rejse at befordre til Batavia.
Nota: vi maatte ligge og forvagte vores viceadmiral Sparendam,
hvorpaa kommanderede Robertus Padtbrughe,' overkøbmand,
hvilket skib vi ej havde set, siden den 20. oktober det ragte fra os.
h3rl

1 Født 1638; til Asien 1667;
overkøbmand på Ceylon; guvernør over Molukkerne 1676-1686;
repatrierede 1688.

Det tredie kapitel

Handler om Afrika, besynderlig de dele, som ved og omtrent Kap det
Gode Haab, er beliggende; min rejse derfra og til de Comorske eller Majors Insuler; en liden beskrivelse derom; siden hvad notabelt som paa rejsen er forefaldet indtil Colombo, hovedstaden paa Ceylon.

Bestemt.
Odde, næs, pynt.
3 Befalede.
4 Direkte oversat betyder der
spisepælen, altså den pæl, som
man fortøjer ved for at spise, eller det sted, hvor man lægger
ind for at proviantere.
5 Kafferland, Kaffernes land.
1

2.

Den 27. januar 1671. Om eftermiddagen efter at vi nu var forset
baade med brændeved og andet, hvad fornødent gjordes, og vores
syge havde forfrisket og forfersket dem paa land - og de sunde ombord - med 2 okser og 50 faar saavelsom kaal, rødder og andre
grønne urter, som dertil hører, hvilket os til den ende blev givet udi
de 16 dage, som vi laa der. Saa har admiralen ladet trommen røre og
udraabe, at enhver, som var ombord beshieden,' skulle forføje sig
fra landet og til skibet under straf som vedbør. Derefter tog han og
hans frue og andet selskab afsked fra kommandant Pieter Hackius
der paa stedet, som ham lod gelejde med tvende fændeler soldater
til hovedet2 ved stranden. Og efter han var kommen i skøjten, forærede han ham med trende salver af soldatesken, hvorunder stykkerne paa vallen spillede. Ombord kommende lod admiralen ham
igen betakke lige paa samme maade. Og h3v/ straks belastede3 at
lette ankeret om til at gaa under sejl. Men vinden blev kontrær, saa
vi maatte lade det falde igen.
Den 28. januar 1671. Om formiddagen lettede vi ankeret udi mening at gaa under sejl. Men vinden faldt kontrær, saa vi maatte lade
det falde igen til om eftermiddagen. Da føjede vinden sig for os,
hvorfor vi lettede det igen og gjorde sejl og tog søen udi Jesu navn.
- Gud vær selv vor leder, styrmand og kompas herefter som hidtil
og før os til Ceylon med beholden rejse for Kristi skyld, amen. Samme dag fik vores styrmænd og andre, som spiste agter paa skansen, først vand at drikke, som hidtil havde faaet faderlandsøl.
Det skal nu atter være tid at melde noget om fornævnte Kap det
Gode Haab eller Hovedet af et Godt Haab, hvilket er det aller
skønneste hoved eller udhuk sønden udi Afrika - og med rette
spijs-pællen4 imellem Ostindien og Europa - liggende paa 34 grader
20 minutter sydlig bredde udi det landskab Caffaria5 eller Costa de
Cafres og fra Amsterdam 2100 mile, fra England omtrent 6600 engelske mile, hvilket er saa meget som 2200 gemene hollandske mile,
fra Sankt Helena sydøst 600 slige, fra Store Java 1850 tyske mile og
fra Surat 1800.
Det har efterladt sig mange navne, som ved adskillige skrivere
samme landstrækning er paalagt, saasom Bay Soldania, Kap Oli-
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phant, Taffelbay, Stormhoved, Løven af Søen og andet sligt. Der
bliver adskillige mænd tilskreven, som det skulle have fundet, saasom Petrus Cavillanius, 1 Jacobus Canus,' Vasco da Gama, 3 h4r/
Barcholomæus Dias4 og slig, som kong Johan den Anden af Portugal i det aar 1497 dertil udsendt har. Hvoraf den sidste skal være den
principaleste, som dette fornævnte aar har opsejlet, og derfra vendt
tilbage igen ad Portugal, bemeldte hans herre og konge fortællende
sin rejse og vederfarende, og under andet i synderlighed om dette
sydligste og yderste hoved af den fordum tids bekendte verden, sigende at dette med rette burde at kaldes Stormhoved, formedelst
der altid storm og farlige vinde blæser. Hvorpaa kongen skulle
straks have svaret, det man skulle kalde det Kap det Gode Haab, til
henseende at han mod havde, at ingen skulle gøre ham noget herudi tilforn, eller om de rige skatter af Indien at umage sig, som dog
derefter af adskillige nationer er bekommen, og siden den tid har
det samme navn beholdt til paa denne dag.
Caffaria har dette navn bekommet af aarsag folkene der, de lever
foruden forstand eller guds tjeneste, og derfor caffres5 hedder - og
landet efter dem Caffaria eller Quefarie. Dette land har altid ene
udstrakt sig til den nordvestlige side, at begynde ved Kap Negro og
nordøst til Rio de Santo Spirito, og til syd havende Kap det Gode
Haab. Og lader det sig til syne, som derindi er begribende, en del af
Mataman, hvilket et besynderligt landskab er, hvor det land af Kap
Negro til den Tropicus Capricorni, (hvilket man Cimbebos kalder),
under sorterende er. Andre stiller til norden sin begyndelse til det
h4v/ bjergagtige Manæ, fra den vestre kyst ved den Tropicus Capricorni og derfra ad syden til Kap det Gode Haab, men derfra østen
hen intet videre.
De nyeste beskrivere overvejer, at ved sønden Zanguebar og Mataman eller Monomotapa ingen konge, men adskillige herrer regerer - alle sammen en facon og levned førende, sluttende det har været under det gemene navn af Caffaria, stillende grænserne deraf
imod nordøst ved Zanguebar og udi nordvest ad den Tropicus Capricorni. Og fremdeles Monomotapa, som fornævnt er, der indimellem, dog meget mere udi syden strakt og med Caffaria besluttet. Og følger de, der har Caffaria, Den Indiske Sø, udi østen Den
Ætiopiske Sø og udi vesten de sønden Kap det Gode Haab ad hver
andre kommer, sluttende den søndre del af Caffaria. 6 Disse lande,
som tilforn er sagt, er fordelt og sorterende under adskillige herrer
og fornemmelig de, der ligger imod Den Ætiopiske Sø imellem den
Tropicus Capricorni og Kap det Gode Haab.
Alle de lande er omringet med høje og kolde klipper, sommetider med sne bedækket, skarpe og ubeboede bjerge, som er de bjerge
Manæ, (hvilket er en god del mile fra søen), og adskillige mange andre, hvoraf Taffelbjerget og Løvebjerget er de navnkundigste.
Ellers er der imod vest en liden sø kaldet Gale, (hvilket skal være

Pedro da Covilha, portugisisk
rejsende, som fra 1487 rekognoscerede i Mellemøsten og Indien.
2
Diogo Cao, portugisisk opdagelsesrejsende, som 1483
trængte langt sydpå langs Afrikas
vestkyst.
3 Portugisisk søfarende, som
1498 fandt søvejen syd om Afrika til Indien.
4 Portugisisk opdagelsesrejsende, som kom til Kap det Gode
Håb 1486.
5 Kaffere.
6 Meningen her er ikke ganske
klar.
1

Kap det Gode Håb med skibe i
Taffelbugtm q21. Bjergene er
fra vmstre: Dj=kbjerget, Taf
fe/bjerget, Lovehovedet og Loverumpro. (Kgl Bibl, NkS, 2r68,
folio).

1

Flod.

det, der i landkortet kaldes Vabylacus), af hvilket det revier' Camissa af flyder. Rio Dolce eller Søde Revier skulle afkomme h5r/ udi
søen omtrent [ved] Kap Falso eller Det Falske Hoved, liggende øst
for Kap det Gode Haab, der det sit udløb i søen skulle have omtrent paa 34½ grad sydlig bredde. Men i det nye landkort bliver det
stillet, saa at det skulle udløbe i Rio de Plaato ved Kap Natal. Straks
ved er nok andre revierer, men ingen af mindre størrelse, og er liggende uden vores foretagende bekendte bestik, og videre om i øster.
Man skal ogsaa vide, at de lande ved Kap det Gode Haab, begyndende ved den havn Sankt Martin eller Sankt Helena omtrent
paa 32 grader og nogle minutter sydlig bredde og derfra langs ved
med kysten forbi Kap det Gode Haab udi øst til Mosselbayen, begribende noget mindre endsom 100 tyske mile.
Østen fra fornævnte Kap omtrent en halv mil fra fortet er et revier, som strækker sig 3 a4 mile ind udi landet og er salt. Derved er en
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stor sandbanke, hvorpaa findes ofte udi hedt og tørt vejr saa meget
skønt hvidt salt vokset eller tempereret af solen, saa at det findes et
spand' højt liggende, og man et helt skibs ladning deraf kunne bekomme. Ellers har landet mange skønne udflydende ferske bække,
som kommer afflydende fra bjergene og løber i søen og saaledes de
andre næste omliggende tørre bjerge befugter. Det er og forset med
stillestaaende vand.
Norden derfor er det langs søkanten klippeagtigt, dog østen derfra lidet eller intet; thi der er overalt skøn sandgrund. I synderlighed
er der en stor banke sønden ved Kap Anguilhas, der sig vel omtrent
h5v/ de 18 a 20 mile i søen udstrækker, og vel en 40 mile langs ved
kysten fra vest til øst, begyndende i vest ved Rio Dolce og endes i
øst ved Fischbayen eller der omtrent.
Dasen Ejland - eller Elisabeth kaldet - ligger paa 33 grader 40
minutter tvende mile fra det faste land, omtrent en mil udi sit ronde. 2 Derpaa er mange pingviner og søhunde.
Robben eller Cornelia Ejland ligger ungefær 5 mile syd fra Daschen Ejland for munden af Taffelbayen, omtrent en mil fra landet
der og nord for Kap. Det er udi sin runde henved 1½ mil eller stundegaaens.3 Kompagniet græsser deres faar, vel nogle hundrede, paa
disse ejlande og deler dem ud, naar skibene kommer til forferskning. Paa dette sidste er gemenlig mange banditter af Kompagniets
tjenere, som har gjort et eller andet utilbørligt, og nogle vel for en
ringe forseelse. Disse maa arbejde udi kæder og lænker hos de sorte
slaver, og sanke skølper'at brænde kalk af med hvad andet gement
arbejde, som Kompagniet har at gøre.
Videre kunne jeg vel antegne, saasom om Kap Falso eller Falske
Hoved, som tilforn er sagt, hvilket har sit navn bekommet af skibsfolkene, der kommer fra Indien, formedelst dette lader sig til syne,
naar det er klart vejr, lige som Kap det Gode Haab, saa at det mange har bedraget - saavelsom Saldanha, Kap Anguilas eller hovedet
af en naal, d'Vlees eller Kød Bay og andre slige. Hvilket jeg alt sammen har unødig eragtet herudi at indføre, men vil henvise den
fromme læser, (som sligt begærer), til landkortet, hvor han om det
og mere fanger contentement. 5 h6r/
Bayen eller havnen paa Kap det Gode Haab er meget bekvem for
alle skibe, som der kommer; thi man kan sætte tæt under landet til
paa 4 favne god sandgrund og kan være forsikret imod alle stormvinde og uvejr - uden alene for den nordvestenvind, hvilken kommer ret ind i havnen. Anno 1652 har hollænderne opbygget og først
funderet et lidet fort der, og maa engelskmanden saavelsom andre
nationer, der kommer, siden betale deres ankergrund som en anden
told. Sønden for det gamle blev begyndt at fortificeres paa et andet
nyt fort, som lod sig meget defensivere anse endsom det andet,
hvorom videre paa hjemrejsen skal tales.
Friborgerne, som er paa Kap, bor tæt ved et lidet fersk revier eller

1 Længdemål, så langt man kan
spænde med hånden fra tommelfinger til lillefinger, altså 6
tommer eller ca. 15 centimeter.
2
Omkreds.
3 Time(r)s gang. Man regnede
med at kunne vandre en mil i timen.
4 Muslingeskaller.
5 Finder tilfredshed, fornøjelse.

bæk, hvilken kommer løbende fra Taffelbjerget og i søen, hvorved
en liden skvatmølle' ligger. Det er et krystalklart vand, besynderlig
sødt og angenemt, mesten kontinuerligt svalt og nært flydende. Saa
at man har vand saa dybt som omtrent til knæene, hvilket bliver
ledt med render ned til hovedet eller [tom plads til ordet], saa at
skibsbaadene kan ligge derunder med deres tønder og andet - og
meget mageligt med en hast tage deres vand ind for rejsen.
Vi vil vende om til frimændene igen og bese den plads, som de
bygger paa nord for fortet, hvilket er ikkun en aaben flække bestaaende omtrent udi en 40 eller 50 huse, liggende tæt under Løvebjerget. Disse har deres borgmester ligesom udi en købstad; alligevel
maa de ingen negotie bruge med de varer, som Kompagniet handler med, uden de køber dem først af Kompagniet selv. h6v/ Ellers
er de fri for skatter og andre slige udgifter. Siden bor der vel folk
baade sønden og vesten fortet, men det er bønder og andre fattige
folk, som nærer dem af deres sædejord og haver.
Fremdeles er der mange hollændere, som er did flyttet fra Holland om dem der at nedsætte og ernære, hvilke har opsøgt jorden
her og der, som den var bekvem til at dyrke, og saa begyndte de,
som ej selv havde midler at sætte deres avling fort, at laane bæster til
ploven og korn til sæden med andet, hvad de fornødent har, af
Kompagniet. Hvilket dem og gerne alt dette fornævnte har krediteret, til de blev suffisante at betale med korn eller andre varer igen,
paa det de saaledes kunne faa landet besat og dyrket. Det velbemeldte Kompagni ejheller er mislykket, men vel effektueret. Besynderlig omtrent IO mile fra Kap ved et stort revier paa en plads, Hottentot Holland kaldet, hvor de nu er bleven saa stærke, at de der en
ny koloni har oprettet, og overflødig af hvede, rug, byg og havre
saavelsom vin, ost og smør nu om stunder til Kompagniet kan yde
og sælge, saa at den nu kan føde sig selv, hvor den tilforn maatte
have sin tilførsel af ris udaf Indien. Længere ind udi landet bor ingen hollændere af frygt for hottentotterne. Tilmed er landet og[saa]
ubekvem videre at bebo for kristne nationer.
Dette maa saaledes være nok sagt om europæerne, som bygger og
bor ved og omtrent Kap det Gode Haab. h7rl Vi ville nu begive os
til landsens frugtbarhed, luftens klimat, dyr og fugle af vilde og
tamme, saavelsom og bese afrikanernes eller indvaanernes natur,
egenskaber, gudsdyrkelse og levned.

