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''Men hvad andet kommer omsider ud af ald 

min Bestræbelse, end disse saa underda

nige, som ringe Blade, der røbe samme 

Eentoldighed hos mig, som hos Noæ Due, 

der efter lang Flagren pas. Van<jlet, med

bringer et Blad, i Tanke den giorde me

get Vel, og Noa, som en retsindig Mand, 

tarikte det samme; 'Ihi lad v-:ere hand ik

ke kunde viide, hvad I.and Duen havde 

seet, saa kunde hand dog temmelig nær 

slutte deraf, at dan maa tte have seet 

Land: Hvorudi ieg haaber at være mee

re efterrettelig." 

(Hans Høyer) 
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FORORD. 

Der har lige siden det 18. århundrede været almindelig enighed om, 

hvor bet;rdningatu.ldt et roretagende Asiatisk Kompagni var, og siden har 

torakellige tortatter• beskærtiget sig med dets Økonomiske forhold. 

Man kompagniets arkiT tr•brder også en enestående god mulighed for 

at undersøge, hTOrdan økibene sejlede, og hvordan forholdene var ombord. 

UoTertrutrent er arkivet iklce blot etter danske begreber, fordi næsten 

ingen 11Ddre kilder er bnarede, øo11 kan belJrae selve sejlskibsfarten og 

dens 1111111d i det 18. århundrede. Også med international målestok er kil

d-terialet i J.øiatiak Kompacnia arkiv enestående i kraf't af sin fuld

atzmdighed tor aange ·'rigtige gruppers vedkDmmende - især de næsten 

ubrudte 1"Bllldcer at journaler og protokoller, som førtes ombord på indie

og ld.naakibene. 

Da ualet behandling at kompagniets maritime virksomhed og dennes 

betingelser er imidlertid aldrig foretaget. Der findes kun Tim Velschovs 

detailstudie ar sejladserne 1772-92. 

Formålet med min undersøgelse har derfor været på den ene side at 

klarlægge aelve sejladserne og på den andm side at belyse de centrale 

torhold oabord på akibme: beS!Øtningeme og deres sundhedstilstand. 

Som vi skal se, var disse to ting gensidigt og n.:ert lmyttede sammen, 

idet henqnet til proviantering undervejs spillede ind på såvel valg 

at rute som varighed at sejladsarne, og omvendt sejladsemes forløb i 

htdj grad var atgørende tor sundhedstilstanden. 

På grund at det meget mat9l'iale, som er bevaret i arkivet, har det 

ikke været mig mullgt at gennemarbejde det hele. Derfor er valget fal

det på en underllfdgel•• at kompagniets kinafart alene. Hvad der måtte 

tabes ved begrasi.aning i emnet Tindes til gengæld ved det større tids

apand, som da kan anaqserea. Netop ved at fremdrage de lange udviklings

l1n1er g9IU1111 'hele Danllk Asiatisk Compagnies hundredårige levetid ad

skiller narvarende undersøgelse sig fra andre mere detaljerede. 

Ved periodiseringen at tidsrummet 17.32-1833 har jeg oftest benyttet 

dm traditionelle skematiske opdeling eftm" olctrojeme. På mange måder 

ville an opdeling etter rx konjunkturf orlØbene 'Væl"e mindst lige så re

levant; men ved at bibeholde den almindeligt anvendte periodisering let

tes sammenligningen med andre forfatteres resultater. I de sammenbange, 

hTOr mandskaberne indglr, har Jeg imidlertid anvendt en lidt andM ind
deling (ae side fflø). 
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Et andet princip for fremstillingen har varet: at sammenligne resul

taterne vedrørende Asiatisk Kompagni med tilsvarende forhold i andre 

danske virksomheder og i udlandet. I praxis viser sÅ.danne komparationer 

sig dog vanskelige at gennemføre på grundlag af den foreliggende litte

~atur - som enten ikke har interesseret sig for emnet, eller som ikke 

angiver, hvordan dens resultater er nåede, eller som har beregnet dem 

væsensforskellige fra Ilina. 

Netop som tølge at dcne emnets jomfrue.U.ghed har undersøgelsen få

et et hovedsagelig beskrivende ~· I analysen indgår metodiske over

vejeleer, man ingen teoretiske, da sådanne ikke er til fals indenfor em

neområdet. Mit udgangspunkt har wret en vis skepsis overfor dan her

akmda op.f'atteløe at langtarteme som yderst dramatiske og farefulde. 

Flere aspekter at Asiatisk Kompagnis kinafart er bevidst udeladte, 

aJcønt jeg har udskrevet opqsninger fra kilderne derom. Det gælder 

blandt andet skibenes udstyr at navigationsinstrumenter og kort, samt 

navigationsnøjagtigheden, som den kommer til udtryk ved narlæsning af 

skibajaurnaleme. 

l!'4 'VæSentlig grund til udeladelsen af disse og andre relevante og 

spl!llldende ~er har 'ftlll'et hen911lat til afhandlingens omfang. Alene de 

behandlede aspekter har overskredet det knapt tilmålte side.antal for 

et speciale. Men jeg håber, den gimstige læser vil ble!re over hermed, 

etter som arbejde med utrykt ikke tidligere anvendt materiale kræver 

torhold811111B8sig megen plads tor at blive prmsenteret rimeligt indgåen
de (1 ). 
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KAPITEL I 

IlfDLEDBIBG. 

Siden Christian IV oprettede Det ostindiske Kompagni i 1616, havde 

det udsmdt handelaapeditioner tra Danmark til Indien, hvor by'en '.Iran

lcebar ftr blevet erhvervet 1 1620. Man besejlingen var uregel.m:essig, og 

det Økonomiske udbytte meget svingende (1). 
·stønt det havde monopol på al sejlads hinsides Kap det gode Håb, be

sejlede O•tindisk Kompagni ikke den endnu langere handelsrute fra KØben

ha'ftl til Kina. Derfor aå kongm intet til hinder for 16. maj 1637 at gi

n lQdbeaha'ftlerlqdblandm Ban• Trapard med participanter privilegium "paa 

•• eller sytt neatrølgande ure tid at maa rare och negotiere paa C2:1ina, 

Japan, Sch1am och dia omliggeade platzer" (2). Den givne tilladelse ses 

dog aldrig at 'ftlre bleYet bel'Jyttet. 

I 1640erne havde Ostindisk Kompagni selv planer om at sende skibe 

tra Trankebar til Kina; men hel.ler ikke da kom forbindelsen med det fjer~ 

ne lokkede kejaardtd•• i stand. Først 1674 sendtes "Fortuna" afstød der

fra mod Kina, og de ma1te fire år nåede flere trankebarskibe Kina (J). 
1702 etablaredes torbindelac tormodmtlig igen, da direktionen i KØban

havn skrn til det aek:rete råd i Indien: "Ved nærmere overveigelse haver 

'91 tor raadelig eragtet de Negotie paa China dette Aar at anfange med 

Skilbet Prints Vilhelm &Oll i Aar udfØris af Skiper BiØrnsen" (4). I di

rektionens akrivelaer til rådet i T.rankebar nævnes også det ønskelige i 

at tå tragt til nu. tor tremmed regning for derved at blive nvel bekient 

med den .Negotie• (5)' to sådanne f'ragtf'arter skulle vare foretaget i 

1710 og 1712 med la:napqnieta fregat "C:Vld.Uøve" (6). Mere kan ikke op

]Taea om danne ~idllge ld.natart. 

Ullder store nordiske Krig og i årene indtil 1727 sygnede Ostindisk 

Kompagni etterhånden hen, og i 1729 gik det fallit (7). Efter freden 

&Øgte staten iJlidlertid at ophjælpe rigernes og specielt hovedstadens 

lammede handel. Forudm at støtte forskellige interimssocieteter beslut

tede de 1 1730 at udamde et skib fra Danmark direkte til canton i Ki

na (8). 

Da dette togt med "CronPrintz C2:1riatian" 1730-32 med hensyn til sel
ve aejladaen. på mange måder lignede Asiatisk Kompagnis kinaskibes, be

alcriTes turen h" (9). 
"CronPrints C2iriat1an" var et lille krigsskib på 92 kommercel.æster 
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Således forestillede man sig 1 1732, at 
dan danske kinafart ville bruse frem. I 
allegorien indgår sammen med Christian 
VIs spejlmonogram: kinesisk porcebn, 
ovarflØdigshedshom og kinesere (måske 
';;he.k:Øbmanda.ue)" 

(Titelblad fra Schumachers journal). 
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med an besætning på 94 mand. Mange ar dem var folie fra sø,taten; an pm 

del ar disse havde væi:'et med Tordenskjold i Marstrand, hvor skibet var 

blnet taget som prise. Det havde blandt andre den enbenede kaptajn 

TØnder, som i dm anledning senere fik sit eget kapitel i Ove Mallings 

"Store og gode Handlinger af' Danske, Norske og Holstenere". Det lader 

dog til, at både navigationen og handelen på dette pionertogt f oresto

des af indkaldte hollandske expertar: styrmanden Gilliam d'Brouver og 

supe:rkargoc Pieter van Hurck. 

Kronborg passeredes den 28. oktober 1730, og kursen blev sat nord om 

De britiake Øer (ae kort side 3~). På grund af en læk i krudtkammerat 

måtte lllllD søge havn pl ftls'Øarne. Derfra sejledes videre ned gennem At

lant• til Tmierifa, og etter at have provianteret d'r gik rejsen 4. fe

bruar 1731 videre 8Ønden om Kap dat gode Håb, forbi Øerne St. Poul og 

.Aa•tardu og videre gennem Sundaatræiet, som passeredes i slutningen af 

juni. Turen f'ortaattea gennem Bangkaatres:let og over Det syd.kinesiske Hav 

til canton, som nåedes en måned smere. Den 17. december var handelen 

med kineserne tilendebragt, og man sejlede hjem ad samme rute. Provi

anteringen foregik nu i Sundaatræiet, på Kap og på Ascension, inden Kron-. 
borg passeredes den 25. juni 1732 efter tyve måneders frawr. Undervejs 

var 11 mand døde, halvdelen i Canton som fØlge af dysenteri. 

Al.lerede indm ldnaskibeta hjankomst havde staten givet grønt lys 

tor oprettelse at et mere permanent asiatisk kompagni. Det gik t~ 

med at skatte dm n~Tillldige kapital; men da ~ sørgede for at holde 

generaltorsaml1ng om eftermiddagen den 25. jwii, kunne interessenterne 

rå den 13-kkelige nyhed, og aktiekapitalen kom strax i hus (10). 

Det Kongelig Octrorarede Danske Asiatiske Compsgnies første oktroj 

(handelsprivilegilDll) l.Øb 1 .f';yrre år. Statens formål hermed var i almin

delighed at ophjeal.pe handel og søfart og i iørdeleshed at "sette den 

Aaiatiake Handel i Vores Riger og Lande • • • paa en mere bestandig Foed n. 

Til de ende fik kompagniet eneret på handel øst for Kap det gode Håb 

og brugsretten bTer in.nkebe.r (11). Denne hensigt opnåedas til fulde, 

eftersom komplgniet planmæasigt smdte et skib til Indien og to til Ki

na hTert år. 
Den vigtigste C1pOrtartikel til Indien var sølv, og med sig hjem der

fra havde skibene tørst og trmmest bomuldsartikler samt en smule krydde
rier og u.lpetar. De store ud.gitter til opretholdelse af bygninger og 

mandskab 1 Indien slugte dog uf'orholdsnæasig store summer. Handelen på 

Kina viste sig i modøtning hertil at vare an rig indtagtskilda: i Can

ton havde Asiatisk Kompagni næsten ingen faste installationer eller tolk, 

og den rigellge indtjening var derfor netto. Hh kØbte man for det med

bra&t• øØlv DØ!Sten udelukkende the. 
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langt den største del at de hjembragte varer reexporteredes til det 

øvrige Pm-opa, og kompagniets samlede indtjening i dan første oktrojpe

riode fra 17.32 til 1712 var betragtelig. 

I 1712 'var KØ'baihavn som ønsket blevet en international stapelstad 

for asiatiske varer. staten fratog derfor Asiatisk Kompagni monopolet 

på indiehandelm, til gangaald skulle det ha.ve rekognition af alle andre, 

aom aejlede til og f'ra Indien - og man lod det beholde kinahandelen i 

den 'f13'8 oktroj& t)'veåraperiode. På denne måde tilgodeså man både de pri

ftte starlqd1-lda krav 011 at rl del i den trods alt meget indbringende 

handel på Jnclim og kompagniets krav om at bevare sit monopol. I anden 

oktrojperiode udsendte .Asiatisk Kompagni fire skibe årligt: to til In

dim og to til Kina. Hal"fdelen af' ldnaskibene sejlede via Trankebar -

som i 1m atter bln overdraget kronen - med en last ar europæiske va

rv til salg d4r. Un.dar krigai 1778-83 var aktiviteten hektisk, idet 

konjunkturerne for de neutrale danske skibe bedrede~ efterhånden som 

de krigstørende magtars handeløald.be helt eller delvis måtte indstille 

farten. Det er almindelig kendt, at kompagniets og den samlede danske 

indtjening 1 de bedate af disse florissante år var EPrdeles god. 

Mea 1783 brød f'redakrisen ud, samme år rystedes kompagniet af kasse

mangelattar111, og året etter forårsagede '.lhe Commuta.tion Aet, at det me

get rigtige mgelake 11&rked reelt ophørte med at aftage dansk the. Ti

den indtil Arb:undredakif'tet var derfor dårlige år for Asiatisk Kompagni 

og i8!!Er f'or dets ld.nahandel. For tørste gang i tres år udsandtes i et 

par år i beondeløai at halvf'•øerne ingen danske kinaskibe, og kompag

niet ophærede i 1792 ait faste faktori i Canton. Under de fornyede stor

krige bedredes konjunkturerne imidlertid noget for dan neutrale dansk

norske akibsf'art, indtil åndme selv blev involverede i 1807. 

Ved ~ktrojtornyel1en 1792 bevarede komplgl'liet sit handelsmonopol på 

Kina. 179'7 tik private ganske vist tilladal.se til at sejle i fragtfart 

fra Kina til iJPce-danake europæiske havne (12); men kun fire så.danne ax

pedi tionerr garmem:tørtes • 

.Allerede inden 1807 var Københavns rolle som stapelplads truet -

blandt andet at dan konkurrencedygtige amerikanske skibsf'art, som nu 

forsynede både Hamborg og Østersøområdet. Under krigen f'o~edes 

kompagniets forhold yderligere, da al handel lå stille. 

1814 var Norge tabt og det resterende hjemmemarked ikke købedygtigt 

attar statsbankerotten året rør; reuport kunne der heller ikke satses 

på som hidtil. Alligevel kørte Asiatisk Kanpagni videre med samme stort 

anlagte organisationsapparat som rør, skønt n.:"eStan ingen skibe udsend

teø. Der var mdda vanakeligheder med at få. afsat de seks hjemkomne lad-
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ninger, og flere at dem solgtes med tab. På denne måde tarede kompagniet 

på sin kapital, indtil det udsendte sit sidste skib i 18JJ. 

22. marts 1844 inddroges oktrojen, og handelen på Kina blev frigivet 

til glm.e ror d111 øvrige danske kinafart, som langsomt var voxet frem 

siden 1814. 

Isoleret betragtet havde Asiatisk Kompagni i sin velmagts tid haft 

m etter danske forhold meget stor omsætning, men kim som enkeltforeta

gende. Både vestindiehandelen og middelhavsfarten havde hver for sig 

større betydning ror dai danske Økonomi end reexporten af de asiatiske 

varar, aelv 011 dtmle absolut ikke var uvæsentlig. 

Tilsvar.ide i canton, hvor de ankelte danske kompagniskibe ikke syne

de at meget blandt alle de engelske; også hlr var den danske kinahandel 

et velk111dt og stabilt indslag. 

Gem• det meste at sin hundredårige beståen var D&nsk Asiatisk Com
pagnie illidlartid et torn"t selskab set med danske Øjne. Det var riger

nes •tørste ikke atatalige virksomhed med mange ansatte, . med eget domi- · 

cil og '98rf't, med statens Jll!egtigste og driftigste llØlld som præses eller 

direk'tørC'. Kompagniets skibe var i en størrelsesorden for sig selv, bå
de hvad angik ladningernes vardi og skibenes størrelse. Blandt disse gi

ganter var ld.naald.bc• de aller største og rigest ladede. 

Dl akematiak oversigt over intmsiteten af' kompagniets kinahandel gen

n• tiden fåes ar neclenståmde diagram, hvori skibene er grupperede ef

ter ataejllngasæøonar (1.3): 

5Mt C>.l • ..,....,,; " ·-,."-'' 

5 
t 
J 
z 
f 

CJl.J 

0 0 
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KAPITEL II 

MATERIALEOVERSIGT. 

Lad det vare aagt med det samme: der f:indes ikke megen litt~!!!) 

som behandler de emner, vi om lidt skal beskæftige os med. Derfor bli

ver dan følgende præsentation af litteraturen kort - også fordi detail

indholdet ar varkerne tørst vil blive omtalt og anvendt i forbindelse 

med min eglll fremstilling ar kompagniets virke. 

I de brede fremstillinger ar Danmarks historie fra Christian VIs til 

Frederik VIs tid er der naturligt nok ikke fundet plads til sarlig ind

gående behandling af Aaiatiak Kompagni - og da slet ikke dets mere ma

ritimt betonede aspekter så som sejladsen, skibene og besætningerne med 

hvad dertil hØrc:". Denne karakteristik gælder Fl:ivard Holms klassiske 

behandling ar Danmark i det 18. århl.mdrede, Schultz' cianmarkshistorie, 

~ldendals 117e da>merkahistorie og til dels Politikens ditto. 

I SVend Cedergreen Becha bind 9 af sidstnævnte, som vel er.dagens 

mest udbredte og læete danmarkshistorie, gives dog en række oplysnin

ger, som skulle gælde i almindelighed for Asiatisk Kompagnis kinafar

ter {1). Fr•stillingan hviler på en islandsk matros' langt sanere 

nedskrevne og publicerede beretning om sin deltagelse i "Dronning Ju

liana Maria" Is togt 176o-61 {ikke 1750, som Cedergreen Bech anfører). 

Arni Magnussonø beretning er spanden.de fortalt, men helt igennem for

virret og fejlagtig. Det er svart at se, at hans beretning og skibsjour

nal 1032 handler om samme togt! Den horrible påstand, at skibene "gerne 

{gik) ind til de. Ganariake Øer eller det vestlige Afrika", må dog stå 

tor Cedergreen Becha egen regning; dette anfører Arni Magnusson intet 

om, og det var qa heller ikke tillaaldet på noget tidspunkt,. Af de øvri

ge op~sninger om sejlruter og sejltider m- flere ikke helt korrekte: 

"Rej øen påbegyndtes game i årets sidste måneder" - nej, oftere efter 

nytår {se bilag B); "efter tre-fire måneders ophold i Canton påbegynd

tes hjemturen, geme etter Helligtrekonger" - ne,j, efter 4-5 måneder 

{se tabel side '7) og næsten altid før Helligtrekonger (se side 53). De 

Øvrige misvisende op~sninger kan med god vilje henføres til at gælde 

tor det fremdragne togt alene. Men i så fald Viser forfatteren manglen

de jugement ved at f'remdrage netop dette togt. 

Et andet standardvark er "Vore gamle Tropekolonier", hvor bindene om 

Ostindien er skrevne at Gunnar Olsen (1616-1732), Kamma Struwe (1732-
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Vi1n<1 fra det Hiati•h Knmr•gni1 Ak1i"••rc•·c. {Efter Deimtzer) 

1776) og Aage Ba•ch (1777-1845). Hlr er det naturligvis vore tidligere 

beaiddelaar i Jndian, øom har hoTedinteressen; men Struve medtager des

udaa at kapitel om ldnabandelan. Hun meddel.er heri uden kildeangivelse 

eller neamere forklaring dm i og for sig rigtige, men lidet informa

tive sejltid "6-9 måneder• (2). Aage Rasch fort.æller i sit bind, at 

"rejøan til Kina var langer• og tarligere end turen til Indien", des

uden meddeler han tal ror, hvor mange kinaskibe der udsendtes i forskel

lige tidsrma (j). Begge ting er imidlertid ukorrekte: hans skibeantal 

er tor amå, og det var dobbelt så farligt at sejle til Indien som til 

Kina, •• blot på torliaf'raknnserne i kapitel VIII. 

Når llllD i stadet læaer de &1!12g&e værker om Asiatisk: Kompagnis virk

aomhad 1det18. ,og begyndelsen ar det 19. århtmdrede, falder det i Øj

nme, at de bogatavelig talt alle sammen ulelukkende behandler kompag

niet• Økonomiskll aktiviteter. Derimod slipper forfatterne helt skibene 

at syne, tra diaae varpes ud ar Københavns havn, og til de ankommer til 

Indien eller Kina. Og omnndt regnes hjemturen også blot som en vente

tid, der l!lkal ovvatåea, indm handelen atter kan finde sted. Dette gæl

der mast udpræget Kriator Glamanna behandling .fra 1949 af første oktroj

periode 1732-72. Samtidig undersøgte Rasch og Sveistrup anden oktrojs 

periode 1772-92, hrlø indiehandel sidm er blevet grundigt afhandlet af 

Ole Feldbåc 1 hanø bog tra 1969. Denne sidste forfatter g~r i sin under-

91dgelae helt tr• til lll:lglanderkrigene tmder den tredie oktroj; men 

mest intereeaant i mine Øjne er, at han inddrager også den partikulare 

(priVa.te) handel på Indien efter 1775. Hele tredie oktrojperiode 1792-
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1844 er omhandlet i Dean.tzers lille bog fra 1908. - De omtalte værker 

om Asiatisk Kompagni bygger alle på arkivnateriale, hovedsagelig fra 

kompagniets eget arkiv. 

Som nævnt gør Gl.amann ikke noget ud af andet end sni'Wert Økonomiske 

forhold indenfor Asiatiak Kompagni. Det gør heller ikke de .-P..ldre frem

stillinger af '.lhaarup og van der I.inden. 

Rasch og Sveistrup har derimod et helt kapitel, hvori de proJtende

rer at give et billede af selve skibene, deres besætninger og deres 

"normale Ruter og Sejltider" (4). Jeg skal U·.ke h~r redegøre for de 11 

grove fejl alene angåmde kina.f'arten, som findes på siderne 206-221, 

daa aka1 vi vande tilbage til efterhånden. Men som et exempel kan nJJN

nes, at "Dronning Juliana Maria" II - der fremhæves som havende "en ret 

normal Rejse" (5), og hvis togt ene af alle refereres i detaljer - var 

hele 949 dØgn om rejsan, fordi skibet som noget helt enestående sejle

de via Indien og overvintrede i Mal•Jckastrarlet på udrejsen. Det typi

ske ror k:lna.f'ararne i andai oktrojperiode var at sejle direkte til Ki

na uden at overvintre og at bruge 530 dØgn om turen! (se diagram side 

lit)• Også 1 deres tølgende kapitel om handelen på Kina og i bilag IA 

over udsendte skibe 1772-88 findes en række fejl. 

1!h del af fejlene kan henføres til de kilder, som Rasch og Sveistrup 

har benyttet uden at vare kritiske nok; således fx Mallingianaskibsli

øten, der danner grundlag for deres bilag IA. Resten af fejlene mli de 

imidlertid tage på deres egen kappe, da de har søgt at klare sig nem

mest muligt igennem ved hovedsagelig at bazytte genera.lforsamlings

protokollerne og direktionens resolutionsprotokoller, som alligevel 

har skullet bruges ved udarbejdelsen at de Øvrige afsnit, men som ik

ke er anvendelige som kilder til kompagniets maritime virksomhed (se 

side 21f). 
Retfærdigvis må det dog siges, at netop disse kapitler om skibsfar

ten næppe har haf't samme interesse for forfatterne {hvoraf en er Øko

nom) som afsnittene om kompagniets Økonomiske forhold. Om disse sidste 

kapitler kan jeg ikke udtale mig. 

Hovedvægten i Ole Feldl:æks disputats l~ger også pn handelsaspekter

ne; alligevel kan man h&r fØlge mange partiku.lllre og kompagniskibe på 

deres veje frem og tilbage mellem Danmark og Indien. Men fordi hoved

sigtet er Økonomisk og kildegrundlaget regnskabsprnget, kommer der i 

hans appendix I til at mangle 3 k.inaskibe, som sejlede via Trankebar, 

men som ikke handlede der (se side "'). Bortset fra mere generelle ind

tryk og konkrete oplysninger om kinaskibe, som sejlede via Indien, har 

jeg dog ikke hentet så meget i hans solidt llllderbyggede rremstilling. 

Ehdelig er der af standardva:rkerne om I8nsk Asiatisk Compagnie til-
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bage J. H. Deuntzers. Den tidligere konseilspr<:l>~ident giver en i al sin 

korthed stort set korrekt og klar skildring af selve sejladserne, ski

bene og deres folk (6). 
Vender vi os mod den mere maritimt oriEnterede litteratur, findes 

der fx i Knud llems forskellige fremstilLlnger summariske, men ko?Tekte 

sejlrute- og sejltidsangivelser, alle dog uden dokumentation (7). 
&i type ar litteratur med helt andre prert.entioner udgøres af Kay I.ar

aens mange bøger og artikler om Danmarks tropekolonier og oversøiske 

handel samt ar Julius Lehmanns bog om handelsfregatterne. Disse frem

stillinger lægger megai vægt på det pittoreske og umiddelbart underhol

dende, og de ar udokumenterede. De unddrager sig derfor egentlig kritik, 

selv om der var nok at tage fat på i givet fald. Sophie Petersen bygger 

ukritisk sin ret oaf'attende beskrivelse af sejlruter og sejltider på 

Lehunns opqaninger. Røtf'ardigvis må det dog fremhæves, at han som dan 

eneste tortatter overhovedet systematisk præsenterer indholdet af en 

rælclce at de ombordvarendes instruxer og herved søger at give et bille

de ar sejlruterne.og dagliglivet ombord" Desuden by'gger han på en ræk

ke private breve fra Johan Friderich Lehmann (8), som i årene 1783-1807 

øom styrmand sejlede seks togter til Kina og to til Indien. 

Ved l.-n1ng ar I.arsms og Lehmanns bØger - så vel som af mange af 

Georg Nørregaards artikler i blandt andet årbØgerne for Handels- og 

sørartamuseet - tår man et helt fordrejet indtryk af dansk kompagni

rart. Udpsslingeme ar forlis, mytterier, søgen efter nye ruter og 

andre lignende emner oversk;ygger ganske de typisk og rutinenæssigt gen

nemtørte togter, som f'aldstaendig dominerede kompagniets virksomhed. 

(Glimrende undtagelser fra NØrregaards hånd er dog de i litteraturli

sten .mømte to artikler om proviant og justits på skibene.) 

Den eneste, 80ID har beskæf'tiget sig noget videre med Dansk Asiatisk 

Compagnieø sejladser, er T1m Velschov, som i 1967 har skrevet hoved

ragaspeciale om netop dette emne. Senere har han publiceret en arti

kel i Scandinavian Economic History Review, som er næsten identisk med 

specialet, blot er stilen strammet. Alt vcmentligt er med i artiklen; 

udeladt ar hovedsagelig de lange og detal,jerede redegørelser for enkel

te togtes forløb. 

I Velachovs undersøgelse indgRr 40 kinafarter fra anden oktrojperi

ode, han mangler altså 2. Men ogs?. andre forhold læn kritiseres: han 

bytter om på sommer- og vintermon81.lllerne (9), og han har ikke fundet 

den trykte kaptajnainstrux, som faktisk viser sig at existere (se side 

2.3). De ikke få kritikpunkter, som læn rettes mod artiklen, m~ man dog 

godskrive forfatteren som uundgÅelige for den første, der begiver sig 

i kast med et helt uopdyrket område. I resten af min fremstilling vil 
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da:r blive lejlighed til flere gange at kormnentere detaljer fra Vel

schovs artikel, som hovedsagelig bygger på ::Jkibs,iounialer og -proto

koller fra kompagniets arkiv {10). 

Christian Skov har 1 1975 skrevet speciale om Asiatisk Kompagnis 

maritime virke 17.32-52. Hans resultater er imidlertid s;\_ mangelfulde 

og ofte forkerte, at jeg ikke tør anvende dem. 3ymptomatisk er det, . ~~ 
na.r han rx drager sin granse midt igennem afse,jlingsSc.""9Sonen y(11) el-

ler helt opgiver at tinde oplysninger om sejladsen, ni\1r skibsjournalen 

fra et skib mangler {12). 

Foruden Velschovs behandling giver to ikke danske v--a-ker nok den bed

ste baggrund for at beskæftige sig med Dansk Asiatisk Compagnies sej

ladser og forholdene ombord på kinaskibene. Jeg tanker h&r på Parkin

aons klassiske brede fremstilling fra 1937 af søhandelen p1 Østen 1793-

181.3 og Dermigeya stort anlagte trebindsværk fra 1964 om handelen på 

Canton i det 18. århundrede (1.3). Begge disse fremstillinger præsente

rer blandt meget andet de basale geografiske betingelser for sejlads 

fra b-opa til ØstEll og de deraf dikterede sejlruter, afsejlingstids

punkter og sejltider. CD SlD'ldhedsforhold ombord og lignende emner har 

de to forfattere ikke andet end tilfældige spredte notater. 

H. B. Morses store vark fra 1920erne om den engelske handel på Kina 

er alsie cantreret omkring selve handelsprocessen og de mange stridig

heder mellem englæidere og kinesere desangående. Alligevel kan man i 

den detaljerede f'r911lstilling, som bygger pri East India Company 's super

kargoers "diariea", "letter-booke" og "account-books", finde interes

sante detaljer om sejladserne og forholdene omb.ord - ikke bare for det 

engelske, men også for danske og andre kompagniers skibe. Nogen egent

lig analyse præsenteres dog ikke i dette meget kildenære og strengt 

kronologisk disponerede værk. 
Endelig kan der hentes inspiration og sammenligningsgrundlag fra de 

varker, som beakat"tiger sig mad et af de udenlandske kompagnier alene: 

East India Comp~, Compagnie des Indes, det hollandsk~ Vereenigde Oost

Indiøche Compagnie eller Svenska Ostindiska Compagniet. Denne littera

tur præsenteres i kapitel X. 

Om de mindre kompagnier som det fra Ostende er den existerende litte

ratur minimal, dan findes knap i Danmark og er derfor ikke inddraget i 

under sø gel sen. 

Udover de i dette kapitel næmte vigtigere \T.':13rker har jeg fundet 

spredte oplysninger mange steder rundt omkring i den litteratur, som 

findes i listen bagest. I danne litteraturliste er doe ikke medtaget 

wrker, som imod forventning har vist sig ikke at indeholde noget af 

direkte interesse ror mine problemstillinger. 
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Flittigt man forg&.ves har jeg søgt efter behandlinger eller blot en

kelte oply'aninger vedrørende skibene og besætningerne, som h~r beskrives 

i kapitlerne III og XI-XIII. Der er dog så godt som intet skrevet herom, 

bortset fra Øivind Larsens bog om sundhedstilstanden på et par at mari

nens vestindiefarter 1795-99, som præsentar'es side !Hf. 

I det følgende vil jeg gerne kort præsentere det vigtigste af det 

samtidi(! kildemateriale, som ligger til grund for min behandling af 

Asiatisk Kompagnis mazoitime virke. De kilder, som alene er anvendte i 

ana~san af sundhedsf'orholdane på skibene, bliver omtalte i kapitlerne 

XII og XIII. Resten ar kilderne findes fortegnede i listerne over an

vendt kildemateriale bagest. 

Kun en meget lille del at det relevante kildemateriale er trrkt, og 

det meste af dette t1"1'kt• materiale er af' forholdsvis generel og norma

tiv karakter. 

Grundlæggende for forståelsen af Dansk Asiatisk Compagnies virke er 

dog dets oktrojer fra 1732, 1772 og 1792. I disse statutter har staten 

nedfældet de overordnede principper, som gjaldt for kompagniets virk

somhed (14). Mere konkrete bestemmelser angående driften findes i kon

ventionerne at 17.32, 1772, 1778, 1787 og 1798, som kompagniets partici

panter selv havde forfattet (15). 
Men tørst med Asiatisk Kompagnis skibsartikler er vi nå.et til en kil

degruppe, som var udformet mad henblik specielt på sejladsen og forhol

dene ombord. Disse skibsartikler havde gylrl.ighed for både indie- og kina

farere, og der findes udgaver fra 1732, 1752 og 1794. Frederik Vs udgave 

fra 1752 er dog helt identisk med Christian VIs fra 1732 - selv nummere

ringen; hvor numiier 49 er sprwlget over, har man overtaget i 17521 Skibs

artikleme som sådanne havde man i 1732 i det store hele overtaget fra 

det hensovede Ostindiske Kompagni, som i sin tid var blevet kraftigt in

spireret af' det.hollandske kompagni (se~side b?). Artiklerne, som med 

jævne mellesårom skulle oplæses for det samlede mandskab, indeholdt reg

ler for hverdagen ombord - lige fra kommandoforholdene og navigatører

nes journalføring til hvor de menige skulle forrette deres nødtørft. 

Et tilsvararide indblik i praktiske og dagligdags forhold ombord pÅor/'15 

flådens skibe rå.es ved at læse søkrigsartiklerne, som gjaldt for disse 

skibe, og som var mere omfattende end komp!lgniets artikler. Hvor de 

overlapper hinanden, stemmer kompagniets og flådens artikler overens. 
Det var da heller ikke ualmindeligt, at afdøde officerer eller underoffieere1 

pR. kinaskibene efterlod sig exemplarer bil.de af' skibsartiklerne og sø

krigsartiklerne; således fx overstyrmand Hans Ibsen på nFredensborg 
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Slott" i 1715 (16). SØkrigsartiklerne har haft en vis s·~atus også ombord 

på kompagniskibene, ved hvis ski.bsr~d de skulle forefindes blandt andet 

sammen med Danske Lov (17). I et enkelt tilfælde fra 1779 sluttedes en 

sag vedrørende dårlig opførsel med en dom "ifølge 3Øe Krig3 Artickels 

Brev 636. § saaledes ld.endt og dømt udi Skiibs Ra.adet pas. 3kiibet Cron 

Printzen" (18). 

Fhdelig findes der en omfattende litteratur af hPndbØger og lærebØger 

for datidens søfolk. På Det kongelige Bibliotek findes fx Mannevillettes 

"Routier des C8tes des Indes et de la Chine" fra 1745. I denne så.kaldte 

farvandsbeskrivelse gives meget nøje anviæing på sejlruter, vindforhold. 

landkendinger, lodskud osv blandt andet "pour aller a la Chine, en pas

sant pa,r les D&troits de la Sonde, de Bance, &c" - for su vidt som bog

ormenes huller stadig lader texten læse! At danske søfolk har læst så

danne bøger ses at, at dels har man oversat Mannevillettes '~!~moire sur 

la Navigation de France aux Indes" til dansk under titlen "Efterretning 

om Seilatsen fra Frankerig til Indien"; dels siger oversætteren B. J. 

Lodde i forordet, at overS!Sttelaen er sket "til formodentlig Iurkke for 

dan, som maatte beskikkes til at forestaae Seilatsen paa det Danske Asia

tiake Compagnies Skibe" (19). Oversættelssi findes i 3 hnndskrevne exem

plarer i Marinens Bibliotek og 1 i Det kongelige Bibliotek. 

Også i egentlige navigationslærebØger findes anvisninger p5 sejlads 

hinsides Kap det gode Håb. således hos Kleas de Vries (20), hvis bog 

tlere gange ar oversat til dansk (21 ). Ombord på det nederlandske kom

pagnis skibe var netop de Vries' en af de popu:1-:ereste navigationsh:ind

bØger (22); men også på de fleste danske kinafarere har navigatørerne 

haf't deres egne private exemplarer af de hollandske bøger forfattede af 

Giettermacher eller de Vries (23). Disse var i almindeligt brug helt op 

til omkring år 1800. FØrst i 1787 blev de Vries' skatkarmner bearbejdet 

og oversat til dansk af c. c. Lous, som 1 sin fortale ikke undlod at gØ

reopnærksom på., at den hollandske udgave "er overalt i !)mnemark i al

miridelig Brug, qg paa SØe-Academiet henhører den iblant andet til det, 

som er paalagt at lær'es og igiennemgaaee før Exa.man". ne engelske og fran

ske "D1'ere Navigations-Bøger" var derimod alt for teoretiske efter søfol

kene og Lous' mening (25). 

Først efter årh'tmdredskiftet begyndte de nyere og mere avancerede en

gelske og franske hjælpemidler at blive almindelige pn kinaskibene; i 

sa-deleshed Samuel Dmms store søatlas "The Fast India Pilot" med dets 

indgående beskrivelser (26). 

Indholdet at larebØger og farvandsbeskrivelser har jeg dog ikke nnder

søgt S)"&tematisk - kun udslcr9V'et fra skibsprotokollerne, hvad afdøde na

vigatører efterlod sig af' bØger, kort og navigationsredRkaber. Pladsen 
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tillader ikke en bearbejdelse af disse opqsninger; men det er sikkert, 

at det danske materiale er stort og enest:lende (27) med hensyn til op

~sning om sammwiharlgen mellem teori og praxis indenfor navigationen i 

det 18. og tidlige 19. århimdrede. 

Med dat sparsomme udbud af litteratur og trykt kildemateriale for 

Øje er den meste mulighed ror be~sning af de stillede spørgsmål at 

gå til de ut17kte kilder. 

H&r er det så heldigt, at Asiatisk Kompagnis arkiv er bevaret næsten 

intakt på Rigsarkivet, hvor det fylder 100 hyldemeter (28). Når man ik

ke kan germemgå hele dette bevarede materiale, gør man fra starten klogi 

i at s1.kre sig, at det påtarikte arbejde eller dele deraf ikke allerede 

er gjort og ligger gemt i arkivmasserne i form af sammentællinger eller 

llgnaide oversigter (29). Sådanne aflejringer i materialet kan man med 

rimelighed forvente ved a111dringer i de hidtidige forhold, som fx i 1772 

og 1792 ved fornyelserne af' oktrojen. Ved hjælp af Bro-Jørgensen og 
Rasch 's arkivregistratur har et sådant tiThageskuende materiale dog ik

ke lamnet spores. 

Der bliver derfor tre primre kildegrupper tilbage til belysning af' 

kompagniets kinaskibes sejlruter og sejltider: 

skibsjournaler (se side fHf) 
skibsprotokoller (se side Zf) 
kaptajnernes instruxer (se side zz-z;). 

Hovedkilden har for mig wret de 117 bevarede skibsjournaler, som 

er håndskrevne autoriserede protokoller af størrelse og tykkelse som 

Det kongelige Biblioteks gamle systematiske læ.ta.loger. På første blad 

i dm alle finder man formularen: "Udi derme Journal findes foruden det

te første Blad, F.et Hundrede Tredive og Tre Igiennemdragne, Folionerede 

og Forseiglede Blade. Testr, Christian.aha vn i Compagt s Contr den 14de 

Deobr 1763. Paa Bogholderiets Vegne: c. B. Kolling" (.30). 

Optegnelserne i selve journaler;i er tydeligvis indførte dag for dag, 

hvilket afspejles i skriftens vaxlende udseende. 

I dag er sld.bsjournalerne prinære kilder; men ombord pti skibene har 

navigatørerne.i .hvert fald efter 1794 rørt en kladde i form af deres 

tæl.les "Logge-Bog". Heri indførte vagthavæde styrmand hver anden eller 

fjerde time fart, beholden kurs og hvad der var passeret. Fra loggebogen 

overførte kaptajnen og sty1mandane oplysningerne til hver sin skibsjour

nal, hvori de også holdt hver sit bestik (31). 

Skibsjournalerne påbegyndtes allerede, medens skibet lå i København 

og lastede og provianterede. Når fartøjet således lå for anker, førtes 

journale111e som ganske almindelige dagbøger; daglig indførtes 5-10 li-
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nier om vejret og arbejdet ombord. Ofte .fik man den sidste proviant og 

ferskvand ombord på Helsingørs rhed, og f Ørst efter at have passeret og 

saluteret ni skud for Kronborg - som altid kun takkede med et enkelt -

regnedes togtet for egentlig påbegyndt. 

Nu andrede skibsjournalerne udseende. Sejlmageren bandt dem ind i 

sejldug for at beslcy-tte dem, og styrm.111dene begyndte at regne i sØfarts

dØgn og at skrive journalen efter et helt bestemt skema. Opstillingen 

ses af illustrationerne rør dmine side. Det anvendte skema fremgur a.f 

SØkrigsartiklernes bilag IX; indholdet speci.ficeres i ~kibsartiklerne 

og i kaptajnernes instrux (.32) : 

§21: "C&pitainen skal paa sin gandske Reyse icke alleene selv holde 
rigtig Journal aver Vind og Veirligt, hØyde og breede samt Gissning, 
hvem de i søen møder og pray-er, hvad som ind eller udskibes, isar 
naar de ligger i C2lina og losser eller lahder, samt hvis ellers dag
lig saa vel i Coursen som i Seilatzen samt paa Reysen mær~dig 
pasaeerer man hand skal end og tilholde alle Styrnri:ndene det samme 
at giØre, Til hvilken &ide bude hand og dem Eenhver sin indretted 
igiennemdra.get og forseiglet Journal meddeeles som de daglig skal 
bruge, og skal vare forpligtet til samme Journal hver Middag naar 
Veirliget det tillader at slutte og intet siden der udi at foran-
dre •••" 
§39: "••• Beordres Styrnøndene at de daglig stiller i deres Journal 
deres forandrede Breede og Afvisning med de foranderlige Courser 
tor derefter at stille deres Generale Cours og distance efter det 
Misvisende Compassl "• 

Juel-Hansens kritiske bemeerkninger om IIBilglende retningslinier er 

altså. helt uden hold i virkeligheden (33)• 

At man har averholdt påbudene undervejs, ses af illustrationerne på 

de foregående sider. De viser et tilfældigt, men helt typisk opslag i 

en skibsjournal. Den gengivne stammer fra "Dronning Sophia Magdalena" II 

og er rørt .fra 10. november 1764 til 6. juli 1766 af kaptajn Jørgen 

Dixen (34). Igennem Asiatisk Kompagnis hundredårige beståen skete der 

ingen væsentlige .andringer 1 journalernes form eller indhold. Kun blev 

meddelelserne om dan observerede (modsat den gissede) langde et næsten 

dagligt forekommende indslag i bestikkene efter m?medistancemnlingens 

og kronometrenes fremkomst i 1790erne. 