Kaplandets beskaffenhed

I Lille vandmølle med vandret
liggende hjul.
2 Mirabeller.
3 Kvæder.

For det første, hvad landsens frugtbarhed er belangende ved og omtrent Kap, (thi dybt ind i landet vil jeg ej omtale), saa er det et godt
land at besaa med korn paa somme steder, som ovenbemeldt er;
desligeste og at beplante med adskillig frugt saasom æbler, pærer,
kastanjer, mandler, figner, abrikoser, spillinger, 2 vindruer, valnødder, zuepærer, 3 kirsebær og blommer.
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Af madurcer, som køkkenet behøver: hoved- og grønkaal, bønner, roer og mange slags rødder, agurker, løg, timian, salvie, rosmarin, persille, pisang,' vandmeloner, meloner, (hvilke trende sidste
slags er didførc fra Indien, som de første fra Europa), og meget
mere, som jeg ej altsammen kan opregne. Hvortil Kompagniet har
en overmaade skønt beplantet indmuret have ved Kap liggende,
hvor det søde 2 revier, som kommer fra Taffelbjerget (herforan annoteret) igennemløber. Hvilken have [er] meget profitabel for skibene,
som kommer og gaar ad Indien, til forfriskning - og plaisant for
liebhabere om til at bese. Den har under andet mange skønne og
grønne lysthuse, og kvartererne udi haven [er] meget ordenelige afdele med laurbærtræer og andre.
Derforuden har Kompagniet en have omtrent en stunds gaaen
fra fortet, De Rande Bos kaldet, hvorudi et skønt hus er bygget.
Hvilken er saa meget vel beplantet baade med træer (hvorunder et
parti unge frugtbærende ege) h?VI og madurter - men ej saa stor
som den første.
Nok en anden, De Winbergh kaldet, liggende tvende stunds, og
en ved Holtsbayen, trende stunds gaaende fra Kap. Udi de sidste er
mestenparten vindruer, meloner og vandmeloner.
Desligeste har frimanden og de kvalificerede af Kompagniets tjenere og[saa] mange skønne haver baade nær og langt fra fortet, som
i lige maade er beplantet hver efter sin formel.
Havet og reviererne giver overflødig fisk. Udi marken findes
overflødigt af vilde træer udi kløfterne af bjergene til brændeved,
hvorvel det falder noget langt at hente og derfor ræddelig dyrt.
For det andet, klimaet her er helt sundt og vel tempereret med
bekvem hede og kulde. Udi maanederne af maj og juni eller der
omtrent falder her en meget gruelig regn, som det var nedøset med
spande og saaledes opfylder alle revierer, at de lave lande staar over3
- gør dog ingen skade, men løber bort igen. Udi oktober, november
og december har man her daglig udi syd mange gruelige og uhyrlige stormvinde og saa koldt, som nordøstenvinden i Europa er.
Hvilket formedelst slig aarsag bjergene med sne og hagl bedækker,
som tilforn er omrørt. Ja, undertiden udi april, hvorfor her ogsaa
hele farligt er at ankomme i disse tider med skibene, saasom vinden
baade udi søen og paa landet turnerer. 4
For det tredie, angaaende dyr og fugle, som findes her til lands, saa
er der overflødig af fæ og faar, dog af en anden art endsom hos os.
Thi et parti af faarene har lange haler, som hænger ned til jorden,
nogle andre har dem kortere, men saa store h8r/ og tykke, at de vejer 8 aIO pund- og det aflutter fedt- hvorunder ofte smaa vogne eller ruller bliver lagt [for] at opholde dem fra jorden, hvilket foraarsager stor besværlighed for kreaturerne, naar deres natur dem vinder. 1
De falder ogsaa meget langbenede. Uld har de ikke meget, men flesten [er] stride paa haarene som gederne, dog skaldede og korte.
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Bananplanrer.
Med ferskvand.
3 Står under vand, oversvømmes.
4 Skifter, vender.
~ Når de vil parre sig.
1
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Bule, klump.
Områder.
3 Som regel betyder tegnet @
alen, men her sandsynligvis
pund.
4 Svcigaard skrev før Linncs arbejder om arterne og er ikke
særlig korrekt i så henseende, således fandtes i Afrika hverken
tigre, ulve, elsdyr, rensdyr eller
losser. Sveigaard benævner ofte
de fremmede dyr ligesom dem,
han havde kendt hjemme.
5 Hulepindsvin.
6 Stenæscler eller klippegrævlinger.
7 Sandsynligvis er der tale om
endnu et pattedyr, (selvom der
findes en rorskelignende fisk ved
navn steenbas).
8 Art af desmerdyr, også kaldet
moskuskat.
9 Overmande, voldtage.
10 Udstoppet.
II Noget af teksten er forsvundet ved indbindingen. Der tales
om skarver, agerhøns, rødgæs,
kysrsvømmefulge, ænder, havfugle, spurvefugle, sneppefugle,
endnu en gåscart, svaler samt
tretåede måger.
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Okserne og køerne falder her ligesom hos os, uden det de har en
stor bylt' oven paa deres manke og en kort bred hals.
Svin, høns, gæs, ænder og duer er ligesom udi Europa, hvorfra de
og er ført. Heste er der ogsaa, men kommer fra de indiske kvarterer.'
Kompagniet handler dem af fornævnte fæ og faar til af hottentotterne og har ikkun givet en ringe ting derfor i begyndelsen, saasom ½ a 1 @3 tobak for en fuldvoksen okse eller og saa meget værdi
af messingtraad, røde koraller, jern og staal. Og for et fedt faar: en
spand tobak - ogsaa advenant ligesom der kom mange skibe til.
Men nu er det dyrere. Kompagniet køber baade tobakken og de andre varer ind ved store kvantiteter udi Holland for godtkøb, saa at
deres forferskning til skibene koster dem ej meget. Men den omkostning, de har gjort paa fortifikationen og garnisonen aarligt at
underholde, kommer dem vel højt at stande, eftersom denne plads
ikke meget af sig selv opbringer.
Af vilde dyr er der og[saa] en stor mængde,4 saasom løver i hobetal; næsehorn, (som er et stort bæst, og saa god til at æde som en
okse); tigre; leoparder; h8v/ ulve; elefanter; isservarkens,5 udaf hvilke et en løve har ombragt med sine skarpe pinde, hvoraf skindene
paa Kap udi kommandørens sal ophænger til jærtegn. Steendasser; 6
steenbasser;7 sjakaler, hvilke er snart ligesom en ræv, men af grisebæst at skrige, meget skarp udaf lugt, saa at han søger og oplugter
aadslet før løven, hvorfor han og ham for sin spion holder. Els- og
rensdyr; hjorte; hinder; harer; kaniner; vilde æsler, som er meget
dejligt brogede; losser; civetkatte; 8 bavianer saa store, at en kan forkragte9 hottentotinden, om den hende alene i skoven attraperer.
Marekatte; aber; skovkatte; landskildpadder, de smukke er til tobaksdaaser. Søkøer meget store, (hvoraf skindet af en stod opfyldt'0
udi stalden ved min tid), som dem opholder inde udi landet ved
ferske revierer, hvor de gaar og græsser om dagen ligesom andet fæ,
og saa snart de noget ser eller hører, begiver de dem straks udi revieret igen og lader dem synke. Frimændene rejser IO a 12 mile ind
udi landet med okse og vogn, (thi heste er for dyre at holde for enhver der), om til at skyde dem, og naar de nogen fanger, kommer de
til Kap med dem og sælger kødet ud ligesom andet oksekød - dog
det er ej saa godt.
Af fugle, gæs, høns, ænder og kalkuner, hvilke først er didført,
schelfers, patrisser, rotgans, bergeender, slobber, sminter, tællinger,
snepper, kraganser, pilsterter [samt] ridefugle."
Og pingviner, hvilke er snart saa store som en gaas, har smaa tykke og stakkede hvide og sorte fjer paa livet, har smaa h9r/ vinger,
hvormed de ej kan flyve, men de kan fast løbe. De forlader ej deres
rede, uden de bliver slaget deraf, og med deres skarpe næb grueligt
fra dem bider. De unge er gode at æde, men de gamle er trannede,
formedelst de opholder dem saavel udi søen som paa landet.
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Strudsfugle, hvoraf jeg saa nogle omtrent trende maaneder gamle, hvilke var saa store som en gammel svane og meget højere; har
ikkun tvende tæer eller kløer paa hver fod, en meget lang hals og
bredt næb med store øjne. Naar de er fuldvoksne, har de dejlige sorte og hvide fjer, som saaledes bruges eller farves til plumager' paa
hattene. Og da er en [struds] højere endsom en karl og derhos
stærk, saa dersom han faar slag til et menneske med foden, kan den
slaa og støde arm eller ben i stykker derpaa. Fornævnte strudses æg
er gode at æde som hønseæg, saavelsom fuglen ogsaa selv. Deres æg
er ogsaa større, at der vel 30 a 35 styk hønseæg kan gaa udi et af
dem, (hvoraf jeg nogle formener at hjemføre).
[Endelig er der] paafugle, stillitser og mangfoldige af andre slags
og arter endsom her til lands.

Hottentotterne
For det fjerde og sidste om afrikanernes eller indvaanernes natur,
egenskaber, gudsdyrkelse og levned - vel at forstaa de, som bor ved
og omtrent Kap det Gode Haab, ved Taffelbayen eller skibshavnen
- da er de samme, hottentotter kaldet, middelbare af størrelse, magre paa legemet, gule af kulør ligesom mulatter eller javanesere, og
ved Vleesbayen eller Kødhavnen er de lidt mindre endsom de nede
h9v/ udi landet og brunrøde, dog den ene mere endsom den anden. Begge disse nationer er meget grumme udaf ansigt; thi et parti bestryger dem i ansigtet med farve, hvorved de søger dem sorte at
gøre, andre har deres hud igennemhakket eller brændt, hvorpaa de
ister eller andet fedt af dette, som de æder, stryger og besmører,
hvoraf en fegamente' ufordragelig stank fra dem kommer, saa at
man maa holde næsen til. Deres haar er sort, kort og krøllet ret ligesom ulden paa de engelske faar, naar de er nylig klippet og haarene
begynder at tage sine krøller igen, hvorudi de indvikler kouwers, 3
snæckehorne, 4 (som de opleder ved søkanten), eller og smaa stykker
rund messing og sætter det fast udi haaret (formedelst dets korthed)
med komøg og fedt - saavelsom beg og tjære, naar de det kan bekomme. De har platte indtrykte næser, store læber og øjne, lange
huller udi ørerne, hvorudi somme har hængende en snor af gemene
røde koraller, 3 a 4 lag om hinanden; om deres halse et parti snører
med runde messing- og kobbertingester ligesom koraller; om armene og fingrene messing- og kobberringe saavelsom og af elfenben.
Om deres lænder har de en smal rem med messing eller kobber beslagen, hvorpaa hænger en laadden lap, en spand bred og lang omtrent, enten udaf et vildt dyrs skind eller og af et faar - og nogle i
steden derfor en ræve- eller kattehale - med hvilket de bedækker
deres hemmeligheder baade mænd og kvinder. Benene har kvinderne bevundet /3or/ fra knæet til ankelquoden 1 enten med de smaa
tarme af faarene eller en slags rødder, som de ved dertil at opgrave.
Fra deres middelliv eller lænder er de klædt med et faareskind, som

Fjerbuske, hattepynt.
Hæfcig, voldsom.
3 Tænder.
4 Sneglehuse.
5 Ankelknuden.
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'fottentotter I672. Han er tilsy1elade11de menneskeæder, hun
,ver barnet bryst. (KgL BibL,
VkS, 388, kvarto}.