Foruden måned, dato og ugedag (lørdag 11. maj (1765) osv i det gen

givne e:x:empel foran) angives øverst på siden, nogenlunde hvor på ruten 

man be.finder sig ("Imellem C&p De Bona Esperance og Jawa"). Herunder 

ses tre kolonner med "Cours", "Wind" og 11 Weierlig". Til venstre er der 

desuden tre smalle kolonner, som blot er betegnede med bogstaverne "T", 

"K" og "F"• T-kolonnen gennem.løber i løbet af et dØgn tallene mellem 

1 og 12 to gange og angiver døgnets timer. K- og F-kolonnerne angiver 

.farten i knob og favne (35). 
TilhØjre findes den omfattende rubrik "Det Passerede", i hvilken 
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den oftest forekommende bemarlming er: "Intet lll:"TkV.':?rdigt passeret"~ På 

den første af' de hlr gengivne sider finder man and.re af de faste formu

leringer: 11Pompet 150 Steeg (=slag)" - eller i modsat fald "Lens Skib" -

og 11.Aabnet det 15de Legers (=ferskvandsbeholder)". Resultaterne af mor

genens solpejling med fire forskellige kompasser er ogs~ fast inventar 

i rubrikken (36). Desuden angives and.ringer i sej lff1rini:,en, eventuelle 

landkendinger med nøjagtig retningsangivelse, lodskud, mandskabets ar

bejde oav. 

Indførelserne i rubrikken "Det Passerede" blev skrevet ud for den p~.

gael.dende time i døgnet. I visse journaler er tidspunkterne yderligere 

præciserede til fx "i det tredie Glas i PJatfoeden". I Dixens skibs.jour

nal er blot angivet "E", "P", "F", "H", "D" og "F" ved. de pPg:>=>.J.dende :vag

ters begyndelse: klokken 12-16 eftermiddagsvagt, 16-20 platfodsvagt, 

2o-24 rørstevagt, 00-04 hl.D'ldevagt, 04--08 dagvagt oe 08-12 formiddags

vagt (37). Efter 1800 anførtes disse vagtbetegnelser som regel ikke mere; 

man var da åbenbart gået over til at regne med. timer i stedet - måske 

som følge ar anvendelsen ar kronometere. 

DØgnet ombord, det såkaldte etmål, regnedes al ts.·~ som begyndende med 

eftermiddagsvagten klokken 12 middag - ikke som i land klokken 12 mid

nat. Det, vi ser på den første gengivne side af journalen, er derfor ik

ke, hvad !! ville kalde døgnene 11. og 12. maj, men derimod halvdelen 

af 10., hele 11. og halvdelen af 12. maj. Dette er af betydning v~ ar

bejdet med sld.bsjournalerne, da indførte begivenheder dateres forskel

ligt, efter som man regner på sØmandsvis eller landmand.svis; nemlig al

le de begivenheder, som indtræffer mellem en mid~ar; og den føleende mid

nat. 

Emmpelvis afsejler i 1766 "Dronning Sophia Magdalena" II og "Dronning 

Juliane Maria" I samtidig klokken fem om eftermiddagen fra st. Helena. 

Men den ane skibsjournal regner i sødøgn og henfører derfor afsejlingen 

til datoen 25. april, den anden journal angiver i landdøgn 24. april. 

Jeg har ~11 udelukkende at omærlite til landdatering, da dette er 

dan eneste måde, hvorpå man læn forbinde journalernes ligr,~Øgn med. de

res sejldøgn. 

Et vigtigt indhold i journalerne, n~.r skibene befandt sig i rum sø, 

var positionsbestemmelsen, som foretoges hver middag, og hvis re~ulta

ter gengaves i de to rubrikker, som strej{ker sie t~a over hver af 

j 0urnalsiderne. 

Middagspositionen 1.3. maj er som fØlger. "Hiswisffll.de Cours" er 

71°ocf1 (=kompaskursen); sammenholdes denne med misvisningen ptt 11°oom, 

som er fl.D'ldet dagen rør ved pejling af solens opeang, f?:. es "R.W. Cours" 

(=retvismde kurs) på 6o0 oom NO. Den næste gruope opJ..ysnj nger har more 
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j- • = 
Fm. 49. Asiatisk Kompagnis Skib "Frederik VI", 1829, d1·t ornhyi:g"d" "C!iri<tian,havn". 

Farvelagt Tegning. Handels- og Sofartsrn11sPrt paa Kronbnrg. 

(Efter Klem (1941)) 

direkte med positionen at gøre: "GB" angiver gisset (=g::Jttet, beregnet) 

bredde med 1Sldringen heri siden sidste middag; "OB" betyder observeret 

bredde; "GL" angiver gisset .læigde med andringen heri; "HD" er meridian

distancen siden passagen at sidste sikre :bngdegrad (i dette tilfælde 

ar øen .Amsterdam i Det indiske Ocean); endelig angi v~s r1 en udse.i lede 

distance i etmålet til 27 geografiske mil a 7.420 meter. 

Pladsen hk tillader ikke en redegørelse for indholdet af de enkelte 

nautiske begreber. Men glimrende indf'Øringer i tidens formåen og sprog

brug rh- man ved at læse "Den MØenske Styrmands-Bog" a.f Ra.sch, "Den op

løste styrmands K\Ulst" af Sohram eller I...ous' "Skatkammer", som alle har 

været medbragte på kinafarterne (.38). 

I Asiatisk Kompagnis arkiv har vi i dag overleveret skibsjournaler 

fra 117 ar kompagniets 1.30 kinatogter (.39). Fra hvert togt er som regel 

bevaret een skibsjournal; i 7 tilfælde findes der dog to (eller tre 

som fra "Printz Friderick ar Dannemare" I, som gnmdstødte 1769 p?i sven

skekysten) (40). Ar disse 7 led 3 havari, og man har sandsynligvis Øn

sket at bevare så god dokumentation herom som muligt; 2 af de resterende 

doubletter har indtil 1888 ligget i Det kcmgelige Biblioteks håndskrift

samling og er altså ikke bevarede ar kompagniet selv (41). 
Til nærvarende kortlægning ar rejserne giver disse doubletter intet 

nyt, og der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelser med hensyn til 

datoer eller lignende. Derimod har jeg udskrevet et stort materiale af 
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middagspositioner og andre navigationsm."USsige oplysninger, da rJ13t kunne 

wre uhyre interessant at sammenligne skibets enkelte navi1:at~irers tal 

med hinanden., hvad angår navigationsnøjagtigheden. 811 n:"dan analyse 

bliver der dog ikke plads til i denne omgang. 

Fra 1.3 togter er ikke bevaret nogen skibsjournal i arkhret i dag. 

Til beskrivelsen. af disse togters sejladser kan vi i stedet anvende 

skibsprotokollen, som førtes af skibsassi st'3?lten ombord. Han skulle 

ifølge sin instrwr: holde "en Skibs-Protocol, hvorudi skal indføres alt 

hvad merkvardigt der paa Reisen passerer, saasom: Capitainens Propositi

oner i allehaande Tilfælde, samt SkibsRaadets Vota Of!. Domme; hvor Skibet 

ligger til Ankers og naar det afseiler; ••• naar noget af Compa.gniets 

Gods s:elgas eller kiøbes, til eller fra Dorde fdres; alle Forfrisknings

Regningerne paa C&p eller andre Steder; ••• de Breve, som til Directeu

rerne og Factorarne skrives, kort: alle deslip;e merkvrdige TinP,, som 

paa Reisen frem og tilbage forefalde, end~ci~nt de ikke herudi ere spe

cificerede." (42). 
Sld.bsprotokolleme indeholder derfor ikke eg13ntlige nautiske notater, 

men giver dog tilstrækkelig præcist en del af de o:rilysninger, som er 

nØdvend.ige for nærværende l.mdersøgelse: datoer for diverse passager, op

ankringer osv. I sin egenskab af kopibog over ind- og udeoede breve ud

gør skibsprotokollen endvidere et vigtigt :rupplement til vor hovedkilde 

skibsjoumalerne, idet man i protokollen kan f.~. oplyst :';rsa.ger specielt 

til uregehP!esigheder i rejsemes forløb. Dog mr"1 man hele tiden huske 

på, at skibsprotokollen ved hjemkomsten .at.rax skulle præsenteres på kon

toret i kompagniets hus, og at dette faktum n: .. ~:me kan have Wldgnet at 

farve nogle af indførelserne i protokollen. 

I dag er i arkivet bevaret skibsprotokoller fra 111 af Asiattsk Kom

pagnis kinatogter. Disse stammer blandt andre fra 6 e:>q)ed i tioner, hvor

rra der ikke er pevaret skibsjournaler. 

Hvis der hverken er bevaret skibsjournal eller -protokol fra et togt

kan dette som r,gel ikke følges 1 detaljer. Men enkel te oplysninger læn 

ofte uddrages af negotieprotokoller, general.forsamlingsprotoJcoller el

ler andre skibes journaler - skibene fu~tes i nogle til.f:-elde ad to og 

to, så de havde hinanden. i sigte næsten daglig hele vej en ud og h,i em, 

hvilket flittigt noteredes i journalen (se fx "Christiansborg 3lott" og 

"Fyen 11 1748-49 i bilag B). 
Negotieprotokollen førtes af handelsfo]Jcene ombord. Den førtes først 

og fremmest for at holde rede på Økonomien, or, de fyldigste underret

ninger gives derfor om handelen i C'.anton og til dels p:i forfrisknings

pladseme l.mdarvejs. Selve rejsens fremskridan er ofte overra.'skende sum

marisk optegnet. 
på ieilm=n,lforeml1ngeme var første punkt altid meddelelser, hvor di-
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rektionen blandt andet redegjorde for de 91.kelte skibes rejser ifølge 

de breve, som man havde modtaget fra dem. Dette har naturligvis haft 

participanternes yderste interesse, og meddelelserne var tit ganske 

grundige, hvilket afspejles i referaterne i generalforsamlingsprotokol

len. Langt størstedelen af indholdet drej er sig dog om økonomien i sel

skabet: udredningerne af nye axpeditioner og udbyttedelingen af de fuld

førte. 

Også i direktionens resolutionsprotokol, hvori indf Ørtes beslutnin

gerne fra hvert direktionsmøde, og i den bestandige kommissions proto

kol, som re.farede forhandlingerne i dette organ, som blev oprettet 1778 

(43), kan man fØlge visse skibes skæbne. Især for dem, som alr:iriivend

te hjem, og hvis bØger følgelig sjældent er bevarede, kan disse tre kil

degrupper få interesse - ellers ikke. 

Som nævnt kan 123 ld.natogter beskrives ved hj::cl.p af skibsjournaler 

og -protokoller. Ved inddragelse også af de mere perifære kildegrupper 

kommer vi op på. ialt 130 kinafarter mellem 1732 og 1833. 

Den tredie kildegruppe, som systematisk er gennemgå.et, er kaptajner

nes instruxer. Heri foreskrev direktionen på Christianshavn kaptajnen, 

hvordan han havde at forholde sig til en lang række problemer lige fra 

omgangstonen overfor resten af besætningen til afholdelse af ·skibsråd 

og udstikning at kursen. 

I de kinesiske expeditioners kopibog kan man finde instruxer for al

le de kaptajner, som afsejlede mellem 1737 og 1768. Det var dog ikke 

ualm:Indeligt, at kaptajnens instrux også. ind.førtes i negotieprotokol

len, så handelsfolkene ombord kunne kende skibsførerens forholdsor~er. 

Dette var tilfældet med kaptajn 7.acharias Allewelts instrux for turen 

med "Kongen at Dannemark" I, som afsejlede 1736. Med denne instru.x in

cluderet mangler vi lam den fra det aller første togt i 17.34. 

Imellem 1736 og 1768 har kinakaptajnerne sejlet med helt identiske 

instruxer, kun lidt forskellige eftersom de skulle via Indien eller di

rekte til Kina.·nen første bevarede instrux er på ialt 39 paragraffer, 

og i løbet at de følgende tredive år voxede antallet til 54; men forholdf 

reglerne netop vedrørende navigationen var hele tiden de samme fra ord 

til andet. 

Rent praktisk har man i kopibogen afskrevet dan med.givne instru.~, og 

så har kaptajnerne skrevet imder, efterhånden som de sejlede arsted (44). 
Når man startede på en ny kopibog, skrev l!8Il den gamle instrux af -

inclusive alle fejl som fx den på side 38 n.-:evnte! - og begyndte forfra 

med underskrifterne. Men efter 1768 har man åbenbart ikke fundet det 

umagen wrd at blive ved med at holde kopibogen a jour. 
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I specielle tilf'ælde knyttede direktionen an continuation eller et 

anhang til standard1natruxen. Sådanne narmere forholdsordrer gaves bland 
andet tørste gang, at ak:lb skulle via Indien på udturen (45) og første 

gang, man sJcnlle haite sølv i Cad.is (46). 
I åraia atter 1768 retarares dør gang pi gang til "den ham (=kaptaj

nm) meddelte og at ham tmderskrevne Instruction" (47). Også efter 1712 

har kapt.ajnarne hatt inatruzer at holde sig til, hvilket ses at ref e
ranceme hertil 1 skibsrådmea torhandlinger (48). Hvad der helt præ

cis har stået i disse inatruxer tra årene ef'ter 1768, kan vi ikke vide 

med sikkerhed, hvad Velachova .forgæres forsøg herpå viser. 
Der tindes 1111.dlertid på thiveraitetsbibliotekets første afdeling en 

t17kt, mai udateret instruz tor kompagniets kinakaptajner (49). Dans 

tilkomst kan dog ret n•t dateres til 1794-9S. Terminus post quem er 

9. april 1794, hvor kompagniets økibsartikler for første gang blev ind

delte både i atdel.1ngar og paregrat.ter; i dm trykte instrux' §49 re

.tareres til netop disse ald..bøartikler (50). Terminus ante quem udgøres 
at atøejlingaclatoen 11.12.1795 tor skibet "Princesse C21arlotta Amalia", 

1 hvis øld.bajournal der henvises til en hel række at dan nye instrux' 

paragratter {51). - Det er overvejede sandsynligt, at instruxen er 

tl"Tkt samtidig med de DY"• ak:ibøartikler i 1794, i hvilket år det rør
ate skib under andm oktroj ud.sendtes. I dette skibs protokol findes 

neaal.ig også m enkelt hanvisning til kaptajnens instrux, som passer på 

den tr,'kta udgave (52). Jeg vil derfor tillade mig at kalde denne tryk

te 1nstrwc tor kinak:aptajner for 1794-instruxen. 

1794-inatruxen omfatter ikke mindre end 90 paragratf er. I næsten alt, 
hvad der anglr navigatoriske forhold, er 1794-instruxen lig dem fra rør 
1768. !heste vamtlige tmdtagelae drejer sig om §89 med ~et mellem 

at gå nord eller qd om England på vej en bj em {se herom side ~ 9). Bort

set har.fra er det hfr relevante indhold det samme - og endda del vis ver

balt ovarmsstaammde med 1768-instruxen. De mange nye paragraffer fo
reskriver hovedøagellg sparsommelighed på alle .felter. 

Man må derfor gå ud tra, at tørste oktrojs instrux også efter 1768 
og 1772 er blevet ved med at voxe, ved at man har hæt."tet f'lere og f'le

r• paragrattar på, atterhånden som det bar varet fØlt nødvendigt at fast
lægge ratn.1llgallnier 1 nye detaljer. 

Hvis denne antagelse er rigtig, skulle den nævnte §89 vare helt rq

tilkommen i 1794. Det er den helt silckert også, thi indtil 1792 afholdt 

man altid skibsråd og an.rørte forskellige gode pmida, inden et skib 

vovede sig gann• Kanalen på hjemturen. MEll allerede 1 det første skibs

råd desangåmda efter 1794 forsvandt de mange overvejelser, og man kon

staterede blot, at man ønskede at sejle syd om (53). 
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Etter kanvojkontliktm (54) og Slaget på rheclen at:1.drecle kompagniets 

direktion aeneat 1 1802 atter baatammelaeme for, hvordan hjemrejsen 

ølmlle tor]Øbe. I hYert tald tra dette år og til 1823 bar kinaskibane 

haft påbud om ikke at anløbe de engelske besiddelser Kap og st. Helena 

på njm hj• - med llindre de inden da havde sikker underretning om, 

at Danmark ikke var 1 krig. I stedet skulle if Ølge instruxen søges an 

at de portugiliøk• øer Fernando Noronha val Brasilien eller Flqal., som 

er tn at Azorerne (55). Etter 1823 anløb Asiatisk Kompagnis skibe at
ter Kap og St. Helena, udm at økibsrådene havde tvingende grunde der

til, og det må derfor igc haye wret tilladt. DiBBe to havne må have 

wret de bedste og mest praktiøke at anløbe, og det har åbmbart lam 

wret under meget ugunstige politiske betingelser, man har sejlet for

bi d•. 
På udrejserne anbet'alede11 1 disse tider anlØb ar Rio de Janeiro, der

SOll et sådant bln nøkivendigt, selv- om skibene var.provianterede hjemme
tra til at lamn• sejle non øtop til Sundastrarlet (56). 

Bortset f'ra disse tvungne justeringer af anløbene bevarede Dansk 

Aeiatillk Compagnie sin inatrux tor ldnat'arerne stort set 1.ældret gen

n• de hundrede år, an besejlede C&nton; lam med hensyn til valget ar 
rute nord eller IQ'd oa !hgland arndredea instruxen. Desuden må der vare 

blevet udstedt specielle påbud til de kapta.jner, som efter 1798 sejle
de ad Østpaaaagen til Kina (•• side 1'~"1). 

Det ftr dog ikke enestående, at et kompagni sejlede med samme in

at:raz gen• et helt sekel. Gmlølce det sanme var til.tældet indenf"or 

det hol.landake osthdisk:e kompagni (57). 

Ulmtor kompagniets eget arkiv kan vi imidlertid også hente opl.Ts

niJJger om dets klnatarter. 
Mest spandende 1 så hansaende er det hidtil upåagtede samlebind på 

Det Jcc:mcelig• Bibliotek med "Erlract ar adskillige Skibsjournaler ···"· 
Heri tindes blandt andet et aaD1111111drag af' fjerdestyrmand .Tohan Geerdes' 

aldbsjournal fra hans rejse med "Dronn.ingai af Danmarck" I 174()...42. Fra 

dette togt er illgtn sk1.baj01ll.'Dal eller -protokol eller negotieprotokol 

1 .Asiatisk Kompagnis eget arkiv; men extracten muliggør an m:iøten helt 

Jlinutisd11 rekoruitruktion af turan (øe bilag B). - 'l'ilsvarende kan for 

•tangen at Dann.ark" 111 samtidige togt negotieprotokollens ufuldstan
d1ge op'.q'aninger på det smukkeste suppleres ar extractan af styrmand 

Simonsens 8kibsjoumal. 
I Nye kongelige Sam11ng tindes endvidere en række dagbØger, rørte 

på k:lnareja41l" med kompagniets akibe. De ør skrevne af præsten H. M. 

Digel.bart, superkargoen R. Bentley og negotieassistanten M. w. Dom 
(58). 
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llh række c-1Ddringc- c- bleftt udgivne og ar nok ~ laiap sa.mme wr
di som de utr;ykte dagbØger, ef'tc-som begiVE!llhaderne har varet på nogen 

af'stand ved nedøkri"tningen ar c-1ndr1ngerne. EJcempler fra denne genre 
er bØgerne at .Agerbec.k:, Lud.vi.gøen og Magnusson, som alle var sØlll.:81.d. 

'Vhrdien ved de ikke SØf'artsuddannedes dgabØger ligger blandt andet 
i, at disse otte omtalv torhold, som ikke næmes rx 1 sld.bsjournaler

ne - entm f'ordi de regnedes tor uinteressante eller velkendte. 
&i andc vigtig kildegruppe, som findes udenfor Asiatisk Kompagnis 

arkiv, er llata:n:ie ovv udsmdte og hjemkame skibe. Disse lister be

hancllea nedRat på øidm. 

På Marines Bibliotek tindes ai righoldig samling ~ skibsjournaler 

og dagbØgw; mm ingen at diaee giver noget nyt om Asiatisk Kompagnis 

k:f.nat'arRe (se dog note 41). 
der o 

Jhdelig er~jO C •aae llp!lllldmde ting lJianf'or Danmark - ogsa. OJll 

Asiatisk Kompqni. Jeg har i London ha.tt adgang til at gennemgå akiba
Joarnalar tra Eut JDdia ~~ø ldnaøkibe. Disse journaler llper 

til f orv&d..1J:lg de danske 1 opb;ygningms men indf Ørelserne er meget me
re 8Ulllmriøke i de 111gelake. Pendanten til rubrikken "Det Passerede" 
ar 1 aærdeleahed mgar, lam bestikkene kan måle sig med de tilsvarende 

danske (59). 

tilder gmn-cangan at det torellggmde materiale melder det spØrgs

mål sig uri.lkårllgt, om nu også alle de e:xpeditioner er med, som udaend
teø da:igang. 

FaJ.da1;and1pedakontrollan indtil 1792 kan mest oplagt foretages ved 

at konøal.t41r'e de tre håndskrevne lister over udsendte og hjemkomne ski

be og ladn.ingør. R.re kongelige Samling nr. 793b er tydeligvis det exem
plar at liste, 90ll har varet brugt til daglig på kompagniets kontor 

atter 1782, og aom er prilm'. De to andre lister (NkS 793 og Mallingi
analistm) v helt lig 793b, men dækker kcrtwe tidsrum; desuden er de 

aandøynllgvis af'skritter etter 793b, da de er skrevne i eet stræk, me

dens 793b ar økreT'et at tlere torskellige ham.der, ertel"hånden som ski

bene gik og tom. De tre lister har alle samme .fejlagtige ombytninger 
at destinationerne 'h'ankebar og Canton tor f'lere skibe; de anrører al

le de øanme forkerte ataejllngaår; og de 1111.11gler alle "Dronning Sophia 

Magdalena" II, som a.tsejlede 1766. Listen 1 A. G. Moltkes arkiv mang

ler endnu flere togter end de andre lister og er der.tor nzq>pe afhsmgig 

at disse eller dc-eø tor.lag. - I ingci af listerne findes kinaskibe, 

som ikke al.lerede er tundne ad anden vej. 
Det samme gælder de tr1'kte skibslister rx hos Hennings, 'lhaarup 

og Rasch og SV'eistrup, da disse blot ar af'trykte efter håndskrifterne. 
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Heller ikke 1 resten at litteraturen om Asiatisk Kompagni er jeg stødt 

på omtale af' ydarllgere togter - vel sagtæs fordi disse værker bygger 

på •teriale tra kompagniets eget arlciv lige som jeg selv. 3enest har 

Feldblllk: lavet " fortegnelse, som skulle anfatta alle kinaskibe mellem 

1772 og 1807; heller ikke han anfører flere togter end jeg, selv 0111 

han har ftret meget videre omkring i kildarne (61). 

Herudovvr er der at danølc litteratur km. Deuntzer at vende sig til 

tor perioden ef"ter 1792. Hans bilag 1 og 5 bygger på. "Kompagniets BØ

gw• (62), og endnu an gang viser danne tortatter sig troværdig, idet 

han ant-rer rpeaois de samme ld.naskibe, som jeg salv har fundet frem til. 

Med stor intc-esse har jeg derefter gennemgået Morses omfangsrige og 

detaljere "ftlrk, som dlllkker hele Dansk Asiatisk Compagnies f'lm.ktionspe

riode, og som bTggar på de engelske superkargoers bøger fra Canton; men 

heller ikke hh næmea 7derllgere danalce kompagniskibe. - Andre wrker 

om udanlandake kompagnier har hellar ikke flere danske skibe med. 

Jeg har endvidare uden held prøvet at rå arkivet i Kapstaden til at 

tinde ud at, hvillce danske kinaskibe der har passeret i kompagniets 

levetid (63). - Derimod kan vi vist ikke vante a:~ finde noget af inter

esse i arkivet 1 Macao (64). 
Ingm at de næmte kontroller at tulds'bmdigheden kan man dog helt 

riole på. Mm m næaten helt sikker kontrol læn i stedet foretages ved 

at se på rullebØgeme, aom findes bevarede fra hele kompagniets levetid, 

og ØOJI prmaentelres lide '17. Hver ar disse bØger omfatter mange skibes 

beaøtninger - et m.kelt bind kan således ikke ubenarket bortkomme - og 

det er ganske uøand811lllgt, at et skib kan vare afsejlet, uden at dets 

andakab er indtørt 1 rallebogen. 

De oprindelige arld.negiøtraturer (65), kaptajnernes instruxkopibø

ger (M side 2.Z.) og de algierake sØpaøprotokoller (se excurs) er jeg 

Dll!llJtc lige så sikre påf men disse sækker desværre ktm delei af htmdred

årsperioden. 
I ingen ar disse aidste fire kildegrupper har jeg fundet næmt yder

ligere ld.natartc - 01 ar derfor næsten sikker på, at de 130 togter, 

Jeg behandler, er alle Dlln8k Asiatisk Compagnies kinatogter. 
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KAPITEL III 

SKIBE. 

Det falder lige for at indlede undersøgelsen af Asiatisk Kompagnis 

ld.natart med at betragte skibene, som i bogstavelig forstand bar det he

le. 

Den anvendte ald.bstxpe var tii stadighed det armerede fregatskib. 

Samtidens hØjt berømmede hovedvairk af Chapnan opererer med tre klasser 

at fregatter med tølgaide mål ror henholdsvis lælgde, bredde og dybgang 
(1 ): 

164 fod 
152t 
140 

X 42t fod 
X 40 
X 37 

X 2.3 .fod 
X 21 
X 19 

Skibene tra anden klaaae var i vore mål 48 meter lange og 12t meter 

brede og stak 6t meter. 

(Ch.apman pl.LXII:1) 

Jeg har ikke qstematisk søgt dimensionerne på de danske kinaskibe, 

man i stedet koncentreret mig om deres dragtigheder. Fhkelte mål kan 

dog næmes (2): 

121 x 32 x 15 = 1.33 kmcl = "KiØbenhavn" 
135 x .36fx 18 = 260 kmcl = "Ironning Jul.iana Maria" I 
140 x .37 x 17! = 300 lancl = "Disco" 

"Kongen af Dannemark" III 
145 x 38 x 17! = 350 kmcl = "Printz Friderich" II 

"Dronning Jul.iana Maria" II 
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Mere interessant er spørgsmålet, hvordan man anskaffede de 36 kinaski· 

be (.3): 

17.32-75 eget værft 13 1776-18(J] eget wrf't Ø 
flåden 2 flåden 5 
Sverige 2 SVerige 2 
Fhgland Ø England 5 
ukendt 3 ukendt 4 

Forskellene er tydelige. I den første oktrojperiode lod Asiatisk 

Kompagni de f'leste af' kinafarerne by-gge på eget va:rft; enkelte skaffedes 

fra orlogsf'låden og Sverige. Hertil kom de to mindste "KiØbenhavn" og 

nQrev Moltke", der byggedes henholdsvis hos Andreas Bjørn og i Sandefjore 

de sejlede lam. et .UCelt lcinatogt hver. 

Efter 1'776, hvor trafikken intensiveredes, byggede kompagniet ikke 

tlere ldnasld.be på ....ttet på Christianshavn, som nu åbenbart havde nok 

at gøre med at r..,arere hj•vandte skibe. Indtil 1807 skaf.fede .Aøiatislc 

loapqni den ene halvdel at sin 1l7'tilgang fra flåden og den anden i &lg

land. Flåden "fV naturligriø kun leveringsc)ygtig indtil 1801, hvorefter 

kompagniet ft?' henvist til at købe sine skibe i udlandet. Ingen danske 

værfter kunne bJ'gge aå store skibe, som direktionen anså for nødvendige 

tor at 'fllr• Økonomiske 1 ldnafartan (4). 
Indretningen at akibce vil Jeg ikke kamne ind på ( 5), men blot næme 

at fartøjerne gennm alle de lllldersøgte hlmdrede år var armerede med om

kring t,Te kanoner, og at de havde tre fuldriggede master på omkring 30 

mate, &Oll tiløammen kunne belre cirka .30 sejl. Som vi senere skal ae, var 

danne Ul!llldrede seJltØring at atgørande betydning for be&'l'ltningemes stør

relser. Et meget detaljeret indtryk af kinaskibenes udrustning :fåes ved 

at studere akibsjournaler og -protokoller fra de skibe, som strandede, 

fordi man dk meget nøje holdt styr på, hvad der bjergedes fra vraget. 

Fx opregnedes på en enkelt dag 2.35 stykker tovværk, som reddedes i land 

tra "Printz Friderick af Dannemaren I, ger 1769 strandede ved G8teborg 

(6). 
Skibenes dra!itigheder, som var mål på, hvor meget de kunne laste, ken

des tor alle skibene. 

Hidtil har forskningen ikke kendt d~tighederne for skibene fra før 

1747, i hvilket!r de algierske søpas indførtes. Som vist i excursan kan 

drægtighederne .fra rør dette år imidlertid med stor sikkerhed beregnes 

ved hjælp af den kinesiske hoppoa mål af skibene. Efter 1747 kan dra:gtig

hederne umiddelbart tindes i de algierske søpasprotokoller. 

m.andt andre Rasch og Sveistrup har dog tilsyneladende ikke været op

øørkaome på, at hovedkilden aøpaaprotokolleme normalt angav skibenes 

drægtighed.er med en sjettedels moderation - således at man skal addere 
m femtedel til søpaaprotokollemes tal far at !'inde de sande d~tighe

der (7). 
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Men hvordan det tor~older sig med netop kompagniskibenes d~tigheder 

1 så henaeende, vides ikke med sikkerhed. Grunden til min vakte mistanke 

om an anden opgørelsesprocedure for disse skibe er følgende udtalelse ar 
c. W • .Duntstelt - an at foretagendets direktører, som sad inde med grun

dig viden netop om deta ak:ibsfart (8): 

"Der findes ikke Maalebreve for Skibme, men Drægtighederne er ar 
Bogholderan ansat etter Bielbrevene (=skibsbygningsattester), hvor
efter Pasgebyhrene (=tor algierske søpas) ogsaa skal vare betalt. 
Bielbreve pleie at giøre Skibe større end Maalebrevene, eller hvad 
derea virkelige barende Last kan anslaaes for. 11 

Dette ftl' i overenaøteaelse med søpasforordningens §5 af 1. maj 1747~ 

hvoretter rederen Tid ansøgning om udstedelse af søpas skulle freml.ægge 

"MUler-Brev eller Attest, ligeledes søe- eller Biel-.Brev, hvorefter dis· 

ae (=den atedlige magistrat) indberetter Skibets navn og ~tighed" til 

Kommercekollegiet. 

Det er ganske naturligt, at Asiatisk Kompagnis skibe intet målebrev 

har haft, da dette dokuments tunktion var at danne gnmdlag for beregnin

gen at de torskellige skibsaf'gifter. Disse afgifter var kompagniets skibE 

imidlertid fritagne for at betale (9). 
Det ville dog ligne Asiatisk Kompagni meget dårligt at spare udgiften 

til det billige målebrev, hv1s dette ikke kunne betale sig. For et skib 

med an sand drægtighed på 480 kommercelæster, som skulle have udstedt 6 
algierske sØpas i løbet af sin funktionstid, ser regnskabet ud som f Øl

ger {10): 

uden målebrev 

6 søpas for skib på 480 kmcl = (480x6x1)+2 rdl = 2.882 rdl 

med målebrev 

målebrev koster 480%6 skilling = 30 rdl 
drægtighed itØlge målebrev = 480..SO kmcl = 400 loncl 
6 søpas for ' skib på 400 kmcl = (400x6x1)+2 rdl = 2.402 rdl 
udgif't ialt = 2.432 rdl 

. 
O:len målebrev ville kompagniets udgiftEO:" altså blive 450 rigsdaler 

større på de 6 togter. Vi M derfor gå ud fra, at Asiatisk Kompagni fra 
bilbrevenes ~tighedsangivelser har fået lov at trække en sjettedel, 

når man ansøgte om algierske søpas. 

Beløbet på nogle htmdrede rigsdaler var ganske vist lille sammenlig

net med en udgående ladnings vairdi, der i anden oktrojperiode game var 

på over 250.000 rigsdaler. Men. som sagt var kompagniet i disse år temme

lig nøjeregnende, og Duntztelts tvetydige bemær:-laling må givet tolkes der
hen, at også kompagniets skibe figurerer med en sjettedelsmodereret dr~

tighedsangivelse i de algierske søpasprotokoller (11). 



30 

Umiddelbart l,ydar det også usandsynligt, at det på alle måder privile 

gerede kompagni me at alle skulle have betalt søpasgebyr efter skibenes 

sande ~tigheder. - Alle mine drægtighedsangivelser er derfor som nor

malt an.rørte med an sjettedels moderation. 

De mange runde og pme ~ighedeangivelser for kompagniets skibe 

{se bilag A)' '98Bkker også 11111 mistanke med hensyn til, om de nu også er 

nøjagtige eller bare pro form& angivelser. Tallene fra søpasprotokoller

ne kan imidlertid kontrolleres ved hjælp af hoppos målinger, som viser, 

at tallene ?ØPJ>e er atrundede mere end til nærmeste tier. HtSr vises blot 

et par uemplar: 

"ll)'an• 
"Dronning Juliana Marian II 
"Kongen at Dmmark" III 
•Prints !ridericll" II 

49/50 
75/'16 
75/'16 
78/'19 

ASP 

300 kmcl 
350 
350 
350 

hoppo 

293 lancl 
359 
360 
356 

Der ar derf'or ingen gnmd til ikke at stole på, at ~tighedsangivel· 

øerne i de algierske søpasprotokoller er næsten helt nøjagtige - men mod· 

rerede med m sjettedel. 

At diagrU111et på næate side ses, at lasteevnen voxede støt indtil om

kring 1790, hvoref'tar de D7'tilkommande skibe blev noget mindre (se også 

bilag A). De to perioder ar imidlertid særlig interessante, hvor kompag

niet akittede m ældre gmaration ar skibe ud med en ny-: årene lige ef
ter 1760 og 1780. 

Ef'ter en jmrn ftllCt 1 ld.nasld.bmea størrelser fra 200 til 250 kommer

celæster i lØbet at kompagniets tørste trøii ve år skete der pludselig 

noget atgørmde i begyndelsen at 176oeme. I løbet af bare fire år f'or

vandledea ldnaf'l.ådm hldatalnc:ligt: 1 1750Ell"?le var alle skibe under 26o 

læater, etter 1764 var alle over 3.30. 
Et tilsvarende spring i tonnageudviklingen fandt sted i de aller rør

ate år ar tirserne, hvor økibe på 4-500 kommercel.æster ret hurtigt af lø

ste de hidtidig!I på op til 350 læster {12). Billedet sløredes dog i den

ne omgang noget ar, at man allerede i 1783 og de .t'Ølgende år atter an

akaf'fede mindre skibe ved siden ar de nye store. 

Årsagerne til disse preipante forslcy-d:ninger frerugår ikke_ umiddelbart 

at kild.materialet. Det er dog næppe rorkarl at gætte på. dels an~s

dels dritt&Økonomiske betragtninger som de udslaggivende faktorer. 

M diagrammet kan endvidere anskaffelsesintensiteten aflæses. ~ det 

er ty'deligt, at i årme 1778-83 under storkrigens hektiske konjunkturer 

var nytilgangm af kinaøkibe kraf'tigst. Omvendt var den svagest i fred.s

årene derefter. 

Phdelig kan man tå et overblik over skibenes levetider i kompagniets 
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1ndi- og k:lnatart. De tredive skibe, som ikke forliste, udførte i gen

nmsnit 4,6 togter hver, og de var 1.3 år derom. Det typiske var at sej

le enten .3-4 eller 6-7 ture (1.3). Når skibene havde sejlet 3 eller 4 
togter, tog kompagniet op til overvejelse, om de var værd at ofre en ho

ved.reparation på. Bviø de var, kunne de efter reparationen foretage end
nu 2-3 rejae; hvia de ikke fandtes reparationsvardige, solgtes de til 

ophugning. Ingm andre kunne finde anvendelse for så store skibe (14). 

Et ofte omtalt, man aldrig undersøgt spØrgsmål er skibenes kobberfor

hudning. Flere tortattare har varet inde på, at et af formålene med at 

gannemtøre den kostbare kobberforhudning skulle have været at for];u]ge 

akibenes levetider (15). Mine data for Dansk Asiatisk Compagnies kinafa
rere kan dog ikke støtte denne hypotese. 

Kobberforhudningen blev 1ndtØrt i årene umiddelbart efter 1792 - på 

ganske samme tid 90Jll 1 orlogøtl.åden (16). I december 1796 var 6 at kom

pagniets 8 akibe forkobrede (17). - Men sm- vi på kinafarernes fl.Dlktions· 

perioder til f'orakellige tider, ser billedet ud som følger (forliste ski· 

be ar ikke medtagne, da disse ikke giver noget reelt indtryk at leveti

den): 

17.32-52 
1752-72 
1772-92 
1792-.3.3 

(8 skibe) 
(7 skibe) 
(9 skibe) 
(6 skibe) 

11 ;.rs levetid 
11 
17 
13 

I debatten om forhudningen som i så mange andre diskussioner har man 

ikke klargjort sig torskellen på det teknisk mulige og det rent faktisk 

forekommende. For Asiatisk Kompagnis vedkanmande indførte man godt nok 

kobberforhudningen; men de politiske og Økonomiske konjtmkturer hindre

de, at muligheden kunne udnyttes for at anvende skibene langere end hid

til. I den f'oregående tyveårsperiode 1772JJ2 var markedet i.J:J.idlertid så 

fordelagtigt, at. det kunne lønne sig at vErlblive med at sejle med de gam

le træforhudede og mider normale forhold u:itjente fartøjer. 

Et andet tor111ål mad forkobringen, som ofte nævnes, skulle have varet 

at Øge sejlhastighederne for sld.bene. Asiatisk Kompagni anførte selv i 

1795, at et skib lemme gøre rejsmi frem og tilbage mellem Danmark og Kina 

på 17 mneder, men nhvis det er forkobret, da vel paa 14 Maaneder" (18). 

Som det fremg~.r af kapitel VI og bilag A, gav forhudningen sig ikke ud

tryk i øerlig hurtige sejladser efter 1792. Man har åbenbart ikke stræbt 

efter at gennemføre togterne hurtigere end vanligt. 

Kompagniets formål med at lade sine skibe kobberforhude må enten have 

varet at forlænge dares levetid (efter krigsudbruddet i 1793 tegnede 

fremtidmi forholdsvis lys) eller måske snarere at mindske reparations

og vedligeholdelsesudgitterne (19). 
Retfærdigvis må det dog ikke skjules, at indenfor EB.st India Company' 
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FIO. 48. Aliatiik Kompagnis Skib "Norge" 1798. Farvelagt Tcgnin~. 
Handels- og Søfartsmu~eet paa Kronborg. (Efter Klem (1941)) 

var billedet af ald.bcea tunktionstider helt anderledes. H6r indførtes 

kobbartorhudningen omkring 1780 (20), og dette havde en Øjebilkkelig 

af'tekt (21): 

176o-83 1784-99 1800-10 

1 togt ialt .31 27% 8 10% 13 15% 
2 11 10% 9 12% 6 7% 
3 17 15% 3 4% 9 10% 
4 48 42% 3 4% 16 19% 
5 5 4% 7 9% 24 28% 
6 2 2% 32 42% 12 14% 
7 1 1% 9 12% 3 3% 
8 6 8% 2 2% 
9 1 1% 
i a 1 t 115 77 86 

gnatl. antal t. 2,9 5,0 4, 1 

Som det aea, Øgedes det typiske antal gannemf Ørte togter samtidig 

med kobbartorhudningena indførelse fra 4 til 6 togter, ligesom gennem

snittet Øgedes tilsvarende fra 3 til 5. - Indenfor det store engelske 

kompagni sløredes effekten ar indf Ørelsen af forkobringen ikke af store 

andringer i antallet ar udsendte skibe; de til rådighed stående fartø

jar be1J7ttedes til stadighed - der var ikke som i Danmark perioder, hvor 

skibe måtte ligge stille 1 årens og vente på bedre tider. 
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I forhold til andre nationers kinafarere var de danske og svenske me

get store; mm an helt præcis sammenligning mellem de skandinaviske og 

de Øvrige 91ll"Opæl.ske ld.naald.be lader sig ikke foretage {22}. 