Leragtigc, bløde som ler.
Mindrebrødre, franciskanerbrødre.
3 Prydelse.
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2

slaas ned til knæene, og et andet over skuldrene, somme og et vundet om hovedet. Og naar det er hedt vejr, vender de den laadne side
af skindet ud, og naar det er koldt, vender de det ind igen. Mandfolkene har ikkun et af fornævnte skind over skuldrene, som slaar
ned til midt paa laarene, og siden intet videre uden en assegaj eller
og en kæp udi haanden med en ræve- eller katterumpe paa enden,
hvormed de aftørrer deres ansigt, naar de sveder. Disse skind, som
er deres klædedragt, bestryger og besmører de ligesaavel med fedt
som dem selv og vrider det saa længe imellem hænderne, indtil det
bliver lemigt,' saa er det nok værd for dem, og er det caros kaldet
paa deres maal. I steden for sko drager de nogle skindlapper under
fødderne, ligesom de minnebrødres 2 saaler, dog bredere formedelst
klippernes skarphed. Hvilket er al deres klædedragt og ganske sirat. 3
Dette folk er ellers udi alting ligesom ufornuftige bæster, undtaget den menneskelige natur og skikkelse, hvoraf sommetider en li-

den kendelse lader sig til syne, naar deres sind tilsammen kommer.
Ellers ved jeg ikke at give dem den titel: menneske; thi de lever
uden gud, uden bud, politien, ordinansen /3ov/ eller nogen øvrigheds undergivelse af prins eller konge, uden aleneste hver plads,
som de bor, har en kaptajn eller forganger, hvilken ikke med gemen
tilstemning er udkaaren, men ved sin egen gevalt slig myndighed
paa sig taget, indtil en strærkere kommer. De har ingen ingen forskel imellem søstre og brødre, mand eller kvinde; thi dette navn er
dem ubekendt. Dog holder de tilsammen som mand og kvinde.
Den dag, de sligt begynder paa, slagter de en okse, gør en stor ild
udi en kule et sted paa jorden, hugger oksen udi stykker og kaster
den ovenpaa branden med hud og haar, lægger en hoben sten ovenpaa, bedækker baade ilden og kødet tilsammen med jord og lader
det saa ligge og smorre' en stund 3 a 4 [nærmere betegnelse mangler]. Derefter tager de det op igen og sluger det saa i dem, ligesom
de tager det op af kulen. Og da har de haft stor umage og arbejde,
men gjort et kosteligt gæstebud paa deres vis. Derefter bliver brudgommen, (om han saa maa kaldes), vundet nogle af de raa tarme,
som var i oksen, omkring hans hals lige saa fulde med skarnet, som
de var kommen deraf, hvormed han maa gaa (og proncke 2) en vis
tid, som ham bliver paalagt af hendes og hans venner. Derefter, naar
tiden er forbi, saa kommer fornævnte venner tilsammen igen og tager tarmene af hans hals og opæder dem med hverandre. Bruden
bliver under andre ceremonier, som de bruger, hugget det yderste
led af hendes lillefinger, og det /31r/ for hver gang, hun gifter sig,
maa hun miste et led af hendes smaa fingre.
Slig lækkerbisken falder ikke for slør hver dag, som oven bemeldt
er. Men andre tider æder de løven og løven dem - ja, tager til takke
med hundene og falder an paa de døde bæster, hvor de dem finder,
æder det op med skind og skarn. Og naar sligt ej er for haanden,
søger de ved strandsiden om døde fisk; thi de levende ved de intet at
fange. Adskillige vilde rødder, skildpadder og fugleæg har de ogsaa
til deres spise. Deres lus gaar dem ikke heller forbi, hvoraf de finder
godt forraad udi deres laadne skind og derfor intet forlegen om forferskning. In summa: deres ganske væsen er bæstagtigt, saa at de ved
ikke deres egen fødsel at behjælpe eller tilse i ringeste maade, som det
sig burde, men slemmere endsom søer dermed omgaas, hvilket noksom kan observeres af forberørte uskikkelighed og levned. Dog disse, som tilholder paa Kap det Gode Haab eller der omtrent og daglig
omgaaes med hollænderne, de skal være lidt høfligere endsom de andre, hvorvel det ikkun er ganske lidt, som jeg har set; thi de kan dog
ikke lade at efterfølge deres forfædres skik og maner.
Denne nation er og meget belemret med deres tale, klukkende
som en kalkunsk hane, /31v/ (eller som de folk udi Tyskland ved Alperne gør, hvilket formedelst den haardhed af snevandet, de drikker, fanger kroppe, som helt formet og underligt er). Ja, klappende
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over deres ord, som en kan kneppe' med sin tommelfinger, saa at
deres mund gaar som en ratel, 2 og slaaende med deres tunge overlyd, hvorover og formedelst slig deres tale har man dem det navn givet: hottentot. Hvilket de dem og selv tilegner, synger alt dansende,
(for hvem det vil have). »Hottentot brockwa? Hottentot brockwa?«,
hvormed de vil sige: Giv hottentot et stykke brød. »Kakow, kakow«
er: sid ned. »Bou« er: okse, »Ba«: et faar, »Cori«: staal eller jern - og
saa fort.
De har ikke været meget begærlige til nogen handel med fremmede nationer i begyndelsen, men er helt vantro, utro og tyvagtige.
Linned eller uldent, spejle, bjælder eller andet sligt er intet hos dem
i agt, men jern, staal og lidt messing eller kobber - og [frem] for alt
meget begærlige efter tobak og brændevin.
Belangende deres boliger, da lever de meget armeligt dermed ligesom de arabiske; thi deres huse - eller bedre sagt hytter - kommer ikke nær til vores svinestier her at forligne. De er gjort af smaa
kæppe og rør paa skikkelse som en bageovn, hvorpaa er et lidet hul,
som et svin kan gaa igennem, derind de kryber paa hænder og fødder, bedækket med nogle maatter udaf bietsen3 /32r/ eller og med
skindene af bæsterne, som de æder. De bygger gemenlig under bjergene for vindens skyld, henved en 20 a 30 tilsammen, eller ligesom
de er mange til, hvorudi de ligger paa den bare jord foruden nogen
ting i verden uden aleneste de skind, som de har over dem. Sover
saaledes tilsammen baade mænd og kvinder og børn i store hobetal
med benene over hinanden - ligesom en hoben svin formedelst varmens skyld.
Videre hvad deres haandtering og foretagende er belangende, saa
øver de dem først lidt udi jagten og siden at gøre disse fornævnte
bietsmaatter til deres hytter. I det øvrige vogter de deres kvæg, rejser
dermed fra et sted til et andet, naar græsset er fortæret, som de har
været. Bryder saa hytterne af og lægger dem paa deres store trækokser, som de dertil har vænnet med et stykke træ, som har en krog
paa enden, hvilken de stikker igennem næsen af oksen og leder ham
saa derved som med en tømme.
Deres gevær er intet andet endsom en kæp omtrent 3 fod lang og
saa tyk som en finger med et stykke skarpt jern udi enden - som er
en slags af deres assegajer, (hvilket ogsaa er brugeligt hos indianerne,
men gjort paa en anden maner og bedre). Dermed ved de helt korrekt at skyde eller kaste, saavelsom og med sten, hvorpaa de er vel udlærte. Pil og bue findes og hos dem, naar de orloger4 /32v/ med deres
naboer; men for skyden er de alle meget bange, saavelsom og for vandet - frygter, at det skulle gøre dem nogen vaade. 5
I deres ungdom bliver dem en af deres testikler afbundet eller
skaaret, somme mene den højre andre den venstre, være sig om dem
derved fra andre at adskille eller om det fru Venus sig fra Pallas ikke
aftrækker. Jeg har set og følt dem og i lige maade ikkun den ene be-

fundet, dog hvilken det egentlig var, er mig forglemt. Men saasom
det mig forestaar var de den højre kvit. Kvindernes hemmelige dele
kan man og faa at se eller føle for et lidet stykke tobak eller brød,
hvem som det begærer.
Udi deres løben er de meget raske, saa at de kan opløbe en ung
okse, hvilken de fatter ved hornene eller den agterste fod, naar dem
lyster.
Ud af alt foregaaende kan man vel se og fornemme, at deres meste rigdom hidtil bestaar udi kvæg, skildpadder, strudsefjer og deres
æg. Andet har man endnu intet fornummet. Men langt inde udi
landet skal der bo andre nationer, hvilke under god forstand og religion redeligt skal leve; thi disse forbemeldte sorte strandløbere eller hottentotter skal kejseren af Monomotapa saasom ballinger'
have fordrevet og derfra har deres afkom, saa meget man kan fornemme.
Fremdeles for det sidste, hvad deres tro eller religion belanger, da
kan man intet udspørge /33r/ eller fornemme, at de har nogen tro,
langt mindre at gøre nogen guds tjeneste, (hvorfor man kalder dem
caffres, caferes eller queferis, ligesom deres land Quefrerid, som forhen er meldt), uden aleneste at de staar op om morgenen, tager hinanden ved hænderne, synger og springer og ser op til himlen, saa at
man kan presumere, at de dog nogen ringe videnskab maa have om
Gud. Da dem engang blev tilspurgt, hvad deres tro var, har de dog
svaret, at de troede paa den, som har skabt himlen, jorden og havet
- men ganske ingen videre besked om den sande levende Gud kunne give. Oh, ulyksalige mennesker baade i det timelige og evige,
hvis lige ikke mere findes under solens straaler.
Og dette maa saaledes nu være vidtløftigt nok handlet om Kap
det Gode Haab med dets indvaanere. Hvo, som er nysgerrigere kan
bese Hollands første Voagie, gjort anno 1595; Spilbergen Voyagie
1601; Pieter van de Kaarden og Matelieff Voyage 1608; Thomas
Herberts Sø- og Landrejse anno 1626 igennem Asien og Afrika; 2 og
mange andre.

Langs Sydøstafrika
Jeg vil befordre min rejses beskrivelse herfra og forbi de Majors ejlænder indtil det ejland Ceylon og imidlertid anse, hvad der er forefaldet.
Den 29. januar 1671. Var vi det faste land af Afrika alt ude af sigte.
Den 30. og 31. januar 1671. Vind, regn og kulingsvejr.
Den 5. februar 1671. Sejlede vi bij-de-wind. 3 Havde en stor
storm, saa at vi maatte tage alle vores /33v/ oversejl ind og stryge undersejlene paa halv mast. Vores storemærssejl og fokkebonet ragte i
stykker, saa vi maatte tage dem fra og sætte andre under igen. Baaden ragte gaaende, saa at vi havde nok at gøre, førend vi fik den
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Landsforviste, forbandede.
Herbert er nævne i note ved
2.7. oktober 1670. Desuden refereres sandsynligvis til Eerste shipvaert der Hollanders naar OostIndien, met 4 schepen onder't beleydt van Cornelis Houtman uyt
Texel t'zeyl ghegaen, Anno I595 ... ,
Amsterdam 1648;journal van de
voyagie ... uyt Zeelandt naer OostIndien, onder het beleydt van Jaris
van Spilbergen ... uitghevaren in
I60I-I604, Amsterdam u.å.; og
Cornelis Matelief. Historiale
ende ware beschryvinge vande reyse des admiraels Cornelis Matelief
de ionghe naer de Oost-lndien,
wtgetrocken in maya I605, Rotterdam 1608.
3 Bidevind, tæt til vinden.
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Baljning, lænsning.
2 Se den 16. oktober 1670.
3 Auktion.
4 Fordringshaveren.
5 Styrtregn, plaskregn.
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fastsurret igen. Søen slog saa haardt over skibet og ind under fordækket, at kisterne stod saa godt som og flød derudi, hvorover vi
havde nok at gøre med øsen og balien, 1 indtil vi fik vandet ud igen.
Vores galion blev ogsaa noget af bølgerne beskadiget. Vi havde samme dag forspring, hvilket sligt uvejr kauserede. Mod aftenen lagde
vejret sig lidt, at vi kunne hisse vores undersejl op igen, hvormed vi
holdt det saa natten over gaaende.
Den 8. februar 1671. Endnu temmelig kulingsagtigt, dog saa at vi
kunne føre vores mærssejl.
Den 9. februar 1671. Var det et ønskeligt vejr igen.
Den rr. februar 1671. Blev os afkortet af vores ranconvand tvende
mutsjes.
Den 12. februar 1671. Satte vi læsejl til igen og alt, hvad som
kunne drage. Vinden vest og vest-til-nord, vores kurs øst-sydøst og
øst-til-syd stillende.
Den 15. februar 1671. Om søndagen førend prædikenen holdtes,
faldt den samme matros overbord, (som tilforn faldt af fokkeraaen
paa de tvende andre1 ). Dog fik vi ham et stykke tov tilkastet, hvormed han reddede sig i skibet igen. Om middagen døde vores overtømmermand, som længe havde været syg. Og da aftenbønnen var
holdt, blev han efter gemen brug kastet overbord.
Den 16. februar 1671. Blev den dødes gods solgt til den /34r/
mestbydende paa aabenbar venditie. 3 Dermed har hollænderne en
meget skøn og redelig maner med, at saa snart nogen ved døden afgaar og efterlader sig ringe eller store midler, saa bliver det først rigtigt inventariseret og siden ved venditie solgt og gjort i penge, og
den afdødes arvinger godtgjort naarsomhelst eisheren 4 rigtigt bevis,
som det sig bør, fremviser.
Den 19. februar 1671. Havde det for vinden med en stor storm.
Vor fokkemærssejl blæste i stykker og mest bort i søen. Straks derefter slog vi et nyt under igen.
Den 20. februar 1671. Holdt admiralen passiaring med skibsofficererne, som dertil hørte, og blev for godt anset, at vi skulle gaa indenom imellem Madagaskar og det faste land Soffola forbi Mocambique til De Comoriske Ejlande.
Den 21. og 22. februar 1671. Har vi haft haarde variable vinde med
regn og lynild uden torden. Ja, ofte udi en stund 4, 5 a6 slags vinde.
Den 23. februar 1671. Sejlede vi vores læsejlsspir i stykker.
Den 26. februar 1671. Haardt vejr med regn, men varmt.
Den 28. februar 1671. Kontrær vind. Om aftenen en stor støbregn1 med torden og lynild. Nota: her var den nordenvind varm og
den søndenvind kølig.
Den r. marts 1671. Godt vejr og vind.
Den 2. marts 1671. En stærk regn med stor stille.
Den 3. marts 1671. Præsenterede vores fænrik mig fri at være for
arbejde og vagt paa skibet, formedelst jeg opvartede vores kom-

mandør udi hans sygdom. /34v/ Men jeg betakkede ham og forekskuserede mig, formedelst mine kammerater lettelig kunne have haft
fortrydelse derover.
Den 4. marts 1671. Nærved paa 31 grader. Vi saa igen den faste
kyst af Afrika. Tæt under landet, saa at vi kunne se røgen. Vi var for
meget nordlig forfaldet, hvorfor vi stak lige derfra igen ad Madagaskar. Samme dag fik vi en flapken vand paa manden igen til rancon.
Den 5. marts 1671. Om natten overkom os en forfærdelig storm
med regn, torden og lynild, hvorunder et stort tordenslag nedslog.
Det dundrede udi skibet, saa at alle de, som sov, vaagnede derved,
hvilket foraarsagede en stor forskrækkelse under os alle. Vi lod
straks visitere udi rummet' og se til pumperne, dog befandt [vi], at
Gud var os miskundeligere, endsom vi havde tænkt derudi. Vinden
faldt saa gruelig haardt an udi stødemaal, 2 ligesom den skulle have
taget bort alt det, som var oven paa skibet, hvorfor vi strøg vores
sejl. Det var en gren af en orkanvind, som sig her omtrent en gang
om aaret lader fornemme, hvilket sker, naar vinden af de fire verdenshjørner tilsammen kommer, og derfor hvad skibe, den i saa
maade attraperer, gemenligt ganske ruinerer og til grunde fører.
Den 6. marts 1671. Faldt nok en anden matros overbord, og formedelst en fiskeline, som slæbte efter skibet, hvoraf krogen fik [fat]
i hans klæder, blev han reddet, uanset at han ikke kunne svømme et
slag. Saa underlig hjælper Gud alle sine. Nu bliver uddelt øl til grøden igen.
Den 8. og 9. marts 1671. Været paa 29 grader 30 minutter ungefær /35r/ ved Punta de Piscaria. 3 Vi fornam her en svær strøm at løbe
imod nord, hvilken var os imod, og bliver der af de søfarende regnet, at den tager her omtrent sit løb for alvor den 17. dag af denne
maaned og kontinuerer indtil den 17. september, paa hvilken tid
den tager sit løb imod syd de andre seks maaneder. Vi saa landet
igen af Afrika, hvilket var grønt, fuldt med træer og buskadser saavelsom høje bjerge. Folk eller huse har vi intet set, men vel røg om
dagen og ilden om natten. Imod aftenen tog vi søen og sejlede det
af sigte.
Den IO. marts 1671. Om eftermiddagen begyndte teninerne eller
marsvinene udi tusindetal med hverandre at spille udi havet, hvilket
skibsfolkene holder for at være et tegn til storm og uvejr. Hastelig
om natten derefter kom os en stor storm paa med regn og mørkning, saa at vi hverken kunne se eller høre hverandre. Hvorover var
en stor tumult, førend vi fik alle sejlene indtaget - uden fokken,
som vi lod skibet løbe for. Men da stormen var haardest, holdt den
op igen.
Den 11. marts 1671. Befandt vores styrmænd, da de havde taget
højden, at stormen havde sat os henved tvende grader tilbage eller
overstyr igen med andre kontrære vinde, som vi meget har haft, siden vi gik fra Kap; og i saa maade, hvad vi med god vind har vun-
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Lastrummet.
Stødvis, kraftigt, men med
mellemrum.
3 På Afrikas sydøstkyst nær
vore dages Durban.
1

2

Styrekompas og pejlekompas,
begge i kardamk ophængning.
(Aubin).

Hurtig.
Øgruppen Bassas da India,
beliggende mellem Madagascar
og Mocambique.

1

2

det, med kontrære igen forloret. Hvilket gav os ringe mod til en
forspoedig1 rejse.
Den 16. marts 1671. Hidtil har vinden været kontrær; /35v/ men
nu begynder den efter ønske at opkule.
Den 17. marts 1671. Godt vejr og vind med regn beblandet.
Den 18. marts 1671. Vejr og vind ligesom tilforn. Om natten
hvert glas loddet, formedelst vi ej var langt fra Baixos dos India. 2
Den 19. marts 1671. Passerede vi fornævnte Baxos dos India, hvil-

ken vi lod ligge paa den højre haand. Dee er nogle klipper og forborgne koralsten, som ligger langt udi havet paa 21 grader 96 minutters sydlig bredde og [er] skibene hele farlige. (Saasom Ferdinando de Mendoza, en portugiser, med sit admiralskib anno 1585 der
sammesteds er blevet siddende og har ikkun sig selv med 12 andre
personer i sluppen eller skøjten ad Afrika salveret. Hvor han og af
indvaanerne eller cafferen er nøgen bleven udplyndret. Den store
baad har siden fulgt ham med 50 personer derudi. Det øvrige af folket, hvilke har været over 400, hvorunder var og kvindespersoner,
som alle ynkeligt er blevet fordruknet). Hvorfor hollænderne derefter, naar de sejlede ad Ostindien, ikke mere imellem Afrika og
denne insul henfarer eller passerer, men udmed den samme imod
øst henom den insul af hollænderne Sankt Mauritius, men tilforn
af Plinius' Cerne eller Sirne kaldet, hvilken de om bagbord lader
ligge. Dog nu besyndelig for nogle aar siden har hollænderne vovet
dem igen der imellem at passere, saavelsom og ved det store eller
Baixos de Santo Petro, eftersom den insul Madascar {eller Munds
Ejland som og lnsul de Santo Lourentso, paa hvilken dag det af de
portugisiske er fundet anno 1506 af Ptholomæus Menuthias, og tilforn hos Plinius Cerne kaldet) imod nordøst er liggende.
Fornævnte Baixos lod sig /36r/ se med stor brænding af søen omtrent ¼ mil fra os ret lige forude, hvorfor vi var lykkelige, formedelst
vi de samme om dagen forbiragte. Thi dersom det havde været ved
nattetide, var der ikke efter menneskelige domme kommet et menneske fra af os med livet. Vi havde ellers tilforordnet daglige morgen- og aftenbønner paa skibet, som blev brugt naarsomhelst, at vi
slige farlige pladser begyndte at nærme [os] eller forbipassere. Hvorfor Gud være lovet, som lod sig behage at efterkomme det, han tilforn havde lovet hos profeten Joel kapitel 2, hvor han siger: »og det
skal ske, at enhver, som paakalder Herrens navn, skal undkomme«.
Den 20. marts 1671: Været paa 19 grader 32 minutter. I dag passerede solen ækvarorlinien ad norden til.
Den 21. og 22. marts 1671. Passerede vi adskillige ejlande med
træer og buskadser paa om bagbord, hvorunder var Illi de Juan de
Nova. De andres navne var mesten ubekendte udi de gemene
søkort, af aarsag her ganske faa skibe hidtil er igennem kommet,
fordi mange insuler og sandrev her er beliggende. Undertiden havde vi storm med regn og lynild heromtrent.
Den 23 . marts 1671. Været paa den 15. grad. Vi saa Soghec, 1 kommende fra Bayen af Mocambique. Stille og varmt vejr, hvorover vi
daglig udi overflødighed af vand led stor nød for vand. Dog havde vi
haft nok vand, vi havde ikke lidt saa megen tørst udi vandet. 3
Den 26. marts 1671. Paa skærtorsdag' fik vi de Comoriske eller
Majors insuler1 udi sigte. Vinden var slap, at vi ej kunne opsejle landet om aftenen, hvorfor vi lagde det over ad søen igen. /36v/
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I Antik romersk forfatter, død
79, som skrev Natura/is historia
med omfattende geografiske afsnit.
2
Sted i Sudan.
3 Meningen er sandsynligvis, at
selv om de sej lede i masser af
havvand, manglede de drikkevand.
4 Der benyttes kalender i ny
stil (se note ved 8. november

1684).

5 Øgruppen Comorerne, liggende nordligst i Mocambiquekanalen.

Comorerne

1 Krydsen, holden gående for
små sejl.
2 Morer, negre, sorte; almindeligvis fællesbetegnelse for muhammedanere.
3 Tegner @ var en almindelig
forkortelse for alen (ca. 63 cm).
4 Bomuldsvarer.

Den 27. marts 1671. Paa langfredag morgen lagde vi det over igen til
den insul Don Juan de Castro, alias de Comorre, men af indvaanerne Gazazzie eller, som nogle vil, Angasize og Gasatzie kaldet. Vinden var slap og ud af landet, saa at vi ej kunne komme nær vallen,
som vi ønskede; satte derfor skøjten ud at bugsere os lidt. Imidlertid kom der nogle af de sorte med et lidet fartøj fra land udskibende imod os. Vi tænkte at bekomme nogen kundskab af dem om
gode havne eller ankergrunde, hvorfor vi lod et hvidt flag vaje [for]
dermed at bevise, at vi ingen fjender var. Men da de var os saa nær,
at vi kunne vel se hverandre, viftede vi til dem med vores hatte. De
sorte hunde det seende, blev de bange og skibede ad land igen saa
haardt, de kunne. Da vi saa laa og drev, loddede vi og havde en god
sandgrund med skølper paa 16 a18 favne. Bedre under vallen kommende, saa at vel kunne ses husene, loddede vi igen, men havde ingen grund. Tog derfor søen igen om natten.
Den 28. marts 1671. Styrede admiralen vores fænrik og understyrmand med skøjten ad land, vel munderet, at fornemme om
landsens lejlighed der med forferskning, ankergrund og andet. De
kom straks ombord igen og bragte os tidender, at der var overflødigt af allehaande levnedsmidler, hvormed indvaanerne var villige
at bytte med os imod andre varer. Men ankergrund var der ingensteds at bekomme foruden paa forbemeldte 16 a 18 favne, og at derved strækker sig et sandrev ud fra landet i søen med mange slemme
blinde klipper. Hvorfor vi holdt det saa gaaende med laveren1 til om
eftermiddagen, at vores skøjte hentede et af landets fartøjer ombord, (som en tid lang forgæves havde arbejdet efter os), hvorudi
var 6 sorte morianer, 2 hvoraf den ene var en /37r/ gammel mand,
som havde et stribet uldent klæde over sig, med et elfenbens paternoster om halsen og en krumsabel i haanden. De andre var nøgne
uden deres hemmeligheder. De medførte en ung buk, hvilken var
saa fed og udi alle maader velskikket, som jeg nogen tid havde set,
dernæst to høns og et parti klappers eller kokosnødder, med nogle
stykker coret eller skildpaddehorn, hvilke de forærede admiralen.
Vi ville gerne have haft nogen kundskab af dem, om der ingen
god havn eller ankergrund, (endsom det forbemeldt er), for os at
bekomme. Men vi kunne intet forstaa hverandre, formedelst de talte arabisk. De ville ingen vin eller brændevin drikke, men vel tobak.
Da admiralen fornam, vi kunne ved denne insul lidet eller intet udrette, lod han give dem 2 a 3 @3 grove kattuner, 4 3 a4 ark papir og
en gammel forrustet jerngjord (af en tønde) igen for deres skænk,
hvormed han lod dem drage deres vej - og paalagde styrmanden
om aftenen at stille vores kurs over til den anden nærliggende insul,
Mojali kaldet.
Den 29. marts 1671. Paaskedag om morgenen kom vi til fornævnte insul Mojali, liggende sydøst til syd omtrent 5 a 6 mile fra

71

Gasatzie. Vi lod formedelst stille vores anker falde omtrent ¼ mil fra
landet paa 14 favne sandgrund med skølp formænget. Admiralen
styrede straks vores fænrik og tredievagt med skøjten ad land at fornemme, hvad lejlighed der var paa denne insul for os med forferskning og andet at bekomme saavelsom om vand og brændeved, for
hvilket vi var højligt forlegne. De kom ombord igen ved aftenstide,
formedelst de /37V/ havde langt at ro, og forkyndte os gode tidender, nemlig at der var baade forferskning, vand og brændeved at bekomme, hvorover vi os glædede, uanset det var temmelig dyrt, hvad
man ville have. De medbragte en kalv, kostede en rigsdaler, som var
for folkene, og nogle høns, klappers og orangeæbler for kahytten.
Den 30. marts 1671. Om morgenen lettede vi ankeret og sejlede
nærmere ind under landet og det ferske revier, som vi skulle tage
vores vand, hvor vi lod vores anker dryppe omtrent et kanonskud
fra vallen. Kort tid efter kom de sorte med deres fartøj ombord og
førte os overflødighed af allehaande forferskning saasom geder,
høns, fisk, mælk og mange slags frugt. Derefter ved middagstide
blev vores understyrmand med 14 a 16 matroser, saavelsom nogle
soldater med deres gevær, styret ad land med baaden om til at hugge noget brændeved for os. Til hvilken ende admiralen lod forære
kongen af landet en krumsabel med lidt krudt og lod for at tage saa
meget ved og vand, som vi havde fornødent.
Den 31. marts 1671. Efter at den gemene mand nu hjerteligt havde forlængtes at bekomme saa meget frit vand, som han kunne
drikke udi denne gruelige hede, saa er vandfadet endelig sat aabent
i dag. Dog varede [det] ikke uden to dage, hvilken Jan Hagel noksom beklagede. Hvad aarsag vores overofficerer dertil har, maa de
vide.
Den 2. april 1671. Bad jeg med nogle andre af mine kammerater
vores officerer om licens at tage os en liden plaisir, saavelsom at forstaa os noget paa landet. Det os blev tilstaaet. Vi foer med baaden
ad land og spadserede op imod negeriet, som de sorte boede. Min
nysgerrighed /38r/ kunne ej tillade at blive hos de andre, som ville
følge landevejen, men drev mig ind udi busken' om alle de underlige vækster af træer og urter, saavelsom fremmed facon af allehaande
fugle, at se. Imidlertid møder mig en af de sorte med et parti vilde
figner, som var dejlige og røde af kulør, hvilke han præsenterede
mig til købs og viste med tegn, som han gjorde for mig, at de var
kostelige at æde. Jeg, som havde læst tilforn om deres træk, tænkte
vel, at det var bedrageri, tog derfor en af fignerne og ville trykke
ham den i munden, at han skulle smage dem først. Men den sorte
hund vægrede det. Saa tog jeg dem alle fra ham og trampede dem i
stykker med mine fødder og begyndte at true ham for hans præsentation. Det seende løb han fra mig ind ad busken igen.
Jeg fulgte mine kammerater efter og kom til dem udi et af negerierne, hvor vi besaa deres huse, husraad og andet, hvad de havde.
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Vildnisser.