Lad os dertor begynde med at se på !orholdet mellem de danske og sven

ske kinasld.be, der var at nogml'Wlde ens størrelsesorden. 
I Sverige opererede man ao:m i Danmark normalt med en sjettedelsmodera· 

tion (2.3)J i dat tølgmde anvendes Kjellbargs J.æstetal for Svenska Ostina 
diaka Compagniets kinafarere - også disse tal er modererede (24). - Sven" 

ske akibes drægtighede måltes i nsW.ra lister"; men en omregning til dm: 

ske kommercelæater volder ingen problemer. Kommercelæsten var på 5.200 

pund a 0,496 kg = 2.579 kg (25). Dm svenske svare læst var lige omkring 

2.400 kg (26). Ved omøt.ningan srøtter jeg da blot 1 svar læst = 2.400 

: 2.600 = 0,9 komm.rcelæat; større nøjagtighed kan M:J>pe opnåes og be

høves heller ikke. 
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Diagrammerne nederst på roregåenda side viser, at udviklingstanden

am indenfor det svenske kompagni imod større skibe indtil århundred

sld.ttet var præcis mag.m til Asiatisk Kompagnis. (Mark vel, at i det 

svenske diagraa optmdar hvert skib kun em gang for hver oktroj, til 

gengæld ar alle sld.be med). Det sea også, at de svenske skibe til sta

dighed w.r m 8111111.e større end de danske. 

Deres tunktionsparioder svingede derimod meget mere end de danskes 

(forliste skibe er ikke medtagne): 

1731-46 (8 skibe) 
1746-66 l9 skibe) 
1766-86 7 skibe) 
1786-06 5 skibe) 

6 års levetid 
11 
17 

5 

HYorfor de svmøke skibe havde kortere levetid end det danske kom

pagnia, a;yneø 1.Jcke umiddelbart indqaende; på tre nar var de alle ey

byggede til O.tindiøka Collpagniet. Derimod falder det fint i tråd med 

resultaterne fra Danøk Asiatisk COmpagnie, at svenskerne i halvfjerdser

ne og tiraerne holdt deres skibe lsngst muligt i drift - uanset kobber

forhudningen indtflrtea 1 1790erne. 

ni 8Ulllml1gn1ng med de forskellige andre øuropmske kompagniers kina

akibes dragtigheder er endnu vanøkeligere. Ikke mindst Parkinson advarer 

imod at prøve: "all figurea relat:lng to tonnage must be treated with the 

utmoat caution• (28). 

Allig9Yel har Derm1gny gjort at forsøg på generel komparation af de 

europeEd.øke k::l.naf'arare; herunder kommer dog tre store problemer for en 

dag. - For det tørste ar han helt ai"hangig af den foreliggende littera

tur. Moraeø tal læggeø tx til grund ror behandlingen af de danske skibes 

dreagtighad.-; •• dette ar højst uheldigt, da de er afnmdede og ofte 

helt forkerte. Morøe antøre ikke navne på de danske skibe; et narmere 

eftersyn atslør.- imidlertid, at 1736-s:eøcnens skib på n7oo · tons" var 

"Kongen at Danneiaark11 I, som også var i Canton 1740, hvor Morse angiver 

dets tonnage 80ll "800 tonø"t (29). Hoppos mål af' skibet svarede til kun 

197 Jcomm.-celæater eller godt 500 tons!! (se bilag A). Også. uden at ane 

uråd tildeler Morae nC21riatianøhavn" forskellig tonnage 1 1820 og 1826 

(30). Hane tal tor de avenake skibes ~tigheder i 17JOeme er også me

get forkerte (31). - For det andet er Dermigny nødt til at vide mere om 

forholdene i de forskellige aln.de, end han gør. Fx er han ikke opnærksom 

på problemet mad ajettedelsmoderationm for de svenske (og danske) ski

bes vedkomm81'1de (32). - Og tor det tredie løber han ind i rent sprogli

ge problemer, som til tider gør hans fremstilling grotesk. Fx kritiserer 

han Rasch og Snistrup tor at tro, at 11la jauge ordinaire des navires 

danois øarait d'environ 1.500 t. 11 (=lmap 6oo kmcl); de danske forfatte-
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re skriver tvart imod" at anglandere og hol.l.:e1dere havde så store skibe, 

men at de danske var på lDlder 400 kommercel.a:l3ter (=1.000 tons) (33). 
Det kan na.turligvis ikke afvises, at Darmigny er bedre funderet med 

hensyn til andre kompagnier and det danske. Men sammen med blandt andre 

da trenrlragne ezempler bevirker hans udstr°'kte brll_9 af 01'1is fejlagtige 

op4rsn1nger, at jeg ikke tør viderebringe hans resultater - og heller 

ikke selv vil give mig i kast med et lignende experiment, hvis kompara

tion a priori synes uden udsigt til et troværdigt resultat. 

Jeg vil dog gerne pege på den splll.dande mulighed, som ligger i, at de 

ld.n•siska myndigheder målte alle arrivererde euroµ::eiske skibe. Som det 

fremgår af min ucura, findes disse må.letal for praktisk taget alle dan

ske kinasld.be. Hvis de også er bevarede for andre nationers skibe, er 

der hh et homogent talmateriale, af hvilket sammenligninger mellem de 

forskellige kompagniers skibes størrelser direkte kan aflæses. 

l!h mindre præcis metode kan dog gi ve et fingerpeg om skibenes størrel· 

aer. Man kan lDldaraøge, hvor meget de forskellige fartøjer rent faktisk 

tog ombord. Morse giver et uempel herpå, nemlig for året 1772., hvor kom· 

pagnienieø skibe 1 gennemsnit lastede som følger (34): 

danske 
svanska 
hollandske 
franske 
engelske 

11.248 picul 
10.301 
9.159 
7.554 
5.315 

(ca. 680 tons) 
620 
550 
460 
320 

Uden at sammenligne absolutte tal fra kompagnierne er næsten det ene

ste faktum, som lader sig .fastslå, at man indenfor hvert af kompagnierne 

med tidm anvmdte større tartøjar i kinafarten. Desuden at udviklirigen 

imod rlrkelig store skibe startede indanf or de to skandinaviske f oreta

gander for i 1'770arne og 1780eme at brede sig til Fast India Company 

og Compagnie des Indea (35). 
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KAPITEL IV 

SEJLRUTER. 

Sejlruten til Dna gik i det 18. århlllldrede syd om Afrika, og den fæl
les europæiske erfaring havde Vist, at det var ar altafgørende betydning 

ror togtemea heldige udf'ald, at man havde monsunerne med sig og ikke mod 

sig (1). Som det ses ar vind.kortet herunder, var og er vindforholdene i 

Atlanten stabile: passaterne blæser d&r samme vej hele året. Men i Det 

indiske Ocean og i Det s;ydkineaiske Hav er skibene underkastede monsunens 

and.ringer: sydvest.monsunen blæaer dlr hele sommeren {april-oktober) og 

nordøstmonsunen hele 'finte.re (oktober~pril) (2). 

/'A('ff/(' 

SOUTH ATLANTIC 

PREVAILING WESTERUES 
(ROARINO FOKnES1 

(Efter Parkinson (1937)) 

Alle de store handelskompagnier, som besejlede Kina, havde hjemme i 

Nordvest9U.l'Opa • .Dertor måtte sld.bme kænpe sig ned gennem Nordatlanten i 

modvind og ofte hårdt vejr; efter passagen af den nordlige vendekreds .fik 

de dog efterhåndm medvind. Men etter at have passeret det l\lllefulde kal

mebeal. te ved ækvator ramlede man atter ind i dårlige vinde og havstrømme og 

blev tvwiget langt ud 1 oceanet, indtil man var næsten på hØjde af Kap 

det gode Håb. Da vendte man øst over og blev båret af de stadige og kraf

tige vestenvinde langt .ud i Det indiske Ocean. Hvis skibene afsejlede fra 
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Nordvesteuropa omkring Icy"tår, passede det lige, at de kunne v&re fremme i 

Det indiske Ocean, når aommermonsunm satte ind. Mod danne kwme de så 

vende nord eller nordøst over og nå henholdsvis Indien eller Kina hen på 

efteråret. Hjm.turen lemme gå med Tintermcm.sunen i ryggen direkte til Kap 
og herfra også ad m mere direkte rute over Sydatlanten og videre hjem i 

en stor bue ud gmn• Nordatlanten. 
På gnmd at taren tor akØrbug, som man var helt på det rene med, ankre

de skibene op ved såkaldte forfriskningspladser 1.llldervejs. Tidsfristen 

var på maximalt halvandet hundrede døgn, inden skørbugen havde sendt stør
stedelen af' beaøt.ningm i llo!!lllgekØjerne. Kaptajn Mouritz Withs erfaring ef

ter 11 togter som navigatør T&r: "Jeg kunde opreigne mange Skibe, som 

naar de ere paa 5te Maaned i Sldm, indfinder sig jo altid den Sygdom (=skØ 

bug), naar de ei haver været paa en Forf'riskningsplads, hvor de kan faa 

Grønt; thi uden GrØnt og Urter kan den Sygdom ei hielpes" (3). 

De danske skibe anløb derfor på udrejsEl'l enten De capverdiske Øer ved 

.Af'rikas vestq'at, Kap det gode Håb eller ()idiz i Spanien. DesudEll forfri

skede man sig - aed ferskvand, frugter og levende dyr - i SUndastræiet mel· 

lem Java og Sumatra. Også på hjemvejen stoppede skibene som regel op i 

Sun.daatl'!lldet og ved Kap eller st. Helena i Sydatlanten (4). 

Såledeø undergivet Tindenea og skørbugens herredømme var dar ikke mange 
mulige ruter at vaalge illelløm på strækningen fra København til Canton, 

som var den meste by i Kina, hvor kejseren tålte europæerne, som kald

tes "f an-kvae• - sødjawlene. 

I dan inatrux, 11011 gjaldt for de danske kinakaptajner, står blandt an

det trdl.gmde at læøe om dm at kompagniets direktion ønskede rute på. 

udrejsen (5)1 

§3: "••• Settende, naar band ved Guds Bistand cattegattet er passe
ret og er kommen i Rom Side, sin Cours enten Norden om imellem Ritt
land (=Sbetland) og Fca"Øe, eller og imellem Caneelen, 1:1.ge som Vin
de tal.der og hand til Rs,ysena Befordring for bester agter, videre 
sætter hand da sin Cours forbie de Vlamske ~lander (=Azorerne), og 
øøger at r-. de Canariøke Fq".lælder i Sigte, hvorfra videre sættes 
Cours til de Soute eller C&ep Werdiske Insuler, og hvor hand om for
nødm g1Øres anlØber Portopray (=havnen på De capverdiske Øer) for 
der at tage Vand og sit Mandskab at forfriske, dog sig ey langere 
end aller tornødmat der at opretholde, Men sin Reyse saa snart mue
ligt videre at befordre, og !Ølgellg skære Linien Anquinoctialen paa 
dend beste og avantagieuste Maade for Reysan, videre at fortsætte 
det .Retteate og Sikkreste mueligt er til band faar Kiendetegn eller 
Lodskud at C&ep de Bona F.aperanoe Grmde og icke vige fra sin Rette 
Cours, men fØlge Rø;ysen som .Een erfahren C&pitain det snarest mue
ligt er direote til Strat SUnda og Canton at befordre, og maae hand 
paa WRøy"san ingensteds anløbe uden som rør er meldt til de Soute 
eller C&ep Wardiske ~lander ror der at forfriske /:men maae icke 
uden hØ7eate Nød søge C&ep de Bone Esperance:/ der efter setter band 
ø1n Coura til ste Poul og Amsterdam, for om mueligt at faae dem i 
Sigte, men i ligøvel at rortsette CoUl"sen fra dem til ØstHucken 
(=skrivefejl for nstspidaen) af Java, og der kommende i Welkoms 
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~ ved Nauv Bay eller Mevia E\f'land at forsyne sig med Vand og For
.trislming • • • n 

§51: Dog tillades anl.Øb at Kap på grund af dyrtid på De capverdiske 
Øer, "i fald de ikke forinden raar saa.dan efterretning i søen at det 
nØdvaidige er nu i.gien til æedvanlige Priiser paa Portopray at be-
komme." · 

§30: "Ved Andkomsten til Cysten at China, som dand Allerhøyeste med 
~kke og Behold forleener, skal hand anløbe Maccau (=ved flodmunden) 
eller Bocca T:lgra (=lidt lætgere oppe ad floden) og der .Ankkre •••" 

På det tørste etreek at rejsen (6) mødtes skibene ofte af modvind fra 

vest og nord, og indtil 1751 var det helt normalt at anløbe norsk havn for 
at afvente gunstigere vejr. M 26 øldbe lå de 8 i nødhavn i Norge i gen

nanani tllg 38 dØgn. Hertil kom "Konge af Dannemarck" II, som fik to stan

ger slå.ede overbord. Dl!m." Fæl-Øeme ·og lå ved Bergen qv måneder og reparere
de. 

Som det fremgår af' bilag B, vedblev det gennem hele resten af Dansk 

Asiatisk Compagniea levetid at vaire nødvendigt for cirka hvert femte skib 
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at søge havn i Norge - eller i enkelte tilfælde i Sverige. Disse ufri

villige ophold kom dog etterhåndsi til at vare betydelig kortere; fx var 

den gennemsnitlige liggetid 1 norsk nødhavn mellem 1772 og 1792 på kun 

to uger. 

:e.ma-kelsermirdigt nok var det mest uheldssvangre stra* af' den lange 

rejse netop turen fra KpSbanhavn gennem Kattegat og ud i Nordatlanten. 

De isnende vinterstorme tog hårdt på både folk og fartøjer (se kapitel 

VIII og llI). 

Normalt sejlede man videre ud i Atlantm. nord om De britiske Øer. Ru

ten gik som regel mell• Shetlandsøerne og Fæt-øerne, man det var ikke 

mflmindeligt at gå helt nord om Fa-øerne, hvis vindmi var for vestlig. 

Kun rå at skibene valgte at gå gannan Kanalen syd om England på udtu

re: 

1732-72 
1772-92 
1792-<I'/ 
1814-33 

4 at 60 
5 ar 42 
7 at 2.3 
2 at 5 

Specielt ror de tørste to oktrojperioders vedkommende er det tydeligt, 

at der hlr var tale om m nøcilØBDing, når skibene sejlede syd om England. 

Faktisk alle de pågmldmdø ak::1.be var enten afsejlede relativt sent på for

året eller var blevet forsinkede 1 Kattegat eller i nødhavn. Under den 

tredie oktroj blev denne tratik stadig mere almindelig, vel sagtens fordi 

saie arsejl.ingatidspunkter 'ftlDdt indpas. c:gså i dette tidsrum var det dog 

stadig fortrinsvis de aller senest afsejlende, som va.lgte at gå gennem Ka

nalen på udrejsen. Efter 1814 ser det derimod ikke ud til, at rutevalget 

har varet af'hlmgigt ar atseJ llngstidspunk:tet, men snarere af om man skul

le nå at handle rx 1 Man1la på veJan til ()mton • 

.U 18 øvmøke ldnaf'arare mellem 1731 og 1766 sejlede 14 nord om Eng

land og kun 4 s;yd om (22%) (7). Man selv aubord på de nederlandske kom

pagniak.ibe lamne kaptajnerne vælge at gå nord om Dl.gland på. udturen; en 

omvej man gerne aøjlede tor at mdgå Kanalens modvinde og flade vande (8). 

De danake skibe sejlede godt langt ud i Atlanterhavet, inden de vendte 

qd over. Indtil 1792 var det almindeligt, at man .forfriskede på. De cap

verdiske Øer. For at nå der til sørgede man for at få landkending af Ma

deirap hvorf'ra rejsen fortsattes tæt forbi eller igennem gruppen af cana

riske øer - tor endelig at ankre op i den beskyttede havn Porto J>ray'o på 

dan største af C&pTerd9Øerne, st. Jago. H~ var som regel gode mulighe

der ror at rå f'orf'riskning. 

I perioder havde der imidlertid været problemer med sølvleverancerne 

tra kompagniets raste .lqdbenhavnake forbindelser (9), og i 1760 blev si

tuationen rent gal. Direktionm kunne ovemovedet ikke på rimelige vil-
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kår skaf'fe sølv til ld.nafareren "Prince Friderich" I, som lå sejlklar 

på rheden - "saaledes at ingen andre Uiveie er end at s.f:llde Skibet Prin

ce Fridarich til Cadix, ror Contantemes SkylQ. 11 (10). 

Det S)'Iles som om det forsøg, Asiatisk Kompagni således ruennest blev 

tvunget til at roretage blandt andet på grund af de urolige tider under 

Syvårskrigen, kunne betale sig fuldt ud. Indtil 1770 lod man 10 af 17 ki

naskibe anløbe Cadiz på udturen - Ell fremgangsmåde som også det svenske 

ostindiske kompagni benyttede sig ar (11). 

For skibene via C&diz gjaldt følgende andring i instruxen (12): 

§5: •na Capitainan haver Leilighed til at tage Forfriskning i Cadix, 
88& lmnd det f17' være ham tilladt uden hØyeste Nød og med SkibsRaa
dets Ealsatammige Bietald at anløbe Porto Pray, saasom der ansees 
tor aldeeles u-nØdvendig og til ReysEns Forsinkelse." 

cadisaki.bmes kaptajner overtrådte aldrig dette forbud, men derimod 

stoppede halvdele .~ d• op på Kap. Dette behøvede skibe, som havde for-
,i.. 

frisket på De capverdiske Øer, til gengæld kun sjældent. 

I 1782 og 1783 anløb tre skibe Lissabon på udrejsen og la der alle 

ganske lange. Årsagen er dog det rene sammentræf, at de alle tre led ha

vari i Atlanten og måtte søge havn for at reparere. Fx "Princesse Sophia 

Magdalena" tra 20. maj til 9. december 1782 med en brækket fokkemast og 

mange andre mindre skader - hvortil oven i købet kom at kaptajn Jenner 

dØde, og OTerøt)rrmanden var skrantende. Det var derfor nødvendigt at sen

de overstyrmand 1hønnes Lmigøe fra .K$'6benhavn over land til Portugal for 

at tage kommandoen over skibet (1)). Disse tre havarister søgte på deres 

videre færd alle ind til Kap for at supplere forsyningerne af vand og 

proviant. 

Det tørste danske ldnaaldb, som overhowdet anløb kapkolonien, var det 
i f7H o 

uheldsp~ede "Kongan ar Dannemarok" I, dervmanglede biide proviant og 

ferskvand, og BOJll havde en mægtig læk ved f ors"tt,"'mlen. Træet "var gandske 

Raaden øaa mand ktinde ud Pilke det med lia1derne og bolterne derud! var 

gandake .Aaben ~Hovedet for Træ som aldt var bortraadned" (14). Skibet 

og ladningen solgtes på Kap, og besætningEn måtte sejle hjem ombord på 

to hollandske skibe. 

Herudovar anlØb indtil 1750 kun eet eneste skib Kap det gode Håb. Ind

til 1776 blev dette imidlertid meget mere almindeligt, specielt for ski

bce fra CadiZJ mm en hel del sejlede non stop fra Danmark til Afrikas 

sydspids. Hertil kom "Princease Lovise", som på grund af forsinkelse og 

deraf f'Ølgende modvind 1 Det indiske Ocean måtte vende om og overvintre 

i Ba1' Falso øst ror Kap fra september 1762 til januar 1763. 

I parioden mellem 1Tr7 og 1784 blev det derimod regelen at anløbe Kap 

på udture. U de ialt 24 skibe fra disse år gik kun 3 til De capverdiske 
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Øer, hvor der i flere år havde været tørke og hungersnød (15), 16 sej le

de non stop til Kapstaden - og de resterende 5 stoppede ikke engang ved 

Kap, men fortsatte hele vejen til Stmdastl'æ'.let i eet stræk fra Danmark. 
Alle disse sidste var komne sent atsted hjemmefra og måtte i bogstavelig

ste forstand øtta alle sejl til. for at prøve at nå frem til Kina uden at 
. ·1 

ovarvintre på vejen. Kun for "Disco" lJ"kkedes dette ikke: i oktober 1779 

måtte fartøjet vende om på 11t0 nordlig bredde i Det syd.kinesiske Hav som 

røl.ge at "Masonens I\æltring" (16). Skibet lå så ved Batavia det næste hal

ve år, inden monsunm atter aldftede. 

1785-92 blev det atter almindeligt at søge Capverdeøerne i stedet for 

Kap. Man herefter hØrte det absolut til undtagelserne, og på nær 2 sejle

de alle 24 skibe mellem 1792 og 183.3 direkte til Kap det gode Håb; halvde

len fortsatte andda forbi uden stop til Irxllen eller Sundastræ:let (17). 

Dette krævedes udtrykkeligt i kaptajn Troclcs instru.x for togtet med "Nor

ge" 1804-06 (18): 

§4: "••• forbyder ethvert steds anløb paa Uireisan, efterdi Skibet 
f'ra KiØbenha-m at er forsynet med Vand og alt fornødent til Reisens 
directe Fortøttelse. 

Skulle uf'ormodantliie Omstandigheder giØre det uundgaaeligt at søge 
Havn, da anbef'ales Rio de Janeiro som et Sted, hvor man billig og 
hastig f'aaer Vand og Forfriskning. - C&ps og Bay-Falses anløb der
imod torbyde11 aldeeles, med mindre at Tilfældet giorde det uundgaa
elig nØdVclllldigt.n 

Om dame instrux har varet givet også de andre kaptajner på danne tid, 

ved vi ikke med sikkerhed. 1802-o? anløb lam "Norge" Kap (fordi adskilli-
11&~ 

ge ombord var angrebne at skørbug) (19). Men i november~an.krede "Christi-
anshavn" op i .Rio - vel at 1111rke uden at der først blev afholdt skibsråd 

(20). Dette skib har dC"tor helt sikkert haft besked om at gå til Rio i 

givet rald, og sandS)'llligvis har resten ar denne periodes kaptajner haft 
samme inatrux. 

Man inden baøtningarne nåede hverken Ri.o eller Kap havde de løst pro

blmet med at passere det to hundrede sømile brede kalmel:ml.te, som præges 

at vindstille og voldsomme regnskyl, foruden naturligvis af stegende hede. 

Hertil kom at atdrif'ten på netop disse bra:ldegrader er kraftig som følge 

af havstrømmene, som drev skibene vest over. Fx kunne det uheldige skib 

"Kongen af DannØlll&l"ck" I 1 174.3 ikke komme igennem kalmelxel tet trods fle

re forsøg herpå; det blev i stedet drevet ubønhørligt helt ind tmder Bra

siliens k;yst og måtte derfra vende om og overvintre i Irland, inden togtet 

kunne rortasttes det rølgside rorår - hvor skibet som n.."ØV?lt måtte kondem
neres på Kap. 

Datidans skibe sejlede kun rigtig godt, når de havde vinden agter ind. 

På halv vind (vinden rat ind tra siden) kunne man lige netop holde sin 



kurs. Et exempel blandt mange findes 1 "Princesse 

hvor kaptajn Jesper W'ith ved afsejlingen fra Taffe 

1752 noterede: "efter at være passeret R.obben-~la: 

{=tarttest muligt til vinden.) w.s.w. ud efter; Vind 

----• 

af'tagende Knlingn (21 ). Hvis vinden derimod kom ind ret forfra, kunne 

skibet ikke vinde frem mod målet, man 1 det højeste undgå at blive dre

vet agter over. Dette op.nå.ed.es ved at sejle frem og tilbage på en linie 

vinkelret på vindretningen (22). 

Med disse sejlegenskaber, aom ikke mdredes væsentligt mellem 1730eme 

og 1830arne, kan det ikke undre, at alle skibene sejlede i et meget 

stort slag langt ud over s,ydatlanten. I sydøstpassatens dollEQle syd for 

ækvator var dm gunstigst mulige kurs den sydvestlige, og ofte fik man 

landkending af øai ~inidad, som ligger ud for Brasilien på 20° nord og 

30° vest (23). 
Fsdrst nede pl omkring 34° s;ydllg bredde begyndte vestenvindene at do

minere, og man kunne vande øst over mod Kap det gode Håb. Men der var sta

dig risiko for at blive slået ud af kurs ar storme, og det var da heller 

ikke ualmindeligt, at kompagni.skibene fik landkending af Tristan da. CUnha. 

M de stadige vestenvinde blev sejleine blæste imod Kap, og i første 

hal"fdel ar hundredårsperioden fik skibene enten landkending af Taffel-

bj arget eller af Mrikaa eydllgste forbjerg Kap .Agulhas. Hvis de ikke fik 

landkending, havde de i hvert fald altid lodskud af Agulhasbanken, som 

med sit kara.ktaristiake bl.ågrØnne sand og mudder strækker sig hundrede sø

mile ud i havet syd for Mrika {se kortet næste side). Da man yderligere 

var ganake klar over, at banken mod vest bestod af mudder og mod øst · ar 
sand, kunne langdan. bestemmes meget nøje. 

Fra og med andai halvdel af 1780erne blev det imidlertid regelen, at 

de skibe, som ikke gik til ankers ved Kap, lod sig blæse forbi helt nede 

på .38-40° syd (24), hvor man. ikke .fik hverken landkending eller lodskud 

at justere lælgdebestikket med. Men netop i 1784 afsejlede det første skib 

"CronPrincen" III, som medbragte kronometer, og dermed var det ikke J.æi

gere byd.ende nødvendigt at justere bestikket på den hidtidige måde. 

Fra Kap blev fartøjerne blæste af vestE11vindene helt ud i Det indiske 

Ocean, hvor de passerede tæt forbi vul.læ.nØerne St. Poul og Amsterdam -

for at tå landkending af dem og dermed mulighed for endnu an gang at kor

rigere bestikket. Hareft«r drejedes enten mod nordøst i retning af Sunda

stræiet eller mare mod nord til Indien. 

De direkte ld.naakibe sejlede som regel gennem Sundastrælet, men på 

gnmd ar de overvejede sydlige vinde (sydvestmonsunen og sydøstpassa

ten) sørgede man ror at ramme Java et godt stykke sydøst for selve st~ 
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kurs. Et exampel blandt mange tindes 1 "Princesse Lovise"s skibsjournal, 

hvor kaptajn Jesper With ved atsejlingan fra Taffelbeyen den 29. april 

1752 notarede: "efter at vare passeret Robben-~land holdte bid de Vind 

{=tllttest muligt til vinde) w.s.w. ud etter; Vinden s.s.o. og s.o. med 

aftagende Kuling" (21). Hvis vinden derimod kom ind ret forfra, .kunne 

skibet ikke vinde frem mod målet, man i det højeste undgå at blive dre

vet agter over. Dette opnå.ed.es ved at sejle frem og tilbage på en linie 

v:lnkelret på vindretningen (22). 

Mad disse sejlegenskaber, som ikke andredes væsentligt mellem 1730eme 

og 18.30arna, kan det ikke undre, at alle skibene sejlede i et meget 

stort slag langt ud over s,ydatlanten. I sydøstpassatens dollæle syd for 

ækvator var den gunstigst mulige kurs den sydvestlige, og ofte fik man 

landkending at øen Trinidad, som ligger ud for Brasilien på 20° nord og 

30° vest (23). 
FØrst nede på omkring 34 ° sydlig br.:Ide begyndte vestenvindene at do

minere, og man lamna vande øst over mod Kap det gode Håb. Men der var sta

dig risiko tor at blive slået ud ar kurs af storme, og det var da heller 

ikke ualmindeligt, at kompagniald.bene fik landkending af Tristan da CUnha. 

Ar de stadige vestenvinde blev sejlerne blæste imod Kap, og i første 

halTdel ar htmdredårsperioden f'ik skibene enten landkending af Taf'f'el-

bj arget ellar at .Af"rikaa s,ydllgste forbjerg Kap Agulhas. Hvis de ikke fik 

land.kan.ding, havde de i hvert fald altid lodskud af Agulhasbankan., som 

mad sit karaktaristiake blågrØnne sand og mudder st:re=>..kker sig hundrede sø

m.ile ud i havet syd ror Afrika (se kortet næste side). Da man yderligere 

var ganake klar over, at banken mod vest bestod af mudder og mod øst af 

sand, kunne langdan. bestsmes meget nøje. 

Fra og med andai halvdel at 1780erne blev det imidlertid regelen, at 

de skibe, som ikke gik til ankers ved Kap, lod sig blæse forbi helt nede 

på .38-40° s.yd (24), hvor man ikke fik hverken landkending eller lodskud 

at justere læ:lgdebestikket med. Man netop i 1784 afsejlede det første skib 

"CronPrincen" III, som medbragte kronometer, og dermed var det ikke læt
gere bydende nødvendigt at justere bestikket på den hidtidige måde. 

Fra Kap blev fartøjerne blæste af vestmvindene helt ud i Det indiske 

Ocean, hvor de passerede tæt for~i vulkanøerne St. Poul og .Amsterdam -
for at få landkending af dem og dermed mulighed for endnu an gang at kor

rigere bestikket. Harefter drejedes enten mod nordøst i retning af Sunda

stræ:let ellar mare mod nord til Indian. 
De direkte ld.naakibe sejlede som regel gennem Sundastrælet, men på 

grund ar de overvejende s,ydlige vinde (qdvestmonsunen og sydøstpassa

ten) sørgede man for at ramme Java et godt stykke sydØs~ for selve st:ræ-
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det. I første oktrojperiode, hvor bestikkaie efter ocean.krydsningen var 

mest usikre, sejlede skibene 1 gennemsnit 7 døgn mod nordvest langs Javas 

8,Y'dqøt, indm de lemme kaste anker 1 Sundastræiet. Kl.Ul to skibe ramte 

Sumatra i stedet, og at' diaae måtte "Kongm ar Dannemarck11 I i 1736 sejle 

hele vejen ude om SUmatra og gennem Malakk:astræ:iet. Et fint exempel på 
de begyndarvanakellgheder, der trods alt var at kænpe med i kompagniets 

tørste leveår. Senere blev navigationen mere præcis, og man sejlede i hø
jere grad direkte mod Jans veatapids, hvor indsejlingen til Sundastræiet 
var. Således var tørste landkending siden Kap i 1805 for "Princesse Lo

vise Augustan vuJkankeglen Kraka.tov midt i Stmdastrælet og for ".Arve

Prindsm" samme år Printzan ~land også l:fge i plet (25}. En sådan pl"l&

cision havde tidligere "ftret helt utankelig. 

Både Smldastradet og det derpå rølgmde Bangkastræle langs Sumatras 

Østley'st (26) er så grunde og snævre, at ski.bane i tilfælde ar modstrøm 

eller modvind måtte kaate anker. Benør.lminger ar typa:i "Vi harde nu væ

ret Et Etaa1 under Seigl og tabl 3 Mill" {2.7} er ikke ualmindelige hos 

ald.banes officerer. Ligeledes kastede man strax ankeret, som holdtes pa

rat på rælingen, når man ærmede sig an af de utal lige mudderbanker. On 

natten lod man nmtm altid ankeret falde i stræ:iarne (28). At det gik 

ulqre langsomt rr-, aea at at nogle journal.førere regnede tiden efter 

llggedØgnanønstret, uanset det dog gik fremad. Ved passagen af stræ:ieme 

sejlede man med skarpladte kanoner, ligesan man altid gjorde skuden kamp

klar, når andre f'&rtøjer Øjnedes 1 rum sø. 
De indirekte skibe, som på vejen til Kina skulle via Indien, sejlede 

gerne ad "the OUter Paøøage" (29) midt op gennem Det indiske Ocean til 

Tr'ankebar, hvorfra turen fortsattes gennem Mal&kkastradet. Trankebar 

akulle have forsyninger hjaametra, og det var snarere politiske hensyn 

end Økonomiske, dar lå bag dame trafik, som aldrig blev nogen succes. 

Hvrodan man end vi-ed og nndte sig, var der ikke nar den samme gode for

tj aneste at hente i Indien som 1 Kina. 

Det tørste indirekte ld.naskib afsejlede fra Danmark 1758; men indtil 

1772 anlfllb kun 7 af' ialt 25 skibe 'lrankebar på vej til Kina. I de følgende 

ti år gik hele 11 af' 23 kinaøkibe via dan danske koloni. Årsagen til dan

ne tætte besejling må have wret, at der i disse år og da i~ under kri

gen 1778-83 var gode afS!Øtningsmuligheder for europmske varer så som me

taller, sk:f.bsart1kler og våben, som skibene havde med ud (Jo). 
Men allerede i marts 1783 vedtog gmera.lforsamlingen, "at Compagniet 

tor Fremtiden ikke skulde sende nogen China Farer over Tranquebar med 

Ladning • •• af' f'lewe end øen Aarsag"; de nævnte årsager var alle ar Øko

nomisk rrmtor sejlteknisk arakter {.31). Alligevel udsendte direktionen 

i de tørste tredsår mdnu to økibe via Trankebar til c:anton (32); medens 
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''Mars", som afsejlede fra Danmark 22.04.1784, var bestemt til at gå di

rekte til Kina. Fra Kap rapporterede dets kaptajn Diederich Begge imid

lertid hjem, at han ikke ville kunne fuldbyrde udrejsen samme år - og der

for i stedet sejlede omkring Trankebar for dog at få noget ud af vinter

halvåret (.3.3). Skibet må have sejlet med en kinaladning bestående udeluk

kende af' sølv og med bl7 som ballast og har ikke haft noget at sælge i 

Indien; derimod kØbte man 191 kister opium for det kinesiske marked (34). 

For "Dronning Juliana Maria" II, der forlod Helsingør i decem_ber 1777, 

var besøget i Trankebar an tilsvarende nød.løsning (se kapitel V). 

Disse skibe har dog muligvis liga som "Kongen af Iminemark" IV i 1798-

1800 haf't et forseglet brev med, som tørst måtte åbnes øst for Kap: heri 

tillodes anløb af' 'lrankebar, i fald man ikke kunne nå Canton inden vinter

monsunen satte ind (35). 

Mell• 1785 og 1795 kom ing111 kinaskibe via Indien, og de næste to kom 

der lige 80ll de OTmnæmte kun tvungne af omstandighedeme. "Kongen af 

Dann.ark" IV var kommet tor amt fra Danmark og va~te 1795 efter en ræk

ke skibsråd i 'laf'felbqan at tilbringe vinteren i Trankebar (36); herfra 

blev skibet sendt til Bombq tor at få en fragt af 2.000 baller bomuld 

til Kina (.37). "Kronprinceøøe Marie" kom rettidigt hjemmefra i 1796; men 

den handel, man skulle have drevet i Batavia, viste sig helt umulig (38), 

og akibsrådet besluttede at gå til Trankeblr; derfra sendtes skibet til 

Madras og fik: tragtgodø til Mal•kka, hvorfra rejsen fortsattes til Canton. 

Det sidste indirekte ldnaskib var 11Cllristianshavnn, som i 1803 afsejle

de så sent, at det absolut må have varet planlagt fra direktionens side, 

at det skulle via Indim og derfra videre til Manila på Fllippineme (39). 

Karakteristisk nok anløb alle de indirekte kinafarere Trankebar; kun 

ikke det helt specielle togt med "Kongen af Dannemark" II 1758-60, der gik 

til Indiens veatk;yst (se side~. Efter 1772 og iær efter freden i 1783 

anløb D!l!lllten alle de egentlige indiefarere den danske loge Frederiksnago

re 1 Bengalen (40). Men dette gjorde ingen af de indirekte kinaskibe på 

noget tidspunkt. Årsagm til dette forhold må - lige som udsendelsen af 

indirekte togter overhovedet - ligge i af øtningsmulighedeme på forskel

lige steder i !ndian ror de medbragte europæiske varer (41). 

Tilran over Det sydkinesiske Hav, som journal.førerne kaldte "Den Ch:ine

siske Nordsøe", Var fælles ror skibene fra Indien og dem, som var sejlet 

direkte gen.nam Sundastræiet. Fra Malak.kas sydspids gik ruten forbi øerne 
Pulo Timon, Pulo Candor samt Pulo Sapata og derfra øst om Paracelsusøerne 

til eanton. 
Indtil 1796 var rutm over Det sydkinesiske Hav den eneste vej til Can-

ton ror de danske skibe. Men dm JO. juni 1798 stod "Kongen af Dmmemark" 
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IV under kaptajn Jens Winthers kommando Smdet ud ror at prøve noget helt 

n;rt. Ef'ter at have forfrisket i 'l'a.ffelba1'm afsejlede skibet derfra 11. ne

v.aber; en måned senere havde man landkending af "det Vestl. af Nye Hol

land (=Australien)" (42), og 14 dage senere kastedes ankeret i Allasstræ

det mellem Lombok og SUmbava, som er øerne nummer 2 og 3 øst for Java. På 

årata sidste dag tortsatte man gØIUJ.em stradet, der er på størrelse med 

store Balt, og sejlede øat på syd om Celebes og forbi Ny Guineas nordvest

spids gennem Damp:terstradet ud i stillehavet. Her ude gik ruten øst om 

Filippinerne, inden man sigtede Formosas qdspids og endelig nåede Macao 

7. tebraar. 
Hermed var ålmetDIUllghed far at sejle til Kina på snart sagt enhver 

årstid, da tardelen ved anvmdelaen ar "Qst Passagien" var, at man omgi.k: 

v:f.ntermonaunan ved at gå igennem Stillehavet. Heruden øst for Filippiner

ne kunne man selv.om vinteren holde an nord.nordvestlig kurs - hjulpet af 

den nordgåmde Filippinerstrøm snarere and af nordøstmonsunen, som sætter 

ind omkring oktober. 

Allerede i 1784 havde kaptajn Diederich Bagge fået pålagt om muligt at 

prøve øatpassagan (43), da hans skib "Mars" først kom afstød sidst i april 
fra Danmark. Imidlertid gik "alle 3 stmger overbord med RaaeSejl og alt" 

- foruden to mand - i farvandet mellem De capverdiske Øer og Afrika (44). 
Man måtte derfor ligge 2-f måned 1 Simonsba;yen på Kap og reparere; dermed 

mønte sld.bsrådet at have forspildt chancen for at nå Canton den s.:æon, og 

man valgte at sejle via 'l'rankebar 1 stedet. 

Efter "Kongen at Dannemark" IVa succesfulde hjemkomst sejlede indtil 
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1804 endnu 4 akiba øst om Filippinerne. Denne rute udnyttedes ved afsej

linger i april og maj; man samtidig fandt man på at lade skibene gå gen

nem Sundastrælet i atedet tor gamem .Allasstræiet. På denne måde kunne 

de handle i Batavia, inden rej aan fortsat tes ad dan nye rute øst på gen
nem stillehavet. 

Et ar formålene med at handle i Batavia på vejen ud var, at man d'r 

" kunne sælge fx Øl og jem sam~be og vidares::al.ge sago, risbrandevin og 
A 

peber i Canton og på dmne måde - eller vsl at få fragt til Kina - skaffe 

penge til returladningen ar the. Netop derfor havde enkelte skibe siden 

1781 anløbet Batavia. Således fx kaptajn Mouritz With på "Princesse Char-
" . lotta Amalia", som}- 1787 f'ik inatrux om d'1- at ind.k:Øbe 4-500.000 ptm.d ja-

vakaf'febØnner, som skulle med hjem til J)lnmark, og desuden peber, sago, 

risbrande'rin og snørerottinger (45). 
»:i. ands mAde at skatte sig kapital på undervejs var ved at købe tin 

i Paleabang i Bangkastredet, også dette kunne videresælges med god for

tjeneste i canton (46). 
:Endelig anløb etter 1801 flere skibe Manila for at få fragt eller hand

le. Man lamne f'x sælge gen8V'er og kØbe sølv, ris og rødtræ (47). 
Ved ankomstm til mundingen at Cantons Perleflod stoppede skibene op 

ved det portugisiske fort Macao for at få proviant, for at få flodlods og 
tor at aøtte negotiet'olkene i land, så de la.mne haste op til faktoriet i 

canton godt 100 kilometer oppe ad floden (48). Skibene selv var som re

gel an uge eller to om at nå op til ankerpla.dsen Wampoo, da de kun kunne 

sejle, når højvandet satte ind - og selv da var det ikke ualmindeligt, 

at de kom til at røre muddarbankeme med lqijlen; ifØlge kilderne natur

ligvis "formedelst Lodsena uk;yndighed" (49). !sar hvis årstiden var frem
skreden. og monsunen ved at vande, eller hvis v.indstille indtraf, var det

te sidste lille stykke beswrligt, og man hyrede da i adskillige tilfælde 

tx 50 roaampanar til at buxere skibet op til Wsmpoo (50), som var can
tons rhed. Iængare kunne de store europili. ske skibe ikke komme. Herfra 

måtte man ro i cltaluppan de sidste cirka 10 kilometer op til landings

stedet Jack Asa Point ved faktorieme i selve byan. 

Opholdet på ankerpladsen vil jeg ikke behandle. Kun skal det nævnes, 

at fartøjeme h&r blev attalclede, reparerede og provianterede (51). Ef'

tar 1792 omfattede "den ordinaire Reparation" krangning og læ.1.fatring samt 

udbedring ~ skader på sejl og rigning, inden turen atter gik hjemad. 

For de danske skibe var vejen hjem så direkte som mulig. I første ok-

trojperiode lØd kaptajnemes instrux angåmde !!_Jemturen som følger (52): 

§34: Næ. alt er ordnet i Canton, "begiver hand sig /:men icke rør:/ 
i dan Allerhøy-estes N11un med ald forsigtighed need ad Reveren (=flo
den), og forsyner sig med Lods fra Wsmpau til Strat Sunda og haver 
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hand da at forsyne sig med Vand ved Nauv, Mevis eller Printzen .E1r-
1and, søgende !gien Lodskud af Caep de Bone Esperance Grunde, men 
maae der icke anlØbe uden høyeste Nødsfald, hvis Aarsag og Resolu
tion af SkibsRaadet skal tages og i Protocollen indføres, men hand 
maae anløbe Ste Helena eller Aacensiai for der at forfriske, der fra 
settende sin Cours det Retteste hand kand dend ordinaire Vei lige 
til sit Hiem og gaae Norden om F)lgeland, hand maae for ingen deel 
søge America, Island eller Fær'Øe, eller andre af sin Cours belig
gende Stader, under Allerhøyeste Straf!" 