Herskesyg, ond kvinde.
Joris van Spilbergen var i
1602 den første nederlænder,
som kom til Ceylon. Se også
bibliografisk note umiddelbare
inden 29. januar 1671.
3 Blanding.
4 Mor var datidens generelle
betegnelse for en muhammedaner.
5 Mumme er stærkt sødt øl.
I
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Hvilke var bygget af klappersgrene, sammenflettede udi hverandre,
hvorafbaade væggene og taget var gjort- meget smaat og svinagtigt
- saa at de saa godt som paa hænder og fødder kryber derudi. [De]
har aldeles ingen boskab eller videre sirat endsom et sengested med
nogle maatter derudi (i plads for sengeklæder), gjort af bietsen saavelsom af basten af forrige træer, og anden kost udi, hvormed deres
husraad har ende.
Paa gestalten er de store og føre folk, helt sorte og med langt
haar. De gaar ganske nøgne foruden deres hemmelige dele. Nogle
faa havde uldne kjortler /38v/ paa, som de dem tilbytter af europæerne her ankommer. De er jaloux over deres kvinder, hvoraf jeg
saa ikke uden en. Hun havde hendes bryster bedækket med fligen
af det klæde, som hun havde midt om livet - og udi andre maader
en slem sort Jesabel. 1
De er af naturen bedrageriske og falskagtige mennesker. Naar de
ser deres held, som Spilbergen klager udi sin Voyage anno 1601,1
hvor han er kommet der for landet at forfriske, har de udi førstningen annammet dem venligt og allehaande forferskning imod betaling ladet være følgagtig. Men paa sidstningen har de skælmagtigt
opholdt tvende skøjter og en baad med 28 mand udi, som var faret
ad land om en plaisir paa en søndag, hvor de ej andet havde at gøre.
Hvilket ingen aarsag var givet til uden aleneste det fornævnte: Jaris
van Spilbergen saasom admiral af dronningen paa landet var gæstebuden og ej komparerede. Og om de hedenske hunde havde slaaet
de fattige kristne ihjel eller ikke, var ham ubekendt, med mere derom er at læse udi samme hans Voyagie.
Hvad deres religion angaar, saa er den ligesom en formængning 3
af hedensk og muhammedansk, hvoraf den sidste sekt skal være den
største. Vi saa tvende af deres misigitter eller templer. Det ene var
ungefær 4 a 5 favne højt, udi sin firkant opmuret og plat ovenpaa,
foruden vinduer, med en hoben skillerum baade uden og inden
udi, hvad det skulle være uden begravelser for deres døde, kan jeg ej
vide. Udi muren var indmuret nogle postelinsfade, tallerkener og
runde kobberskaale til sirat og prydelse. Nær derved var nogle opmurede firkantede grave, et parti med nogle smaa firkantede sten
paa, hvorpaa var udhugget nogle bogstaver, hvilket vi presurnerede
enten at være morsk4 eller arabisk. /39r/ Somme var tilmurede
ovenudi med et lidet firkantet hul paa den ene ende. Straks derhos
stod et andet af skikkelse som et hus med tag af bemeldte klappersgrene paa, havde tvende skillerum og nogle firkantede aabne huller
udi muren. Vi saa ind ad døren og blev intet andet vaer endsom et
glas hænge paa facon som et mummeglas. 5 Om de det brugte at
brænde olie udi, ved jeg ikke. Siden laa der et parti af forbemeldte
slags maatter paa gulvet og siden ingenting videre. Deres præst blev
vaer, vi saa derind, hvorfor han slog ad os med haanden, at vi ikke
maatte se ind i denne deres hellighed, men viste os med tegn, at
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dette var deres tempel, som de faldt paa knæ og gjorde deres gudstjeneste og andre ceremonier udi. Hvormed vi forlod deres negeri
og vendte om til baaden igen, seende undervejs nok andre stykker
mur, men øde og forfalden.
Det er et overmaade skønt frugtbart ejland og meget plaisant.
Har overflødigt fæmon, 1 geder og høns, (heste eller svin saa jeg der
intet), af frugt noksommelig, saasom kokosnødder, orangeæbler,
appelsiner, figner, citroner, oliven, pisanger, tamerinder, 2 sukkerrith,l ris og adskilligt sligt med mere, som der kunne forplantes,
dersom indvaanerne havde forstand at dyrke jorden. Søen giver
overflødig fisk, hvoraf vores folk fangede med angel nogen stenbrasen, røde som blod og med gule finner. /39v/ Af fugle findes der i
hobetal, saasom paafugle, patriser, 4 quartels, 1 papegøjer, ring- og
turtelduer, store flagermus og mange flere slags.
Landet har og mange høje bjerge, hvorfra kommer nedflydende
adskillige bække og aaer, er fuldt med buskadser og træer, hvorunder nogle er saa store, at 5 a 6 mand næppelig kan omfavne et af
dem. De samme har ikkun stakket top og korte grene. De har delt
landet imellem dem, hvor enhver har sine plantager og fæ udi tøjr
paa det bekvemmeste. Dog ligger der nok udi vildbane. 6
Admiralen havde ordineret vores underkøbmand, imidlertid vi
laa der, at fare i land om dagen og tage med sig et parti ni.irenberger7
og andre varer, som han med de sorte kunne forbytte imod fæ og
frugt. Til hvilken ende han og havde opslaaet et telt under træerne
og den gemene mand forbudt intet at handle eller bytte med nogen
af indvaanerne, paa det at markedet ikke skulle bedærves. Vi fik en
okse, (hvilken alle har en stor byld paa manken), omtrent for I rigsdalers værdi; et godt ungnød8 for 2 a 3 sorthæftede knive, en gammel sabel eller økse; en buk for 2 knive eller 6 ark papir; 8 klappersnødder for et ark papir; omtrent hundrede lemoner for en synaal.
In summa: enten det var knive, synaale, smaa spejle, bjælder, papir,
gammelt kattun eller lærred, saa kunne man blive af med det for
dobbelt værdi - og for nogle aar siden endda bedre. Forferskningen
var dobbelt saa god her som paa Kap; thi vi bekom udi 5 dage, som
vi laa der, 14 stykker fæ, henved 40 geder og bukke, mælk og frugt
overflødigt nok, saavelsom et parti høns og fasaner for kahytten.
/4or/
Vores fænrik bragte en morsk kaptajn med sig ombord, hvilken
med sit fartøj laa for Mojali, kommende fra kongen af Ansvanni,9
om skat at indfordre; thi de har saa længe orloget med hverandre, at
Mojali er ragt under Ansvanni og havde forsøgt om at tale med admiralen saavelsom at bese skibet. Han var redelig af postyr, '0 ej saa
sort, som de andre, havde en rød kjortel med et hvidt tuliband"
paa, et par morske sko paa de bare fødder og en dolk eller kris paa
bæltet. Med sig havende 4 andre sorte, hver med en sabel i haanden
og en kris paa bæltet. Da han havde nu talt med admiralen, blev
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Kvæg.
Spiselig bælgfrugt.
3 Sukkerpalmens sago eller palmekål.
4 Agerhøns.
5 Vagrler.
6 Sandsynligvis menes, ar dette
land henlå uopdyrket.
7 Godtkøbskram, galanterivarer.
8 Ungkreatur.
9 En af Comorerne, se nedenI

2

for.
to Positur, !egernsholdning.
Turban.

II

Underofficer, ansvarlig for artilleriet.
2 Sandsynligvis menes enten et
gevær eller noget medicin.
3 Øverste dæk.
4 Friske, syrlige.
I

skipperen befalet at lade ham om udi skibet baade oven og neden,
siden ae lade hisse flaget op og skyde nogle kanonskud, at han saa
derpaa. Men da konstabelen' gav fyr, dukkede han sig ned af frygt
og holde for begge hans øren. Skipperen rejste ham op med haanden igen og viste ham, hvor langt kuglen kunne drage, hvorover
han sig meget forundrede, saavelsom over skibet, hvis lige han aldrig havde set. Han ville spendere drikkepenge paa skibsfolkene,
men sligt blev ham ej tilstedt. Bag paa skansen kommende købte
han en fissick 2 af vores købmand for 8 rigsdaler, som ej var 3 værd.
Imidlertid blev alt folket stiltiende befalet at gaa op paa overløbet. 3
Da han saa saa mange folk komme saa hastigt for en dag, tyktes
ham det en underlig sag at være. Skipperen forsikrede ham, at det
var ikke uden halvparten, og at de andre laa og sov. Dermed foer
han ad land med fænrikken igen, hvorfor der blev trende stykker
løsnet med skarpt. / 4ov/ De tvende skød til landet, at de kunne see
kuglen, og indvaanerne saaledes at lade høre og fornemme vores
magt, om de imod os nogen skælmeri havde i sinde.
Hvad sig disse Comorske eller Majors ejlande videre er belangende, da er de beliggende paa 12 grader 56 minutters sydlig bredde
mod den nordre ende af Madagascar. De er fem udi tal, har alle deres navne af den største, hvilken bliver Comoro kaldet, herforuden
af nogle Sanke Johan de Castro, (som før er meldt), Spirito Sancto,
Sankt Christophoro, Anguzeria og Mayotto.
1. Comoro er det højeste og bedste land, men besat med vanartede og blodgerrige mennesker.
2. Gasatie, Gasatzie, Gasisa eller Angasiza, som det saaledes differencligen kaldes, ligger paa 12 grader 17 minutter. Har saa lidt ferskvand, at det meste parti af indvaanerne maa drikke brakvand og de
store eller mægtige vandet af brakke4 kokosnødder. Og det, som
mere er at forundre sig over: kvæget, naar det kommer fra bjergene,
(hvoraf der ligger et meget højt og spidst), eller landet, som det har
græsset, saa løber det baade morgen og aften udi hobetal til den salte sø og drikker ligesom udi et fersk revier. Indvaanerne er ligesom
de fornævnte paa Comoro ondartede og forgiftig morderiske. Dette lille ejland har vel ti smaa konger, hvilke alle orloger imod hverandre, hvorfor enhver, som kommer der, maa vel se sig for. Det ligger omtrent 12 mile fra Ansvanni og har ingen havn foruden paa
den nordre side, hvor skibene kan ligge paa 25 a 30 favne, et kanonskud fra landet, hvorved er et rev, som med lavvande næppe en
skibsbaad kan overkomme. / 41r/
3. Mojali ligger paa højden af 12 grader 15 minutter, har længde fra
Kap 25 grader. Det har omtrent 60 engelske mile i sin omgang. Fra
Comoro ligger det øscligt henved 14 mile og fra Johanna eller Asvanni øst til syd omtrent 10 mile; fra Madagascar ligger det 50 mile; fra
Zucloa af den kyst Afrika 60 mile. [De] forrige kalder det Mohelia,
Moella og Molala, andre, som menes at have fundet det, Malilha el-
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Den bjergrige o Ansvanni havdt
en god ankerplads i bugten på
nordsiden af om, hvor man lå
halvandet bosseskud fra kysten.
(Valentyn bd. V.4

ler Onde Ejland, hvilket navn udi ingen del med dyden af dette land
overenskommer. At disse ejlandes navne saa mange og differente udi
bogstaveringen forefalder, foraarsager de adskillige nationer, som navigerer ad Indien og om forferskning disse insuler besøgende vorder,
hvilke dem da tid efter anden hver for sig har beskrevet.
4. Ansvanni, eller Johanna og Anzuami kaldet, ligger paa højden
af u grader 50 minutter sønden [for] linien. Har en temmelig god

1 Johannes Presbyter var en
sagnskikkelse, en kristen præstekonge, som mentes at leve i Indien eller Etiopien.
2 Overflødighed.
3 Sandsynligvis menes bast.
4 Indisk ord for ris, oftest i
form af uafskallet ris, (i Sydøstasien kaldet paddy).
5 Ambra.
6 Opium.
7 Se noter ved 2 7. oktober
1670 og 3. november 1670.

rhed eller havn ved den nordre ende for den sydlige monsun eller
vind og kan ligge der med store skibe paa 23 a 25 favne sandgrund
med faa klipper formænget. Ved den østre side er og en skøn havn,
hvor man paa 20, 23 a 30 favne for den nordlige monsun kan ligge.
Dette ejland har har fire store bemurede steder og 34 landsbyer, underholder muhamedansk tro, har mange misigitter og templer. Deres lærere er arabere, indvaanerne er et godartet folk og belevne
imod de fremmede. Kvindfolk maa der (ligesom udi Indien) ikke
ses. Har mange slaver og slavinder udaf Paaps-Jans-land,' Æthiopien, og Madagascar, hvilke de for en ringe ting køber / 41v/ og dermed landet dyrker og populerer - og ellers i andre maader velbetjent vorder. Landet er meget frugtbart, fuldt af skønne bække, som
kommer fra bjergene, hvor allehaande skøn frugt omtrent gror og
utallige mange kokustræer. [Landet] er fuldt med fugle og abundantie2 af fisk. Indvaanerne farer meget med deres skiberum, (hvilke med cairo3 i stedet for søm eller trænagler er syet tilsammen), i
den gode monsun til Madagascar efter ris, nellie, 4 ambergrijs 5 og
slaver, hvormed de da ad Arabien i Det Røde Hav løber, efter indiske kattunvarer og amphioen 6 at forhandle. Dette ejland har saa
længe orloget med Gasatzie og Mojali, at det paa det sidste har gjort
dem til tributarier og undersaatter.
5. Mayotto eller Meottis. Hvad dette ejland er angaaende, er mig
ubekendt. Jeg vil hermed henvise den gunstige læser til Pieter van
den Broeck hans Historische og Journaelsche antegninger, saavelsom Thomas Herberts (en engelskmand) hans Sø- og Landrejse,7
med andre som herudi med mig skal overenskomme.
Den 3. april 1671. Om morgenen, efter at vi havde taget saa meget vand og brændeved ind, som vi ville have, og udi alle maader vel
forfrisket, saa lettede vi vores anker og stillede vores kurs til det
ovenbemeldte ejland Ansvanni, hvor vi om middagen omtrent 2½
mile uden [for] den vestligste huk (eller hjørne) kom. Havde højde
af 12 grader 8 minutter. Vi pejlede den nordvestlige huk af Ansvanni øst fra os og vel saa nordlig, den østligste huk af Mojali sydsydvest ½ vestlig og den sydligste huk af Gasatzie vestnordvest. Vi styrede skøjten ud at lodde om god ankergrund mod landet; (thi vi ville og gerne have været paa dette ej land), men kunne ikke komme
om den / 42r/ nordvestre huk, formedelst vinden var os imod.
Holdt det dog saa gaaende med laveren natten over.

Videre mod Ceylon
Den 9. april 1671. Om morgenen [var] vinden endnu kontrær,
hvorfor admiralen med det brede raad resolverede at forlade fornævnte Ansvanni og befordre vores rejse. Skøjten blev indsat, og vi
tog søen, stillende vores kurs nord til øst og østnordøst. Kristus Jesus, vær du vores ledning og kompas herefter som hidtil.
Samme dato skød vores buttelersmath en tenin eller marsvin
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med en liden harpun. Den blev opskaaren, var sort udi kødet eller
fisken; thi den regnes at være begge parter. Af ryg og ribben [var
den] ligesom et andet svin, med en lang smal trude' eller kæft fuld
med smaatænder. Har et trindt hul ovenpaa hovedet, som det drog
sin aande igennem, (eftersom det levede noget derefter, at vi havde
fanget det). Vi havde vel taget et stykke deraf til takke, havde vi ikke
saa kort tid siden haft god forferskning. Men ellers er de trannede
og grove af kødet. Det er en af de snelleste2 fisk til at svømme, som
findes i havet.
Den II. april 1671. Været under den 3. grad. Hidtil avanceret med
god vind, men nu stille og usigelig hede.
Den 15. april 1671. Været paa 1. grad. Fik en stor regn og god vind
med en ønskelig fortgang, saa at vi samme nat for anden gang passerede ækvator eller middellinien. Det er en ring, hvilken man sig
indbilder saasom at dele verden i tvende dele, halvfemsindstyve grader fra hver pol liggende, der os ogsaa nordstjernen gik af sigte,
staaende paa enden af den lille bjørns hale. 3
Den 16. april 1671. Endnu god vind. Styrmændene befandt ved
højden af solen, at vi var allerede 30 minutter paa / 42v/ den første
grad norden [for] linien. Imod aftenen kom os et stort uvejr paa
med regn, hagl og mørkning, saa det var forfærdeligt til at se.
Den 30. april 1671. Om aftenen, da styrmændene pejlede solen,
saa vi et skib ret under solens undergang, hvorfor vi løsnede tvende
kanoner med skarpt, formedelst om det havde været et hollandsk
skib, at det da skulle komme til os, men saa intet til det siden.
Den I. maj 1671. Blev den gemene mands rancon af fransk brændevin forbedret (med en pimpelkien eller en sjettepart af et mutsje; et
mutsje er en fjerdepart af en hollandsk kande), formedelst skørbug,
vattersot og anden sygdom begyndte nu at grassere iblandt os. Dog
Gud hjalp, at det fik ingen overhaand. Det var at forundre sig over,
saa fuldt havet var med fisk, [tom plads] kaldet, hvilket udi tusindtal
bestormede skibet baade for og bag, hvoraf vi fangede en stor del med
angeler, hvorpaa var nogle hvide fjer fastbundet. Hvilket fisken bedrog, at den ej andet vidste, endsom at det var den flyvende fisk.
Den 2. maj 1671. Om aftenen blev skøjten sat ud og med trediestyrmanden sendt forud for skibet med en stor lygte derudi [for] at
lodde og fornemme, om der kunne være nogen brænding eller rev,
formedelst vi var nu stedse land formodende.
Den 3. maj 1671. Efter at vores butteler Jan Hendrickz Roben og
Altje Steens (en af vores frimænds søster) havde bekommet licens af
admiralen at gifte sig med hverandre, saa er de efter prædiken af vores domine (efter foregaaende trende proklamationer) tilsammen
giftet. Og derefter forlov givet at holde bryllup ved hans butleri 4
med skibsofficererne - dog tarveligt dem at traktere. / 43r/ Men
man kan vel tænke, han gik ikke til den slemmeste tønde.
Blev kokken med hans math vaer, som ragte udi klammeri med

Mund.
Hurtigste.
3 Stjernebilleder Lille Bjørn.
4 Forrådskammer.
1

2

1 Sandsynligvis menes ved
skibssiden.
2. Vrimler.
3 Som ovenfor nævnt.
4 Store tønder på ca. 400 lirer
hver.

hverandre, saa at kokkens mach beskyldte kokken, at han skulle
have bedrevet bouerij eller paa sodomitisk vis handlet med kokkedrengen. Hvorover kokken blev sluttet i jern bag ved kampagnen
med en soldat hos sig, som skulle holde vage, at der ingen kom til at
tale med ham. Hans dreng blev fasebundet under bordet' bag paa
skansen, at der ingen i lige maade kunne komme til ham. Vi var paa
8 grader 4 minutter nordlig bredde. Skøjten blev udsendt om natten for skibet ligesom tilforn.
Den 4. maj 1671. Blev de apprehenderede forhørt af skibsraadet
og derefter koksmachen sluttet i jern ligesaavel som de andre og sat
for sig selv udi galionen. Hvad ende eller udgang hermed, skal tiden
lære. Søen krieler1 igen af fisk, hos hollænderne greff kaldet. Skøjten udsendces ut supra. 3
Den 5. maj 1671. Om aftenen blev vores baad udsat ae sejle forud
for skibet om natten, formedelst det var bedre end at ro med skøjten. Nu holdes op med ærterne, og bliver der trende gange om dagen skaffet tørre grød, foruden noget dertil, og en rancon spansk
vin afslagen om ugen. Omtrent 3 glas udi den første vage blev baaden med trende varken4 udsendt at sejle for skibet, (hvilket varede
den hele nat), med sig havende rvende lygter, den ene anstukken,
den anden skulle de anstikke, naar de nogen grund eller brænding
blev vaer. Deslige blev der fire soldater kommanderet med deres gevær at give fyr, naar de noget / 43v/ i saa maade blev vaer. Vi havde
og en lygte udi vort blindemærs, paa det at baaden ej skulle vildes
fra skibet. Kokken med sin dreng blev frigivet, formedelst koksmachen kunne ej gøre bevislige det, som han dem havde forbeskyldc, hvorfor han blev siddende i galionen indtil videre.
Den 6. maj 1671. Om eftermiddagen døde en af vores skibskorporaler eller smede, hvis efterladte gods straks blev ført agterud og
invencariserec. Om aftenen skøjten indsat og baaden sendt forud
igen. Begyndte nu at ligge østligere endsom tilforn. Været paa 8
grader I2 minutter.
Den 7. maj 1671. Efter prædiken blev den døde efter skibsbrug
kastet overbord. Skøjten ud og baaden ind igen, fordi den var læk.
Admiralen lod udraabe, ae den, som først saa landet, skulle have 3
rigsdaler i penge og en kande spansk vin. Imod aftenen blev set land
af Maldiverne om bagbord. Dee var lange og flakt land. Udkiggen
fik sin betaling. Baaden kalfatret, udsat og forudstyret igen som før.
Den 8. maj 1671. Baaden indsat og bedre kalfatret. Om aftenen
ud igen og gjort sin forretning som tilforn. Admiralen byder endnu
den forbemeldce penge til den, som først kan se landet. Det er her
meget farligt ved disse maldiviske ejlande, af hvilke her er elleve
hundrede udi tal, smaa og store. Vi lod dem ligge om styrbord, har
ingen af dem set - foruden det, som herover bemeldt er.
Den 9. maj 1671. Om formiddagen blev der holde skibsret over
koksmathen for den ulovlige sag, han havde beskylde kokken og
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hans dreng med og ej kunne I44rl bevise. Hvorfor han blev tildømt
at erklære dem igen for hele skibsfolket, (som ved klokkelyd derfor
var forsamlet), slaa sig paa sin mund og sige, at han dem falskelig
havde beløjet, og siden at udstaa for masten 300 slag - saavelsom at
afsættes fra hans officie' og 14 gyldens gage til matros med 9 gylden
om maaneden. Hvormed den sag har en ende.
Den IO. maj 1671. Raabte udkiggen om morgenen: land! Men
det var abuijs.1 Regn og lynild og torden.
Den 11. maj 1671. Om morgenen saa vi landet af den faste kyst af
Ostindien eller India lntra Gangem, som er Kap Cumorij, og[saa]
Kap Comorin kaldet,3 hvilket er det yderste hoved af samme land.
Enhver af os glæder sig nu, at han snart skal forløses fra dette elendige skibslevned og faa foden paa fri landjord igen, besynderlig militsen. Om natten lod vi ankeret falde omtrent 2 hollandske mile
udi søen, formedelst vinden var kontrær af landet, at vi ej kunne
komme nærmere.
Den 12. maj 1671. Om morgenen, førend det dagedes, lettede vi
vores anker og gik til sejls. Vi passerede det sorte jantifske4 fort, Trisandure kaldet. Vinden var stille, saa at vi kun avancerede lidet. Vi
styrede vores chalup i land at advisere opperhovedet paa dette nederlandske kontor, Tucucorin, 5 hvem vi var - paa det han med tilbørlig reverens kunne tage imod vores admiral. Om eftermiddagen
kom vi med søvinden paa rheden udenfor ejlandet ved Tutucorin;
thi det var for grundt at løbe indenfor med store skibe. / 44v/
Vi løsnede straks II stykker, hvorpaa de i kontoret bad os være
velkommen med II igen. Vi takkede dem derfor med 7. Derefter
kom opperhovedet, hr. Lourens Pijl,6 med hans andenstemme,7
Rutgaarc de Heyde, 8 og deres fruer ombord, saavelsom et parti af de
fornemste sorte, som der boede og handlede med Kompagniet, at
forvelkomme vores admiral og med lykønskning til hans nye guvernement over Ceylon. Derefter holdt de dem lystige med hverandre,
indtil om aftenen de foer ad land igen.
Ellers kan jeg ikke noksom beskrive den store glæde, som var
iblandt os alle, som forbemeldt er. Enhver takkende den altsom
mægtigste Gud for beholden rejse hidtil, saavelsom ogsaa at man
kunne faa engang ende paa alle de viderværdigheder, som slig en
rejse medfører, bekomme saa meget vand, som man ville drikke, og
at militsen kunne komme fra de søfarende, imellem hvilke altid er
en stor antipati.
Imod aftenen kom de sorte ombord og førte os overflødigt af
frugt, høns, mælk, ost, fisk, ferske og saltede. Hvoraf enhver, som
havde penge, kunne købe og forfriske sig med.
Den 13. maj 1671. Drog vores admiral med hans kæreste, hendes
massiur og købmanden i land paa fornævnte kontor Tutucorin.
Med ham blev kommanderet en korporal og 12 oppassere. Stykkerne blev løsnet rundt om skibet, og vi militære gav trende salver, da
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Bestilling.
Fejltagelse.
3 Indiens sydspids.
4 Geneiver var betegnelsen for
hinduer, (medens man kaldte
muhammedanerne for morer).
5 Handelsstation, beliggende
sydligst på det indiske faseland.
6 Kom som hele ung til Asien
1654; karriere på Ceylon, bl.a.
kommandør i Jaffnapacnam
1673-1679 og direktør over Ceylon 1679-1692; død 1705.
7 Næstkommanderende.
8 Blev købmand 1667; kommandør i Jaffnapacnam 1679;
opperhoved i Tucucorin 1681.
1

2

Tomastet hukkert sejknde for sit
rtorsejl i frisk vind. (Aubin).