Erter 1792 andredea forholdsordrerne for hjemrejsen noget, idet de 

tilpassedes de faktisk tulgte ruter (53): 

§27: "••• Med Anl.Øbet at Taffel-Ba1'en eller Bay' False forholdes i 
Øvrigt, naar C&p efter Skibs-.Raadets Beslutning skal søges, saa.le
des at dai rørate ikke sild.igere end til JO April, og den sidste ik
ke udm i yderste Nødsfald maae søge a." 

§89: "Naar der paa Hiemreisen efter Onstandighedeme skal vælges, 
enten at gaae igiennem Canalm eller Norden om, skal Gapitainen med 
Overla:g af Skibs-Raadet tage de beste og tienligste Messurer til 
Compagniets Fordeel, Reisens Sikkerhed og hastige Befordring, samt 
Folks og Skibs Conservation, og saaden fæl.leds BeslutningnØiagtig 
følge." 

OVer Det 81'dkin•siske Hav var hjemturens rute helt identisk med udtu

rens, blot ha'Yde man nu nordøstmonSl.men i ryggen. Fra Sundast:rarlet sejle

de man dan rette kurs mod Afrikas sydspids, hvor vestenvindene ikke havde 

skittet siden udrejsen. Passagan af Kap var derfor meget vanskelig og kun

ne ofte vare mange uger, dog hjalp dan vestgående .Agulhasstrøm skibene 

rundt. 

I krigsårene 1776-83 og 1794-98 ankrede Dansk Asiatisk Compagnies ki

nasldbe SOll regel op ved Kap det gode Håb. Under Den amerikanske Friheds

krig mødtes de danske skibe tra Indien og Kina h&r med de udsendte krigs

skibe, SOlll skulle beaqtte konvojen på vejen hjem til KØbenhavn (se ka

pitel VII). 

I halvtemaerne var forsyningsmulighede:nle på St. Helena meget dårli- . 

ge, og de skibe, som senest havde anløbet øen, "ktmde ikke f aae andet 

and noget med ~lder befangt Oxse KiØd, san iæsten var uspiselig, og 

alett indet grØndt som dog er det væsentligste til at forfriske Mand

skabet med" (54). 
De skibe, som havde varet på Kan sejlede som regel forbi St. Helena; 

men tor næsten alle andre var denne ø stadig forfrisknings- og i perio

dæ tillige brevafhentningsplads. Enkelte skibe var dog ikke tilf'redse 

med f'orsyningsmulighederne på st. Helena. De lagde derfor desuden bi et 

døgn eller to ved Ascaiaion for at supplere med friskfangede skildpad

der (55). 
&idelig ftr kaptajnerne .Andreas Tranberg på "Kron-Prindsen" IV i 1802 

og .Agatus Rosenvinge på "Princesse Louise Augusta" tre år senere begge 
instruerede om hvæken at anlØbe Kap eller St. Helena, med mindre de for-
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Det Jconcellge Biblioteks .-plar at Dunns "Fast India Pilot" har til
hørt J. c. K.3bn1" 'øoa 1786-87 var kaptajn på "Diøco"s togt til Indien. 
At akibet1 Journal •••, at mn rorlod 'l'atf elbayen 11. februar 17E!f7 og 
tik landkmding w.t St. Helena dm 26. - Tilsvarende indprikk:ede posi
t1onmang1Teløer er ~ sjældne; der findes vist kun eet tilsvarende 
-..pel (i Handels• og søtartsauaeetø e:z:emplar a.f van Keulens søatlas). 

inden kendte tilstande• 1 Pliropa; d• kunne man erfare ved fx at praje 

modgående skibe. I stedet 8kulle de an.løbe den azoriske ø Fayal for at 

tort'riøke og tor at erfare, 011 Danmark havde krig eller fred (56). Beg

ge kaptajner ~· dette pllæg. 
Det er tanbmlllckmde, at ·ikke er meste kinaelcib sejlede hjem non stop 

tra Sllndaat:readet til Danmark, øelT om hjemturen som regel varede kortere 
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end udrejsen, hvor man ofte sejlede non stop. Forklaringen på dette har 

to sider, tror jeg. For dat første har skib, proviant og mandskab ved af

sejlingen fra Kina været nørkede ar allerooe at have omsejlet den halve 

klode; for det andet var man som nævnt forpligtet til at erkyndige sig 

om situationen i ».tropa, indan man nåede tilbage. 

Efter at have passeret ækvator for nordgående, godt hjulpne af den 

sydlige passatdrift, sejlede skibene mod nordvest gennem nordøstpassa

tena område, indtil man ved den nordlige vendekreds kunne frette en mere 

nordlig kurs. På delllle måde kom kinafarerne normalt i en stor bue gennem 

Nordatlanten vest om Azorerne. Fra denne Øgruppes hØjde 40° nordlig bred

de råder overvejende Testlige vinde, og disse bar sammen med Golfstrøm

men sejlerne videre imod nordøst. 

Lige som på udturen havde ktptajnenie muligheden for at korte turen 

ar ved at smutte gennem Dan mgelak:e Kanal. Indtil i hvert fald 1768 på

bØd instruxans §34 rutm nord om »igland, og denne vej fulgte alle på nær 

een indtil 1754. Kaptajn .Elphinatons instrux fra 1758 for det første in

direkte togt tillod ham imidlertid at "gaae Norden om .Eilgelland eller op 

igiennem canalen, ligesom Leilighedm tindes dertil" (57). Denne valgfri

hed har man åbenbart i praxls tilladt alle kaptajnerne; thi mellem 1761 

og 1772 sejlede 12 ud at 21 returnerende skibe gennem Kanalen. Men som vi 

har set, blev n.lgfriheden tørst formalls•et efter 1792. 

Indanf'or det hollandske kompagni havde Heeren XVII i det 17. århundre

de pålagt de hjemvendaide skibe at gå nord om England - for at undgå at 

de lagde ind 1 de engeløke kanal.havne tor at drive illegal handel (58). I 

første halvdel at det 18. århundrede sendtes fra Amsterdam hvert år 4 

konvojaldbe til Shetlandsøerne for at hente de hjemvendende kompagniski

be (59). Også skibene fra ostendekompagniet sejlede i det 18. århundrede 

som regel nord om Skotland på hjemrejsen (6o). På dette punkt var de sven

ske kompagniskibe mare avancerede, idet 20 af 31 returnerende allerede 

17.31-66 sejlede gen.nem Kanalen (61 ). 

I danne haiaeende var de danske instruxer altså til tider i strid med 

de taktiske torhold1 men sandsynligvis skyldtes dette, at kopisten på 

kompagniets kontor helt bevidstløst har afskrevet de ældre instruxer for 

ld.nakaptajner. El.phinatons inatrux var derimod ind.ført i den kopibog, som 

omfattede instruxer tor :l.ndie!'arere, og i dette usxrlvanlige tilfælde har 

skriveren måske varet mere opnarksom end ved rutineindførelserne. Tanke

lØahedst ved den Si!ldvanlige afskrivning ses tydeligst ved, at man i tre

dive år 1 §.3 troligt har skrevet "ØstHuckm af Java", hvor det vitterligt 

drejede sig om vestspidsen! Også i §34 havde de gentagne afskrivninger 

helt forvansket den oprindelige mening, san var, at læ.ptajnerne "forsiu

ner s~ med Lods fra Wlmpou af, saalangt lJU søen, som fornøden giØres, 
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(62). 

Men tilbage til aejlruteme. Efter 1772 valgte alle den korte rute 

syd om J!hgland på vejen hjem. I "Fredensborg Slott"s skibsprotokol an

førtes ligefremt, at instruxan påbØd at gå nord om; men skibsrådet an

gaT fire gode grunde til alligevel at gå syd om: rejsen ville blive kor

tere og mindre stormf'ald og hurtigere, desuden "har det nu i nogle Aar 

varet som an vedtagen Skik, at løbe igiennem canalen" (63). Sæ:ivanear

gumentet genfindes i mange andre protokoller og har åbenbart været det, 

man dækkede sig ind under. 

Der har åbenbart varet almindelig enighed om den sydlige rutes f orde

le; thi selv overstyrmand Sebbelov {der i 1798 ikke mente, at "CronPrin

ceaøe Marie" barde gå gennem .Kanalen, rør E11d man var sikker på, at eng

lallderne kontrollerede dette tarvand} måtte indrømme, at "Reisen sandsyn

lig Til blive betydelig hurtigere befordret igiennem Kanalen", og at 

"Folk og Skib Til lide mere ved at gaae Norden om" (64). Ingen modsagde 

ham i dette sidste, og skibet sejlede syd om. 

Hvortor direktionen på .Christianshavn ikke ændrede instruxeme på 

netop dette punkt rør 1792, rår stå hm i det uvisse. 

W.over de to konvojer, som afsejlede fra Kap det gode Håb 23. april 

1781 og 6. maj året efter, sejlede lam to skibe nord om England efter 1T/2 

- "K'ron-Prindsen" IV sands,ynligvis fordi det ikke havde fået beroligende 

op~sninger på Fqal om tilstanden i furoJll. 

På denne aller sidste del at togtarne ønskede alle ombord kun at kom

me hjem så snart som JDUligt. Og kun for få at de skibe, som tog vejen 

norden om, var det nødvmdigt at ankre op ved svenske- eller norskeky

at111, aelT om inatruxen indtil 1768 udteyldcelig tillod dette i modsæt

ning til på udturen (65). I juni 1749 måtte "Christiansborg Slott" og 

"FYan" vante i to døgn ved indaejlingan til Øresim.d "formedelst sterck 

Strøm og Modvind" (66), og tre år senere "Dronningen ar Dannemarck11 II 

med en Jmækket ~bom (67). 
For skibene, som sejlede gen.nem Kanalen, var det derimod almindeligt 

at ankre ved Portømouth eller Dover et par dage for at oppebie lods el

ler ganst1gere Vind (68). 

Angående det aller sidste straic ned gennem Øresund til Tre Kroner, 

hvor kompagniald.bene kastede anker, må nævnes, at beS'atningsmedlemmeme 

ofte fejrede ret kraftigt, at de selv var blandt de hjemvendende og ikke 

blandt de mange, som var døde undervejs. Dette kan være i'trsagen til, at 

et skib stødte på grund helt inde på Københavns rhed i 1748, og at "Kon

gen af Dannemark" I strandede qd for Helsingør den 19. august 1737 og 

måtte demontere sine 14 kanoner og sande dem i land i en pram for at kom

me flot igen. 
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I akibsartikleme var det derfor udtrykkelig kaptajnen strengt forbudt 

ved ankomsten til Sundet og KØbanhavn at lade "Folket sterk Drik tilføre" 
(69). Alligevel har der til tider åbenbart hersket mytteriagtige tilstan

de ombord de sidste døgn. Store dele af bes:etningerne var berusede og 

nægtede at parere ordrer fra officererne; "men gik ustra.ff et af' efter 

gammel Skik i de Tider (=halvfjerdserne)" (70). 

I den foregående behandling af' Asiatisk Kompagnis sejlruter mellem 

Danmark og Kina mellem 1732 og 183.3 må·undtagelserne fra de ellers faste 

regler nødvendigvis :U.ge beslag på mere plads, end de egentlig tilkom

mer ifølge deres bet;ydning. All.1gevel skulle det gerne være fremgået, at 

lærnan i sejladsarne og 1 fremstillingen heraf udgjordes af de mange tog

ter, som gik helt etter planen og i virkeligheden uden den store drama

tik. De på forhånd 1 inatruxerne udstulme ruter fulgtes 1 alt væsentligt. 

Gennem lrompagniets hundredårige beståen andredes den verden, som omgav 

det og deta flåde - tx med hensyn til den storpolitiske situation og med 

hensyn til aalgbarheden af forskellige varesorter. Disse andrede betin

gelser influerede dog ikke så meget på selve sejlruterne, der jo var be

tingede at naturkrætterne, som på de mulige anløbshavne Wldervej s. størst 

bety'dn.ing fik dias• arndrede forhold under krigene i århmidredets slut

ning. 
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KAPITEL V 

SEJLTIDER. 

Som vi skal se i det følgende, udviser også sejltiderne og de hermed 

sammenha!llgende afsejlingstidspunkter gennem hele Asiatisk Kompagnis 

hundredårige beståen en betydelig fasthed. 

Alle af'sejlinger foregik fra KØbenhavn. Dette var dels ønsket af kon

gen for at ophjælpe hovedstadens erhvervsliv efter Store nordiske Krig, 

da han gav oktrojen af 1732 (1). Dels "var København den eneste havn, 
som de (=store skibe med dybgang på fx 20 fod) kunde anløbe uden fare 

ror grundstØdningsak:adar" (2). 

Men sejlerne lagde som IJBBYllt også bi vøi Helsingør for at få en sid

ste tor81lling af' ferskvand og grøntsager anbord. Desuden måtte de tit 

vente på gunstig vind eller måske på, at isen brød op. Derfor betragter 

jeg tørst togterne som egentlig påbegyndte ved passagen af Kronborg -

en betragtningsmåde, som også samtiden anvendte. Kaptajnen og de andre 

officerer fik nemlig lovning på an pengep.rænie, når de "lænd komme til 

Maccau inden 6 Maaneder fra den Tiid at regne de fra Sundet ud seigler11 

(3). At øamme grund har jeg ved ankomsten til og afsejlingen fra Kina 

valgt at regne mad passagen ar det portugisiske fort Macao, som lå og 

stadig ligger ved indsejlingen til Perlefloden, 110 kilometer fra sel

ve ankerpladsen Wampoo. Kronborg og Macao regnedes for start og mål -

og vice versa på hjmrejøen - gennem alle hmidrede år (I~}. 

Ved tilbagekomsten til Danmark regnedes togtet somme tider helt til 

opankringen på KØbenhavns rhed. Men da mange skibsjournaler slutter al

lerede ved Helsingør eller Hornb<åc, hvor superkargoer og måske endda 

kaptajn ofte gik rra borde, har jeg valgt at regne togterne for endte, 

når skibene havde Kronborg om styrbord og saluterede for fæstningen. 

Som det ses ar søjlediagrammerne på næste side, var den typiske af

sejlingamåned december helt frem til 1807. Is..~ i første oktrojperiode 

fra 1732 til 1772 var koncentrationen af afsejlinger omkring december 

og januar markant, i disse måneder ganf'indes 39 af 65 togter, altså. knap 

de to trediadele. - Dar skete dog en vis forskydning i løbet af fyrre

årsperioden. '!hi 1 det tørste tiår heraf sejlede kompagniets skibe fra 

SUndat etter 1. februar. Alligevel blev kun aet nødt til at overvintre 

på udrejaan.1 et flot resultat for det nyoprettede foretagende sammenlig

net med senere perioder, hvor dette fanomt11 blev meget mere udbredt. 
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I det sidste tiår inden 1772 undgik man at afsende skibe senere end 

januar (bortset fra 1770, hvor to skibe afgik så sent som 10. marts på 

grund ar uheld og forsinkelser) (5). 
Ef"ter 1772 forskubbedes tyngdepunkterne llø:tgere og langere hen på for

året, sådan at der i årene 1792-18CY7 afsejlede lige så mange skibe efter 

1. april som tør denne dato. I kompagniets sidste leveår var april-maj 

dan helt dominerende atsejll.ngsperiode. 

Lader man Øjet lØbe ned over de fire danske sØjlediagrammer, ses dan

ne trend tydeligt. Først var december og januar totalt dominerende og 

april slet ikke på taleJ men efterhånden svandt de tidlige afsejlingers 

betydning på bekostning af de sene, som var altdominerende til sidst. 

Hvad der var årsag og virkning, kan ikke siges med sikkerhed. Men en 
del ar .f'orklarilJgen på forøqdningen ligger i, at anvendelsen af østpas

aagen muliggjorde afsejlinger så sent som i juni, uden at pågældende 

skib behøvede at overvintre på udrejsen. Ydermere holdt man efter 1785 

næsten helt op med at lade kinaskibe gå via Trankeba.r; disse indirekte 

togter var ellers afsejlede relativt tidligt i afsejlingssæsonerne {se 

diagram side 57). 
Selv om de almindelige direkte kinafarere ef'terhåndan i mange tilfæl

de akulle handle tmderveja 1 Batavia, Palanbang eller Manila, afsejlede 

også diaae senere og senve rra Danmark. Årsagen hertil var ~pe sejl

teknisk, man må snarere søges 1 Asiatisk Kompagnis Økonomiske forhold, 

som i periodv gjorde udrustningen ar skibene besvarlig og sen. Dog har 
man haft dan fordel ved de sene afsejlinger fra Danmark, at skibene ik

ke sejlede i vintvøtormceø øaeaon gennem Kattegat og Nordatlant, hvil

ket dels betød tarre havarier dels farre dØgn i norsk eller svensk nød
havn (se kapitel VIII og bilag B). 

Til sammenligning med forholdene indenfor Dansk Asiatisk Compagnie an

føres tilsvarende diagrammer for de 125 !vanske kinafarere, som findes 

hos Kjellberg (6). 
AtaejlingsmØl\atrene de to kompagnier imellem var ikke afgørende for

skellige. Svenskarne lod ganske vist deres skibe afsejle cirka en må.ned 

senere and danskerne, mm udviklingen imod senere afsejlingsdatoer var 
fæl.les for de to naboer. Også den nævnte and.ring indenfor Asiatisk Kom

pagnis tørste oktrojpviode - imod tidligere afgange end i de aller før

ste år - gen.findes præcis magen til hos det svenske kompagni: 1731-46 

var januar tidl.igate atsejlingsperiode af betydning, 1746-66 blev det 

i stedet december • 

.Tnden.for det engelske ostindiske kompagni foregik afsejlingerne fra 

Dovne ellv Portsmouth øom regel en måneds tid senere end samme sæsons 

danske. Men .rra »ig.land som fra Danmark afsejlede de indirekte en måned 

eller to rør de direkte kinaskibe {7). 
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Overalt i litteraturen påatåes det, at et tidligt afsejlingstids

punkt var atgørande for rejsens heldige og hurtige gennemførelse. Så

ledes Christian Koninclcc: "Het wlslagen van de reis hangt echter af 

van hat favorable vertrek uit Gotenburg; reeds bij de start worden de 

kanøen gedetermineerd" (8). 
Korrelationsdiagrammerne på foregående side viser imidlertid, at det

te er en sandhed mad modit1kation. Sejltelmikken var allerede i det 18. 

århundrede så veludviklet, at man vad afsejling i tidsrummet fra novem

ber til marts kunne afpasse rejsetiden nogenlunde efter ønske. Kom man 

afsted i den typiske afaejlingsmåned. december, var gennemsnitsva.righeden 

for udrejserne i perioden 1752 til 1772 på 247 døgn, og dan faldt jævnt 

til 182 døgn i tilf'ælde af afsejling i marts måned. Ved udskydning af 

afrejsen i de 85 dØgn fra december til marts vandt man altså de 65 ind 

igen allerede undervejs til Macao! l!h tilsvarende indbygget regulering 

fandt stad i de andre epoker at kompagniets virke - om end ikke helt så 

udtalt (9). 

Den tidlige kaptajninstrux krævede i sin §20: "Hand skal naar de kom

mer i Passaten ska.ane de nye Seigl og betiene sig af de gamle" {10). Man 

meget tyder på, at dette påbud om at skåne materiellet kun er blevet ef

terlevet, når skibene ikke var rorsinkede. 
Ydarmøre kunne bea:øtningerne - og det vil specielt sige handelsfol

kene - justere togternes varigheder vad at ligge L:'lrlgere eller kortere 

tid i canton. Som diagrammame på næste side viser, var der en meget nø

je sammenhallg mellem ankomattidøptmktet til Kina og den tid, man blev 

liggende dar {11). Jo tidligere på året skibene nåede frem, jo bedre 

tid havde man inden afrejsen. '!hi alle skibene afsejlede mod DI.ropa om

kring årsskittet. 

Isar tor tørste oktrojø vedkommende var dette mønster meget fast: mel

lem 1748 cg 1773" afsejlede 27 ud af 37 skibe i sidste uge af december el
ler første uge ar j&nuarJ i tidsrummet indtil q'a afgik 14 af ialt 16 fra 

Kina mellem s. Og :n. januar. 

I anden oktrojs periode afsejlede 24 af 41 skibe mellem 15. december 

og 15. januar. Men etter 1792 randt afsejlingerne sted noget senere. 

Sagt med andre ord: opholdene 1 Canton varede altid mellem lmap 100 

og 200 døgn, blot lå de på a111ere og senere årstider. 

Datoen den 1. september var i danne forbindelse tilsyneladende en 

vigtig gre111se. Når man kom til Kina i september eller senere, var der 

højest 4 måneder til nytår. Lige rra 1732 til 1833 sørgede da også al

le skibe, som ankom etter denne dato, for at wre sejlklare igen på min

dre end 150 dage. 

Christian Konincla' id4 om at expeditianen i canton af europærne 
blev langsommare er sål.ed.es helt forkert {12). Mit mere omfattende tal-
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materiale viser tvart imod, at selv om tilstrønmingen af europmske ski

be tiltog, kwme de stadig expaderes i øanme eller hurtigere tempo end 

hidtil. Heller ikke indtil 1766, i hvilket år Koninclac stopper, var der 

tale om nogen nadøttelse ar tempoet i Kina (se side 67 og bilag B). 

Et næsten uovervindeligt problem mød hensyn til justering af udrejse

tiden udgjorde de togter, som måtte 2!!!:!~ på vejen ud til Kina. 

I og med at monsunerne beherskede en del af strcdmingen mellem Dan

mark og Kina, kunne blot an lille forsinkelse betyde, at sejlerne ikke 

nåede frem til Det indiske Ocean og Det sydkinesiske Hav, inden nordøst

monsunen isatte ind - og fØlgelig måtte de i så fald vente et halvt år 

på, at vinden skiftede retning endnu en gang. Som omtalt side 4(:,f begynd

te dan.ak• kinaakibe rørat etter 1798 at anvende øst passagen, hvorved 

monsunens tyranni blev brudt. 

Dansk Asiatisk Compagnie havde ialt 125 fartøjer i Kina, og af disse 

overvintrede 15 eller hvert ottende på udrejsen. I tabellen på næste si

de har jeg skitseret de udture, det drejer sig om (jfr også bil.ag B). 
Oversigten deler skibene efter hovedårsagerne til overvintringerne. I 

gruppe A var årsagen knyttet til selve skibet, oftest i form af havari. 

B angiver uvantet modvind aom årsag, og C at man var pålagt at handle 

på vejen til Canton, og at dtmne handel vel at m:.at"ke betød en sådan for

sinkelse, at ald.bet måtte ovlll"'Vintre. I grupperne Dm og Du må overvin

tringerne alene tilakrivea for sene afsejlinger .fra Danmark - henholds

vis mød ellar uden waiddelbart indqsande årsager til denne sene afsej

ling. 

Det .!aldar 1 Øjnene, at de fire tidligst i sæsonen afsejlende skibe 

er nrmten idantiake med grupperne B og c. Af disse var det enlige B-sk:ib 

*'Ironn.ing Juliane Maria" II i 17n det eneste, som løb ind i vedvarende 

modvind på en tidlig årstid, hvor dette ikke normalt skulle vare sket. 

c-ald.bane var også alle på eet nair kommet hjemmefra i god tid; men på 

grund at handeløopgaver undervejs sinkedes de alligevel .for meget til 
at kunne nå kina med samme øeesons STdveatmonsun (13). Netop denne grup

pe var.i gennemsnit lsrigat tid (521 dØgn) om udturene, hvis forløb jo 

var bestemte af' Økonomiske omstandigheder. 
Det C-Skib, som kom sent af sted fra SUndet, var det rørste indirekte 

kinaøkib overhoved.et, "Kongen af .Dannemark" II. Kaptajn ombord var skot

ten George El.phinaton. Han havde allerede ror det svenske kompagni rørt 

"Prins C&rl" til Canton via Sur&t, som ligger p9. Malabarkysten rar Bom
b~. 1750-52 havde han Vl!ll"et samme vej, dqa.ng som overstyrmand på 

"G8tha Leijon", der sejlede det tørste indirekte svenske kinatogt (14). 

Allerøde 1740 havde han 'Vtlret ansat i Svenska Ostindislæ. Compagniet 

sandsynligvis som bådamand (15). Selvsamme George El.phinston blev altså 



OVERVINTRENDE K lNAF ARERE. -------------------------

(A) Havari og skib 

Dr. af DK I 16.04.1740 havari v. læsØ 17.04.1740,rep. i 
Arendal 3mdr. 

d1r. 

Disco 27.0J.1779 vrøvl m. takkelagen, dårlig sejler; dir. 
monsun skifter, da man er på 11t0 N i 
Sydkin. Hav; overvintr. i Batavia 

Pres. Soph.M. 24.04.1782 havari i Atlanten, rep. i Lissabon 7 dir. 
mdr.; overvintr. i Batavia 

havari nær Capv. Øer, rep. i Simons dir. 
Bay 2-å" mdr.; går via Trankebar 

Mars 22.04.1784 

Kg. af DK IV 18.05.1795 for lidt ballast, 1 mdr. på Færøerne; dir. 
går via Trankebar og Bombay 

(B) Modvind 

Dr. Jul.M. II 08.12.1777 modvind i Ind. Oe. i juni og juli; 
går via Trankebar 

(C) Handel 

Kg. af DK II 09.04.1758 handler i Surat m.fl. steder på Ma
labarkysten og i Malakkastræiet 

dir. 

ind. 

Pr. Fr. I 31.12.1760 1 Norge 1t mdr.; i Cadiz 1 mdr.; dir. 

Pres. Lov. 

Fr.nagore 

(D) Sen afsejling 

overvintr. i Sundastræiet 

23.12.1761 i Cadiz 2 mdr.; overvintr. i False dir. 
Bay 

11.02.1775 sejlede frem og tilbage mellem Tran- ind. 
kebar og Frederiksnagore 

m Kg. af DK II 05.04.1751 udsendtes i hast efter Chrbg. Slots 
havari 10.12.1750 

dir. 

u DK 20.04.1783 monsun skifter, da man er ved Pulo 
Timon; overvintr. i Malakka 

rlir. 

m Dr. Jul.M. II 20.04.1783 monsun skifter, da man er ved Pulo 
Candor; overvintr. i Malakka 

dir. 

m Prcs.Ch.Am. 24.04.1734 

u Chr.havn 19.08.1803 

monsun skifter, da man er ved Ladron- dir. 
gerne på 21° nord; går til Trankebar 

i Trankebar 1t mdr.; i Manila 2 mdr. ind. 
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siden antaget af Dansk Asiatisk Compagnie til i 1753 at føre "Kongen 

af Dannemark11 II via Surat til Kina og hjem igen. 

Som det eneste danske kina.økib overhovedet brugte dette Madeira som 

forfriskningsplads (16). Efter at have passeret Kap det gode Håb sejle

de han gennem Mozambiquekanalen, hvor der ankredes ved Comorerne, og 

videre til Surat, hvor der overvintredes. Både her og i den danske lo

ge ved Calicut drev man en handel, som nærmest var i familie med den in

terasiatiske så.kaldte ncountey trade" (17): man solgte sin last af euro

p.e:isk kobber og købte bomuld og opium, som solgtes videre blandt andet 

i Malakka. Skibet sejlede slat ikke til Trankebar på Coromandel.kysten 

som alle de andre indirekte kinaskibe. Hjemturen forløb til gengæld 

helt regelllP3Ssigt {18). 
Forklaringen på, at direktionen prøvede denne mulighed, var, at den 

dels rådede over Elphinaton, som var axpert i netop denne handel, dels 

at en "Expedition til China Indirecto, nemnelig over Suratte, Peber

K'ysten {=Indiens ve•tqst), og andre starler i Indien, ••• under Herrens 

Velsignelse belovar et fordeelagtigt Udfald. 11 Ved at gå til Indien kun

ne Elphinston rejse kontanter d4:r og med disse financiere en returlad

ning f'ra Canton (19). På denne måde behøvede direktionen ikke sende så 

mange af de knappe kontanter med f'ra København. 

Årsagen til dette f'oreøg på at prØve nye handelspladser og metoder 

var altså rent Økonomisk; men det har åbenbart ikke givet det ønskede 

resultat, da kompagniet ikke oftere forsøgt~ sig med noget lignende. I 

stedet begyndte man SOll nævnt i kapitel IV at lade kinaskibene anløbe 

C&diz på vejen ud. 

Men tilbage til overvintringaskema.et. 

Skibene fra grupperne A og D var alle kommet sant hjemmefra. De, 

som led alvorligt havari, nåede ikke Kina om efteråret - medens de ski

be, der som almindeligt var afsejlet tidligere på &'eS!onen, havde til

str;ådcelig tid til at kunne nå at reparere i flere måneder og allige-
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vel komme til Kina med sommermonsunen samme efterår uden at overvintre. 

A-skibenes kombination af' sen afsejling og havari udelukkede denne mu

lighed. 

For de resterende 5 overvintrende skibe (D-gruppen) er den eneste på

viselige årsag til ov8l"Vintringarne, at fartøjerne kom for sent fra Dan
mark. For de fleste var der dog en god grlmd hertil. 

"Kongen at Dannemarck" II kom først afsted i april (hvilket var me
get sent i 1751 ), fordi det 1 hast måtte kØlhales, ud.rustes 09 afsendes 

med ladningen .fra "<llristianaborg Slott", som var havareret ved GOte

borg den 10. december året rør (20). 
"Dronning Juliana Maria" II kom hjem 1. september 1782 i meget dår

lig forfatning (21) og har nappe kunnet klargøres til fornyet afgang rør 

april året efter, hvor det &f'aajlede. 

Til "Princesse Charlotta .Amalia" kunne der i 1784 ikke skaffes sølv 

rør midt i april måned (22). Det samme gjald~ for "Mars", som afsejlede 

samtidig, men som ydermere~ De capverdiske ~Jer mistede alle tre stan

ger (23) - og der.for ar klassificeret som A-skib i skemaet. På general

forsamlingen 19. september 1785 anførte direktørerne, at to svenske ki

nafarere var afsejlede aamtidig med de to danske skibe, og at heller ik

ke svenskerne nåede canton samme efterår (24). 

Tilbage står vi med to skibe, som uden påviselig årsag afsejlede så 

sent .fra Helsingør, at de måtte overvintre på vejen ud: "Dannemark" 

20.04.1783 og "Christianshavn" 19.08.1803. Jeg har forgæves søgt årsa-
-. 

gerne omtalte i litteraturen og i direktionens resolutionsprotokol. 

Det sar dog ud som om, kompagniet under krigstidernes hØjkonjunktu

rer har f orcaret skibsfarten ved blandt andet at anvende kortere tid 

på reparation mellem togterne. 

Jeg har regnet ud, at de 8 ld.naskibe, som vendte hjem og sejlede 

igen hurtugst mu:ligt 1718-83, kun var syd for Kronborg 194 døgn i gen

nemsnit (26); dat egentlige reparationstid har derfor vo:ret endnu kor

tere, når der fra de 6t måneder skal trækkes tid til sejladsen Kronborg

KØbenhavn tur/retur og til losning og lastning. Disse skibes ophold på 

5-8 måneder i København var imidlertid ikke unormalt korte, det unorma

le var, at ingen skibe lå der langere for at blive hovedreparerede. (En 

hovedreparation indebar, at skibet ikke kunne komme afsted ei'ter et 

halvt år hjemme, men i stadet måtte vente halvandet år). 

De 8 skibe, som var i KØbenhavn 1773-78, lå der i gennemsnit 8 må

neder, hvilket var gennemsnittet under normale forhold. Hen de 8, som 

var hjemme 178.3-86 efter de hektiske krigsår, lå der imidlertid i gen

nemsnit 1~ måned, idet .3 ar dem skulle hovedrepareres. 

Diagrammet side :!>1 viser ganske vist, at cirka halvdelen af skibene 
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fra årene 1778-83 var nytilkomne; men af disse 6 nyerhvervede var mindst 

3 fra flåden og altså ikke llY'byggede (27). Der er således ingen tvivl 

om, at dan kortere reparationstid under DEll amerikanske Frihedskrig var 

resultatet at en bevidst politik fra kompagniet, som fristedes af de 

gunstige handelskonjunkturer. 
Tilsvarende lod man i disse år flere skibe afsejle så sent, at det 

viste sig, at de ikke lamne nå Kina samme efterår, men måtte overvintre 

på vejen dertil. 

I det hele taget gæld.ar det, at de oveI'V'intrende skibe alle - på nar 

de to tidligste i 1740 og 1751 samt de to i 1784 - afsejlede i storpo

litisk urolige tidal", hvor dan neutrale danske søfart havde særdeles 

gode forhold at arbejde under. Forhold som Asiatisk Kompagni var helt 

kl.ar over ville blive relativt kortvarige, og som det derfor gjaldt om 

at udnytte i så hØj grad som muligt, medens tid var. 

I den anden ende af den lange rute havde skibene også et ophold, som 

blev brugt til de nødvendigste reparationEr. Liggeti~~!_~ton var dog 

rørst og fremmest bestemt af negotiefolkenes evne til hurtigt at skaffe 

returladning. Dette område vil jeg ikke begive mig ind på, men blot kon

statere at der efter 1792 skete en ~nant afkortning af opholdene i 

Kina (se side 67). Årsagen hertil skal dog ~pe søges i specielle dan

ske forhold, da det samme skete for eng1;enderne på præcis samme tid (se 

side ?o) (28). Man kunne tanke sig, at forklaringen skulle søges i, at 

det måske kom farre skibe til Canton under de fornyede krige i halvfem

serne; dette var imidlertid ikke tilfældet (29) og kan derfor ikke for- . 

klare de kortere ophold i Canton efter 1792. 
Hjemturaq.e forløb ·utrolig ens og varede gerne lmap 200 døgn. Denne 

markante regelJæeasighed blev kun brudt af ialt 7 skibe, som led havari 

og derfor måtte reparere i L:algere tid midervejs (se bilag B). 

Med de nævnte justaring8Jll111igheder med hensyn til både sejl- og ligge

døgnenes antal er det ikke overraskende, at fraVæt"et fra Danmark for ~ 

sten alle skibene lå mellem 500 og 600 døgn. 

Fra omkring århundredskiftet blev en del togter gennemf'ørte noget 

langsommere and 600 døgn og an del noget hurtigere end 500. De lang

somme togter må tilskrives de mange handelsopgaver, kinafarerne efter

hånden skulle ordne på udrejsen. De hurtige togter udgjorde derimod an 
naturlig fortS!Øtteløe af dan udvikling, der lige siden 17JOerne havde 

varet i retning af enkelte togtC"s kvikke gennemførelse. De aller hm·

tigste sejledes i det 19. århundrede. De langsomste togter var altid 

de indirekte, til hvilken gruppe også de fleste overviritrende hørte. 

Et helt tilsvarende diagram for Svenska Ostindiska. Compagniet fin

des i kapitel X; dette ligner i forbløffende grad det viste danske. 
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Det er naturligt at forestille sig, at rent tekniske forbedringer 

måtte rå til følge, at !!~ltiderne kunne ~~~!! i løbet af den l.Ulder

aøgte htmdredårsperiode. 

Rasch og Sveistrup mente fx, at indf Ørelsen af kobberforhudning i 

årene lige efter 1792 måtte have hurtigere gennemførte togter til føl

ge (30). Som påvist 1 kapitel VI var dette inganll.Ulde tilfældet. 

J.ndanfor sejlskibenes verden gælder der den regel, at et skibs top

fart ar ligefrem proportional med kvadratrod.an af dets vandlinie. Som 

vist i kapitel III blev Asiatisk Kompagnis kinaskibe større og større i 

hvert fald indtil århl.Uldredakiftet. Man heller ikke af denne grl.Uld mind

skedes sejltiderne, skønt muligheden for at gøre det altså har været 

til stede. 

Hvordan da med de indirekte kinafarere, som havde cirka 2.000 sømil 

larlgere vej at sejle? Flere steder i littat"aturan fremh:aves disse tog

ter som specielt hurtige. Dette er imidlertid forkert, hvilket fremgår 

ar diagrammet på toregåande aide og af nedenstående tabel (hvori over

vintrende skibe ikke er medtagne): 

1758-72: 

1'772-85: 

16 direkte udture a 209 sejldøgn i gennemsnit 
6 indirekte 242 

19 direkte 
12 indirekte 

201 
220 

De indirekte togter havde en godt 10% .langere udtur; men de var og

så lige så meget læigare end de direkte om, at nå til Kina. Heller ikke 

de indirekte skibe slcyndte sig mere end alle andre. 

Som fØlge af de nævnte tekniske fremskridt - og de hurtige togter, 

som nævnes i kapitel VI - må vi konkludere, at Asiatisk Kompagnis ski

be efter 1792 havde en reel mulighed for at sejle hurtigere end rør, 

men at man normalt ikke gjorde det. Tvært imod var både ud- og hjemtu

rene almindeligvis langsommere, end de havde varet både i første og 

anden oktrojperiode (se tabel næste side). Denne udvikling foregik end

da aamtidig med~ at navigationen blev mere nøjagtig og de udsejlede di

stancer darf or kortere. 

Både Derm1gny og Parkinson fremhæver kompagniernes nationale monopol 

og den darf or manglende konkurrence som dE11 afgørende forklaringsfaktor 

i spørgsmålet om de langsomme sejladser (.31). Dette passer fint sammen 

med, at Dansk Asiatisk Compagnies sejltidat" efter 1814 nedsattes ganske 

betydeligt, medens man man åbenbart ikke kunne reducere liggetiden i can
ton (se tabel næste side}. Efter Napoleonskrigene blev konkurrencen 

skarpere - både med de andre kompagnier, med amerikanerne og med parti

kulare danske skibe. 
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Men indtil da havde kompagniets skibe sejlet roligt og støt frem og 

tilbage mellem KØbenhavn og canton. Indstillingen har tydeligvis været, 

at det var vigtigere at vande sikkert hjem end at vende hurtigt hjem. 

Gennem hele kompagniets levetid varede udturene 7-8 måneder og hjem

turene 6-7 måneder; opholdene i r.anton kunne derimod uden risiko redu

ceres fra 4t til .3t måned. Langt den overvejende del af de 130 k:inafar

ter gennemførtes uden MWnøwrdig slinger i valsen, og den totale va

righed ar togterne lå normalt mellem 500 og 600 dØgn; først efter 1814 

var gennemsnittet nede på 500 døgn. - Hertil kom de togter, som af en el

ler anden grund var nødt til at overvintre på udrejsen. Disse skibe var 

som regel borte fra Danmark i 800-900 døgn. 

Eh god oversigt over sejltiderne giver nedenstående tabel (hvori de 

overvintrende togter ikke er medtagne) (32): 

~ 21.3 140 193 546 
ingma indirekte 

1752-72 228 131 185 544 
acl. illdil'ute (212) (528) 

.!1E:'.E 243 123 194 56o 
ezcl. 1Ddil'eltte (21.3) (530) 

~ 245 108 2Cf7 560 
excl. indirekte (227) (542) 

!fil:ll 218 109 181 508 
ing& illdir•lcte 
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KAPITEL VI 

SEJLHASTIGHEDER. 

Som vi skal •• i kapitel x, var de danske kinaskibes hjemture a godt 

et halvt år relativt hurtige. Udturene derimod var noget langsommere end 

fx de engelske skibes. - Men hvad regnede man i datidens København for 

hurtigt? 

Et grundlag tor at besvare dette spørgsmål og for at vurdere sejlha

stighederne har vi i de omtalte prænier til officererne. Indtil 1738 lo

vede direktionen (1): 

"Dersom de med Sld.ibet neøt Guds Naadige Hielp og Bistand kand kom
me til Maccau tra dand Ti.id at reigne de fra SUndet Seigler 1: Inden 
nestpaaf'Ølgmde Medio Mlq', de da skal nyde 200 Htll., 2: inden 7 Maa
neder 150 Bdl., og .3: inde 8te Maanmer de da skal nyde 100 Rdl. 
(=i prænie) •••" 

Alle de r- skibe, som afgik, opnåede imidlertid pramie efter disse 

taxter. Derfor ændredes reglerne i 1740 således, at man skulle nå til 
Macao på 6 eller 7 måneder tor at opnå pramier på .300 eller 150 rigsda

ler (2). Denne pre!llieaats bibeholdtes derefter gennem resten af første 

oktrojperiode. 

U de 45 togter, som 17.32-52 gik direkte gennem Sundastræiet, og som 
på forhånd skulle have m chance ror at vinde promie, sejledes 6 til dan 

store preaie og 17 til dan lille. Denne halvdel af togterne, regnede man 

altså aed, havde hurtige udture. 

Også for ture til Indien .havde der siden 16ootallat varet udsat penge
prænter, "darøom de med Skiibet / nest GUds naadige Hielp og Biestand / 

kand komme til Dlniaborg (=Trankebar) rra dan Tid at regne / de fra Sundet 

SeTler / ind.-i såx Maaneder • • • aiut Maanmer • • • og inden otte Maaneder" 

(3). De samme t1d1friater var gældende lD'lder hele Asiatisk Kompagnis før
ste oktroj (4). Alle aine seka indirekte kinaskibe fra denne tid brugte 
under otte måneder om dette stræk, da de var større og dermed hurtigere 

end de almindelige indief'arere, på hvilke pramietideme var beregnede. 