Hukkerten var et lille to- eller
tremastet fartøj med rundt gat
og fyldigt skrog og var tildels
rigget med råsejl.
2
På vestkysten af Ceylon.
3 Sammekogt ret, ruskomsnusk.
4 Beboerne på Indiens vestkyst, Malabarkysten.
I

han drog fra borde. Derefter blev hans gods indskibet udi en hukkert,' og vores fænrik med 13 soldater kommanderet dermed ad
Colombo. 2
Samme dato kom os ombord til forferskning 20 styk faar og 2
øksne med et parti grønne urter til puspas,3 hvilket kom den gemene mand tilpas.
Den 14. maj 1671. Kom os nok en anden hukkert ombord, som
skulle indtage et parti gods og vin og mumme at føre det til Colombo. Malabarerne4 kom nu / 45r/ ombord med adskillige slags
kattunvarer, som de solgte og byttede bort imod knive, spejle, naale etc.
Den 15. maj 1671. Om morgenen kom ordre ombord med en anden hukkert, at en korporal med 30 soldater skulle gøre sig færdige
at følge efter de forrige ad Ceylon til. Hvilket og straks skete.
Den 16. maj 1671. Fik vores kommandør ordre, at forføje sig med
os resterende 7 soldater over paa den hukkert dV!iegende Swaen,
81

Nederla11dsk speeljaght, e11 elega11t ogfomemt udsmykket lystjagt til små hurtige ti/re. (Aubi11).

som laa der til ankers og skulle indtage admiralen og fore ham med
hans familie ad Ceylon til. Om aftenen kom Hans Ædelhed os ombord, forselskabet med kontorets officerer, og derforuden 2 a 3
mansjouer' fulde med malabarer af de fornemste paa stedet. Da han
var kommet ombord, løsnede vort gamle skib Brederode 3 stykker,
hvorpaa vi svarede dem i hukkerten med eet. Siden, da de fremmede havde taget afsked fra ham, befalede han skipperen at lette ankeret og gaa under sejl. Da vi passerede Brederode, løsnede det II stykker, vi takkede dem med eet. Dermed gik vi vores kurs ad Ceylon til
i Guds navn.
Den 17. maj 1671. Paa pinsedag blev uddelt rancon til skibsfolkene efter kutyme. Iblandt andet fik vi orenbaarer2 og[saa] vores portion af ris raat eller ukogt, flæsk og kød til at æde og arrak3 til at
drikke i stedet for fransk brændevin. Men hvorledes det bekommer
et parti af os, ved Gud og vi selv. Underligt / 45v/ var det med os

Katamaraner; jfr. tamilsk
»kactumaram ,,, som betyder
sammenbundne træstammer.
2
»Orinbaar• betyder nærmest
en bolværksmatros, novice.
3 Indisk brændevin, brygget pii
ris og palmesaft.
r

1 Tjente længe som kaptajn på
:::eylon og Malabar; 1673-1675
kommandør i Galle; fra 1676 til
,in død 1678 guvernør på Kap
:let Gode Håb.
2. Blev 1681 kommandør i Jaffnapamam.
3 Lystjagt.
4 Født 1619; ansat som lærling
i VOC 1632; derpå udmærket
karriere; erobrede Ceylon fra
portugiserne 1658; guvernør over
Ceylon 1659-1662. og 16641672; generalguvernør i Baravia
1678-1681; repatrieret og død
1682.
5 Dubbeleje var et almindeligt
ord for en mønt på 2 sruyvere.
6 Visse provinsers sruyvere var
mindre værd end andres og gik

ud af brug sidst i 1600-rallet.
7 En parra var er vægtmål på
ca. 20 kilo.

orenbaarer, at vi blev søsyge paa hukkerten den tid, vi skulle sejle
over, og vi havde tilforn oversejlet saa mangen stolt sø og vidst intet
deraf.
Den 18. maj 1671. Om morgenen saa vi udi Jesu navn først det
ejland Ceylon, som vi saa længe havde forlængtes efter. Om eftermiddagen kom vi til ankers paa rheden for Colombo. Vi løsnede
trende stykker paa vores hukkert, hvorimod de svarede os af kastellet med tvende. Straks derefter kom hr. major Joan Bax1 og andenstemme Dominicus van Vorsten 1 ud med en speeljaghc3 at indhente admiralen. Og da han kom i land, mødte hans hr. fader, den
gamle Rijklof van Goens, 4 ham og undfangede ham med stor glæde; beviste ham overmaade stor reverens med æresporte, som var
oprettede for ham; og 2 a 3 kompagnier soldater, som blev stillet
med fulde gevær fra stranden og op til hans faders hus; trompeter,
trommer og andre indianske spil, som blev brugt for ham. Og da
han var hjemkommet med hans fader, gav soldaterne 3 salver. Derefter [blev] alle stykkerne paa volden rundt om kastellet og staden
løsnet.
Siden drog vores kommandør i land med os militære, som han
havde hos sig, og blev han af majoren forordnet at lægge sig med os
ved Galle-porten i kastellet, hvor vores andre folk ogsaa laa. Den
samme dag bekom hver af os 14 hollandske dobbelkies 5 og 1 let
stuyver6 til kostpenge for 2 uger - og en halv parringh7 ris, hvormed
vi skulle forsørge os. Men det varede ikke længe, førend at der var
mangt et hvedebrødsbarn, (hvoraf var mange fornemme I 46r/
mænds børn af Amsterdam og andre steder paa vort skib), som ønskede sig at være udi hans moders køkken igen.

Det fjerde kapitel

Giver til kende ved dag og dacum, hvad rejser jeg har gjort omkring det
skønne kanelland Ceylon; desligeste paa næsten alle de fornemste steder,
som findes ved søkanten, baade paa Coromandel og Malabar; saavelsom
paa nogle af de principalestc steder, der er liggende udi de berømmelige
landskaber Bengalen, Surat, Persien, Arabien og Java Major; med hvad annotitser, 1 som jeg har nødig eragtet derom at indføre.

r Vedtegnelser, bemærkninger.
2. Tale.
3 Fædrelandet i Europa.
4 Født 1641; startede i VOC
som assistent 1656; derpå karriere på Ceylon; guvernør i Colombo 1671; guvernør over Ceylon 1672.-1679; raad van Indie fra
1684; død 1687.
5 Malajisk ord for salve eller
smørelse.
6 Strid, rvist.

Den 20. maj 1671. Lod den gamle hr. admiral Rijklof van Goens
give ordre til vores fænrik, at han skulle marchere op for hans hus
med os orenbaarer udi vores fulde gevær. Og efter at vi var stillet for
ham, bad han os alle være velkomne og gjorde en oration 2 for os,
hvorudi han foreholdt os iblandt andet, at vi skulle komme den ed
i hu, som vi havde svoret de Ædle Herrer bewindthebbere i Patria, 3
[at] naar vi kom for vores fjende - enten de var kristne eller hedenske, af vores egen nation eller fremmede - under straf, som vedbør.
Siden formanede han os / 46v/ alvorligt, at vi for alting skulle vogte
os for den indiske drik saavelsom frugten og ej at maatte ligge ude
om natten [eller] under aaben himmel i dagen, førend at vi var blevet noget vant til klimaet der; thi ellers var der store sygdomme for
os at forvente. Da det var gjort, blev vi kommanderet ind i staden
paa pynten Concordia.
Den 23. maj 1671. Spenderede den unge hr. guvernør Rijklof van
Goens, 4 (som vi kom udi landet med), til velkomst for os orenbaarer et parti brød, flæsk, arrak, sukker og lemoner. De trende sidste
slags gjorde vi borrepots 5 af. Til befrielse for solens hede slog vi et
telt op af nogle skibssejl udi det grønne uden for kastellet og gjorde
os saa lystig med hverandre, at der kom mange tilbage med braadne
pander og fingre; thi de, som havde faaet nogen questi 6 med hverandre paa skibet, ville nu endelig klarere den regning her, som dem
inden skibsborde var forbudt. Men havde fiskalen maattet raade for
dem, havde han vel fortjent sig til et par støvler, men den herre,
som havde givet gæstebudet, holdt dem fri for hans tiltale.
Den 24. maj 1671. Blev vi kommanderet fra Concordia og igen til
Galle-porten i kastellet.
Den 25. maj 1671. Blev vi separeret fra hinanden og stukket under fremmede kompagnier - uden jeg (og 4 a 5 andre), som forblev
i kastellet under den unge hr. guvernørs kompagni og lagt paa pynten Rotterdam.
Den 8. juni 1671. Blev jeg kommanderet fra Rotterdam / 47r/ og
til Delft-porten og[saa] i kastellet.
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Den 9. juni 1671. Er jeg igen kommanderet fra fornævnte port og
i den unge herres vagt at være hans oppasser.

March fra Colombo til Jaffnapatnam
Den 6. juli 1671. Rejste velbemeldte hr. Rijklof van Goens den
Unge (ekstraordinært medlem af Raad van Indie og guvernør over
ejlandet Ceylon) med den opperkøbmand Robbertus Padtbrughe'
fra Colombo i henseende at gøre en tur eller runde omkring landet
- alle steder, forter og andre fastigheder at visitere - Kompagniets
2
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Se note ved 20. januar 1671.
Faste anlæg, især forsvarsan -

læg.

1 Indiske soldater eller
sømænd, eventuelc arbejdsmænd
eller kulier, oftest ceylonesere.
2 Asiatiske arbejdsfolk.
3 Eg!. tidsangivelse (time), men
brugt som længdemål, nemlig
den afstand man kan marschere
på en rime, nemlig omkring en
nederlandsk mil.
4 Timemarscher, så langt man
kan marschere på en rime.
5 Småbåde.
6 Malajisk ord for indhegning
eller hæk, men også brugt om
forsvarsværk eller felclejr.
7 Sydligst på Ceylon.
8 I »Appendix« skriver Sveigaard: •Ammelam er et singalesisk ord og betyder rasteplads.
Disse huse eller ammelammer
opbygges ved alfarvej, hvorudi
den rejsende kan hvile sig og
være befriet ved nat og dag for
solens hede og regn, desligeste
for elefanter og andre udyr«.
9 Byportens lukning.
10 Slået med bøssekolbe.
II Søofficer, som havde været
med til at erobre Ceylon fra portugiserne og derpå været kommandør i Galle fra 1660 ril sin
død 1673,
12 Boplads, landsby.
13 Havn med kompagnipakhus
for arrak.
14 Laurens Pie de Jonghe kom i
VOCs tjeneste 1658; direktør
over Coromandelkysren 16861698; fra 1693 raad van Indie;
død 1700.
15 Provinsguvernør, chef for er
dessavani (administrativt område på Ceylon).

bedste og landets defension imod fjendtlige anfald derved at sørge,
førend han forløste hans gamle hr. fader. Og blev der kommanderet
med ham fra Colombo: I fænrik, I sergeant, 2 korporaler og 18 oppassere, (af hvilket tal jeg var den ene), derforuden 1 løjtnant med et
kompagni paa 136 mand, foruden et parti sorte laskarer' og kulier. 2
Om aftenen kommet til Calkisen, som er 2½ uur3 eller stundsgaaende4 fra Colombo.
Den 7. juli 1671. Om morgenen rejst derfra og til Panteren, er 3
uur, hvor vi blev med thonnyer 5 sar over et fersk revier. Ved middagstide kom vi til det fort Calteren, og[saa] 3 uur. Her sattes vi
iligemaade over et fersk revier. Derfra til Mackon, 2 uur, hvor hollænderne har tilforn haft et pager. 6 Fra Mackon og til Barberien, 1
uur. Derfra til Allecan, 1 uur, hvilket er et vagtsted, som laa et parti
toupaser. Her endes den part af landet, som er resorterende under
/ 47V/ Colombo, og begyndte det igen, som hører til Galle.7 Vi marcherede her over en lang bro, som ligger over et fersk revier, fra Allecan og til det pager Bentote, hvor der laa 1 sergeant med 18 a 20
mand. Der logerede vi om natten.
Den 8. juli 1671. Fra Bentote til det ammelam, 8 Ammelam Gode
kaldet, 3 uur. Derfra til et andet ammelam, Heckede kaldet, 2 uur.
Fra Heckede til Gindere, 4 uur, hvor vi og med thonnyer blev sat
over et lidet revier. Fra Ginder til den stad Galle 2 uur, hvor vi kom
nogle faa oppassere med guvernøren om aftenen ret med portslutten.9
Den ro. juli 1671. Kom resten af de efterblevne oppassere i staden, hvilke straks blev raget udi arrest - og formedelst deres lange
absentie straffet med kulffuen. '0
Den 11. juli 1671. Efter at guvernøren havde beset staden og dens
fortifikation saavelsom forstærket hans kompagni, rejste vi fra Galle om eftermiddagen. Hr. kommandør Adriaan Roothaas" forselskabede guvernøren. Om aftenen kom vi til det alde 12 Belegam,
som er 5 uur.
Den 12. juli 1671. Marcherede fra Belegam ad Marure og [er] 5 uur.
Den 19. juli 1671. Da guvernøren (og hans raad) nu havde praktiserer om denne plads bedre og paa et belejligere sted (dog straks
derved) at fortificere, og han et parti folk ogsaa herfra med sig havde ladet udkommandere, slog tamburen march. Vi kom igennem et
alde, Donder kaldet, hvorudi staar et ammelam. Fra Donder til
bugten / 48r/ Galiet,' 3 som er 2 uur fra Mature, her holdt en korporal med 6 a 8 mand vagt. Ved et arrakhus [laa] skibet Brederode
(med et andet og en hukkert) at tage os ind. Efter at forbemeldte
kommandant fra Galle og hr. Lorens Pit, 14 dessave' 5 fra Mature,
havde gelejdet guvernøren ombord og der raget afsked fra ham, lettede vi vores anker og gik under sejl.
Den 20. juli 1671. Om aftenen lod vi ankeret falde af frygt, vi
skulle om natten sejle bugten d'Zout-Pan forbi.