Indenfor det hollandske kompagni havde man også altid haft pen.geprami

er til de hurtigtsejlende (5). Indtil 1746 havde tidsgranseme for fuld 
og halv præmie va'et 6f og 7 måneder for turen fra Holland til Batavia ved 

SUndaatradet; man 1 disse f'riater blev de tvungne ophold på De capverd.1-

ake Øer (etter 1747) og Jrap det gode Håb ikke medregnede. 12. juli 1746 

Sllldredes tidagl"llllaerne ror fuld og halv prænia til henholdsvis ~ og 6 
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måneder (6). Hvor mange ar d• nederlandske skibe, der fik pramie, ved 

jeg ikke; men det må have varet mange rør 1746, når Heeren XVII beslut

tede at nedskare fristerne med en måned hver. 

Af de 10 danøke skibe, som gennamf'ørte udture 1738-47, sejlede 9 til 

fuld pramie og 1 til halv på turen fra Krenborg til Sundastræiet, som i 

tid nøje må have svaret til turen Holland-Batavia. M de 10 n:este danske 

kinasldbe sejlede 2 til tuld og 4 til halv pranie efter de nye nederland

ske taxter, hvilket må tages som et indicium f'or, at togterne var temme

lig hurtige. 

Der kan ikke være tvivl om, at de danske kompagnier har fået id'8n til 

pangeprænierne fra det store hollandske forbillede: der er simpelthen ver

bal overensstaamelse m•ll• flere cmtrale afsnit 1 det danske Ostindiske 

Kompagnis skibaartiltler f'ra 1680 og det naierlandsk:e "Artikelbrief van de 

Oost-Indiscb.e Compagnia• af' 2. marts 1634 (7). Der er dog intet, som ty

der på, at liggedagene ved de danske pramieberagninger er blevet frareg

nede. Dels Ønskede direktionc og participantarne togterne gennemførte så 

kvikt som overhovedet muligt (se side ~I) , dels ville næsten alle skibe 

have f'ået pralld.er i mod.sat fald. 

Præcis hvorn!r disse pramier er blevet a.f'skaff ede, ved vi ikke. Men det 

er sket på et tidspunkt mell• 1772 og 1794, da dan nye trykte instrux fra 

sidstmønite år ikke næmer noget om prallli&l'. 

I stedet tor at ae på pramlierne kan vi da udregne gennemsnitssejlha

atighedarne tor dm 17-18.000 søllli.le lange direkte tur fra Kronborg til 

Macao og den lidt kortere hjemtur (8). 
De hurtigste udture tra de tre oktrojer var {jfr bilag B): 

"Dronning Juliana Maria" I afs. 19.03.1763 
"Kongen af' De.nn.arck" IV 28.04.1789 
"ArYe-Prindøen" 28.04.1805 

De hurtigste hj•ture var tilsvarende: 

"Schleav.ig" af'ø. fra Macao 17.01.1738 
"KronPrincarr" III 18. 01.1780 
"Dannaaark" 18. 03.1801 

154 sejldøgn 
153 
141 

148 sejldØgn 
146 
140 

De hurtigste udture må alle begrmidas med de sene afsejlinger; alle 

tre gik da også gennem Kanalen på rekordtogterne. På "Kongen ar Danne

marck" IV havde navigai;ØrC"De en axtra ansporing til at sejle hurtigt: 

På grund ar vinterens vedholdenhed kom skibet så sent afsted, at man måt

te formode, "at han kunde komme til at giøre en overliggende (=overvin·

trende) Reyae 11 • Til gengæld tilf'Øjedea det kaptajnens instrux, at dersom 

han g9nnemf'Ørte sejladsen p! "almindelig Tf.id", skulle han selv få kom

pagniets store guldmedalje og hans tre styrnø11d dan samme i sølv (9). Man 

sejlede tor tul.de sejl non stop til Sundaatrædet, hvor man kun undte sig 
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tre dages forfriskning, inden turen gik videre til Macao, som nåecies 1. 

oktober. På de vel fortjente medaljer stod: "Ud.mær:-ket Flid og Ivar / Paa

akjØnnet herY9d bliver" (10). 

På hj•turene lemme der holdes an mere direkte kurs over Det indiske 

Ocean end på udturme1 hjamrejøerne var dal"for lidt kortere og hurtige-

re and de samtidige udrejav. "Dannamark"s hjemrejse på bare 140 sejldØgn 

foregik beaørkeløesvardigt nok fra st. Helena til Dover i engelsk konvoj 

- efter at skibet sidst i maj 1801 var blevet~lokket til at ankre på øen 

ar dm qelske guvernør, som indm .forsikrede, "at Danmark ingen Krig 

havde, men var aldeelaø neutral imod alle"! Så snart danskerne havde ka

stet anker, blev deres skib beslaglagt, og eng.landerne tog sejlene i for

varing 1 land (11). Det var dog ikke alene som følge af sin deltagelse i 

den hurtigtsejlende britiske konvoj, skibets hjemtur blev så kortvarig, 

men .fordi det var kommet ærdeles hurtigt fra Stmdastræiet til Kap - sand

SJDligv11 aoa .følge at den ret sene afsejling fra Canton. 

Gennemsnitaaejlhaøtighadm .for alle disse seks rekordtogter var cirka 

4t knob, som svarer til 7f kilometer i timen. 
Dette tal s;yner måake ikke ar så meget - og da slet ikke sammenlignet 

mad svenske skibes formåen, som Kjellberg har beregnet til hele 12,8 knob! 

Ved nærmere efters;yn viser det sig imidlertid, at han tror, at englæide

ran George Elphinston lige som sine svenske kolleger (og danske) har an

givet distancer i geograf'iake mil a 4 sømil. Hvis dette var sandt, tilba

gelagde det svenske rekordskib "G8tha Leijon" en kinatur på ikke mindre 

and 26.ooo kilometer, hvilket svarer til at sejle 6t gang rtmdt om jor
dail {12). - Det korrekte tal .for det svenske rekord.skibs hastighed kan 

udregnes til knap .3t knob1 altså noget langsommere and de danske skibe. 

De langsomste danske ud- og hjemrejser var på henholdsvis .362 og 247 
sejldØgn. Mern hvor meget langer• distance disse skibe har gennemsejlet 

som tølge ar krydsning, afdrift, .fejlnavigation osv, læn vi ikke vide. Ha

stighed.mi må derfor også forblive ukendt. 
Sejlernes toplmatigheder har til stadighed ligget på godt 10 knob. Et 

exempel blandt mange herpå kan ses på de side 16f gEll'lgivna skibsjournal

aider f'ra "Dronning Sophia Magdalena" IIs togt 1764-66. Tirsdag dan 14" 
maj 1765 har man om natten sejlet over 10 lmob, men det var også med en 

bramsejlskuling ret agt«r ind. 

Over lamgere tid har sld.bme dog ikke lamnet holde en sådan fart. Pør 

døgn har man ajældmt udaejlet mere and 50 geografiske mil, hvilket gi

ver en gannemanitahastighed på Si knob. I 1744 mwner Jans Bo1e således 

med stolthed: "Avance .for dette FAttmaal 49 Mile" {1.3). Tophastigheden 

amdredes ikke S.Yllderllgt i l.Øbet ar århtm<h-edat. 1802 beDRS"kede Richard 

Bentley, som var superkargo på 11Kron-Prindsan" IV: "i danne Storm løb 
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Skibet i 24 Timer 6o Miil - hvilket er meget sjældenn (14). På dette 

tidspunkt befandt tartøjet sig i vestanvindsbealtet øst for st. Poul og 

Amsterdam, hvor naturf'orholdme var de aller gunstigste. På vejen hjem 

mellem Java og Kap med vintarmonSUDan i ryggen noterede Bentley: "I dis

se Etmaal har vi ef"ter Kyndiges Sigende havt en usarlvanlig Fortgang: ••• 

i 14tan Dage 6o9! Miil11 Fortgangn (15). I de to uger har man i gennem

snit holdt an hastighed at at knob. 

»idelig kan det nævnes, at pindekompasserne, hvorpå vagthavende hver 

halve time angav kurs og fart, ktm gik op til 10 lmob. Mere regnede man 

åbenbart ikk• med at tå brug for selv i det 19. århimdrede (16). 

Pindt;·kompas fra 161!0. Handl'ls- oii; Sofart-11111S1·•· t p:ia Krnnl.orlo(. 

Ved Udlol>rt af hvrrt Gia~ (halv Tinll' ) "'ttt·' '"" l'i11d fnr d"11 qyn·d" 
Kurs og for Fartt>n, saalede5 at man v<'d 'h1,l(t1·11, ( lplwr han!.- et < h ·1·rhlik 

Ovt'r S1•jlads1·11. 

·(Etter Handels- og sørartamuseeta årbog 1943) 
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KAPITEL VII 

KONVOJERING. 

Under flere af tidens krige sendte staten orlogsskibe ud for at be

aqtte dm neutrale - og tor landet meget indbringende - danske over

søiske sld.bd'art. Der havde flfr "tar'et krigsskibe i Indien; men egentlig 

konvojtjeneøte tor asianhandelan etableredes først under krigen 1778-83, 

hvor et llniesld.b sendtes til Kap dat gode Håb i hvert af årene 1'n9-82 

tor at eskortere kompagn1Uibe og partiku.lare indiefarere hjem derfra 

(1). Under de torn;rede europea:lske storkrige i århmdradets sidste år 

greb l)an•rk atter til konvojsyat•et og u:lsmidte 1796-1800 en lang ræk
ke krigsskibe - blandt andre •Iris" til Indien og flere fregatter til 

St. Heltna for at konYOjare ostindiefarerne hjem derfra (2). 
For Asiatisk Kompagnis ld.natart fik konvojsystemet dog kun ringe bf.J

tJ'dning. Kompagniet var aelT.f'orsikrende, og en lavere assurancep:rænie 

opnåedea derfor ikke ved at sejle i konvoj. Desuden var skibene godt ar

merede. Ing91 k:inaskibe blev eskorterede pi udrejsen, og på hjemrejsen 

var det kun 7, som sejlede i konvoj fra Kap. Disse udgjorde den samlede 

ld.naflåde, som vendte hj• 178o-82 (3). 

Som det fremgår ar bilag B, kom de skibe, som sejlede i konvoj, lige 

så hurtigt fra Kap til Kronborg som dem, der i årene før og efter sejle

de frit. Derimod lå tre skibe i 1780 præcis em måned i Taffelbayen og 

ventede på at hm.vojen kunne afsejle - der var mindst eet partikulært 

skib med (4). 

Da "Disco• og "Kongen a1' Dannemark" III ankom til samme bugt næste for
år på vej hjaa f?ia Kina, lå der brev til dem om at sejle i konvoj hjem, 

dersom "sligt ej. skulde ror Compagniets Skibe foraarsage ald for megen 

Ophold i Røisen"J det Til sige, de måtte :Ikke vente langere end 14 dage 

på konvojens afsejling (5). Alligevel ventede de næsten 4 uger. 
Foråret 1782 ventede to ldnaakibe i 2 og 4 uger på, at fregatten "W&

grien" afsejlede. Da kompagniets bestandige kommission samme efterår 

akull.e tage stilling til Kommercekollegiets forslag om at udsende "Ind

fØdsrettm" til at konvojere næste års skibe hjem, lllldslog man sig med 

fØlgande begrundelse: "I hvorvel denne Convoy er til atoer Betryggelse 

tor Farten, saa medtører den ogsaa danne vanskelighed med sig at Skibe

ne meget fora1nckea 1 deres Reise ••• og at Skiibene ej igien saa betids 

lænd .expederes" (6). Med den sidste bermrkn1ng må kommissionen hentyde 
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J[:111th: ls~kiht• llllfh: r Konvoj ar dl · C 11;1 11 ... kt · f)a( 11J' . .... h 1I. l ·1· li·· · i 11111 · · I ~· 1 

:\laleri " '"' Fn"lnik ·" " ' '' 

Med 1 danne konvoj sejlede kinafarerne "Kongen af 
Dannmark• III og "Diaco•. (Efter Linvald (1942)) 

til det upraktiske 1, at flere skibe ankom samtidig til København, hvor 

reparationer og rrr udredning i så fald skulle ordnes på samme tid for 

dm alle. 1783 kom freden, og konvojering var ikke mere nødvendig. 

Da Asiatisk Kompagnis oktroj tor117edes i 1792, var tiderne igen stor

politisk t.rumde, og §5 lovede derfor, at kongen ville udsende konvoj

akibe i givet tald. Kinafarerne benyttede sig dog aldrig mere deraf. 

På grandlag ~ dette korte rids må det siges, at konvojsystemet ikke 
tik nogen stor indtqdelae på ld.naf'arten. Kl.Ul i årene 1780-82 eskortere

des akibe hj• f'ra Kap, og diases sejltider adskilte sig ikke .fra de øv

rige k:inasld.bea - bortset fra ventetiderne i Taf:felbayen. Derimod·gik 

rute tor to ~ de tre konvojers vedkommende nord om England. 

Man lemme forestille sig, at instruxerne for kommandørerne på krigs

akibene, som økulle sejle til de fjerne farvande for første gang, ville 

~• udf'Ørlige og interessante. Men de "Geheime Instructioner" for ha.lv

taaaernes kaptajner er lapidariske og siger intet om valg af rute eller 

llgnmde (7). 
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KAPITEL VIII 

FORLIS. 

De dramatiske begivenhed.er omkring forlis og havarier har i megen af 

den foreliggende litteratur rået al utorholdsJæBSsig fremtræ:iende plads i 

kraft ar deres elementære spmding. 

M diagrammet side jf har vi illlidlertid set, at totalf'orlis absolut 

hørte til ajealdenhedeme. !alt forliste 5 ldnasld.be af de 130 udsendte, 

altså hvert t•ogtynnde. Alle disse totalforlis fandt sted i løbet af 

kompagniets første fyrre år, hvor det følgelig var hvert trettende skib, 

som forliste. Efter 1712 udsendtes 6.3 ld.naskibe uden tab. Hertil kom dog 

"Princesse Sophia Friderica", som 1780 bræidte på Yampoo rhed (1), og 

"Dronning Juliane Maria" II, der i november 1790 måtte kondemneres i Ki

na etter at wre blevet "total riuneret" i en orkan i Det syd.kinesiske 

Hav (2). 
I kompagniets indiefart var forllsfrekvwnsen noget højere, som det 

fremgår ar nedenstående tabel. Heri er dog medregnede de togter, som blot 

havarerede, udai at ski.bet gik tabt (3): 

Indien Kina 

17.32-52 s ar 30 = 27% 4 af 31 = 13% 
1752-72 1 ar 19 = 5% 2 af 30 = 6% 
1772-92 1 at 42 = 2% ø af 42 = ø 
1792-<1'/ ø at 28 = ø ø ar 18 = ø 
1814-3.3 ø ar 1 = ø ø af 5 = ø 
ial.t 10 af 120 = 8% 6 af 1.30 = 5% 

Vi ser her, at indiefarten alt 1 alt var mindre sikker end kinafarten 

(4); men at f'or~sfrekvmsen for begge farter faldt støt indtil 1792, 

hvorefter ingen ar kompagniets skibe forliste. 

Et interessant grundlag for vurdering af Dansk Asiatisk Compagnies 

forlishyppigheder afgiver den samtidige partikulære indiehandel (5). 

Mellem 1715 og 18C17 udsmdtea 145 skibe, hvoraf 11 (S°,h) forliste - alle 

8&11111len inden 1796; 1775-96 var forlisfrekvensen derfor 10%, derefter nul. 
Af 134 private skibe, som sendtes hjem fra Indien, forliste 3, medens 3 
betegnedes som "damaged", tilsammen udgjorde disse 5% af de hjemsendte 

mellem 1775 og 18C17. 

Det kan også nævnes, at af de 18 skibe, de Coninck sendte til Batavia 

1797-1801 i forbindelse med sin store hollandske kontrakt, vendte 16 vel-
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beholdne hjem, 1 sank i SUndastræiet, og 1 er uoplyst (6). Forlisfre

kvensen var i dette til.tæl.de 6% (eller måske 11%). 

Flldelig kan man sammenligne med de danske partikulæt-e kinafarere, 

som omtales i kapitel X. 
For de partikulære indietarare gjorde dan samme udvikling sig gældende 

imod færre forlis som inden.for Asiatisk Kanpa.gni; blot lå de partiku.JJa-e 

på et hØjere niveau. 
For kompagniets kinaf'arere var langt det mest uheldssvangre stræk tu

ren fra Helsingør gmmem Kattegat og ud i Nordatlanten. Dette stykke af 

rejserne regnedes da også ar samtiden som specielt farligt (7). Af de 

7 havarier og rorlis skete alene 3 på Nid.ingen og Tisselskærene fire mil 

nord far G8teborg. strandingerne alcy"ldtes, at vind og strøm fra vest 

tvang sejlerne ind mod den farlige skærgårdsk;rst (8). Meget sigende hand

ler hele tørste halriel ar RQbsarva.tioner til Fordeel for Seiladsen ···" 

om sejladsen gmmam Kattegat. 

I januar 1745 forliste neronPrintzenn I på dan nordligste af Orkney

øerne, hvor det strandede (9), og i januar 1798 fik navnefællen "Cron

Prindzan" III blæat stormaatan og de andres stanger overbord i NordsØan1 

da herefter "Skibet vil hverken styre ellar seile og er som et Deitrug 

at regiere", vendte man om (10). 

Alle disse 5 havarier og forlis i nordlige farvande fandt sted midt om 

vinteran. Når skibene retumerede ad samme vej halvandet år senere, var 

det sommer, og der skete ingen alvorlige uheld. 

Wovar i disse farvande f'orliste kun 2 andre skibe på den lange rute: 

"Princesse Wilhelmine Caroline", som forsvandt i 1755 mellem Kap det gode 

Håb og st. Helena på veje hj•, og nnronningen af Danmarck11 I, som for

svandt i Det indiske Ocean ligeledes på vej en hjem !'ra Canton ( 11). 

At de partikulære indieskiba forliste 6 i nordeuroi>"'Erl.ske farvande og 

4 i fjerne, medes der ikke angives sted for de resterende 4 (12). 

For svensk& Ostindialca Compagniets vedkommende totalforliste 8 af "117 

kinafarere, hviiket betyder en frekvais på 7%. 6 skibe mistedes i nord

lige farvande (1.3). 

Med andre kompagnier ville det ikke være rimeligt at sammenligne, da 

disses skibe ikke sejlede ad derine :ørlig farlige rute nord om England -

kun de hollandske skibe gjorde til tider på vejen hjem (se kapitel X). 

Sammenlignet med det svenske kompagni og de danske partikul."'ere indie

farere (hvis trekvmaer skal dobles for at 'Væl"e direkte sammenlignelige 

med Asiatisk: Kompagnis) var kompagniet forholdsvis forsk:'.inet for havari

er og forlis. 
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KAPITEL IX 

KONTIBUITET 
VEDRØREBDE SEJLADS OG NAVIGATION. 

For at toratå dm torbanende tast.hed 1 aejlrute- og sejltidsmønstre

ne er det rigtigt at se på dm kontinuitet, som på så mange måder præge

de Asiatiak Kompagni• Yirke 1 det 18. og 19. århl.Uldrede. 

Vi har allerede i kapitel III betragtet de skibe, som kompagniet be

zvttede 1 øejladam på Canton. '))pen, det armerede fuldriggede fragat

eld.b, bibeholdtes igenn• de hundrede år, virksomheden varede, og som 
Ti.•t ,igedes dragt:lghedm kan lang80llt og lidt. Det ser heller ikke ud 

til, at sejlegmskabarne - tx med hanø;yn til bidevindsejlads og hastig

hed - 1J11dergit mem...-dige forandringer. Bok sejlede 111&11 efter 1814 

hurtigere end r~; ·- det er a1n optatteløe, at ogaå rør 1807 kwme 
øejladøarne have 'Vlret g811Daat"rte bet.rcfellgt hurtigere, end til.fældet 

nr, hTi.s UD havde ønsket det ( se side "f'· Af de enkelte fartøjer 
1ejlede op til 7 kinatogter h.,_., bidrog mturligvia også til rejser

nes homog9d.tet. 

Oeå. tor mandskabet nr der tale om gengangere rra togt til togt. 

I kapitel XIV pånøes, h"t'Ordan langt størsteparten af de menige i gen

nmanit sejlede mindst 3 togter til Kina, medens lDlderofficererne sej

lede llindat 4. 
Dette resultat er nået Ted hjmlp at øøfhovedru11ens man tor en tor

holdnia beg:tdlløet undak:abecrupp• som navigatørerne ombord er det 

onrlcommeligt -.oc ntddnndigt etteraom st;yrnøndane ikke stod i søho

Tedrull• - at arbejde med lmllpagnieta egne rullebØger. Heri findes 
mandak:aballatern.e, aoa ror hTert togt angiver, hvem der var superkargo, 

.kaptajn, p~t oSY ned til ;yngste dreng. 

1!h qat.atiak gcmmpng at Aaiatiak Kompagnis rullebØger af"slø

rm-, hvor erfarne de nønd var, aOJI opnåede at blive kaptajner eller 
sL;yrwid i ld.naf'arten (1 ). Når de atalutteie deres karrierer, havde 
kaptajnerne i gannmemit op til 7 k:inai'arter bag sig, oversL;y1lltEi1dene 

op til 5 og and•-, tredie- og tjerdeatyrlllllldsie op til 4 kinafarter 
bag øig, hvor de havde virket som atyrmand eller kaptajn. Dette ses 
at omatå.ende diagrammer, hvori også togter som navigatør i kompagniets 

indief'art er medregnede. Det var n•lig almindeligt, at man startede i 

indietarten og tørst aenm-e avancerede til tartan på Kina (2). 



Med beøejlingø:intmøitetai de forskellige år in man.te (se side 7) 

er det naturligt, at de tolk, llOlll var aktive i anden oktrojperiode og 

i tredie indtil 18<17, n!ede at gøre fle•t ture til Asien. Når kontinu

itet. også ef'tw 1814 var på et højt niv•u, sqldtes dette to forhold. 

Dels havde an pan del ar denne aane periodes kaptajner og overst;31Wld 

sejlet tor kompagniet allC"ede tør krigen; dels sej lede mange yngre mfltd 

på DØlll!ttm alle re. togtw 1 dis•• kompagniets sidste år. 
T.ndief'artm11 rolle 80ll artaringøydc vCXJCede jæmt indtil 1807 for al.

le tre kategoriår at DiYi.gatører. Mellem 1792 og 18CY7 udgjorde indietog

ter således halvdelen at erfaringsgrundlaget iær for de yngre naviga+..ø

rer, som havde tjent deaø aporer i dame dårligere lønnede fart. For 

da yngre st11iill!lild e.tte 1814 spillede indietogter ingen rolle, da kom

pagniet som 111eate indieøld.b udsendte "Krcnprindsessan" 1818-20 (3). 
For de ældre derimod, aom havde sejlet rør krigen, spillede disses ti<l

llgere indief'arter 111 rolle for den indvundne erfaring. 

Det har dog nappe wirat afgørende, om navigatørerne havde deres viden 

tra indie- eller ld.natogt_., begge farter btllJ1'ttede store oceangående 

økibe og krærade &'fanceret navigation. Det betydniiigsf'ulde var, at de 
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alle havde sejlet mange togter til Asien. 

Udovw de hk nævnte rej øc- som navigatører havde vist de fleste 

styrmand tjent på eet togt som drcag eller oplober og på eet som ma

tros (4). 
Rekorden havde Mourits With, som begyndte sin karriere som skibs

d?-eng på nPrinoeøøe Loviøen i 1759, endnu ikke 12 år gammel! (5). Al

lerede på sit næate toet ftr han fjerdestyrmand, og i an alder af .31 år 
- med 7 ld.natogt.r og 1 indietart bag sig - kunne han sejle ud som kap

tajn. Med d.me charge sejlede With 5 Jdnaf'artar, inden han i december 

1795 tog ud med •Princeaøe Charlotta. Amalia" på 480 konnnercelæster på 

det mest uheldsplagede at kinatogtarne overhovedet (6). 

Mourits With 
(Etter Grandj ean ( 1906)) 

illerede juledag lliated• akibet 11eøanmaaten ntll!a" Farøerne, og 17. ja

nuar lm!ekkede endnu en vinterøtorm øtormaatan under dæk og rev den over

bord med hele takkelagen. Intet under at sldbsprotokollm samme dag be

tegnede fartøjet· "neøtm som et Vrag" (7). Ef'tar at have fået to ny-e ma

ster 1 Portømou~ tortattea rejsen uden fiere betydelige uheld til Can

ton, som nåedes i oktober 1796. Under opholdet d&r dØde 4 mand at syg

domme, og på udturen TU' allerede 6 døde - de 5 som følge af uJTkker. 

Pl vejen hjem sejlede skibet ind i en orkan i Stmdastræ:let og mistede 

den IJ1'e stormast. Unde aeka ugers ophold 1 .Batavia tik man en ny rigget 

til, aå rejsen lemme tortll!Øttea 25. marts 1797. Men allerede 14. april 

overf'aldt en D1' og mdmi voldsommere orkan skibet, og i skibsprotokollen 
tindes m dramatisk beretning om, hvordan det i løbet af rå minutter 

tik blmt meøa.nmast og f'okk:aaaat overbord, samtidig med at man mistede 

øtormastm, hvoraf d111 nederste og tungeste trediedel lå og rullede på 

dækket og gjorde ophold d6' livatarllgt. Sd..bet fyldtes halvvejs med 
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søvand, og skroget tog voldsom skade ar storrtaøerne. Skibsassistentan 

indladte klogeligt sin bc-etn.i.ng i protokollen med en benørkning om, at 

"det ikke kand troes at andre end de 1J1Tkkellgel som har varet 1 denne 

eller slige tJll"kkellge Til.drqelsar" (S). Skibsrå.det valgte at søge Isle 

de France aom dm narmeste nødha:m. Hw var man så heldige, at det dan

åke skib "Island" også kom i havn; at dette skib Icøbte man simpelthen 

al.le master, ~ og sejl og o~rørte dem i løbet af et halvt års tid 

til "Princeaae C2iarl:otta AMUa", som kunne afsejle midt i november 1797. 

Skibet var imidlertid meget læk og sejlede lam langsomt med den nye min

dre rigning, h"IOI"tor man måtte ankre både på Kap, vad Dover og i Cbri

stianaaand, inde mn endelig havde Kronborg om styrbord 20. maj 1798 

etter 2j- års rejae. ftl stor del at th.eeu wr Ødelagt af indtretlgende sø

vand. 
HJemkommeu tra dette togt Tar det, at Mmritz With af'brØd sin hidtil 

så strålede karriwe indenfor uiatisk Kcapagni i an alder at 51 år. 

Ban etod aldrig til llØ• ig•, heller ikke ror private redere (9), og 

•Princeaøe Charlotta ••lla", som havde varet i Kina 5 gange, blev hug

get op. 

Ind.tor Snnab. O.tindiaka Compqniet var f orboldene omkring kaptaj

DC"D.es TeCtraraide tart på K1na præcis magm til de danskes. Hvis vi ud

regner, h't'm' mange toct-r kaptajnerne sejlede til canton med dame hØje 

~ed (snnaterne besejlede så godt som 1.kke Indien alene) fåes de 
necl111ståcde germmanit (10): 

1732-52 1752-72 1772...t}2 1792-(f'/ 

ll't'Wlake kaptajDC" 
danske kaptajn• 

Mere lig• Jam det dlrligt blive. 

1,9 
1,9 

2,s 
2,6 

2,8 
2,8 

1,9 
1,s 

Helt andsrled" var kaptajnernes anciermitet 1 East India Oompa!l1'. 

Troda regler, øom bætecle tj111e1te 1 em charge for at blive forfr911111et 

til dm mmt•, aejlede de engelske kaptajner kun 4,4 ture i gennemsnit. 

~ 
~r. f, f:l4 <.: 

----+--"-'-;· mlfl~T~ D 
frL l t ~ li 7 I 1 fa f 1 

fa,, - ~ .__ 

yo 
F-i I. 

Jo 

l.o 

(() 

Cl__ _.__ __ -J.. __ :::;. 

fl .S t ~ ' 7 I ' ~r.irc. 
,egsP(, 
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De 322 mand, som opnåede kaptajnsrang 176~1810, fordelte sig som i dia

grammet nederst på toregåmde·side (1 tallene indgår både indie- og ki

natarttr og både togter som styrmand og kaptajn) (11). 

De danske data 1 diagrammet gælder de 16 personer, der var kaptajner 

i ldnatartm mellem 1752 og 1'n2, og f'orslællen _mellem de to kompagniar 

er øl.åmda. Det danske genn•anit lå på næsten 8 togter, selv om tynårs

perioda ikke nr den mest intense (se side 7) ; typisk sej lede dansker

ne 7-8 togt.- som navigatører, eng1'llldarne 4-6. 

Hvad årsagerne til denne markante rorskel har varet, er svart at Vide. 

Ma.llgviø var en 'V!Bllantlig faktor, at de engelske kaptajner tjente temme

lig mange penge per togt. Gmnem hele kompagniets levetid havde de haft 

ret til et omfattende fØringagodø. 1810 måtte de ror egen regning på ud
turen medbringe 56 tons varer og desuden æielmetal til an vardi af .3.000 

pund sterling; med sig hja måtte de have 38 tons (12). Hvert togt ind

bragte på denne måde kaptajns s-10.000 ptmd sterling, og efter rå tog

ter har de ftret så velhavende, at de ikke behøvede sejle mere. Hertil 

kom at kaptajnen kunne alge Bit embede videre for 6.ooo pund sterling 

eller mare. Til øammmligning kostede det cirka 7.ooo pund sterling at 

bJgge et skib på 900 tema eller 350 kommercelæeter (13). - De danske 

kaptajner havde it,Slge 1792-tonnntionen lam ret til at hjembringe det 

f'Øringagoda, som kunne rwames 1 en kiste på 60x30x30 tommar, desuden fik 

de til føringaduOØr på .3.500 rigsdaler, hvilket svarede til 700 pund 

sterling (14). 

Sj;cciql-:-f'.c1_·zeicl11~s/ri~llie Neto;n:-La h
dung deJ· K. 0. /Jc..Ttiife.b-Aj1atiji:l:a1 Co'J/tfJf!.f!1lie 
ScJr.ij}c1 ørn l\GNIGIN SOPHI"\ MAGD:\Ll:!'-'.'' . (·1l••tmf, 

(welche1 de~t 11. :Jrmii .t.. o. J!liicklielt c!hier tmg::!:1:111~11m} 
o!r:rz 3. Aui.!iJl. 11iir:!l/lf.uflftig =cum rJ!mt!iche~1 Vrr

kL1tif aufu,t/Jolhn 1.Ctrdt11 /().'[. . 
~~. ·--::::::a=:~ ~· ~ :.-::~~'.!'!.~ 

~~1go, 3~.S1icl<e, No.t.'ll ],.H>nCircn::zc.ø. Pfd . 'N~tto-, mi\ . , 
4- P!d .. Tlrnra - - - - 63gc; . Hd. /fif-/- l/1.-if. 

RadixClii11n, 57.M:c•e~in 21"Lo<r, No. r. :l 28· ,.w Circll ~ 
4cc. Pfd. ~~r•<>, n•ir 4. l'td. Thara ?.'.:8-t'>· !'i d. l/ z ,,:: 

Bornx, J· Kill~n, No.•· d 3.\-011Circa 144. :l 1 Go. !'ti' . ;,·"!'· >, . , 
Thara wes die Kift·m"~~ll - - 4S~ l·iJ. '3/ lf,'.- ·~ 

Sur11-A1111ih 3.KiHen,::-i;o.1.a1.,·011Ci1011.i.:l1'.'Q. i't ,i. , ?ft' 
Netto, ll1n1nw~~: dief\.ifh~n\dcgt-n 3q. l'I J. l:'l, 

R/,,if,M·ber, 94. I\ jfl.,.~~ 1 Nu. 1. ~ 94- von Circa r •J 5. rl 1 .-..'-' r: : ! . 
Netto, Thara \\'ll'JdieKillen \'l'i~grn 13 ·1 -;7J l' t",I. Jf' - .·" ./ 

·Sd11ur · ~011i11gt'n. 13 . . J.ctt. No. 1. ~~ 13· . 'l7i 3. 1'1,f. r ,~/· - { /. 
. "Ike-IJ,(,pe. - 7'2C9<' 'i l'ld . . 11.,,' l,tll{~. 

~ l <FJ· r<ifle11, No . . t. :! 211 it>- YOll Cirrn 300. d Ho. f'td. ~erto, . . 
mit So. l'fd, Th3U, . . 

Hi. diro, No. 21.p. • ~usc. rnnCii~:i ~1'5· d ~jo. f'i:i.~·~rtn. 
mit 52. Pfi.I. ·1 l:n1P:I!. , 

IO. dito1 No. '2 l~ I .i ~160. \Oll c:r;~ r ris.~ I:-;' l hl.:-:m., 
mit 45. Pfd. 1 h~1 ~. . . 

40. di to, 1'o. 21 (j I" :1 :::-co \Ull Cin:a 145. :i 175 .l't.i ~~ttn, 
mit 1p". Pif;~. ·1 .'.::•. ~\I- . . , 

:2 Ch diw~ "."''-'" : :.;;: r. ·<:: :::::o. mil c:rca I ~2. :i ! 3 :.i. :ij(!.Ndt~·. 
mi13-s.n. 1.·1 !:.~:·s. 

lo. di to, ~.:-. ::!:? :?I. ~I ~!230. Ton ti1 co So. u 90. l'fd. l'\ c:tto, 
mit 35. PL1: T\1:11 ~. 

. " ri ' 

Første side af f orteg
nelse over "Dronning So
phia Magdalena" !Is retur
ladning 1770 - med tilfø
j ede auktionspriser. 

De tilsvarende f orteg
nelser over andre skibes 
ladninger findes i Biblio
theca Danica; men denne 
mangler fuldstaridig i vor 
nationalbibliograf i I 

Den findes imidlertid 
(ukatalogiseret) p! Uni
versitetsbibliotekets tør
ste afdeling. 
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Med hensyn til .kantinuitetm er det også vigtigt, at Dansk Asiatisk 

Compagnie gjorde temmelig meget ud ar at uddanne sine ansatte. Fra 17.39 

var det almindeligt, at dar 1 rullebØgerne figurerede et antal "Iæt"lin

ger ved Navigationen", og 1 1741 fik kaptajn d'Voss på "Slesvig" prea~iø 

besked om, hvad de skulle .lære (15): 

"Som vi haver tandet fornøden denne Rø;rse at udsende eendeel Unge 
Menniaker far I.ærl.1Dger ved Navigaticnen og SØeVæeenet; altsaa be
tahlea i hC"V'9d at tarmevnte Persohner bliver dertil emploiered, 
og m-1 St31wdaie ordoneret, at giøre Vagt, holde Journal, samt 
lare og Øve eig udi Navigationen, og SØeMandskabet hvor til i for
andstal ter og ordonerer S't7rm1mdane at de giver dem den behøvende 
Undarviisning, h"t'01" tor dmd, eller de St,rnæid som har informered 
disse Iarl.1Dger i Na"rigationc og gicrd dem saa perfect, at de her 
kand udstaa d•ea Emmen, skal ny-de for hver Persohn 1 O Rdl. til 
Discretion paa det at Compagt. 1 Tlidan kand have nøtte af disse 
Subjecta ••• • 

Med på "Slesvig" var der.4 sådanne elever (16); man i 1740erne var 

det al.miDdeligt, at kinaald.ben• havde 10-15 stykker med ar slagsen. 

Smare han mindskedes antallet; man til gengæld foranstaltede rx 
o. n. L. Agerbeck aom kaptajn på •Dannebrog" til Indien 1797-98 dels 

matrosskole, dele regneak:Dle og dels navigationsskole ror de yngre om
bord (17). Siden kollpagn.1eta start havde dette varet lagt kaptajnerne 

på sinde 1 deres in•traxw ( 18): 

§33i "Det R8oommenderea C&pitainen øau ean. Ting dar sigte til det 
&lm1ndelige beste at de som haver Iqst til at lare Navigation paa 
Rø.ram, flittig der udi øves, med det at StJ:t'llmldene tilholdeø 
damm herud! at UDdervii•• •••" 

Netop inøtrunrne er et rigtigt aspekt. ar kontinuitetfJl'l indenfor 

Aøiatiek Kompagnis ldJaatarter. Erf'ar:lngerne fra tidligere togter over-

19YC'.tes gemi• kaptajninøtrunrnes gode råd og advarsler som den. føl

gende: "Dog rlld• Ti flT etterlade at erindre, at der skal vare f'unden 
ø.w. fra Irland en nippe, 4 Fod, at see over Vandet, og ligger paa 

55 Gr. 20 Min. Border Brede, og 11 Gr. 14 Min. lælgde fra U>ndona Me

ridian, Øster t-or ~land Tern!" (19). l!hgang efter 1778 samlede kompag

niet opl1'm1Dcvne at deane karakter og udgav dem under titlm "Obser
vationer til Fordeel tar S.,-ladaan, som Tid etter anden ere giorte, og 

det Kongelig Ootroyerede DIDøk:e Asiatiske Compegnie meddeelta". Eh ud
videt og tarbedret udgaTe ud.sendtes arter 1798 {20). 

Lige så bestandige som kaptajnernes instruxar var skibsartiklarne, 

som "de Galene" hawa at rette sig ef'ter (ae side 13). 

Ind..ror håndbogølitteraturm var tomyelsen også forbavsende sen. 

Helt op til omkring 1800 holdt de neste navigatører fast ved de gamle 

hollandske skatlaulre fra det 17. århtmdrede, om and 1 fornyede udg&V81" 

(ae side f4f)• 
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It,Sl.ge kaptajnma instrm: §39 "skal St31mcmdane være forpligtig dagllgan 
til C.pitainm at 1Ddg1Te em skriftlig Raport paa hvad Breadø og Iæigde 
de formeener sig at vare, mtci Østlig eller Vestlig med deres Gisningn. 
- Hlr ses to tiltæl.digt bnarede styrmand.slapper, som stammer tra "Dis
con, der forlod Macao 13. januar 1785. Samne dag er man nået forbi Sto
re Ladrong irØl.ge lapperne (ae kort side fJo). 

Sluttelig må om:talea de måske vigtigste støtter tor den personlige 

erfaring hos at31D11111d og kaptajner: ~journalerne fra tidligere tog

ter. Ar sådanne medbragte navigatørerne ofte El1 hel række. De fleste har 

vel varet rørt• Id de pågaaldende selv; men af de 6 gamle skibsjoumaler, 

kaptajn Johan Ge:rdes etterlod sig i 1748, var mindst een fra et togt, 

hvor han ikke selv kan have "Varet med. Selv gamle loggebØger (se side f'5) 

har man medbragt - måske øom erstatning rar de skibsjoumalar, som kom

pagniet havde beholdt eller givet andre til læsning (21). 

Hovedformålet med at røre skibsjournalerne har på den ane side varet 

at tå navigatør~• til at holde omh;yggel:lgt bestik, og på dan anden si

de at give direktion.111 - og i påkommende tilfælde assurandørerne - mu

lighed ror ved hjemkomsten at kontrollere, hvordan togtet var forløbet. 

Den samme mulighed, Ti benytter os ar i dagt 

Men herudover er skibsjournalerne tydeligvis skrevne mad henblik på, 

at andre fik d• at læae og lare efter. Fx angiver kaptajn Svend Fenger 

1 ain journal tra 1745 landkending at øen Pulo Sapata ud t•or Mekong ved 

en instruktiv lille tegning {22): 
(1. ~~ Ø/('C <"c , ~ - L/ 

. s 4 •• 

'/

, _/ .... ~~ 9f:Jli·JUl~Æiz.._ 71;.4:f~·xo.rli-·nr.'ir./ ,#.4~~,rU.-L4'... 
~ J"V~ou~· ~<';.. '~-<-A. J . 2. ··~~ L:;, .. f.~ -< ~· .. ' .:) cJ;4 <F 4 

• · " ) A ::.-"\ I 7:'!~->" //" ' //T> / I . / '"""'·· " .. .. 
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Tilsvarende an.rører kaptajn Smit efter at vare kommet til ankers i 

Porto ~: "NB: Dette vil ieg raade :Eanhver som Ankre at søge Porto 
Prq, aldrig at søge ind om Aftenen, thi dand Tiid paa Dagen er Diisig

heden sterkest tmder I.andet, fordobler baade Nedrelandet og Hukken, saa 

at det fl1' er mueligt at kiaide paa dand Tild" (23). 

Af'slutniDgsvis vil jeg geme gøre opuærksom på., at kontinuitetstan

ken ikke ar en idC, jeg selv har søgt at presse ned over kildemateria

let. Direktionen 1 kompagnihuset i strandgade lagde selv stor ~t på 

kontinuitetai, og aikelte gange kom dette e:xplicit til udtryk i resolu

tionaprotok:ollai. h da indiealdbet 11Princease Lovisa" udrustedes i ef

teråret 1740. Direktionm besluttede da at genantage alle navigatører

ne tra øk:l.betø foregående togt - på nær eæ, som var syg (24): 

"••• og '.Dllled med nogle tleare 4de styrmand og LJørlinger ved Na
Tigationen at øuplve, tor der af ved Tiden at faa dygtige Styr
Dl!llld til Compagt.a Ti.meste, efterdi mand for erfahrne Styrmmd 
der f'orhm paa de .Far Vand har f'ared nu om Stunder snart er for
.læggm." 

Midt i iver111 etter at tinde kildebehag for aspekter af kontinuite

ten. må vi dog ikke gl-• det banale f'aktm, at de for sejlskibene så 

argørmde naturforhold ikke 811ldredeø. Denne konstante faktor ar den al

ler Tigtigøte, når øejladsarneø ensartede forløb skal forklares. 



KAPITEL X 

SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG. 

Forøkningm omkring Svanaka Ostindi!!! Compagniet har ikke alene be

akæt'tiget sig med de økon011iske aspekter af dets virke; også de kultur

historiske og maritime sider har hatt int"esse. Dette gælder selv de 

æld.at• tremstilliDger at Hellsteniua og Nyatr8m. Olea bog er nogenlun

de samtidig 11.ed Kq' Larsens om dm danske kinafart, og de journalistisk 

prægede behandlinger ligner hinanden, fx ar de begge udokumenterede (1). 

I dm popu]Jaovidmskabelige genre falder også Frlngsm:,yrs nye bog, som 

tørst og f'remmeat udml!rker sig ved sit illllstrationsmateriale. Heckschers 

opsats er på an gang let tilpngelig og dybdeborende i de økonomiske 

upekter at kollpagniets virke, de maritime kommer han derimod næsten ik

ke ind på. 

StØrat vardi tar OB har de to fremstillinger af Christian Koninek:x 

og Svm T. KJellberg, begge fra 1975. Kjellberg behandler hele Svenska 

Oøtindiska Compagnieta 19'1'9tid tra 1731 til 1813 på grundlag at teykte 

og utrykte kilder. Han er museumsmand, og paree.læiet optager megen plads 

i tr•st1111ngen; aan hans gennemgang af lmmpagniets organisation og 

Hibatart er nogmlunde troværdig og den bedste, som tindes. Belgieren 

Kcminckx" upublicerede di11PUtatø er meget mere detaljeret og statistisk 

præget - selv oa det otte er meget små antal, der indgår i statistikker

ne - og at samae grund begranset til de to tørste oktrojperioder 1731-

1746 og 1746-66. Til SUllenligning med danake forhold er en sådan minu

tiøs behandling imidlertid 1 hØJ grad ønskelig (2). 
Svenaka Oatindiaka Compagniet lignede 1119get sin danske kollega med 

hen81J1 til aejlr.ater og sejltider. På grundlag af den næmte litteratur 

kan tØlg•de billede skitse-es. 

De to nabolandes kinaak:lbe sejlede ad nogenlunde samme naturgivne ru

ter. SYmakarne sejlede nord om. De britiske Øer og handlede i cadiz el

ler tartriøkede på Madeira, ind• turen f artsattes syd om Afrika til 

Sandaatreedet. Irap det gode Håb blev f'Ørat anløbet 1758, man blev erter

håndan dan vigtigste ••ll•atation på vejm .fra Sverige til Asien - lige 
aoa det blev det tor de danske ld.natarere. På vejen hjem stoppede kun få 
øvmake akibe op ved Kap. Derimod anløb man (i hvert f'ald mellem 1731 og 

1766) mange forskellige øer i &Td&tlanten; o.f'test Ascension eller St. He

lma. Vidc-e hj• sejlede man som regel igennem Kanalen. 
At sej Ungerne tra G8teborg tandt aom næmt side 5'f sted noget senere 1 
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end de danske skibe passerede Krenborg. FØlgm var, at hele 25 at 125 . . 
snnake togter onrvintred• pa vejen til Kina. Ktm 4 ar overvintrerne 

var dog indirekte skibe, at hvilke der 1.alt lam udsendtes 11 (3). th

d_. tjerde oktroj 1786-1806 sejlede 8 skibe ntill Indien och Kanton" -
heraf' i hnrt ta1d to TI.& Boabq (4) - men at disse overvintrede kun 1. 
I uden oktrojperiode 1746-66 sejlede 3 skibe den indirekte vej, alle 

Tia Surat (5), øom orøå ligger på Indiens veøtqst. 
Skibe.es totale tra'fa!r tra SYerige lå som de danskes på mellem 600 

og 500 dfdgnJ under tjerde oktroj dog med både c del betydelig l.angaoa
mere og betydelig hurtigere. Dette er vist på diagrammet etter denne 

side. 
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M de udsendte 125 kinaaldbe rorllate 8; 5 af' disse havarier fandt 

sted i Kattegat og Nordatlant, hvortil kom 1 i Den engelske Kanal ( 6). 

Dette mpfnøter kendes allerede tra Da.nøk Asiatisk Compagnie, hvis fre

kvens dog var en 8111Ule lavere (øe kapitel VIII). 

" 
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Ogaå antallet at udømdte k1n.atogter p4!r år ligner det danske noget. 
At diagrammet hcovc aeø, at det typiake antal var 2, men at udsvinge
ne omkring dette t,petal var lidt kraf'tigare end de danske (se side 7 ). 
Dette gælder specielt ror krigsårene etter 1793. Skønt udsvingene var 
af' f orskelllg styrke - sandqnllgvis på grund af forskellig konj\.Ulktur

f Ølsomhed de to kompagnier imellem - sv_:ingede de dog i samme retning 

og takt. Snmska Ostindialca Compagniet fik i 1809 sin femte oktroj; men 

noget skib til Asien tik man aldrig mere af sendt. 

Sammentattaide må det rremhiøres, at de to nabolandes kompagnier lig

nede hinanden på de fleste områder. Den vaaentligste forskel lå i, at 

hvm:'t tete at de svenske skibe overvintrEde på vejen til canton. Andre 

forskelle var svenskernes sene af'sejllnger og deres togter via Surat 

og Malabarqstm; torskelle som jeg er tilbØjelig til at tilskrive den 
fl( 

voldØOllllle aigelske dominans i roretagendet. Som anty"detvside 5 var Asia-

tialc Kompagni i stedet præget af hollandsk indf ~else i hvert fald i 

dets formative år (7). 

Oll det engelske Dlat India Compan;r skr8V' Morse allerede i 1920erne 
øit OJlf'angarige kronologisk disponerede .f aabindsvark. Nogen egentlig 

anal.1'se af' de maritime aapektc findes ikke i varket, men derimod en 

masse detaljer spredte rundt omkring. Alligevel bar ingen andre end 

Parkinson rigtig villet gå i gang med det maritime, .rør Chaudhuri i de 

øeneøte år er bøandt at EDB-.Jcøre op~aninger om skibe og ladninger. 

Reøultateme af' dette arbejde foreligger ikke rør til september, og en 

artikel f'ra 1972 med den tillokkende titel "'lhe :EB.st India Company's 

Ports ot C&ll in the Modem Period." viser sig at omhandle indiehandelan 

i perioden 1600-1760 og lam varekredsl.Øb og fortjenester. 
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På f'ore~rgael har lational Maritime Mla8Wll i Greanvieh meddelt, at 

Gardnera, Mu.kherjeea og Fhilipa' bØger skulle vare ar interesse for nar

wrende mderllfdgel•• (Sh det 81D•a jeg dog ikke. Mukherjee beskriver 

ganske vist Eaat Dldia CoJ1P8D7 ud fra en marxistisk-aociologiak approach, 

•• giTar intet rqt oa aejlteJmiake eller mandskabsmæøsige f orhol.d. Der 

Ør heller intet at .,.ciel inter•••• i c. H. Philips/gamle standardvark, 

loa aest beebl!lttigv sig aed de Økonomiske og politiske sider ar "th• 
ahipping int..eat• (9), .Uv 1 a.rdnera J:V9 meget overfladiske bog. 

Hard;rs håndbo& acdeler - f orudm dan vigtige oversigt over hvert års 

Uibe (nam, deatizaation, tonnage, officerer, arsejlingsdato og hjem

tomat) - aeat noraatin kilder 1 tora at regler og bestemmelser for drit
tm at kompapiet. lapt&jninatrax, eld.bsartikler eller lignende gmgi veø 
dog ilcke. 

Ti må dertor honclagelic holde oa til Parkinsons brede klassiske 

.t.r"til.ling og npplere de •ed detaljer fra Morses og til dela Dar
lligDJ'a .,..br, d• Bid.te v clelrt• aektmctlr i forhold til Parldnaon. 

M• htriil ka jC ael.T fflJJ• enkelte resultater efter an gennemgang 

at • reakte Kibsjoarnaler .t.ra lut India CoJ1P8D7 og ar Hardy. 
England ft1" til torabl tra Dimwarlc m stormagt, som. dels ofte var 1 

krig, del.a haTde beåddelør rundt om 1 T.-den. Begge dele fik betydning 

tor !'aet India Oollpur'• tinatarter. 
De bellicldelav, _. ottest almlle anl,øbea på vejen ud, var st. Hele

na, Indim og mte Bmoool• (på Samatra) eller Peumg (en ø 1 Mal•kb

at.rmet). Duud• anløb ald.btn• ikke sjældent Madeira tor at rå T.1n og 

proviant Ollborde PI hJmY•J• •toppede •n som regel kun op ved st. H-
lena. 

Ialt uda•dte det mgelate kompagni 1. 554 kinasld.be mellem 1634 og 

1835 (10). Fordelincen •ell• direkte og Jndirekt• farter kan beregnes 

pi grundlag at ~· •Pll'miDCWJ jeg har udvalgt enkelte treåraperio-
aw ~krig og tred, hwr tallme i nedmirtående tabel angiver de germ--

anitlige atal udømdte skibe hftrt år: 

! I i 
r-4 r-4 i • i 0 ;:; ::q 0 

~ ~ s l 
() .... 

• I ~ ~ . " " ... 
~ ~ " • ~ ~ ~ ~ i! 

krig 1760/61 - 62/63 2,0 1,3 2,7 1,7 7,7 12,0 19,7 
trm 176.4/65 - 66/(fl 1,7 1,7 4,3 1,7 9,4 1.3,.3 22,7 

krig 1780/81 - 82/83 ø .0,3 9,7 o,.3 10,.3 17,7 28,0 

fred 1784/85 - 86/87 10,3 0,7 9,7 o,7 21,4 1.3,0 34,4 

tred 1790~1 - 92~.3 'J,7 O,'J 11,0 o,7 15,7 16,4 32, 1 

krig 17941'1S - 96/9'7 8,0 0,1 4,7 0,.3 1.3,7 24,.3 38,0 

krig 1804/05 - o6/UI 1,0 ø 7,3 1,0 15,.3 3.3,7 49,0 

' 7 1.3 19 32 
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Ell.•t India Comp&DT'• Jdnatart udgjorde temmelig nøje tre fjerdedele 
at togtC'lle til .Uien; tonnagemasigt rundt regnet to trediedela {11). 

De mgelllke ldnamld.be bar derf'or ikke været større and indief'areme (12). 

I 176oarne sejlede et eller to Jd.naskibe hTert år på udrejsen via st. 

Helena eller Bencoolm, beretter næsten ~-· De fleste af kinaskibene 
sejlede Tia Indien, lidt f'arre .den direkte vaj til Canton. Den direkte 

rutes b~teln afhang i hflfj p-ad af' de politiske .forhold, eftersom kon
wjerne lD'lder Dtn ue:rikanake Frihedskrig helt undlod at sejle denne vej. 

De bratte stigning 1 antallet at k1naf'arter etter 1784 skyldtes sikkert, 

at man aed Pitt• Comm.tation Aet dette år med eet reducerede tolden på 

the tra 119% til 1~ og der11ed kraftigt Øgede ef'terspØrgselen efter dan 

at lmmp1gntet uclbudte the (13). 

lfatlonms etatua &Oll lcrigsf'Ørande stormagt betød altså, at dans kom

i-gniskibe otte gilc 1 konwj og tit måtte sejle ad uørkelige og i sig 

selT uhcsigt811!18aige rutw tor at udgå fjendtlige krigsskibe. Da fran

ake orlogBØllld 1 krigstidw otte la7daede nar SUndastræiet (14), søgte 
de engel.ab akibe tit cmn• øatpaasagm både på vejen ud og hjem - fx 
"CJleatertield" l1Dde:r ~akrigm og •Dorsetahire" under Revolutionskr1-

i•e (1S). Hvtil koa det upraktiske i, at alle skibene skulle udrustes 

og kl.argsdr•• til ataejlinc øamae dag. 

Sejltidtll"lle tor 18 mgelake togter bar jeg angivet på næste side; dis

•• danner tllsamman et tfpiak udanit at de direkte expeditioner (16). De 

tillftl"mde dansk• tal tinde• side {,7. Hvis vi erindrer, at.de danske ski

be haTde m lidt langer• tur at tilbagelægge, må udturenes varigheder tor 
direkte kinatarter indtil ollkring 1790 aigee helt at svare til hinanden; 

~et --· gør ophold•• i eantan. Derimod var de danske hjemture mark:aDt 
hurtigere end de mgelake, og turen tra Kanalen til Kronborg varede ger
ne OY9l" 10 d-gn, 8oa ydermere ~r treøk:kes rra de danske tal. 

CDkring 1790 indledtes lbmbart - rrr procedure for skibene i Canwn: 
med eet nedsattes den germ•llllitlige ea:peditionstid d'1- med næsten to må

neder fra 4t til knap 3 (17). Hverken Morse eller andre næmer dfRUle brat
te •dring; -. da også de danske ld.naskibe tilbragte kortere tid i Kina 

etter 1792, w det anda1nuct, at forklaringen må søges hos kineseme -
llÅake i reorganisering• at ko-bonget (den kinesiske kØbmndsorganisati

on) i 1792 (18)~ Hrt• !raagen havde varet rx lord Macartnqs ambassade 
pl dmne tid til kejaerm 1 Peking, Tille Morse givet have nævnt dette 

ren.ltat at • ellers rellUltatlØ• reja• (19). 
O,aå hJ ..rej •C'll• bln her.t'ttll" gean•tørte lige så hurtigt som Asia

tisk 1Compap1 •• Pl dene måde kom varigheden at Flløt India Company 's lci

narej aer helt ned på 484 d!lp, mede• den rør havde "f!Elret på niveau pre&

aia am dm danske: Jma.p S40 dtøgn. 



EAST INDIA COMPANY"'S DIREKTE KINAFARTER. 
----------------------------------------

Medtagne er 1) alle togter med skibe med begyndelsesbogstav A 

2) seks andre·tilfældigt valgte togter. 

Tallene er restll.tat af min hastige gennemgang af en række af de "log books" 

(=skibsjournaler), som findes på "India Office Library" i London. Alle 

findes de i gruppen med signaturen: L;MAR/B + det h~r nævnte løbenummer. 

Afsejlingerne regnedes fra Portsmouth eller Dot.ms; tiden i Canton fra passa

gen af Macao både ind og ud; hjemrejsen regnedes til Long Reach, Graves 

Ehd eller Blackwall. 

+' 

~ 
r-i 

i:: 
aj 
·ri 

'"'"' 
0 ~ 

G> 
..... +' 

~ ." å ~ 
+' 

~ .0 G> a 
:Q ID +' (!) aj 

:Q ~ ~ 
.,_,. ~ 

"' ·ri ..c:: ~ 

658A "Grafton" 05.01.1734 236 123 178 537 

629A "Augusta" 01.03.1739 158 119 291 568 

549C "Anson" OJ.01.1751 203 ? ? ? 

507E "Chesterfield" 20.01.1759 217 171 226 614 

81A "Albion" 25.04.1762 166 99 244 509 
126A "Ankerwyke" 23.01.1765 180 189 195 564 

24B "Asla" 06.04.1768 165 109 180 454 

14oc "Alfred" 07.0J.1779 207 114 396 717 

512A "Admiral Barrington" 21.02.1787 177 143 2o6 526 
············ · 

215H "Geres" 21.05.1793 210 90 177 477 

140G "Alfred" 02.05.1794 155 86 212 453 

149B "Arniston" 05.06.1797 182 74 249 505 

J21F "Ail!ly- Castle" 29.04.1798 205 68 214 487 
I 

13A "Dorsetshire" 27.05.1800 267 84 208 559 
13B "Dorsetshire" 27.04.1803 153 131 190 474 

189B "Almdck Castle" 09.06.1804 213 40 211 464 

81J "Albion" 05.04.1809 183 81 219 483 

37A "General Hewett" 09.02.1816 218 113 126 457 

Gennemsnit 1734-1787 (axcl. 1 overvintr.) 188 136 217 539 

Gennemsnit 1793-1809 198 85 201 484 
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For de franske C»apagni•• des Tndes er de maritime aspekter kun spo

radisk be~ste. Louis DarmigD711 mammutvark b;ygger i almindelighed på 

publicerede ftll"ker og kilder og er derfor meget kortfattet, netop hvad 

angår det franske koapagnia sejl.ruter og -tider. S1de11 dette "r.:llrk fr•
kom, er &Øof'f'iceren Dmoix' artikel trykt, man den er deswrre helt udo

lmamteret - og beabettiger aig alene med indiaf'arten i det 17. og tid

lige 18. lrhundrede. I sin grundlæggende ag stad~ autoritative studie 
at de Økonomisk• •idar at lmapagn.ieta virke har Weber et kapital om 

ald.beae, dere• rejaer og forholdene ombord. Dette er dog en "&tude t.rop 

rapide• (20), 80ll åbenbart ikke har haf't torratterans aear-lige interesse. 

I mangel at 'bedre må Ti darf'or gå til Oordier, som også Derm.igDT har 

gJort. CordiC' gmgiTC" i uddrag kaptajn lk'ouvetø dagbog f'ra togtet 

176s-66 med llki.bet "Villnault"J dame "dc:mne la r&cit du TO,Y&ge ord1-

na1re de ai.tne, par 1 'ne da France, et 11 nouø a sembl' qu 'il pouvai t 

atre pri• come t,n>e de l 'apedition annualle des vaiøøeawc de la Coa

P81Di• d•• D:ldea• (21). 
Bvi lam Corclier UllUligt have rat. "Villevault" afsejlede 1. februar 

1765 t:ra F.rankri.g, laatede plastre i Cadiz og lagde herefter ind ved 

Iale de France. HC"tra gik rejsen op mellem Malediveme og Lakkediverne, 

forbi C9ylona 91dspidø og gmnem Mal.akkastræ:let - altsammen ifølge kap

tajnen• 1natrux. Jeg kan ikke tro, at danne rejserute var typisk tor de 

franske skibe. 1IJ earej aan d.-iaod gik gennem Bangka- og Sundastrmiet, 
1gm aed ophold på I•l• de lrance og der.fra videre til dan f'ranake be

aiddelse Ascmaion. Helt hj• kom an 26. juli 1766 i an btle tæt rorbi 

Asorerne. 
lfria dette ha..Ue 'Yl!llrat m typisk udrej serute, barde Dermigny have om

talt det som noget helt specielt fransk, at de direkte ld.nasld.be gik 
cmm• MaletJrastrimet. Der11i017 næmer int.et om dette (22). (Hvad sejl
tid angår, kan "Tillnault" Dl!lpp8 heller siges at vare typisk, som vi 

akal ae nedenfor). 
Vi kan derf'o:t' ikke med bare nogenlunde sikkerhed sige noget om Com

pagnie daa Ind••' ••jlr:uter. Det er dog hØjst trovardigt, at transk:øøn

deae aesta:idels anl-b deres egne besiddelser Isle de France (23) og 

.Ascmsion (24). I krigstider var dat desuden almindeligt at ~ge til 

på .barerne eller i Spanien tor at høre nyt - eller endog gå helt til 

Canada ror at sejle hJm dartra i konvoj (25). 
Med hens.yn til ••jltider er d.- lidt flere op~sn:lnger at hente. 

Lorimt på qdlqatm at Bl"etqne var hjelllhavn tor Compagnie des IndesJ 

harf'ra foregik alle atøejllnger. 1719-69 lå hoved.part.i 1 november, de

cember og januar, mm 1'77Q-90 i marts og april. Hjemkomsterne faldt næ

sten alle i juni og juli (26). 
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De Hvides Skibe paa Whampoe Rhcd. 

Eftu Maleri fra ca. 1770; Nation;tlmuseet. (Efter Larsen (19.32)) 

De --•11gnel.ige del.øtrækninger varede som tølger: 

capverdisk• Øer - lap 
Aacenøicm - Lorimt 

70-110 døgn 
50- 80 døgn 

("Villevault": 6.3 dr6gn) 
( "Villevaul t": 52 dØgn) 

Opholdet i cad1s varede tor de franske skibe 7-20 døgn (27). På dame 

måde varede togtC"D.• ialt i gcmemanit 624 døgn i perioden 1719-69 og 
641 dØgn 1'77()..90 (•Villnault" øeJlede på lam 543 dØgn) (28). For Dansk 

Asiatisk COmpagnie• kinaf'arllll"e 1732-72 var gennemsni tsfrawret f'ra Dan

mark (de ovat vintrende incluain) på kun '172 dØgn, selv om disse havde 

en meget llllngllll"•. rejse at tilbqe~e. 1712-92 var de danske skibe 

hjaaaetra 626 døgn i gamemønit. 
De mk:elte e~par kan nok bedre komparEll"es, og også h&r sejlede de 

danøke akibe hurtigst: i rør•t• oktrojperiode brugte de normalt' kun 56 
døgn om ture tra De capnrdiske Øer til Kap; og hjem fra St. Helena til 

Kronborg 80 døgn. På d.iaae to øtreak kan man direkte sammenligne, da in

gen ovC'Tintrede der. Dog må vi holde in mente, at Denoix ikke angivvr, 

hvilke år hans tal stammer tra. 
Årugerne til de konstaterede torskelle mellem de danske og franske 

akibe er svare at udpege. Et T.f.gtigt elemmt 1 forklaringen har dog nok 

varet, at de tran&lke skibe i den første ar Darmignys perioder var små 

og akrØbelig• og dermed langSODIJlle (29). Desuden var Frankrig en krigende 

stormgt, hvis sk1.be ofte lige som de engel.ske må 'V!lr9 blevet tnmgne 
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til at sejle ad andre md de hurtigste ruter. Franslmældene var således 

1 1740 da tørste og siden de flittigste til at benytte øatpaasagen (30). 

Det nederlandake Verecigde Ooat-Indis~e Compagnie indtog en sarstil-

1.ing blandt ame nropaal.aka konkurrenter med hensyn til sej lads på Kina. 

il sejlads mall.em moderlandet og Asien foregik til Batavia på Java, hvor

fra andre og som regel mindre skibe sejlede videre til de nederlandske 

faktorier 1 lildoneaim, Ma]•Jcb, c.,.1on og canton (.31). 

I årene 1728-34 aandtea ganske vist 12 skibe direkte fra Amsterdam til 

canton tor at kØbe the, og 1756-93 prøvede man igen; 111.en denne direkte 

rart tik aldrig nogen atørre betydning for kompagniet, da man ikke øn

skede at amde de ntlfdT1Ddige mmgder sølv til Kina. I stedet klarede man 

sig aed at tilhandl.e aig thec i Batavia (.32). 

Det grmicllæa•d• vark om Veremigde Ooat-Indiache Compagnie og dets 

aejlada ..- Pieter 'ftD Dua store •Besab:rfv:i.nge van de Oostindische Com

pagnie", S011 blw f'orf'attet 1693-1701 (.3.3). M gode grunde behandles 

heri tun det gyldne 17. årl11mdrede. Meilink-Roelofsz, som udelukkende 

bygger på van Du, har dertor heller intet om det 18. århundrede (34). 

For JJ1'lig er kommet to artikler ar Sigm.ond og af M8rzer Bruijns og Schil

der; 11111 også disse beøkæf'tiger sig hoTedsagelig med det 17. århundrede. 

Heller ikke de Hullus artikel om kinahandelen 1700-.30 giver noget sa:rligt 

om aejladaan. 

Anden relevant littwatur f'oreligger ikke (.35)' og vi må derfor opgi

ve at tå noget at vide om de maritime sider af det nederlandske ostindi

sk:• kompagnis virke 1 det 18. århundrede, indtil første birid af det sto

re Laide-projekts resultater foreligger ultimo 1978. 

Med forordn~m at 16.juni 1797 åbnedes der mulighed for danske 

partikulære skib• tor at sejle 1 f'ragtf'art mellem Kina og ikke-danske 

eoropesiak:e ha'Y!le. Den egentlige handel beholdt Asiatisk Kompagni sit 

monopol på. ForOrdningen var imidlertid kun i kraft 1 få år, og der ud

aendtes lam 4 skibe rra Danmark tor at rå tragt i Canton. Skibene til

hørte de store huae de Coninck og c. w. Dmltzfelt (.36) og var efter par

tikular målestok meget store. Der er desvarre ingen arkivalier bevarede 

hverken fra disse eller de Øvrige partiku.lare axpeditioner siden hen, 

og oplyaningerne i tabellen på næste side har derfor måttet indsamles 

11&111• steder tra - hvortor enkelte data !5!!!, 'Wire ukorrekte. At skibene 

imidlertid rent taktisk har weret 1 Canton ses rundt omkring i kompag

niskibenes akibsjournaler og aldbsprotokoller, hvor det var kutyme at 

beaørke de partikulJilre danake sld.bea tilstedevarelse, når man så dem i 

tjerne ha'Vlle (.37). 
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skib d~t. kaptajn reder ru le 

1797- "Henriette" 272 kmcl Peter Norden SØlling de Coninck via llatavi11 

1797- "Kanlnholmen" 272 lancl J. Alcock Duntzf elt via Trankebar 
1798- "Grev Chr. Bernstorff" 2.49 lancl William Stawart de Coninck via Bat.avi a 
1800-01 "Grev Chr. Bernstorff" 249 lancl William Stewart de Goninck v:la Batavia 
1815-16 "Antolnatte" 13Jtkmcl Jacob Petersen Rohde Brdr. Tutein via BrasJ.lien 
1816-17 "florden 11 204 lcmcl Henrik Duntzfelt Brdr. Tutein via Lissabon 
1828-30 "Norden" 204 kmcl John Burd John Burd fra llamborr, 
1830-J,i 

1833-

"Norden" 204 kmcl John Burd ,John Burd fra Hamborg 

"Syden" 32Jik:mcl John Burd John Burd fra Altona v i a Borabay og 'l'rllll, 

\ 

I årme lige etter 1814 udsendte et konsortium bestående af de kø

benhavnske handelshua• Brødrene Tutein, ~erg & eo., Bl.acks Ehk:e & Co. 

aed tlere to skibe til Cmiton. Nu var der tale om regulare handelsex

peditioner, llOll gennemtørtea under Asiatisk Kompagnis protester, men 

med kongena nlaignelae etter som koapagniet ingen udsigt havde til at 

tå et ldnaakib atated. I_. "Antoinette"a togt gav god fortjeneste, hvor

af kompqniet t'ik: rekognition (.38). 

!bdnu m tredie gruppe at partikulare kinatogte:r dukkede op etter 

1828. Dm llkotøktlifdt• John Burd, aom i begyndelsen af århmdredet var 

komet til Dm•a:rk, aejlede med sine to skibe mellem Kina og Hamborg/ 

Altona. 1832 betegnede de engelske superkargoer i Canton "Norden" som. 

et "Danish Opia _Veaael• (39). 

John Bard ej ede oeaå skibet "Kronborg" (48! kmcl, kaptajn c. w. Lind), 

aoa i januar 1833 ataejlede tra Trankebar mod Canton - sandsynligvis via 

Calcutta ror at indtage opiWI til aalg i Om.ton eller på Kinas nordøst

qat, 1 hvilkm"tart flere danske skibe sejlede 1 disse år. Således var 

· der 1 1834 ikke llindre end 4 danske skibe i Kina (40), hvoraf J må væ

re ko•et tra ' Indien med opiUll. Dette gjaldt i det mindste "Dansborg" 

på m ko11111ercelæat i 1830. Allerede i 1783 og 1784 gjorde det lille 

skib "Caroline Mathilde" to rejser fra F.red.eriksnagore til canton med 

opium tor engelske penge med faktor J. L. Fix som stråmand (41). Et an

det dansk skib, som aejlede mell• Indien og canton for engelsk kapital, 

var "M(den" på 280 kollllle:rcelællter i midten &f halvf'emseme (42). 
Denne llate over partikulare danske skibe i Kina indtil 1833 er dog 

Dlll!!ppe tuldstandig. Til at øløre begivmhedarne tjener dat meget hemme-
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Kinafareren "Henriette" pa"serer mandarinfortet 
Bocca Tigris (Tigermunden) på vej til Wham
poa (før Kanton). Kinesermaleri ca. 1 800. 

[39 X 62 cm]. 
(Frter SØhistorisk Billedbog) 

lighedakrmlmeri, der otte lcnTttedea til togterne: passene kunne r:x væ

re udstedte bare til Indien eller Bata'Yi.a {43), aller skibene sejlede 

under prøfjsisk: tlag (44). Liatm er blot et biprodukt af min beskæfti

gelse med kompagniet• ldnatart. 

Som næmt er :tilgm kilder tra de partikula'e skibe bevarede. Jeg har 

dog aelT varet må heldig at tinde en dagbog ar an ar Asiatisk Kompagnis 
tolk, Mat.hiaa Wilhelm Dom, der gjorde tjeneste som 1. nagotievolontør 

på "Kron-Prindaen n IV 1802-03 og som 2. negotieassistent på "Norge" 

1804-o6 (45). Senere bleY Dorn negotiechef på "Norden" 1816-17, og om 

dette togt med.deler dagbogen r•J•ena hoveddata. 
Man .forlod Helsingør 10. •J 1816 og lastede to uger senere 120.000 

aØlvpiastre i Lissabon. Kap det gode Håb ~sseredes 25. juli, og primo 
aept•ber gik man gennem Sundaatræiet, inden Macao nåedes dan 29. S8DIDle 

måned. Den 2. decmber a.f'aejled.e man igen. Man "saa og passered Malacoa 

B.re" 17. december, og næate bemarkning er: "passerede Linien" nytårsdag 

1817; dette må betyde, at skibet er sejlet gennem Mal.akkaatræ:iet og 

nord om Sumatra ud i Det indiske OcMn. Man anløb ikke Indien; næate 

havn var Tattelbqen, hYOr man lA en uge 1 midten ar februar, inden tu-
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ren fortsatte mod IØbenhaw, som nåedea 27. april 1817 - sandsynligvis 

etter at man var gået nordan om &Jgland (46). 
"Norden"• totale tra'9!1!11" tra Danmark var altså på 'ID'lder et år! At de 

352 døgn var kan 81 liggedøgn; men også selve sejladsen var gået meget 

h~igt auaenlipet •ed .Aøiatiøk: Kompagnis dobbelt så store skibe, 

hn• tophastigheder skulle ligge meget højere and "Norden"a (se side''): 

"Nordan" DAC-rek:ord 1732-18.3.3 
sejldplgn udtur 
1 canton 
aejldØgn hj•tur 

travær ialt 

132 
64 

1.39 

352 

141 
73 

140 

428 

("Arve-Prindøen" 1805-o6) 
("Norge" 1804-o6) 
("Dannemark" 1800-01) 

("Arva-Prindsen" 1805-o6) 

"1'or4en•a ]Jntogt 1816-1817 var imidlertid ikke m mlig svale. Det 
anute adet parti~ ld.natogt, hvis varighed vi kender, var •Antoi

ne:tte"a, llOlll ialt nrede 15 måneder (47). Kun ganske få at kompagniets 

skibe var kortere tid md 450 døJgn -,ælt fra Dunnark (se bilag B) (48). 

J'orli• placed• til11111•ladande ikke dm partikul.æt-e·ldnafart. Derimod 

gik an del at de private indieakibe tabte (se kapitel VIII). 

M-1 hmll,1D til ~dinglll"&tioen var torsk.ellen fra Asiatisk Kompag

ni natan lige så ølåmde 80ll torakellene i sejltider. Vi kender kun 

beaøtm.ngwneø atfdrrelav på tre partikulare ldnatogter: på. "Norden" 

1816-17 var der !alt 40 11111J1d ombord, på "Grev Christian Bernstorff" 

1798 65 mand og på --• &lk:lb to år smere 6.3 mand. Raterne var der
tor lam pl hmholdnia 20, 26 og 25 mand per 100 kommercelæater, me

dens kompagniet på ØUJle tid ;På atørre og mindre mandsk:abslaeevande ski

be sejlede med .3()..40 mand per 100 kommercelæster (se bil.ag A). Vi ken

der ikte "Hmriette"• beaanding, men der 'V&.?' 90 gemene ombord, hvorfor 

ratioen må have wr•t mindst 33. 
P'orklar1Dg111 pA dias• meget ud.prelgede forskelle sk:al givet søges i, 

at de part~ netop i Jd.Datarten arbejdede 'ID'lder en meget snæver 

protitargin, som tilsagde dm hurtigst mulige omløbstid og den størst 

llUlige apara011111'1ighed med de ~· investerede penge. De partikulære 
var dend• tra 1ndietartm - hvori de fleste havde sejlet inden k:ina

f'arterne - ftllte til hård konlturranoe, medens Asiatisk Kompagni 1 kina

handelm altid ha'Yde varet et monopoltoret.agende uden videre tilslcyn

delae til hurtig atvikl:lng at togterne. 

----~ 



KAPITEL ll 

MAIDSIABB.I. 

Etter at T.l 1111 bar Ht på "1ve aejladaen mell• Danmark og Kina, 
Til det tal.de natarl.:lgt at betrmgte torholdene ombord på skibene, er

WrllOJI di•H tol'hold apU19de en rolle for ruten.lg og varighed at s•j

ladaeme. I dm torbindel•• Y1l jeg ffdrat beskrive beaæt.ningerne og ae 

Dla'llR• på de •tolk, _. nliccjorde hele den indbringende traf!~. Se

DU'e (i kapitel XII og XIII) T.ll . 911el.ighai og dfddelighed på skibene 

blift 'bmadlet. 

Lad o• beønd• Md at •• på be!Btn1ngeme som helheder, da dette 
aspekt e bedet belagt i •terialet. Dan klldegruppe, som kan fortælle, 
hv:UJce tolk de ftr torh;rred• aed et givet skib, er: rullebØgerne. For 

hffr't eld.b indtfdrt•a 1 m aådan rullebog charge, navn, månedlig gage og 
9'9'Wltuelt tilladt tør:lngagoda eller f fdringsducør for hver eneste mand 
ombord. Folkene opregnedes i rangfølge fra kaptajnen og styr111111dene over 

de andre ~ticarer, underofficerer og de mange matroser ned til oplober

ne 01 drengce - tor aå at ende opr•aningen med handelstolkene, der be

tegnedN llOll .,..mde •Ted Negotien•. 

Ballerne er aoa regel tndtørte i bogen omkring an uge indan pågæl.den
de ald.bs ataej l1ng tra lr'benham, og hele dm således opregnede beS!Øt

n.tng må tjllgelig .,... atgået m9d skibet - på Dlllr de enkelte om hvem det 
udtrykkelig ar angint, at pågmldmde •kom ei med Sk11bet 11 • »iten fordi 

han Tar .811 (•• øideftf) eller ikke mødte op i tide til mønstringen på 
akibet (1). 

Til den tøJlgeride undarøtdgelaa har Jeg 'falgt hovedsagelig at bearbejde 

rul.lel>Øgarn• ~ f t!Jlgmde tir• epoker at Asiatisk Kompagnis historie: 

1732-52, 1770-79, 1792-1807 og 1814-33. Heri skulle afspejles forholdene 
under indlqdr.ingøtuen, to perioder tulde at regelret aktivitet og ende

lig kompagniets sidste •till• år (2). 
Som det T.ll trm11å at det tøl.gende, ar der en tJ'delig trend eller 

tidm-ytrae 1 de under•gt• forhold, og da aterialet er ærdelea homo
g•t, " der ingm rillellg grund til at rarmode, at inddragelse også ar 
de aell•l1ggcde lr rtlle sdre det tundna billede "VæSentllgt. 

tlleldigvia kan de at rullebØgerne, som dækker tidBl'Wllllet o6.11.1792-

07. 02.1798, 1kke tinde• på Rigøark:iTet tor tiden, selv Oll den figurerer 

i arkivregistraturen tra 1969 (3). Da jeg imidlertid allerede havde lagt 
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a1g tast på udftlg•t at eponr, ftr det mig magtpåliggende at udf';ylde la

kmlan 1792-98J ••lT oa der i modsat fald lam ville komme til at mangle S 
skibe, hvorat det •• havarerede i lfordsø111 og måtte Tønde om {se bilag 

B). For de 4 skibe, som cmn..t-rte turen til Kina, kan man imidlertid 
tinde be.mingerne, Hil de var Ted ankomsten til Wampoo. H'1- udbetaltes 

n811llg tre månedar• eec• til alle ombord, og hver mands regnskab er nØJ• 
indtflrt 1 Kibsprotokoll• (4). Sallllenholdes nu disse op.qsninger med, 
hnm der var dflde på YeJm til canton (ae herom kapitel III), kan de at
øejlede be..tn!Dg.r retonatruer•s aed aå godt som hundrede procanta nøj

agtighed. 
De pl dtmle III.de berepecl• tal tor b9seøtningerne11 størrelser indgår 

.._. aed de dtrett. 1 nll•Døgern• tundne i bilag A. Dette bilag dan

ner grundlaget ter d• crat'isk• præemtation nedanf'or: 

I 

-

f7J2-fl f'/70-79 f79Z-f!o7 flff-Jf 

Som det ••• , ftzecl• 'be..t:n1agem.• sig store i lØbet ar kompagniets 
ttn-ste tJ'Ye år. men ll•ettar blev mandskaberne pA k:inaskibme mindre og 

mindre periode' for periode, ••lT o• llkibene blev større og større. 
I bilag C ar.be.øt.aincern• opdelt• 1 6 mandskabsgruppers ottioerer, 

undwottioerw, •tronr, oplo'bere, drenge og handelsfolk. Netop denne 
klaa•itikaticm bructe Mil 1 øutidc både i rullebØgerne og i mere dag

ligdag• tale (S). · 
tØonr de aekø D81ftlte grupper oper.rede rullebØgeme i visse tilfæl

de med gruppern• •r.."lin&_. ved Navigationen" {se side 11) og •'J.rompet

tere•s •• i adn tiltald• er dia•• altid ret små grupper slåede aam-
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11m aed underotticReme. Dette har jeg darf'or af hensyn til overskue

lichedm cjort cneralt. YdarligRe har jeg i den videre bearbejdelse af 

talatRialet slået crupPel'ne "Dremge" og "Oplobere" sammen til em, da 

di••• PR80l1C' harie nogenl.1Dld• --• funktioner ombord. 
Xa gnmaen •ell• ottioerR 01 underofficerer kan ikke præ::ist udlæ

". at nllebt!Jgm'T.lea opst:U Hnc. Jeg har imidlertid valgt at lade otti

ceregruppm oafatte kaptajn, OYVStyrmand, præst og akibsaøsiatent. (dia-

89 tin JilØ!ltu altid " de r.-at. 1 rullen 1 dan næmte reakketølga). 
Til ottioeC'lle laerep•• denden obermeater {=overlage) og obertømmer

MDd aat de gaallke enkelte pro"t'iøicmelle oversty1111!1!11d, der forekom. I 

de tilfailcle, lavor d91" på et å:lb lam var 5 officerer, ver det altid en 

prat, dR manglede (6). 

Til undwotticC'C' hmrepR jeg resten af' rulleb!Øgernes tørste tortlø

bm4e amereed.e _.dPaDICl'\IPP9, hrt• medl.9Jlllllar alle havde en indi'rl.du

el llt.UHnc•bnepel.Ht tredi••ti)zwd, bådsmand, bådamandmth, øejlma

IR1 · å::tbllmk, 11D.d.,.eat.r, de tue kvartermestre oBY. (7) • 
. lfa'tn•a"D• 111gjorde In 8elntimdigt numereret gruppe i mandakabarul

lvne, 01 i dame arappe illdgU: de •troøer, aom varetog hvervene soa 

8lqtelr, 1-gC", ml.er 01 pl1Ddregr9V'9 {den sidstnævnte passede de mange 

1-.ide åTr ombord: ~ar, mn, gæs, htdns, økildpadder m.fl.){8). 
nr..,. og oplobere udgjorde hver sin gruppe i rullerne, og det samme 

gjorde negotietolbn•1 mm 1 dm sidstnævnte gruppe indgik altid et par 

dreage til ~ og hjaalp tor bandelms f omamme tolk. Disse dren-

ge D111111werede• Wdlertid ikke tortløbmde med de andre negotief'olk, og 

jeg har derfor medregnet d• 1 gruppen af drenge og oplobere. Drengenes 

tunkticmv oabord på *11*1• har næppe været væsensforskellige, og akibs

protokoll«rDe 8kelnede da heller ikke imellem f'orskellige typer at dren

ge, nlr ådMDe d-4• ("kapitel XII). 

1-1«•• de akitaerede retningslinier, tåes tallene, som præsmterea 1 

bilag c. Herat anes, at de:r akete visae tcrøqdninger i mandskabagrupper
n• rela"ift -,..tø ledmtar 8E' dette anskueliggjort: 

t'Dåi -- . .. 

Wt. 

zo'7. 

lo'2. 

0 2. 

l'!Jl-)l. l?'h-'lf 17?1-!/11 111~-Jf 

~ g. Ol'loo8'ee 
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I>. A. C.-Skihet "l\orge" bjerger Sejl under Cap A11ulhas Yed t.:ap for 1kn eni,:1 ·Jsk,· Kry•l'<-r "<;n·1-.ter", .ir. J~n. 18o8. 
"Kanonportene" paa :'lll'llen1<l:l·kket l'r pa:tmal"1le som C;1111oufl:tl!'t' . Skiht•t har lrnn Kannrwr paa ovre I l :rk . ( l pri,·;11 Eje.) 