Den 21. og 22. juli 1671. Har guvernøren været her i land (dog ej
med mere folk endsom os, hans oppassere) om til at erfare, om han
ikke kunne finde nogle salepander, som den candyske' konge (efter
beretning for ham) heromtrent skulle have. Dog vi fandt ingen.
Kerte2 derfor ombord igen.
Den 23. juli 1671. Lettede vi vores anker og gik til sejls fra bemeldte buge. Imod aftenen passerede vi det pager Sineklacedel. De
udi pageret løsnede et stykke, vi svarede dem med trende. Derefter
kom os en soldat ombord med et brev til guvernøren. Dee var meget stille, hvorfor vi lod ankeret falde.
Den 24. juli 1671. Om morgenen lettede vi det igen og kom om
eftermiddagen for Batecaloa3 til ankers uden for munden af revieren. Kommandøren Pieter d'Grauw, 4 som der kommanderede,
/ 48v/ kom os ombord ae farvelkomme vores guvernør, som og
straks faer ad land med ham, hos sig havende I sergeanc, 1 korporal
og 12 oppassere.
Den 25. juli 1671. Om morgenen tidlig drog vores fænrik med os
resterende oppassere i land - saavelsom og det øvrige folk, som var
paa det andet skib og hukkert.
Den 27. juli 1671. Efter at vi her saavelsom paa de andre seeder
var blevet forstærket, gav guvernøren ordre, ae vi skulle om aftenen
sættes over revieret og marchere forud til det alde Kacekripen, som
er I uur fra Batecaloa. Vi var 4 kompagnier blanke5 mand med omtrent 400 laskarer og saa et halve hundrede mand under guvernørens livkompagni.
Den 28. juli 1671. Om morgenen hele tidligt kom guvernøren,
kommandøren og opperkøbmanden Padcbrughe med en chalup
ansejlende. Efter at de var kommet til hest, marcherede vi og kom
ved middagstide til Sineklacedel, som er 7 uur fra Bacecaloa.
Den 29. juli 1671. Om morgenen rejste vi fra Sineklacedel til et
revier, som ligger 4½ uur derfra inde i land. Vandet var for højt, at
vi ej kunne komme derover, formedelst vi havde intet fartøj. Marcherede derfor omtrent½ uur tilbage igen til et alde [tom plads til
navnet], hvor folkene var bortløbet. Vi slog vores lejr der, men led
scor armod med roc 6 og regn, hunger og kummer.
Den 30. juli 1671. Blev den opperkøbmand Padcbrughe ordineret
af guvernøren, at han skulle fornemme, om vandet af fornævnte revier var faldet, saa at man kunne komme derover, eller og hvor det
havde / 49r/ sit udløb. Saa blev I korporal med os 7 musketerer
kommanderet med ham. Og da vi havde marcheret omtrent I stor
mil, befandt vi, at revieret havde sit løb ud i havet, og at vandet
endnu var lige højt. Drog saa tilbage igen til lejren og rapporterede
guvernøren det samme.
Den 31. juli 1671. Befalede guvernøren, ae vi skulle bryde op igen
og marchere til Sineklatedel, formedelst har var ingen levnedsmidler, som sagt er.
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Candy lå midt inde på Ceylon.
2. Vendte.
3 Midt på Ceylons østkyst.
4 Fra 1671 dessave over Colombo; 1674 kommandør i Trincomale; 1676 kommandø r i Galle;
død 1677.
5 Hvide.
6 Storm, dårlige vejr.
1

Ceylonesiske soldater på march
gennem jung/e,i med en lokal
fyrste z664. (Valentyn bd. V,z).

Den 2. august 1671. Drog vi fra Sineklatedel igen og til det alde
Caron, som er 2 uur. Der slog vi vores lejr om natten. Her var det
ogsaa usigelig fuldt af myg, at man ej kunne lukke et øje til for dem.
Den 3. august 1671. Om morgenen tidlig drog vi fra Caron og til
det revier, som her tilforn er omtalt. Vandet var da faldet, saa at vi
kunne gaa i vandet til over bæltestedet. Marcherede saa til et alde
[tom plads til navnet], som ligger 4 uur fra Caron, hvor vi hvilede,
til heden var noget ovre. Saa fort igen til et alde, som ligger straks
ved den pagode Trekolen og er 3 uur.
Den 4. august 1671. Om morgenen drog vi fra bemeldte alde,
marcherede 3 uur. Slog saa vores lejr udi en skov ved et lidet kær,
hvor vi næppe kunne bekomme saa meget vand, som vi kunne koge
vores ris udi; thi der var ikkun smaa huller af elefanttrin her og der
udi kæret, hvorudi lidet vand var - ligesom hestepis og fuldt med
elefantmøg. / 49v/ Da heden var ovre, derfra igen, og om aftenen til
et alde, Regam kaldet, og 4 uur gaaet fra det sted, som vi hvilede.
Undervejs led vi stor tørst og hede. Ved dette alde er ej heller andet
at bekomme endsom armod.

Den 6. august 1671. Marcherede derfra og tilbage igen til det
samme alde, som vi tilforn var kommet fra.
Den 7. august 1671. Døde en af vores oppassere ved navn Davidt
de Beer van Brussel. Vi begravede ham straks der udi en liden kule
i sandet og lagde nogle torne ovenpaa graven, fordi at sjakalerne
ikke skulle opgrave ham. Derefter marcherede vi derfra igen og til
et andet alde [tom plads til navnet], som laa 5 uur derfra, hvor vi
slog vores lejr uden ved et stort vandkær om natten.
Den 8. august 1671. Lod guvernøren for sig fordre alle de sorte,
som boede (og var til stede) udi fornævnte alde, hvoraf den halve
part holdt med kongen af Candy og den anden halve part med
Kompagniet. Det første parti, som havde ombragt nogle af Kompagniets laskarer, befalede han at binde hænder og fødder paa og
lægge dem saa i solen; men de principaleste for mordet var rømt
bort førend vores ankomst. Befalede derfor laskarerne at udplyndre
deres alde og stikke ild derpaa. Siden marcherede vi derfra og medførte de fangne mænd, kvinder og børn og slog vores lejr om aftenen udi en skov 3 uur fra deres alde.
Den 9. august 1671. Vel betids marcherede [vi] igen og kom ved
middagstide til et alde, Samander kaldet, hvilket /5or/ laa omtrent 6
uur fra de modvilliges alde, vi stak i brand. Kompagniet har haft et
pager her, men [er] nu ødelagt. Da heden var ovre, og vi havde styrket legemet med en mundfuld ris og en drik vand, blev trommen
rørt igen. Om aftenen kommet til et fersk revier. Der slog vi vores
lejr ud med en skov.
Den IO. august 1671. Drog vi tidligt derfra og blev af de sorte
med thonnyer sat over fornævnte revier. Marcherede saa omtrent 5
uur, førend vi kom til det revier, som løber af landet og Batecaloa
forbi, hvor der laa 3 a 4 baade, som skulle tage os ind. Om aftenen
kommet til Batecaloa, hvor fangerne blev slaaet i lænker om med de
andre Kompagniets livegent at arbejde deres levetid.
Den 18. august 1671. Efter at guvernøren havde gjort anstalt om
fortifikationen og andet - saavelsom ogsaa ordineret nogle hukkerter, som med viktualier, krudt og lod skulle følge med os langs ud
med landet at sekundere os dermed, naar vi kom i fjendernes land,
om fornødent gjordes - saa blev vi med 3 a4 baade om eftermiddagen ført over et salt revier og kom siden til et alde [tom plads til
navnet], hvor vi tog natlejr 3 uur fra Batecaloa.
Den 19. august 1671. Om morgenen tidlig derfra igen og om
middagen kommet til et alde, Naturæ, som er 3 uur. Samme alde
stod øde; thi indvaanerne var rømt og alle brøndene fyldt, paa det
vi ej skulle bekomme vand. Derfor blev nogle /5ov/ laskarer udstyret i skoven at lede efter et vandsted, og da det var fundet, marcherede vi derhen og slog vores lejr derved om natten.
Den 20. august 1671. Om morgenen derfra og til Fendelose by, 2
uur, hvor vi hvilede heden over. Her kogte vi vores ris ved lutter ka-
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/11dfodte med deres p11steror og
frygtede giftige pik. (Nimhof).

1
2

Forude.
Kokosnøddeskal.

neltræ med bark og alt, hvilket gav en angenem røg fra sig. Men
hvo, der ville have vand, maatte grave sig kuler udi sandet. Hukkerterne, som før er melde, laa her til ankers og ventede efter os. Da
guvernøren havde spise, drog han og Padtbrughe ud paa fornævnte
hukkerter, [men] kom straks i land igen og bragte med dem r tønde
(eller anker) med krudt og et parti brød, som blev uddelt under folket; thi der var r a2 dages rejse forhaande, 1 som lidet eller intet vand
for os var at bekomme at koge risen udi. Da enhver havde faaet sin
portion af brødet og forset sig med en klappers-dop 2 vand, blev vi
om eftermiddagen med baade fra hukkerten sat over et salt revier.
Marcherede siden langs ud med stranden over mange slemme
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salte revierer udi vand til knæene og sommetider højere. Da vi saaledes 2 a 3 stundsgaaende havde marcheret, gjorde nogle af vores Iaskarer, som her var bekendte, guvernøren viis, at her omtrent inde i
landet var en fersk tank,' hvorfor vi gjorde os stor umage at finde
den, men fandt paa det sidste passagen af de sorte for os at være tilhugget. Og da folkene mestendels var udmattede, befalede guvernøren at vende om igen til stranden. Der kommende blev 5 a6 musketerer kommanderet at løsne deres musketter, paa det at hukkerterne /51r/ ikke skulle sejle os forbi, men der omtrent komme til ankers, som de hørte skuddene fra, til hvilken ende de os svarede os
igen med et kanonskud. Hvorfor vi tog ind i skoven igen, fandt der
en slet' grøn plads, hvor vi slog vores lejr ved midnatstide - foruden
enten æde eller drikke.
Den 21. august 1671. Om morgenen tidlig derfra igen og kom
ved middagstide til en brønd og fersk tank, 2 a 3 uur fra, som vi laa
om natten. Der blev straks sat skildvagt ved brønden. Indtil guvernøren havde faaet saa meget deraf, som han ville, Jan Hage! kunne
ikke have taalmodighed saa længe at bie efter det gode vand, men
løb udi tanken, øste med hatte, potter og andet, hvad de havde, slog
det saa i sig, som det havde været sødmælk, uanset vandet var ikkun
lidet og ganske skident udaf elefanter og andre dyr, som gemenlig
for hedens skyld ligger og søler sig derudi. Guvernøren, det seende,
lod han og sætte skildvagt derved, paa det at folket ikke skulle fordærve sig selv paa alt det skidne vand, som de drak i dem. Hvorvel
der var mange, som indbyrdes murmerede derover, (men de slog
knæp i deres lomme). Da nu vandet baade udi brønden og tanken
havde sat sig, og man fik orlov at tage deraf, reves vi derom, og
mange bekom næppe saa meget, som de kunne koge deres ris med.
Om eftermiddagen tog vi paa marchen igen og slog vores lejr om
aftenen omtrent 4 uur derfra ved stranden udi sandet, hvor vi igen
maatte grave efter vand til vores fornødenhed, hvilket var baade
brak og salpeterrigt. /51v/
Den 22. august 1671. Langt før dagen marcherede vi fort igen alt
langs stranden. Som det nu begyndte at dages, og vi kom en udhuk
af landet forbi, skød de sorte trende pile bag ind udi vores trop gjorde dog ingen skade. Vi holdt stille, og guvernøren befalede, at de
trende agterste geledder skulle give salve ret ind i buskene, som pilene var kommet fra. Da det var gjort, fornam vi intet mere til noget.
Marcherede derfor fort igen. Imidlertid ville guvernøren lade fornemme, om her ingen aldeer var omtrent, (som dog ej var formodende), befalede derfor aratien, 3 at han med et parti laskarer skulle
inkvirere omtrent en halv mils vej udi skoven, om der ingen var at
finde, som de sorte kunne bo udi, der os saaledes havde begegnet. 4
Vi tøvede saa længe ved stranden. Lidt derefter kom aratien igen og
budskabede guvernøren, at han havde fundet et alde straks derved.
Saa blev trommen rørt og enhver befalet at passe paa sit gevær.
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1 Ferskvandsbassin, ofte i form
af udgravet eller kunstigt opstemmet sø.
2
Flad.
3 Officer med kommando over
et kompagni laskarer.
4 Mødt, modtaget.