(Efter Lehmann) 

Det tr..,år t,d.U.ct at cl1Algram.et nederst på f'oregåande side, at 

•t'to•wnH anclel at c1• 881llede beamtning" voxede kraftigt g91Da den 

acl..-Bjdgte h'tllldredå:raperiocle. Mm at bilag C fremgår samtidig, at den
ne 'ftRt kllll -rar relatiT. I ab110lutte tal var der på hvart skib nogmlun
de 1181111• antal •tn._., ._ der altid havde V&"et. 

Omkr1ng 80 •tr.o•• ft!' ldapelthc nødnndige ror at kunne tumle de 

store 01 tunge~ tit st1Yf'nae sejl og toY9 (9). Og da dør ikke skete 

nævnna-dige -.drinc8l" 1 *1bm•• •ejl og rig gennem kompagniets leTetid, 

kmme det n!dd~• am.tal •troaer heller ikke mindskes. Men da man helt 

tra at&rttn 1111nndt• Mdric1ede skibe, var det til gengæld heller ikke 

DtddVlllcligt at -ge tallet at •troser ombord, selv om skibsskrogene voxe-
' de. 

Ogaå et andet forhold •tte en nedre g:mnae f'or antallet af menige på 

ld.naeld.bes 1'il at ophale de ub1T• store og tunge ankre behøvedes mere 

end 70 mnd (10). Jnlcl"m• Tejed• over 2 tens hver. Da n1ongen af Dlmne

aarok" IV 1 179S iiltte •r• haTD 1 Norge på grund ar modvind, mistede 
man nc:l 1nda•jl1ncm to anlcr•J de er•t&tningaankre, som amdteø op tra 

~-, nJed• hmholdni• 4.080 oe 4.718 pund (11). Til denne vawt 
lkal Ted an.br1etning acld••• 'ftllt• at et ankertov på 125 ravne med 
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Ollkred•• 18 to•ar (12) - plu• alt det a,SYand tont havde drukket. 

Den øulede .,..t ml dertor llindat han "ft8l"9t 5 tons eller 100 kilo 

til hTer at SO •tro•c. It1dlge en .t'orslcrif't for udrustning ar nedar

landake køpegn1ek:l.b9 fra 16<f'/ var diAensioneme h&r kanp så svare som 

d• mimte danm (13). 

Det er da ogaå aigcde, at dmne langt •tørste mandskabsgruppe ølet 

ikte D!ltnede• - et Jll1liat beaparel.øeøobjekt iblandt de mange mand

åabmed8lar1Dgator•lac, llOll tindes blandt A. G. Moltkeø papirer (14). 

Blandt negotim.1 tolk ftr der ikke mange at spare, og ar offioarerne 

lemme ._ næmt lam~- uncharaa. Derimod kunne der spares på undC"

otticerv og 1 .-.del.uhed på drmge og oplobøre. 

hr lam Øl!P9't •• trtTl oa, at årøageme til disse !llJ.dringar mmid

aab~e 1-ll• " at tinde i beapa:reløeahm8111• Etter at han 
,. . \ 

.._.. tlote1 IJ*ØIA'belt i muge måder 1 begyndel•en ar si.t virke så 
Dlulak· Aata:tillk "OMplpd e .tt.rhlndm aere og mare p!, at drift og an

:ia.llri.rbollhell fangik ef'Hr rilleligt Økonomiske principper. Og en bort
rationaliaC"ing at nert1-digt mandskab på skibene havde således flere 

gunstige og 1ndq1mde effekter: på dm ene side mindre 1ndkØb at pro

viant og mindre l.fdnudbetal1nger - på dan anden side plads til større re
turladninger i l!lkibene. Hertil kom at sygdomme ville få meget dårligere 

muligheder ror at florere ombord • 

.lt de til tide bar bfdlget c voldsom debat om kompagniets perøona

lepoli tik ••• rx at Moltkea papirer fra begyndelsen af 1750erne, hvor 

Jaan netop var bl.....t ftlgt til præses tor f'oretagendet (15). I dette u

teiala lllÅ•• d_. atter og atter til lTd ror en reduktion af beS!Øtnin

gerne, a. blandt andet oatattede "m stor Malede u-n,Sttige Folk, 1...

rd SUper car,.r, 1.a•iatenter, St31wd, tarlil'Jger, Oploppere, og Drm
ge" (16). Aaiat1iic Iompqni1 besrøtninger havde 1 de foregående år ..,._ 

ret helt oppe ~:, godt 200 11a11cl per alcib; medens tra Holland "med et Skib 

at lic• størralae . (130-138 Foed) ickan udgaaer 98 Mand" (17). Disse hol

.lander• .tordalt41 aig med 4 otticerer (hTerken assistent eller præst), 

19 undarottioerer, 60 •t.roaer, 12 oplobere og drmge tilsammen og 3 
handelstolk. ' 

ca det netop P:Tldteø dmne debat, kan ikke vides, man omkring 1752, 

h"l'Ortra dia•• udatwede dolcmlmtr må stamne, skete der -.rlcante reduk
tion.- 1 be..tningern•• størrelser, som i det følgende tiår lå. f'aøt på 

lige omkring 1 SO mand. 

Et at de skibe, soa gjorde m del togt" i dm netop omtalte perio

de, ftr "Pr1noe1•• Lovi••" på 256 kommeroelæater. Og ved at betragte et 

sådant skib •••det, at mdringerne i bemandingernes genn•anitlig• ~r

r•l• ikke sqldtea amdrincw 1 flåden• a811111lenøetning af' store og aindre 
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ak:lbe, mm clwiaod m målberldst par110J1alapolitik som antydet. 
' 

•Pr-incess• :ton.••• at••jl.ed• 1751 med 201 mand ombord 
1754 159 
1757 138 
1759 138 
1761 143 (se bil.eg A). 

I lcoapegniete f-rste le'Ntid udviklede tingme aig mare ukontrolle

rede, 80JI også de mtelte skibe fra peri.oclm viser: 

•Sl•anda• a!Hjlede 1734 med 139 mand ombord 
1737 153 
1739 155 
1741 169 
1742 174 (se bilag A). 

Men øca •tTdet gjaldt dette eidste kun ror kompagniets første skibe. 

Senere hm l>lw de mkelte skibe stndte atsted med så tå mand ombord, 1oa 

direktion• fandt tornarllct Oftl"hondet. Et indtr;rk ar, hvad man randt 
fornarlict i å htn•eaade, kan torudm i Moltkea papirer fåes at de ret

li1Dgag1Tmde .._cUncsregl•mter, som tiudea i kompagniata konvantio

nar fra 1772 og 1'718 (18). I 1772 toreskr8Y9s 86 matroser og 148 mand 

ial:t, og cltm1e non bibeholdte• 1 1778-konnntionen. 

lfetop 1 17'72 atete d• da også et mrkant skred i bemandingen ar ldna

at:lbtne. Qakring denne tid Tar f'aktiak alle skibene på 330-350 kommerce

læster1 aen aedtnø de siden 1765 havde varet bemandede med cirka 170 

_d, DØjed•• mn en.. 1712 pludselig m.ed cirka 150 på ganske de samme 

sJdbe. Bettparel.llm ial.t ftr altså på 12%, mm •troøernes antal faldt 

tm 6%1 tra 90 til 85 (s• bilag c). 
Allw uat øpar110meli,t bln kollpqniøt i sine sidste trange år ar

ter 1814, h'Ym" udbrttet at ld.natartC'De Tal" dårligt. På de sidste 5 tog

ter ~r 111m regne aed, at bemandiDgC'De var så knappe som muligt (19). 

Mmge ned• ~ litteraturm oa Dansk Aa1.atisk Compagnie postulerer tor
tattene, at m ~el - otte pttea der på ai meget stor del - at kompagni

eta tolk 'IV udllute tra tlådm (20). Man 1J2gan har gjort sig dan ulej

lighed. at lD'ldar.ge og belagge, hvordan det egmtlig forholdt sig med 

dette (21)~ 

.Aaiatiat Wpagni• rulleb,dgers op~sn.i~er om den enkelte mand er 

aom nævnt smmariate. Mm udover navn, oh.arge, hyre og røring noterede 

UD 1 perioder ••ll• 176o og 1792 ud tor rt1ae at navnene 1 rullen en. 
~ at typen •1D 3C" elle •2.Div. 1.Comp. No.285". Disse koder kan ude

lukkande hent,de til tolk, der var udsk:rewie - eller 80ll man sage dengang: 

ht'ft'V"ede - til tjeneste 1 krigatlåden. Kun disae h"Vørvede og Hol.mena ta

ate stok 'IV inddelte 1 di'ri.sioner og kom.i-gnier. Dan taste stok bestod 

dog alce at hånd"VØ"kere og orticerer, og som. vi skal ae, kunne Asiatiak 

Kompagni umuligt haTe brug far t'X et halvt hundrede håndwrkere på hvert 
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at deta llld.1>9. 

DR luJ:nr 1kb hdr plad11 til at genneugå enroullaringssy-atemet; dan 

in.tar•••arecl• må ael.T orieatere 11ig 1 Poul ftilamuasana, Finn Askgaardø 
eller li. G. Otlrdea rr-.t1111nger. 

lhdeholdede de mømte tn>er ar op~aninger var kompagniets ru.llebØ
gC' 1 nØj• OTermaatwlae med §13 1 8fllenroulleringaf"orordningan af 1. 
tebruar 1769. Same torordning - der i incilold ganske svarede til de ro
regåmde f'ra 1704 og 1739 - påbØ<l i §§14 og 15, at mandskabslisterne 
tlmlle Jmntrol.lerea oe p!tepea at tnroullering81111lldighedørne, og Ti må 
dC"tor gå ud :rra, at rulle'bøfgarnea op~sninger er korrekte med hensyn 

til, hTil.lce at beatning•ed1Ullll9l"rl• der 'f81" lånte fra flåden (22). 
I ntdmstlcde diagraa w lam aedtaget a'troserne rra hvert skib. De 

tlene drmge 0g oplohre ft1" tor unge til at blive udskrevne, og styr
--4 ftZ' helt tritagne tw at gøre kongelig tjeneste i fredstid (23). 

Det .._"far na:turllgri1 ikb-llØtolk aoa præstm og negotiefolkene. Kun 

pnab enkelte at de tra flåden lånte tolk tjente i kompagniet som otf'i

cerer elle tmcivoft1oere. 

l'ma sjældmt·ftr der af'gfllrmde forskel i andelen af' f'lådematroaer 

... ... ... 

på de Jd.nalkibe, llOll ataejlede 1 8Ullle RSODJ til gmgæld varierede ra
t.i wldaomt rra Ar til år. 

Dlrrrlngtne i cftt• _. al wldaomme - selv 1 helt korte perioder, 
hwr de atorpolitiake sitatioa og de økc:momiake konjunkturer ikke nå
ede at 91.drea - at • torklar1ng 1J111e• meget vanskelig. Dog spillede 1 

hnlrt .tald tølgcde to nriable ind. På dm ene side orlogstlådmø ege 
ei tu&tion: hvor JlllDI• hTerved• hawe man overhovedet 1 flåden det pågml-
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d111de år, og ha'Yde f'JJd.a aelv brug for disse (som det tx var tilfældet 

unclC" kria111 i 1756), eller stod man med flere hvervede, end der umid

delbart ø;rntea 'behov tor (llOll tx ved fredens komme i 176.3)? På dan andm 

side Aøiatiå: Ioapagnia behOT for at låne: i perioder var der voldsom 

mngel på llØtolk både til handelskompagniernes og de partikullll."es aki-

be (bl.a. lDldC" de ophedede konjunkturer æder Den amerikanske Friheds

krig) (24). Ole Feldbatk antyder i sin bog om den danske neutralitetspo

litik 1'778-83, at koapqnierne med vilje mdlod at hyre rolle 1 god tid 

og i stedet i sidste jdjeblik hmftl'ldte sig til flåden med deres akutte 

behov - altaamaea tor at spare Tantepenge (25). Ph skrivelse fra admira
lit.takollegiet i august 1781 &tal.Ører im:fdl.ertid, at der også var en an

d• grand til at mdlåde at }Qre folk i god tid. I flere til.fæl.de havde 

handel•hmpep19l"Ae )Q:ret tolk og betalt dem ventepenge - hvorpå de nr 

'blcmrt:maknme til tjmeate 1 flåden, iøleo kompagnierne fik nogen øom 

hel.at p'ftl at cl•I At Ønlmrrmcm mellem •'tatm og dan civile økiba

tari har Wint bå.rd, au ogaå at at admiralltetakollegiet indrØmmer, at 

- ud.tri:ming det kmamde Ar "ville giØre det besvæt"lig ror Cof'tardie 

Fabrtm at tue Folk. om ikke gandske f'orleegan"• Kongen resolverede der
for, at der ingm 111'9 folk akulle hverves det følgende å.r (26). 

Også andre aid matroser låntes f'ra flå.den. I 1740eme, 1750erne og 

1'77o.rne 'ftr d.t regale, at et par at oplobeme var fra flåden. Det "fU' 

dog alt.id helt ~t, hvis bare een ar drmgme kom der rra. U&l

llindel:lgt '9U' clet ikke, at m eller to \Ulderofficerer var hverTeda, 80JI 

udlåntea.at flå.dm; laDgt de tleate af disse tjente som kn.rtermeatre 

Ollbord, ae el.et J.na• llOll hhdwerkere (sejlmager, tømmermand osv) (27). 
. M officerer lhte Aaiatiak lompagni så godt som ingen. Vist nok lam 

kaptajn Seidelin på •J'redC"iJc den Sjette" 183.3-34 og kaptajn Beicbardt 
på •Schl•nic" 1739-40 og •CronPrintsai af Danmarck" I 1742-4.3. Det to
rekomner dtll"f'or ganske .,-atillk, når standardværket "Officerer 1 dm 

daaalc'"41orøke søetat• i sit forord tørst ar alt frembærer søotficerames 

bet,dning tor n•toP ~1atiak Kompagnis virksomhed (28). 

tØovar de to nømite kaptajnar lånte koupagniet kun godt an snes navi

gatør_., t118Ullen ••jled• de 34 togter til Kina. 1737-43 lånte man ale-, 

ne et pU otticerar til kaptajn og overstyrmand; i 1750erne og under Dan 

aaarikanake Frihedskrig udlåntes f'ra flådm en :række styrmandselever og 

~· kadetter, dar sejlede som tj ardevagter eller underat31wd. 

:ror diaae 19 unge ~d har dR Øjen8111llg varet tale oa en form for prak

tisk vidareuddmmelae til gensidig eytte f'or orlogsf."låde og kompagni. At 
lrnpqni.t bogataftl.11 t.it ingm erfarne aty11111111d lånte f'ra tlådm må hlm· 

ge BUllllen med, at tl!dm ingm at;yxwww1d selv haTde, og at st31wdme var 

tritagne tor hverming 1 fredstid. 
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:O.t er altid tarllct at slutte e silantio, og man bØr derf'or vare 

nraom a.t at udtale aig Oll forholdene tør 1748, hvor Asiatisk Kompag

nis rullebidgw intet D!BVDer om flådefolk på kinasldbene. For to indie

akibe tra 1743 og 1746 er dog omhTggeligt angivet, hvan ombord der var 

af tlådena hvernde mandskab (29). Man tør derfor gå ud fra, at dette 

også ville wre blevet noteret for andre mandskaber rør 1748 i givet 

tald. 
Den nøjagtige placcing at gl'Bllløm atter 1792 er derimod usikker, da 

Ti jo 1U1Dgler .rullebog nr. 652, aom dækker tidsrummet 6. november 1792 

til 7 • .tebraar 1798. I rullebilgern• efter 1798 nævnes intet om lån af 

h'1"C'Tet -dakab1 Y1 lam derfor blot konstatere, at danne praxis er 

standset på et el.ler andet tidspunkt mellem 1792 og 1798 (JO). Det er 
mrllggmcle at koma til at tænke på oktrojfo~elsen i 1792 som gran

••I •• dette lmn km blln et pt - det var ikke altid, at en oktroj
t0Z'Jl1"9ln betød edringw 1 d• praktiske forhold. Eb. anden trolig for
klaring er, at orlogatl.ådm lD'J.der krigene 1 halT.femserne og derefter 
aelv havde brug tor alle aine hvervede. 

For de lll!llld, aom 'Yar mroullerede og darfor stod 1 sørullen, man som 

ikk• var blent hYWVede til kongens tjeneste, er i ganske enkelte til
fælde 1 kompagniets mandskabsruller angivet enroulleringsdistrikt og 

evmtuelt SØpatmtnUJllllerf tx "Cllristiania Distr. No.586". Denne interes
aente t,pe af opl1'sninger 011 dtn geografiske rekruttering findes desvar
re lam tor ialt 9 akibea beømtninger fra årene 1719-83 (31). 

Som mømt kan disse opl1'minger om hjemstavn ifølge sagens natur ik

ke ..,... lige h;yppigt torelm•mde i alle mandslæbsgruppar ombord. Men 
tor •tronrne, llOlll udgjorde omkring to trediedele af besætningen, er 

op~arne om "inroulleringadistrikterne fyldige. For de to skibe fra 

1778/19 _. dE' cliøae geogratiske opqsninger på 97% af matroserne og 

tor de reatarccie qy skibe på 6o-80%. Op'.cy'sningerne skulle vare ajour
tørte og pllidelige, eftC"SOJI "ingen l!brolleret maaa flytte fra sit Di

atrict el.le" Stfe-Liaitter, uden at melde det tor Ehrollerings-ch.ef'en" 
(32). 

At søge at beat.mø tolka bopeal ud .f'ra de tidstypiske ti1navne ar 
tn>en Ilana Pederatn Kiertminde, Niels Jacobsen BØrglum osv. synes an 
noget uøil:ter metod•t ael.T Oll de to h&r næmte fra KØbenhavns hoTedrul.

le netop ft1o født., hvor til.navnet sagde, boede de i København (33). 

Fordelte på de 6 qddanake og de norske mroulleringødistrik:ter ser 

mndøkaberne ur1 øom vist ØVE'øt på næste si.de. 

Selv Oll dår indglr næste 800 matroser i tabellen, må vi ikke glamme, 
at der på Dansk Aaiatiak Compagnies kinasldbe udaaidteø mere end 20.000 
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. 
1'n8/79 1'n9/80 1781,Æ2 1782/~3 

Sjæl.land 82 47'/. 1% 1~ 4'/. 17 11% 
Loll.and-Fal1ter 20 11'/. ø 10 3'/. 4 3'/. 
fyn 3 2% 2 1% 4 1% 2 1'/. 
Ø1ter-Jyll.and 10 6% 5 3% 9 3% 1% 
Vaster-Jyli.nd ø • 1 1% 4 1% ø 
Sleevig 2 1% 11 6% 18 6% 11 7% 
Norge 5 3% 57 32% 118 41'/. 23 14% 
andetsteds (aow.tland) 1% ø 4 1% 8 5% 
flåden 50 28',C 45 26% 47 16% 40 25% 
ingen op~eninger 3 2% 54 31% 60 21% 53 33'/. 

!ALT 176 176 286 159 =797 

mand ialt, hvoraf størstepertm var matroøer. Vort ud.valg udgør økØna

... igt cirka 7% at alle matroser. Da udvalget alene stammer tra omkring 
17801 er dets repræaentat!Yitet tor resten ar kompagniets levetid ingen

lunde aikker. Vi lam iaidlertid ikke rå bsire underbyggede resultater end 

disse, som må tolkes med torsigtighed.. 

Ar tabellen aea, at kompagniets Øl&.trosar stort set kom entai fra Sjæl
land, Norge eller flåden. 1778/19 kom der præcis lige mange fra KØberihavn 
og det Ø'Yrige SjæU.and; herefter næmes hovedstaden ikke for sig - vel 

sagtan.a fordi hele Sjælland i betydning drastisk svandt fra næsten halv

del• til næeten intet. I stedet tidobledes nordnældaies antal ombord. 

Flåde levered.e hvert ar de fire år omkriig en fjerdedel ar matroseme; 

men hvor diaae ha"tde hJ t111111e vides ikke. 
Inden Yi giver os til at tolke andr:i.ngarne 1 besætningernes geografi

ske sammeru•tning, må Yi begge nm-ke til, at antallet ar folk uden op}J's

ning oa hjemsted 'fOZØde lcra.f'tigt. Det er m besnarende tanke at forestil
le sig, at de fleste at disse kom fra KØbenhavn og det Øvrige Sjælland. 

Det forekommer h~lt usandsynligt, at Asiatisk Kompagni med aet undlod at 
torhyre de Da11estboende. 

Men selT om a;Ll• d• udm op~sning skulle vare kommet fra Sjæl.land, 
Yiser tallme helt klart, at matrosarnes geografiske oprindelse vexlede 

meget wldSOJDt1 og at kompagniet snart udsendte kinaskibe med helt do

minerede ajaallandsk ~ snart med lige så domineraide norsk p~. CD 
årsagarne til disse voldaOllllle forslr;ydninger kan kun gisnes, da de skete 
tra år til år 1 m krigsperiode, hwr konjunkturerne lå fast. 

Erlk Reab-Nielaen har tor søltatena officerskorps fundet tilsvarm

de •ej endommeligeil og •torbavsmaeø udST.l.~ i nordmndmeø andel, som 

omkring 1780 lå pl 15% (34). 
J. R. Bruijn har prØnt at klarlægge tarholdene omkring den geograti

ake rekruttering indmfor ·d• hollandske kDttardi- og orlogatlåde1 mm 
hans resultater er også usikkert underbyggede og starlet flimrende (35). 
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Hvia vi betragter de •lllig• på et par af krigsskibene i oversøisk 
t&l't, f'år vi nogailunde amme billede som allerede fundet for Asiatisk 

Kompagnis Ted.kommende med hcs,yn til geografisk herkomst. Her nedenfor 

f'indea fordeling• at de patimter, som indførtes i over.l;ægens journal 

på "Fl'eya•s togt til Vestindim 1'798-99 (36) og på "Iris"s togt til Jn
dim 1799•1800 (37): 

Freya Iris 
Sjælland 4% 19% 
Lolland-Palater ø 1% 
F.rn ø 4% 
Øatj;rlland 11% 5% 
Ve11tj7lland 5% 0% 
Sl.•srlg 2% 0% 
Borge 32% .39% 
udlandlllge 
uopqst 46, ø 

.32% 

26o 333 patt.enter 

Den geogratilke rekruttering tor beøtningan på vestindisk Handels

øelakabs "Heinrich carl• (se aide fJt) kendes også; man her udgjorde 

BV9Dslcere og porlugiøare næatm 40% at de ialt 75 mand ombord (38). Eh 

aamm•l1gn1ng f'oreko1111er derfor ikke :ræsonnabel. 

Be8!Øtn.ing9l'llea aldarsf'ordeling ar mdnu en variabel, som lader sig 

1D'ld41r11Øge. Min metode har bestået i at sammenholde personoplysninger 

tra KØberlha'ma aøhovedl"ulle 1740-70 (.39) med kompagniets rullebØger. Des
·'9ær'l"9 retarerer de næmte lfllbmumre i Asiatisk Kompagnis rullebØger ik

ke til &Øhovedrullm, m.wi til !"ol.kanes søp1.tent, derfor læn man ikke 

starte i kompagniarkivet, men må gå den modsatte vej. 

I aøhovadrullm tindes op'.cy-st for distriktets mnd mellem 16 (40) og 

SO Ir: "lavn og Tilna'm, FØdested, Boeplål., Alder, statur og Befarenhed.• 

(41) - 4e81lden opqaes civilstand. Disse data indførtes ved selve enroul

ladngen. Daraf'tar antegnedes "hver Gang nogen begiver sig ud paa nogen 

SØe-Reise og hvorhen" (42). Op~sningerne om foretagne sørejser er na

turllgrts ikke helt f'uldstændige {enkelte af de folk, som er anførte som 
sejlmde aed Asiatisk Kompagni, gjorde 1 virkeligheden flere rejser, end 

SØhovedrullen nævner); men man får h'1:- et billede ar tressernes, halv

fjerdsernes og firsernes matrosers beslcæf'tigelsesmønstre. 
ni ovarraskmde stor andel har på et eller andet tidspunkt sejlet for 

Asiatisk Kompagni enten til Indien eller Kina. Det var imidlertid kun 

relatiTt tå, som til stadighed tog hyre hos kompagniet, langt de f'leste 

sejlede anart med pr!ftte i Pllropa snart med kompagniet .på Asien. 

Med op.lyaning oa togtet og mandats navn kan han gani"indes 1 Asiatisk 

Kompagnis rall.ebØger, hvori kan ••s hans cllarge ombord. Det lyder aim-
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pelt, 81111'1 er et større arbejde, md man umiddelbart skulle tro. Jeg har 
gmnemgået naree 1-6oo torreat og 1400-1750 bagest i KØbanhavns hoved

ralle 1740-70. Di••• nWD"e dækker OTC' o1rka 2.500 persaner, (når en 

mand blev alettet at hOYadrul.len rx på grund ar alder' fik Ell ny hans 

nummer og plads 1 rullen, og der _. på derme må.da op til 5 navne ror 

hvert nmmerf i gam--.1.t nl 2-3). Af de cirka 2.500 haTde 259 sejlet 
398 togter til Kina ef'ter mroulleringen. Disse togter genfindes i nedan

ståtnde tabel; mm derudoTC' havde de 259 mand tilsammen gjort 117 ld.na

rejaer aed ukendte akibe, indan de bleT enroullerede. Både dette tal og 

tallene t tabellen må antages at ligge an smule under de Tirkelige (43). 

dreng• opløben matroser u-offf. off. 

s R B s H B s Il B s H B B 

antal 10 ø ø 18 ø ø 19 41 I f 2 12 
1760eme al4er 19 ø ø 20 ø ø 23 24 .10 24 26 37 40 

(gn.t) 

antal s 2 ø 25 s ø 13 47 82 3 37 ø 
1'770em• alder 18 22 ø 19 21 ø 21 24 JO 23 26 33 ø 

(gnat) 

antal 2 ø ø 9 J ø 3 17 15 ø 7 ø 
1780ern• aldv 18 

(gn.t) 
ø ø 19 ~ (, ø 20 26 32 0 49 33 ø 

antal 17 2 ø S2 8 ø 35 105 114 2 6 56 
IALT &ldw 19 22 ø 19 21 ø 22 21, 30 24 30 34 40 

(gnat) 

ildrce har jeg selT beregnet på grundlag ar alderen ved mroulle

rillgødatomf disse tal 11111•• uden fejl • .A.rderledes er det med bef'arenheds-

5iTel.t1t1me, aom mppe altid " blevet rørte a jour. Ifølge enroulle
ringachetena inatrux var man aø.s:lit med 2 års sejltid bag sig, hal~lt6ara
ren med 4 år 01 wWen med 6 åra sej1t1d C44h men 1 KØbanhavns aøho

Tedrulle 1740-70 .-,er der mkelte exempler på folk, som kaldtes søvante i 

op til 12 år (45). 
De enkelte unøjagtighed.er 1 kildematerialet kan dog ikke forrykke det 

·meget klare billede, aom tabellen med kØbmhavnerne udviser. thderorti

carar Tal" omkring 30 år og betarne; matroserne var oftest bef'arne eller 

h&lvbetarne og i t1verne. M drmge og oplobare er hlr kun de ældste med, 

nemlig de enroullarede; langt de fleste drenge og oplobere har varet un

der 16 år og ikke søvante. De tre eneste ikke enrou.llerede skibsdrenge, 

som 'ri. kender alderen på, var kun 11-t, 13! og 14 år gamle, da de tog at

ated (46). 
I l.Øbet ar de undersøgte tredive år skete der ingm ændringer i diø

ae torhold. Folkene fordelte aig til atad:lghed tæt; omkring gennemsnitte

ne i de enkelte kategoriare C. kØbeahavnerne imidlertid B)"Stematisk har 
adakilt sig tra de andre ombord, er ikke t.11 at sige; umiddelbart skulle 
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Kaptajnen på Asiatisk Kompagnis fregat "Kon
gen af Danmark", Zacharias Allewelt. Lerbuste 
udført af kinesisk kunstner i ·Kanton 1 738. 
[Højde 58 cm]. 
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·illevelt var en af' de indkaldte hol
landske mcperter f'ra kompagniets 
tidlige år. På dets tørste togt var 
han overstyrmand og 1736-44 kaptajn 
f'ire gange. 

(Efter SØhiatorisk billedbog) 

De 424 personer, de sejlede øom navigatører til Kina for kompagniet, 

har hatt min specielle interea••· På 21 ar disse kan hæftes alder, da de 

var of'ticerer 1 orlogaf'låden tør eller ef'ter deres tjeneste hos De.nøk 

Aeiatiak Compagnie (47). Desuden. kmder jeg alderm på 8, om hvem eller 

~hvem d8l" er ak.revet bjdger, samt på 1, 80Dl jeg til.fæl.digt fandt i Køt
benh&'ms SØhovedrulle, inden han blev sty'rmand (48). Disse ialt 30 per
soner kom tra hele riget og sejlede følgende 98 togter som navigatørers 
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1--linger 16-20 år 18-20 !r 18 år 5 
4.at,Tmrtd 14-29 år 18-25 år 21 år J1 

.3.atyr1a1d 18-.3.3 år 2o-29 år 24 år 1J 

underatrr-id 2.3-47 år 2.3-.34 år .30 år 12 

overatrr-id 28-52 år 28-44 år .36 !r 12 
kaptajner .31-64 år 3.3-48 år 41 år 25 

H4r SOJI blandt d• andre ombord var spredningen i alder inden.for de 

emkelte kategorier ret beskeden; iSB" hvis DBn som i tabellen udskil

le de 20%, son lå langat tra gennemsnittet. Dtdnu en gang ser vi, at 

.folkene på ldnaald.bene n.r tanmellg unge. 

I.ndant'or East lildia CollJ>an1' kunne noget tyde på, at aldersf ordelln

gen blandt na'ri.gatørerne bar wret anderledes cd hos Dansk Asiatisk 

Collpagnie. Da mgeløke ekibe sejlede med 1 kaptajn og 6 atyzm11d; de 

hjllje•t rangarende at dias• akulle dels tjaie sig op gennem grademe 
dela opf)"lde .ftdlgmde aldarsJcraT (49): 

179.3 1804 . 

kaptajn 25 år 
OTill"atyrmand 23 år 2.3 
2. at)?Wd 22 22 
3. aL11mand 21 21 
4- atJrmand 19 20 

Når Court o.f Direotora 1 1804 har bævet minimumaalderen for fjerde
•L1zwd, må dett• tages 80ll et indicium for, at der indtil da rent fak
tillk har sejlet nittenåri&'• atyxwd, og at direktionen har fundet det

te uh•uligtmøøiligt. På de danske akibe derimod var fjerdestyrmmdene 

helt ned til 14.A.r, JllllDI• 'Var lam 17 eller 18. Om deres arbejde var ~ 

aenatorskell1gt .fra de mgelskea, kan ikke vides. 

JMa man ..-uoldar op~mingern• fra de to foregående danske ta
beller,. rr..Jcommar tiølgende gennamanitsaldre for kinafarerne (50): 

254 •troaars 27 år 
120 mderof'tiCC"art 29 år 
39 ofticerw: .38 h 

Som Kjellbargs faoaimilegengivelae vi.sar, findes dar i Sverige ex

plici tte op~mingw om beemtningsmedlemmarnes aldre i rullebØgeme. På 

"stock:holm Slott•• k:inaf'art 176')-67 var dtr ialt 1.32 mand med, og at 

disse kandes alderm .for .tølgmde 124 (51): 



18 jungmand 
75 •troaer 
8 kadetter 

21 underofficerer 
2 of'tioarar 

21 år i gEllllemsnit 
27 
20 
29 
38 
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OVerenaatemmelam med de toranståmde danske tal er overraskende nø
je. Mm lige så OTarraakande er, at de svaiake "jungmln", som funktionelt 

narede til de danske skibes oplobare og til dels drenge, var så gamle øo1 

21 år i genn•anit. Den ældste del at deres danske kolleger var kun 19 år 

1 gaan•IDit. 

Heri ligger måske 111 at årægarne til den hØje mandskabsratio på de 

danake ldnaald.be: at relativt mange ombord var drElllge, som ikke nBEr kun

ne cøre • vona mand• arbejde. Derf'or bliver ratioen - der udelukkende 
tager hen.qn til antallet ar personer ombcrd, ikke diases arbejdsevne -

aå llfdj . tor Ald.atiak Kompagnia akibe, som v.1 skal ae i det følgende. 

PJ't_. nu at have tandet mndakabernas størrelser og i kapitel III aki

bmea thmgtigheder, falder det naturligt at sammenholde disse to øt af 

data. Ved at udregne torholdet mellem drægtighed og bemanding fåes •:t 
ud1iJ.7k tor, h"901" ef'tektiv hver mand var. &>m standardmål har jeg val.j:t 
at operere aed antal kommercelæater per 100 mand. 

Dan f tf lgcde bebmdling bygger på •terialet i bilag A, som meddeler 
tal tor alle Dlllak Asiatisk: ComP81Jlies togter. I diagrammet nedenf"or er 

imidlertid Jam aedtaget tal tor de samme perioder som i diagrammet oTer 

llkibmea drægtigheder side 31 • I.ndenf"or hver af de fire perioder var for
holdene ret atabile. Det store spring i mandskabsratioen fandt derimod 

sted 1 bftan.deløan ar tresserne, hvor an rq generation af kinaskibe an
akattedes (se .kapitel III). Langtidsudviklingen træler dog tydeligt frem 

1 c:l1agr8mmet: Deiantal mand, der var ombord for hver 100 kommercelæster, 

taldt jæmt f'ra 70-SO 1 173o-.t.Oeme helt ned til 30 efter Napoleonskri

i••• Som nævnt · ~ide fO/fmå dette nok ses som et resultat af ai bevidst 

paraonalepolitilt f'ra kompagniets side - snarere and som konsekvensai at 
ald.batekniske f'remølc:ridt. 

For de snrnake akibea vedkommende var mandskabsratioens tendens også 

faldmde; mEl1 da man under den tørste svenske oktroj kun havde haft 

40-50 mand ombord per 100 kommercelæøter (omregnet til danske), kunne 
antallet ikke B!Øttes ret meget ned. Dog endte man omkring Arhundredsld.t

tet på nogenltmde AllUll8 niv•u i Danmark og Sverige: godt 30 mand per 

100 kommercelæater ·· (52). 

At de svenske skibe sejlede med ai relativt mindre bemanding end de 

danske passer fint RllUllm med det f aktU111 at mange af' de svenske skibe 

var lidt større end de danske - at bilag A ses, at de større skibe som 
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regel var mere man.dakab•ef'tektive md de mindre. 
Dl andm at grundene til de to kompagniers ret forskellige bemandings

rater i 17.30eme og 1740.me kunne vare, at de på dette tidspunkt endnu 

var meget kratt~ prmgede at hver ait udland: Dansk Asiatisk Compagnie 

at det nederlandske kompagni, hvis skibe altid havde meget rigelige be

llEØtninger - SVen.ak:• Oatincliska Compegn:f et d mglandere, som hjemmefra 

og tra Ostende har været vute til forholdsvis fåtallige besstninger. 

l!hdelig har llOlll næmt de mange drenge cnbord på de danske skibe bety-
' det, at dm danake ratio blev hØJ 1 torhold til dan svenske. 

Som følge at· de 1 kapital III nemite problemer med at sammenligne an

dre øuropad.eke nationers k::tnaakibee dreegtigheder er også sammenlignin

gen med hm11111 til mandskabsraterne uøi.kkar. Det rølgande skal derfor 

blot optattea 80ll ovezvejelaer omkring størrelsesordener, ikke præcise 

tal. 
I begyndelse at 170otallet a•j lede det hollandske kompagni med små 

direkte kinaakibe, hvis mandskaber var ganske som på de f'ørste danske 

skiber 70 mand per 100 tou"oelæøter (53). 
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Illlllgdeanit. (Chapman pl.XXXII:1) 

I mod9Øtning til ·dm mporadiab direkte nederlandske ld.naf'art var der 

hvert år -.nge mgelate kDllpagniald.be i Canton; disse var_ noget mindre 
rigeligt bemandede. I 1730C"ll• var dan gennemsnitlige ratio 63 mand per 

100 kommercelæøtc" (54); smere mindskedes danne kraftigt, og 1791 resol
verede &lst India OomJ>anT"ø direktion, at bemandingarne skulle wre som 

følger (55): 

750-SOO tons 
900 

1000 
1100 
1200 

101 mand 
110 
120 
125 
130 

(=34mand/1 OOkmcl) 
32 
31 
30 
28 

Vi btlll!Br'ker, at også h6- var de større skibe mindst mandskabsk:ræren
de. Disse bestamnelaer overholdtes åben.bart i det store hele; de 1.3 ski

be, øom i marts 1794 forlod canton, var alle bemandede i overenssteDimel
se med torakrif'teme (56). Pl d1m1e tid lå de danske ld.naf'arere også på 

omkring .30 mand per 100 kommercelæater. 
Det .t'ranske ~mpagni blev aldrig særlig mandskabseffektivt; dets ski

be var bemandede' i smme grad aoni de danske ( 'J'l). 

Som allerede,1J11dwatreget e:r alle disse forholdstal mellem mandskaber 
og drægtigheder usikre, men Mppe så forkerte at der kan vare tvivl om, 

at de danske skibe i tørste og tildele i anden oktrojperiode hørte til 
l 

de kraf'tigst bemandede. Man sejlede med flere mand per læst end det en

gelske og sveske kompagni, til trods tor at Dansk Asiatisk Compagnie 

netop i disse år som Tist i kapitel III sejlede med relativt store ski

be, som g&T mulighed tor tilsvarende små. nandskabsrater. Forklaringen 

på dame uøkonomiake praxls må sikkert søges 1, at Asiatisk Kompagni som 
monopoltoretag111de mali god indtjening ingEll tvingende grunde havde til 

at adre mandakabsraten. 

I forhold til anden dansk llkibatart efter 1814 var Asiatisk Kompagnis 
belllalldingsratio ærdelea lav;. De danske skibe, som besejlede Middel.ha-



Tvalrsnit midtskibs og agtEll" 
(Cbapman pl.XXXII:J-f-2) 
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vet og det Øvrige Jmropa havde i gemiemsnit an ratio på 8-9 mand per 

kommercelæat (58h på kompagniets kinatarEll"e var der en kvart mand per 

kommercelæat. 

Hvis vi imidlertid nøjes med at inddrage de partikulære ostindiefarere, 

vender billedet. Da man i direktionen i 1796 diskuterede befragtningssy

atamet, måtte selv dettes modstander c. Anker indrømme, at de partikulæ

re skibe var meget mere Økonomiske i drift, skønt de var mindre end Asia

tisk Kompagnis - hovedsagelig fordi "privat Mands Skibe fare med et min

dre Mandskab i alle IO.asser" (59). Hvor meget mindre bemandingen har Vl&

ret på de partikulare skibe til Indien, siges der intet om; men for en

kelte part1.kulare ld.natarere ksidea bemandingsratan (se side 9'1). 

• 
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KAPITEL XII 

D Ø D E L I G H E D • 

Hvis man vil vide noget om besøtningernes helbredstilstand og døde

lighed ombord på .Asiatisk Kompagnis skibe, må man ubetinget gå til 

dets arkiv. Den foreliggende litteratur behandler overhovedet ikke em

net. Dette kan kun undre, da netop Asiatisk: Kompagnis arkiv giver mu

lighed tor svar på en del af' de spØrgsmål, man kunne tankes at stille 

i så henseende. Hvor mange døde? Hvor mange blev syge? Hvad fejlede de? 

Hvilke arbejdsuqkkar indtraf? Hvem ombord klarede sig bedst? osv. 

Fn. lignende mal.ighed findes ikke i andre danske arkivfonds. fra det 

18. århundrede. Fra flåden er skibs.lagejournaler først bevarede fra 

1795 og frem (1); alle andre samtidige foretagender var betydelig min

dre end Asiatisk Kompagni, og deres arkiver er ydermere meget dårligt 

bevarede. 

Som følge af' materialesituationen er det derfor uhyre vanskeligt at 

sige ret meget om s;ygel.igheden ombord på kinaskibene; som vi skal se, 

findes de vigtigste kilder, ~arnes journaler ikke mere. Lad os der

for begynde med at betragte kinafarernes dØdelighed. 

Også til beskrivelsen at mortaliteten og dens årsager ville ~e

journalerne have varet fremragende kilder (se side fJ,). Disse forhold 

kan dog behandles fuldt forsvarligt ud fra de 121 bevarede skibsproto

koller, som for oø i dag er prima:re kilder i danne henseende. Skibs

protokollen bli"fllr vor hovedkilde til dødeligheden, fordi skibsassi

stentan i dm nedakrev alle juridisk bindende vedtagelser og handlin

ger. Disse inclUderede tx skibsrådets vedtagelser, fortegnelser over 

penge udlovede '!;il de .fattige eller som offer til pr.:esten, udbetalt 

løn, udleveret skråtobak og bekl.æining samt fordelingen af desertere

des eller afdødes efterladenskaber blandt resten af mandskabet. 

Når en mand døde ombord eller i land eller faldt overbord, blev hans 

kiste aller kammer strax forseglet af skibsassistenten. I løbet af de 

næøte par dage registreredes alle de efterladte ejendele, og man kunne 

derpå holde auktion over dem (2). Resultatet af auktionen indførtes i 

skibaprotokollan, idet dat noteredes, hvem der havde købt hver eneste 

lille ting, og hvad han betalte for den. (Der ligger h~r et fremragen

de kildemateriale til en etnologisk pr~et undersøgelse af det 18. år

hundredes aørolka personlige udstyr). 
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Da materialet af' skibsprotokoller er så stort og homogent, va.l.gte 

jeg i tørste omgang at undersøge fire udvalgte perioder. Benævnte ef

ter af'sejlingaår er de: 1732-52, 1770-79, 1792-1807 og 1814-33. Perio

derne er udvalgte således, at spredningen af dem over tiden er så stor 

som muligt, derved repræøanteres forskell:ige faser af kompagniets vir

ke. Dan præcise af'grananing af' de tre tidligste undersøgelsesperioder 

er foretaget sådan, at de hver indeholder netop 17 gennemførte kina
togter, hvorfra vel at lll!llrke akibsprotokoller er bevarede. Den fjerde 

periode omf"atter alle de 5 skibe, som udgik i kompagniets sidste år ef

ter krigen med sgl.m.derne. 

Dette udvalg omtatter præcis halvdelen ar det bevarede protokolma

teriale. Man som det vil fremgå af' det fø]&ende, viste resultaterne af 

denne gennagang sig så ens eller jæmt udviklende, at en inddragelse 

af den resterende halvdel af' åldbsprotokolleme ikke kan forventes at 

ville 8111dre det tegnede billede. 

Da hver protokol ollf'atter flere hundrede foliosider, har jeg kun 

gmnemlællt et par aty'kker fra ende til anden for at få et indtryk ar 
derea præcise indhold. I øvrigt er anvendt en metode, som går ud på at 

tælle auktionerne, som er nemme at få Øje på med deres store skemaer 

over efterladte effekter - i stadet for direkte at søge de små beDPrk
ninger om dødsfald, som findes i selve textmassen. På næste side ses 

en side af' et auktionaregnakab i skibsprotokollen fra "KiØbenh.avn"s 

rejse 1745-46. 
Sammen med auktionsf'orretningan angaves altid den dødes navn og stil

ling {obertømermand, •tros, dreng) og o:rte tillige dødsdato og døds

årsag (blodgang, faldet overbord, skudt af saluterende naboskib). Dette 

krawedeø udtrykkelig i akibøassistentans mstrux (3): 

§19: "Naar DØdsf'ald skear paa Skibet eller og udi anden farlige 
Tilf'æl.de, skal Skibs Assiatanten beg:iare Ober og Under-Mesterens 
Erkla'ing d1n hvad S,.gdom det er, ellat" har væred Aarsag til hands 
DØd, hvilcket tilligemed I)Ødsfaldet u:li Protocollen skal anføres." 

Hvis dødsdato eller -årsag ikke er angivet ved auktionsforretningen, 

kan vi darf'or som oftest tinde disse ved at gå et passende antal dage 
' tilbage i protokollen, hvor selve dødsfaldet omtales. I enkelte tilfæl-

de anf'Ørtea blot, at pågældende fx "er i Natt død i sin KØ;re"; ved dis

•• sidste dØdsf'ald har jeg rubriceret dødsårsagen som sygdom, da dette 

var tilfall.det i alle de ganske mange kontrollerbare situationer, (dvs 

den atdØde nævntes udteykkeligt som alvorligt syg kort tid forinden). 
Der er heller ingen tvivl om, at personer, som blot betegnedes "D;ISd", 

er døde som følge at sygdom. Et illustrativt exempel findes i rullebog 

650, hvor en matros omtales som "DØd eller drulm.et d. 9de Novbr. 1783" 
(4). Desuden lam bc dØdsåraagerne på "Frederik denSiette"s togt 1829-30 



. • 117 

I { ~ .. r. 
,.......,_lfr' 

• \\ 



118 

kontrolleres ved hjælp ar de breve, som sf:lldtes hjem til København, og 

som for dette togt alene er bevarede. 7 af de i skibsprotokollen som 

ndøde" betegnede døde som følge af' qgdom; derudover var der kun een, 

som i protokollen udelukkende omtaltes som "dØd" (5). 
Den eneste hage ved metodan med at t.æl.le auktioner er, at der døde 

ganske enkelte ombord, ettv hvem der ikke afholdtes auktion. Denne 

sjældne situation indtraf', hvis af'dØde intet andet efterlod sig end en 

smule skidmit tøj, aom game syede• med l~et og an kanonkugle ind i 

kØjen, inden den sattes ov.-bord "under sælvanlig Ceramonie", som be

stod i, at man hejste flaget på halv stang og affyrede et enkelt kanon

skud (6). For officerer og underofficerer opstod denne situation aldrig; 

disse efterlod sig altid mange effekt.- - og blev satte overbord i ki

ste under flere salutskud. Præcis de samme begravelsesritualer anvend

tes pl de hollandske skibe (7). 

I eet eneste tiU'atlde skønnede kaptajnen, at man var så nar ved at 

Tcll!re hjemme, da dØdataldet indtraf, at man ikke skulle bortauktionere 

de efterladte sager, men udlevere dem til arvingerne derhjemme (8). Til

svarende undlod man at af'holde auktion efter an afdØd dreng, hvis fader 

var atyrmahd på øa1111e akib aom sin søn "og salv kunne modtage hans Ef'

tarladenakab" (9). 

Heldigvi.s har vi en nmlighed tor at indkredse den konstaterede usik

kerhed ved auktionøt891.lingsmetodm. Det var nemlig almindeligt lige fra 

kompagniets etablering, at .kaptajnen i breve hjem til direktionen på 

Christianshavn omtalte syge og døde. Dette var ham åbenbart allerede i 

1740erne an •underdanig Pligt" (10), om em denne ikke nævnedes i in

atruxen. I den tr,rlct• kaptajnøin•trux rra 1794 læses axplicit: 

§18: •Qlpitaintm bliver ••• paalagt, ved enhver forefaldende Lei
lighed at tilalcrin Directionen om alt merkvardigt, saavel hans 
Skib som andre CompAgniet• Skibe vedkX>mmende, hvilke Efterretnin
ger han tillige ved enhver Leilighed haver at meddele Compagniats 
Factorer; låa haver han og ved ethvert Brev til Directionen at la
de rølga en Nota paa de S,-ge og ])Øde, ••• alt under een Maaneds 
Gages Fort4belae, hvilken Correspondf!llce besørges af Skibs-Assi
stenten. • 

Dønne beatemmelae har man efterlevet 1 resten ar kompagniets leve

tid. Fx b8llllrkedea ved alle breve, som sendtes hjem efter 1814, at "ST
geliøte fra Doctoren medtØlgC' indesluttetn {12). Lige siden 1740erne 

havde man fulgt denne praxiø; mm alligevel er kun en enkelt original 

"Liat paa de Afdjllde" bevaret - fra indiefareren "Dronning Sophia Magda

lena "a togt 1757-58 (13). 
På basis ar lkibsprotokollemes kopier af kaptajnernes breve hjem la

der omstående tal sig opstille. 



119 

1732-52 1770-79 1792-<17 1814-33 

auktionadØdat"ald 227 185 153 52 
rundne dØdat"ald uden auktion 
fundne ialt 

6 3 11 3 
233 188 164 55 

antal breve 26 

antal dØde nævnte i breve 11 O 
heraf' kan ikke findes i prot. 4 

46 

93 
ø 

x) 1802-o6 er vad en forglemmelse ikke udskrevet 

27 

54 
ø 

Kontrollan ved hjælp at b!:!!...81!! viser tvrdeligt, at metoden med at 

tælle auktioner - og supplere med hvad man umiddelbart får Øje på af 

dØdat"ald darudover - har fået faktisk alle dødsfald med. 

Ud at de 336 dødsfald, 'brevane opregner, mangler jeg kun 5 (2%), som 

ikke kan findea andetsteds i akibsprotokollerne. Bortset fra den fØr
ate periode må metoden karakteriseres som helt siklcer, da fejlprocen

tan efter 1710 _.. på 0%, og da kaptajnerne intet motiv havde til i de

res breve at fortie døelsf'ald ombord. 

Når jeg har ganske enkelte dØdat"ald med, som de inddragne breve bur

de ha"f'9 haft mad, men alligevel ikke har (dette kan h&r ses 1814-33, 

for hvilken periode brevenes op~sninger skulle vare udtømmende), han

ger det ønmen med, at man nogle gange afsendte brevene i en sådan hast, 

at kun de overordnede døde nåede at blive nævnte. Dette skete typisk, 

når man prajede at modgående skib i rum sø. 

Der w ingen grund til at antage, at dØl' skulle wre sket dødsfald 

ombord, som slet ikke b...-kedea i skibsprotokollen. I enkelte tilfæl

de kan vi kontrollere dma oplysninger. Fx er kaptajn Svend Wilhelm Ør
gaarda konduiteprotokol fra togtet med "Kronprindsessen" 1822-23 beva

ret. Konduitaprotokollen rørte han på rejsen som en slags dagbog med 

ærligt henblik på mandskabets opførsel; men desuden bemarkede han, 

hver gang en af bell!Øblingen dØde. Kaptajnens opgørelse og skibsproto

kollena atemmer·helt overens med hensyn til antal døde, dØdsdatoer og 
dødøår1&ger (14). 

Også i rullebØgarne kan man finde axempler på, at man hjemme i KØben

ha-m har noteret ud tor Tisae navne, at pågældende var død på togtet. 

Dette synes dog aldrig at vare blevet konsekvent gjort, og da tallene 

oven i købet bygger på kaptajnernea breve hjem (15), har rullebøgerne 

ingen kontrolvardi, og det har ingen hensigt at gå i gang med dem, 

som i denne henseende er sekundare. 

Kun ror enkelte togters vedkommende kan skibsprotokollernes udsagn 

supplerea ved hjælp ,~ andet materiale end Asiatisk Kompagnis eget. 

Den private dagbog, som Matthias Wilhelm Dorn rørte som negotieassistant 
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på "Norge" 1804-05, op~ser dødsårsagerne på. tre af dette togts døde; 

skibsprotokollen nævner ingen specifikke dØdsårsager (16). Tilsvarende 

angiver kaptajn .Agerbeck dødsårsagerne for fem dØde på "Kongen af Dan

mark" IV 1801-03, hvor skibaprotokollen ikke specificerer sygdommene 

(17). Og som nævnt giver Ørgaard i sin konduiteprotokol dødsårsagerne 

for døde på "Kronprindsesaen" 1822-23; en af disse kendtes ikke i for

vejen fra protokollen {18). 
Konkluderende må dat siges, at vi roligt kan gå over til at analy"se

re de fimdne dØdsf"ald, idet de indbefatter praktisk talt alle døde om

bord i de udvalgte perioder. 

Et samlet udtr,yk tor dødeligheden ombord giver de ~i!ke~~dsrate!:~ 

som angiver andelen ar døde ud ar hele beæetningen: 

17.32-52 
1770-79 
1792..(f/ 
1814-33 

244 døde ar 2.759 = 9% 
184 2.628 = 7% 
147 2.116 = 7% 
55 536 = 10% 

Disse grove tal er lidet sigende; men som vi senere skal se, er det 

netop den summariske d{ddarate, man gerne finder præsenteret i det meste 

ar den toreliggende litteratur om samtidige foretagender. Derfor må den 

udregnes også h&r, hvis vi Til kunne sammmligne med andre forskeres re

sultater. 
Asiatisk Kompagnis skibaprotokoller muliggør imidlertid en meget me

re raff'ineret anaqae ar dØdeligheden og dØdsårsagerne ombord på skibe

ne. Til det ankel.te dødsfald kan som antydet knyttes dato, dødsårsag 

og ardødes stilling ombord. I disse tre dimensioner vil dan kommende 

anø.:cy-se komme til at beva:ge aig. 

I bilag D er præsenteret hovedparten ar det talmateriale, som er 

udtrukket ar skibaprotokollerne. 

Lad os begyncje med at ae på, hvilke ~~daåraager der forekom. Til den 

ende har jeg inddelt dØdataldene i rem grupper, hvis operationaliaering 

giver sig aelv: drulming, kvæl!ltelse, sygdom, andet, uoplyst (se bilag D). 

I gruppen "andet" udgør 2 drab, 2 selvaDrd og 2 dØdsfald som følge 

ar forgiftning efter at have spist en bestemt slags fisk over halvdelen 

ar tilfældene. 

Man kunne i dmn• kategori have forventet at finde exempler på folk, 

som var blevet henrettede 1 henhold til skibsartiklernes strenge bestem

melser. Skibsrldene dømte (log altid forholdsvis mildt, da man ikke vil

le lllldwre nogci ar belfØtningci. Da således skibmandsmathen fra "Kongen 

at Dannamark" III i 1779 tl'flll'lgte ind og dnd>te slagteren med et skud, 
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blev han ikke henrettet, skønt skibsartiklerne foreskrev dette {19). 
Derimod kan det ikke afvises, at der var folk som døde på grund af pisk

ning, som var an maget anvendt atraf'J hvis dette var tilfældet kan det 

imidlertid ikke konstateres på grundlag af skibsprotokollerne (20). Ask

gaard nævner et exempel fra orlogsf'lådan, hvor en skriver blev tampet 

for masten, aå han senere døde deraf {21); 1793 forordnedes det for flå

dens vad.kommende, at straffen med tamp ikke måtte have varig skade til 

fØlge (22). Næsten samtidig indskarpede Asiatisk Kompagni: "I Øvrigt maae 

Capitainan ingen formedelst en ringe Forseelse paa~ge en alt for haard 

Straf, ai heller ua streng Elceqution bruge, at nogen lemlæstes og der

udover falder udi Sygdom" {23). 
I min dØdaåraag1ataticrtik indeholder kategorien "uopl1'st" heldigvis 

kun 6 dØdaf'ald. Dertor - og fordi gruppen "andet" ar så lille - falder 

langt stør1tadalan at dØdaf'aldane på kinaakibene i de to ulykkeskatego

rier "drukning• og "kvæatelae" og i sygdomsgruppen. 

Lige fra 1732 til 18.33 var sygdom dan helt dominerende dødsårsag. Den 

tegnede sig til stadighed ror tre fjerdedale ar alle dødsfald, og efter 

1814 for hele 9.3% {ae bilag D). 

Den sidste tjerdedel af clØdsfaldene forårsagedes af ulykker, idet den 

umiddelbare dødsårsag i diaae tilfælde enten var drukning eller kvæstel

ser. Ef'ter Napoleonskrigene skete der dog markant færre ulykker, hvor

imod flere døde på grund ar forskellige sygdomme. 

Det kunne vare uhyre spandende at vide, hvilke sy~dom.me det var, som 

havde dødelig udgang. Daidlertid er lam vøi relativt få sygdommens art 

beskrevet - og endda ofte på en sådan måde, at selv en fagmand ikke kan 

identificere d•• Mad sikkerhed kan de følgende dødsfald rubriceres ind 

i de to hovedgrupper smitsomme sygdomme og mangelsygdomme (24): 

32-52 70-79 
mangels.rgdomrae 3 ø 
smitsomme Øygdomme 11 10 
andre qgdomme .3 3 
uapeciticerade sygd. 157 128 

ialt 174 141 

92-07 
1 

18 
3 

89 
111 

14-33 
1 

11 
4 

35 
51 

ialt 

5 
50 
13 

4C/9 
477 

På gnmd at det voldsomt store antal uspecificerede sygdomme er en 

egentlig tolkning af tallene farlig. Man !!!.!.! de diagnosticerede til

f'ælde er repræsentative for alle dødsfald, er det tydeligt, at langt de 

fleste By"gdomsf'orvoldte dØdaf'ald skyldtes forskellige smitsomme sygdom

me - og altså kun undtagelsesvis mangelsygdomme som fx skørbug, som 

litteraturen hidtil oftest har fremhævet og beskæftiget sig med. 

Smitsomme s;ygdomme, ofte i form af epidemier, tegnede sig således 

ror hanholdsvis 65%, 77%, 82% og 69% af de sygdomstilfælde med dødelig 

udgang, som skibsprotokollen nævnede diagnosen på. I så godt som alle 
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disse tilfælde antørtes dysenteri (kaldet "Blod Gang") eller malaria 

funder navnet "den Batavianake Feber"). Af andre dØdbringende sygdomme 

kan nævnes "Vattar8oat" (25) og "Stickflus11 (apoplexi) (26). - .Eh ret 

sjældent nævnt dødsårsag var tyfus; til gægæl.d var denne meget smit

somme sygdom nok den mest udbredte ombord på skibene, oftest i form af 

plettyfus ('2:7). 

Lad 08 herefter gå over til at se på, hvor og hvordan de mange 

dØd!Ulzkkar på kinatogterne skete. 
DØdsulykkarne kan indordnes i nedenstående skema efter stedet, hvor 

uqkkan skete: 

1732-52 og ,1770-79 og 1792-1807 ~. i ' -~ I ,::; 

druknede 6 22 ø 28 
til vejrs kvæatede 3 10 ø 13 

andet11ted11 ombord 
druknede 22 41 10 73 
lcvælltede .3 6 1 10 

væk fra skibet 
druknede ø 16 17 
kYæetede ø ø 1 

IALT 
druknede 118 
kvæstede 24 

Som det se8 af bilag D, var antallet af ulykker efter 1814 forsvin

dende (3 ialt)J disse er derfor ikke medtagne i tallene ovenfor. Offi

cerer og negotief'olk indgår slet ikke i denne opgørelse, da disse grup

per ingan dØdauly-lckar havde, men udelukkende døde som følge af sygdom-

me. 

IAngt de fleste af dødsulykkerne havde til fØlge, at folk druknede 

tremf'or at blive kvæstede. Og vi ser af tabellen, at dette forhold over

raskende gik igaii både "til vejrs" (i rigning og på ræer), "andetsteds 

ombord" (på ~et, på galionen, i røstene, på falderebstrappen osv) og 

"vaic fra skibet" (i jollen og 1 land). Mest udpr~et var druknefrekven

sen borte fra skibet, hvor nta1ten alle ulykkerne skete ved vand.fyldning, 

eller ved at Jollen kantrede på vej til eller fra land - arbejder som til~ 

syneladende kun· udførtes ar matroser. 

Over halvdelen at dØdsulJ'°kkerne skete ved fartøjernes rælinger, gali

on og røst. I røstene sad man, når dybden skulle loddes, og i galionen 

forrettede de menige og mange af underofficererne deres nødtørft (28). 

Ved rælingerne blev tolk slåede overbord af svingende tovender eller sø

er, der vaskede ind OTer dækket. En almindeligt forekommende bermrkning 

1 akibsprotokollerne er, at .-i eller anden savnedes ved morgen.mønstrin
gen "og er formodentlig 1 Natt faldet overbord" (29). 



Fro. 50. Asiatisk KomJ>\.gnis Skib· nChri1tianshavn" under Indsejling til Kapstaden. c. 
\ Handels- 01 s.f'artsmuseet paa Kronborg. 

Balm'lc to1*ene eoa bjerger sejl på forebramrå.en og 
mere ~d 20 meter ovar dækket. 
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1800. Farvelagt Tegning. 

storebramrå en 

(Efter Klem {1941 } 

Op til v.Jr• kom undarotticererne sjældent eller aldrig. Det decide

ret farlJ&• arbejde her oppe udf'ørtes af ch-enge og oplobere og matroser. 

For begge disse grupper skete en trediedel ar ulykkerne her oppe, skønt 

tiden, man tilbragte til vejrs, givet har VSEret relativt meget kort. Men 
o.rte ar Jo matroøar og drenge netop blevet aandte op ror at bjerge sejl, 

når Tinden triakede op. B.-.kalsesvardigt nok betød et fald fra rigning 

aller rar dobbelt aå tit, at dan uheldige druknede, øom at han dræbtes 

mod dækket. ·Dette må øk;yl.dea den kolossalt høje rejsning, som med sine 

30 metar har betydet, at hvi• blot skibet vuggede det mindste, har ma

stetoppene raget langt ud ovv vandet. 

Hvie man taldt overbord, med.mø skibet var i fart, var ens skæbne vis. 

Ikke i et eneste tilbalde har bell!lStningen nå.et at få reddet den overbord

taldne. En typisk situation beskrives detaljeret i "Kongen af Dannemark" 

IIIa protokol (30): 

nnrang Christian Ferdinand, 9011 var stegen op paa Reilingen (=for 
bedre at lemme f'Ølg• den auktion, som netop afholdtes) faldt over 
Borde. Man lølb v.i 11trazen med Skibet i Vindan (=vender om), og 
imedens biergede S.ilen.e, kastede et leedigt Ge.ase-Huus og an Iæ-
1eila-Raae agter ud tra Jtrtten, i den Tanke, at siiden man saae 
bad kunde llVØmme, at naae demJ man Skibets starcke Fart, forinden 
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at Seilene kunde blive biergede, forvuldta at ha.nd kom saa meget 
agter ud, at man ei kunde meere see ham. - Jollen blev vel og i 
største Hast udaadt, hvormed Styrmand Berg og 4re Mand afgick for 
at søge efter ham1 man de kom med uf arretted Sag igien tilbage. 
Jollen straxen ind og Seilane tilsadt. - Hvorefter bemelte Dreng 
Chr. Ferdinands Gods (blev) optaget, registreret og paa Auction 
bortsolgt. 

Tree gl. Trø;rer og Tree ditto Boxer 
To• ditto Skiorte:r 
Toe ditto dto 
ni stuv {=rest) Lrret 
'l'oe Pudder og en Huue 
TV'ande Cateahiami-Forklaringar 
Et gammelt Skrin 

1 mk 
2 
1 
4 
3 
1 
4 

2 sk 
4 

8 

Summa 2 rdl 4 mk 14 ak" 

I dette til.tæl.de kunne dan ucykkellge endda svømme. Når så mange 

draknede tra jollen og det forankrede skib, skyldtes det, at vist de 

fleste ikke kunne S'VØlllll9, m~ "blev strax borte", som man a.lmindelig

vis udt17kte dat i protokollm. 
Selv om vi bare deler d!lldaf'aldene fra rør 1807 i to grupper med år

sagerne ucykke og sygdom, tåea et meget klart billede af forskellene 

mandøkabagrupperne 1.llellems 

J.t.,-..,.. ............... --. 
• '1 

I• ?. 

i 
Zo '1. 

M diagrammet 1e1, at jo hØjere man var på strå, jo større var sand
~heden ror, at man •straae-døde" (31); og jo lavere man rangerede, 

desto større chance var der for at dø som følge af an arbejdsulykke. 

Yderligere ~ man beakrive dØdelighedm ud fra det perspektiv, som 

hedder de enkelte mandakab!fSr!l}?E•ra dØdel:lghed. Tal.lene er præsenterede 
1 bilag D. 

Det mest karakteriatiake og stadige trak ved disse er, at drange og 

oplobere havde dm laveste dfdd,spromille 1 alle de fire undersøgte perio-
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der. Dm højeste havde i alle perioderne of'ficersgruppen - når man øer 

bort fra folkene ved negotien, aom jo egentlig blot er at betragte som 

passagerer, der var med alene tor at forestå. handelen i Kina. Matroser

ne og underofficererne lå på nogenlunde ens niveau periode for periode 

ædtagan efter 1814, hvor underofficerarne havde en specielt lav dØds

rate. 

Forklaringm på diaae signifikante forskelle i m.andskabsgruppemea 

dødelig:)ied og dØdsåraage:r må søges i flere forhold. 

Officererne foretog ikke det decideret farlige arbejde ombord, og al

ligevel havde gruppen dan højeste dødelighed. Dette hzaoiger utvivlsomt 

sammen med, at officerernes typiske alder var meget hØjere end de andre 

tre gruppers (ae kapitel XI)J alene at deme grund må officereme for

ventes at have haft an høljare dødarate. - Ydermere forrettede office

rerne ikke deea nødtørft på dan. ganske vist udsatte, men til gengæld 

!Jniejni~e galion. Om dagen baeyttede de det ikke overskyllede galle

ri agte ude (32), og om natten havde de "NattePØdse", som i høj grad 

må have fremmet overføraelea. .at smitsomme sygdomme fra den ene officer 

til dan anden (33) • - Og aidat man ikke mindst havde de gjort den lan
ge rejse frem og tilbage mange gange; mange flere gange end fx drenge 

og oplobere (ae kapitel II). 

Dette sidste forhold betød dels, at de yngste ombord var de mest 

uerfarne (mange drenge må have VBEret på deres første togt overhovedet, 

nAr dø befandt sig i netop danne mandskabsgruppe) og dermed specielt 

udsatte tor ulJ"kker. 'l)pillk i så henseende er et exempel, hvor en op

lobar faldt overbord "tra Store Bram Raae hvor band var oppe for at 

hielpe Seilmagcan aom Røpareede paa Bram Seillet"; den voxne mand 

derimod faldt ikke ned, da skibet k:rangede (.34). - Omvendt havde de æl

dre og· overordnede gang pl gang varet udsatte for togternes strabadser: 

vinteratormøejlåds i den nordligste Atlant, kalmebæltet et par måneder 

aanC"e, i det barske vestmvindsbl!llte om vinteren kun et par måneder 
senere, darnæat' atte mod ækvator osv. Disse voldsomme klimaforandrin

ge, hvor isvinter og ækvatorhede vaxlede med ktm et kvart års inter

val, kombheedea ydeligee med sundhedsfarlig kost i lange perioder 

- den omstående spisetaxt akal nok nærmere opfattes som et ideal end 

som en beskrivelse af' de virkeligt forekonmende tilstande, som tit var 

meget dårligere end øpiaetarten giver udseende ar. Hertil kom hyppige 

angreb ar mangeløygdoJllJll8 og farlige smitsomme sygdomme, f'oruden et 

voldsomt ty'sisk alid far de manige. 

Det ar intet under, at ogaå andre forfattere 1.lllderstreger betydnin

gen at den almene øundhedøtilatand ved rejsens påbegyndelse som basal 

for dØdsratan lUlderTejø - og netop som en sa-lig udsat gruppe nævner 
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_" ___ pift= i~ . att I 
.Pborcftcr ff al f piife5 pall be ~ongclig Qci-roye

rede i)anffe· Afiatiffe Compagnies e;rior. 
·f®~~®'f-·+$~i-~··~M®+-•+®-!f®+-*-!~®+-:·t<f>-i~*~~i-~-+$·!E·~·-+$-!i-~·~-3:-*·+$~r-ct-1·· 

· ~i"t irt ~unb .Oart::~rob f)btr rolanb Ugentlig. 
t; t-"'"/ @t ~unl:t stiob baglig, naar bet er Jtiob~Dag, [)brr ro?anb. 
~ . C!t balb ~unb ~lrtf Daglig, naar brt ffal fpifc~, buer rolani:'. 

....-.- ~'I ~t~unb ~mør {)\)tt ro?anb Ugrntlig-. 
ioe, '.:tre cllrr ~ire {)ftc for l>Utt 9J?anD for ~eufen rftcr brn .Ouan:: 

. ti tæt fom nt~b gibr~. . , . . 
~n .ffanl)r af 10 illlutffes .0ll tlltr manb td Drtffc for l)bCt ro?anb 

. bagligen, noat bt erc fomne t brn ~pattift ~et. 
~n [)alb 9Jluti?r5 ~rænbt::uiin baglig for [)brr ~erfon, naar bt briffe 

roanb, nttn . f aa længe be briffcr ~U, gi~~6 rtJ meere enb en 
fitrtnbed 9J?utfft. 

<!n ro?utff en @i)iffe for bbrt ~etf on Ugtntlig. . . 
~i ~unD e~ibfter b»tr f)ag i Q3r~b at f~1ai,~ .for ~olf~t. 

ro?tb ®t:t)n, ~rter og \Stof fif tUtr faa 51ff ff al focf>ofbts rftet 
,opµer~.Oo"tbtn~ tUtt e·fib~::maabcts@lotbefinbrnb~. 

~et)::~aab~manl5, ~onftabtl, Eifibmanb, Stor, ~outekrr, .Q\)Qt1 
ttt•W?t(ter, og bt 1 fom fpiftr .boi ~outele_~rtn1 befommrt b~h.~~ 
anbtn ma~nøn af "'"I æanb I Q3r(:th~ebun, ESmet I \!bblrr~, 
jtiOb I ~(t • . . 

.Og naar nog~n na. tr, 6tfomm~t battb ingtn manf on, mrn~ ba gi\)t~ 
m?ab og 1'r1ffe tftet ~ftb~~~aabet5 t>tDrt. 

Ubi ~at>ottth ftal føif ti efttt ID'lenage os._ ~iUigbeb efur .Opper -Do~ 
~ebtn~ rUet 0f1bØ11MaabttG ®otbrftn1'rnbt. 

'l)aa ~orfdt?ntng~ 'l>labf ernt, fPal ~olfettc nl]bt tilber! !~ ~orftiftnin~ ; 
font ftal ftee be ferO't 14 ~agt tre gL1ngt om Ugrn ; 1'rn ;tre tie 
Uge toe gange ; o~ ba ftben <!rn gang om Ugen, f aa ftal oq~ 
f aå bt es uge føre~ 'a ~anb og tilbotlig f otpflcgc5. ._ 

.!tiebcnba~n btn 2'Ø B~~tl- .l'~~f,7-
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nys hj emvandte SØ1111111d . (35). 
Sar vi på dan almindelige udvikling gemem den undersøgte hundredårs

periode, raldæ det 1 Øjnene, at f'ra 17.3Q..40erne til 1770erne og 1792-
1807 faldt dan 8UDllll&riake dØdskvotient fra 9% til 7% (se side 120). Sand

synligvis må de relatiTt lave tal for de to sene perioder forklares ved, 

at man af'tarhåndan f'ik eå megen erfaring i proviantering og opbevaring 

ar madvaræ og drikkevand og 1 sygdomsbehandling, at sundbedsforholdene 
på skibene derved baclradea noget. Når dødsraten på de. fem togter af'ter 

1814 derimod fremviste hele 10% dØde, synes dette ikke umiddelbart for

klarligt; specielt ikke da kun aet af' disse skibe anløb Batavia, som 

regnedes for yderst baf'Bll'lgt med malaria, tyfus og dysenteri, og som 

normalt havde laæwet mange menneskeliv ved tidligere anløb. Et s:irken

de ved kompagniets sidste rem ldnaskiba var imidlertid, at tre af' dem 

anløb Manila på udrejsen (se bilag B), og at disse mistede forholdsvis 

mange f'olk i canton og på vejen hjem; måske på grmid ar &y'gdom erhver

vet på Filippinerne. I hvert fald havde netop disse . tre skibe en sumna

risk dødelighed på ikke mindre end 12%, mEdena de to, som ikke besøgte 

Manil.a, lå på prmciø de normale 7%. 

Til slut lam. dØ<l•f'aldene opdeles efter, hvor på rejserne de .fandt 

sted. 

Det var mit indtr,yk attC" gennemgangen ar sk:ibsprotokollerne, at sej

ladsen i det nordlige Atlanterhav og Kattegat var specielt præget af 

hårdt vejr og ral.ativ høj ulykkaaf'rekvana; netop disse :farvande passe

redes jo 1 v:lnteratormmea tid på vejei ud. Omvendt prs!gedes turen . .fra 

Sundastradet og videre gennem de østasiatiske farvande ar mange døds

fald rorårsagede at øndom blandt beøtni~erne. 
Jeg har derfor 'ftlgt at dele togterne op i fire delatraimingar: 

1) de nordlige ~a.rvande tra Kronborg til 09 capverdiake Øer (.36), 

2) strækningen rra De capverdiake Øer til Sundastræiet, 3) passagen 

fra dette atræd'e til Qmton og 4) liggetiden på Wampoo rhed. Alle 

dødataldene rra de tmdara,Sgte f'ire perioder er fordelte på disse del

atrlåminger. ' 
De absolutte tal er imidlertid ikke umiddelbart sammenlignelige. Det 

har der.for varet nØdvendigt at 1tandardis•e med hensyn til to dimensi

oner. For det første befandt akibene sig på etaperne i forskellige .tids

rum: i Kattegat og Nordatlanten i 2 måneder på udturen og 1t måned p! 

hjemturm, rejam mell• De capverdiske Øer og Sundastradet varede 4 
måneder 1 begge r.tningC", rra SUndaøtrtøiet til canton og omvendt brug

te man 1 måned, og i Cmlton li skibene 4 måneder (ae kapitel V). For 

det andet refererer de abaolutte tal til populationer ar helt forskel-
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lige •tørreløesordener. 'l'alangiveløern• i de foranstående tabeller er 
derfor alle henførte til an standard på 1.000 mand i .365 døgn. - Samma

riake dØd11rater, llOm d• otte præsenteres ukritisk i litteraturen, kan 

tun 88Dllllllllignea, hTi• de refererer til samme tidsrum og populationøøtø. 
relae. 

Tallane 1 tabellerne bekrætter til tulde antagelseme. 

Nordatlanten var det aneate øtreek, hvor ul,ykker forårsagede flere 

dfddatald md .,-gdom. Dette var edda altid tilfældet på turen ud, der 

som nævnt pragedea at hårdt vintervejr på denne etape. På vejen hjem 

fra Capverdeøarn• var der relativt færre l.icy'kkesdødsfald, da flere dø
de som tølge at mangelqgdomme og andre sygdomme erhvervede undervejs, 

da man otte mdgik de nordligste farvande, og da det oven i købet var 

sommer og godt vejr (ae bilag B). 

Medana man ~ · i Canton, var dødøraten relativt lav. Dette øqldtes 

givet, at mn hlr havde de bedste prøvianteringømu.ligheder på hele tog

tet, at 1111n kmm• motionere, og at man boede i land ved bankesalen el

lc- i .taktoriet og ikke \Ulder de fortvivlede uhygiejniske forhold sammen 

stuvede ombord. Til gmgald plagedes mandskaberne at smitte fra .land i 

form at venerilke llJ'ldo•• og tyfus, og de kamped.e stadig med efterveer
ne tra de 1J1gd011111e, de havde pådraget sig i Sundastrælet og ved Batavia. 

Netop på grund at apidciake sygdomme var langt den farligste del

strækning &t7kket mell• Sundastreidet og Qmton. På dette nåedes de hØ

j este djddsrater OTWrhovedet. 

Ollvendt var den lange passage frem og tilbage mellem Sundastræ:let og 
De capverdiake Øer den utarllgøte på hele turen. Htfr var dØdsraten al

tid dm laveste onrhovedets også lavere md i Canton. Forklaringen på 

dette umiddelbart avCT&skende forhold må vare, at mandskaberne på net

op denne øtråning mten ingen havne an.lØb eller blot anløb Kapstaden 

eller St. Helena, 110111 'ftr aygdomsf'rie og friske. Dette resultat passer .. :. 

tint luunen medt at det ikke som allliindel:igvis antaget var mangelsygdom-

mene, der var llTatarllga, men derimod de smitsomme sygdomme. 

Gennem alle de fire mdarøøgte tidsrum var dødeligheden som oftest 

lavest på hjemtur•e. Dette nr hØjat sandsynligt en følge ar, at df6-

den på udturme havde taget på forskud blandt de svage besætningsmed

lemmer. !h tilsvarende af'tekt kendes fra forholdene i land i Danmark på 

8&Dllle tid (37). ~· udokumenterede påstand om, at dødeligheden 
al\id V1l1" hØjast.pl hjemturme, forekommer herefter temmelig uforstå

elig (38). 
Generelt udsiger tabellame• tal, at m9imø dødsraten for liggetiden 

i Kina var ret kon.tant, . 'f'OXede dØ<iebyppigheden for udrejserne, samti

dig med at den faldt .tor hJemrejaernea vedkommende. Udturenes Øgede 
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dødsrisiko hidrørte hovedsagelig fra strækningen Sundastræ:let-ca.nton og 

i mindre grad fra rejsen mellem De capverdiske Øer og stræiet. Hjemtu
renes mindskede dØdahyppigheder var derimod nogenlunde jævnt fordelte på 

de tre delatrækn.inger. 

For udturenes vedkommande må dan voldsomt Øgede mortalitet mellem 

Sundastraa:iet og Kina ak;yldea da hyppigere anløb at Batavia og andre 

sundhedsi'arlige pladser, hvor der skulle handles. Hvad hjemturenes mind

skede dødelighed sqldtaø er smrt at sige. 

I.Ad oa til slut kaste et blik på tallene efter 181~, fordelte på de 

fire dalstrækninger ar togterne. 
Som vi allerede ved, var dødeligheden h.Øj i denne periode, blandt an

det i krat't at en apecielt hØj dødelighed under opholdet på Wampoo rhed. 

Men aom tallene i de foregående tabeller viser, adskilte den senere pe

riode aig mast arkant fr-«. de tre tidligere ved at haxe en meget høj dø

delighed på at:rMmingan mellem Canton og Smdastrædet, i sardeleshed på 

vejen hjem. Ogel videre hjem fra Sundastrælet til De capverdiske Øer var 

øygdomaf'orvoldte dødsfald hyppigere end i nogen anden periode. 

Da skibillagerne næppe var blevet dårligere end rør til at behandle 

toraf'aldende 1171d0Jlllle, lemma forklaringen på den høje dødelighed som 

f'Ølg• at llfgdom tank•• rx at va-e en ærlig ondartet d;ysenteriart, som 

mn pådrog 8ig i Mani.la. Ex:empelvis var 4 ud at 6 sygdomsdiagnosticere

de dØdef'ald forvoldte at d;yaenteri på nFred.erik den Sjattens rejse 1833-

1834 - af'tar at skibet havde besøgt danne by på udturen. Hertil kom kun 

4 dØde, hvis dødbringende sygdom ikke specificeredes (39). 

Hvis Vi vil slutte dette kapitel, øom vi begyndte det, kan vi se på 

dødelighedens udvikl 1ng på kinaskibene fra 17.30erne og hrmdrede år frem. 

I diagrammet ned8ii.ror er tallene udregnede for atandardpopulationen på 

1.000 mnd i .365'. døgn - og darfor umiddelbart sammenlignelige: 
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Kun på aet eneste at de undersøgte 56 togter var der slet ingen af 

betøtningømedlemmlll"ne, som døde undervejs. Det drejer sig om "Kron

Prindam" 1802-03. Det må dog tilskrives en tilfældighed, at det blev 

dette skib, aom vendte hjem med hele besætningen i live. Det kunne i 

og tor sig lige så godt have varet et ar de andre skibe med meget få dø

de - som fx "Da.nnemarck" 1794-95, hvor kun een døde på grund af sygdom. 

Baærkelsesvardigt nok omtaler da heller ingen af de to bevarede dagbø
ger fra "Kron-Prindaan"a togt dette forhold (superkargo Bentleys og ne

gotievolontør Dorns). 

Men bortset fra ganske .tå togter som disse var det naturligt, at ha
j arne fulgte skibene tæt;. 

Dm toreg!ende udradninga tal vedrørende dødeligheden på Asiatisk 

Kompagnia ldnasldbe kræver et meningsfyldt sammenligningsgrundlag, for 

at vi kan vurd.•e di••• tal. 
I dagens Denprk er dØdelighedai .f'or mand mellem 15 og 49 år 2%e (40). 

I KØbanhavn alene er den på 3~o tor dan tilsvarende gruppe (41). Og i 

et sundhedsf'arligt milJØ aom fx kloakarbejdernes er den på 18%0 (42). 
Tallene rra vort eget samfund er blot mente som baggrundsorientering. 

Et egentligt øumenligninglgrUJldlag for Asiatisk Kompagni må naturligvis 

hm:itea 1 deta egen lf&lltid - tor så vidt det overhovedet er muligt at 

.tinde de ønskede tal. 

For batollmingm 1 Dmmark mellem 1735 og 1801 lå den summariske døds-- ---
kvotient på cirka 3~, heri indregnet begge køn samt sp?.S'.ibøm og oldin

ge (4.3). I Sverige var da llUJIUll&riake dØdspromille ganske den samme (44). 

Mere interessant er det imidlertid at se på køns- og aldersspecifikke 

dødsrater, da akibabeatningerne jo næsten kun bestod ar unge llldl.lld i de

res bed.ate alder (se kapitel XI). Da demograferne imidlertid interesse

rer sig ulige mere tor f'Ød•elshyppigheder, er det kun lykkedes mig at 

tinde eet sæt tal, aom direkte kan sammenlignes med kompagniets dødelig

hed. 

Hans Christian Johanøm:i har beregnet de aldersspecifikke dØdshyppig

heder ror nønd rra 26 danske landsogne mellem folketmlingerne i 17et7 

og 1801 (45). På grUndlag at hans tal kan dØdsraten for sognenes nand 

mellem 18 og 47 1r beregnes til 7,9%oJ for drenge i alderen 13-17 år 

var den på bare 3,($ •• 
Også for befolkningen 1 Sverige kan man beregne køns- og aldersbe

tingede dødarater. 1751-1800 var dan for llPlld mellem 15 og 49 år 1Z,8:L,; 

dette totaltal dsekker over udøving som fx 13,8% i 1770erne og 10,9%o 1 

1790erne (46). 
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!hd•lic kan nømie8, at man med udgang8pmkt i Aksel Iassens op~a

ninger kan beregne dØdøratm tor 20 til 49årige llØlld og kvinder lD'lder 

eet til 13%o 1 Århus stitt 11.U• 1778 og 1797 (kvinder havde dengang 

lam m ubetydeligt lavare dfddørate and DØl'Jd) (47). 
Som det 888 at bilag D, Tar dØdeligheden på ldnaskibene mellem 44 og 

S7%o i genn•snit 1 hane 1732-52, 1770-79, 1792-1807; altså 4-7 gange 

højere and tor vozne nmid i land på .. samme tid. Selv mellem De capverdi
øke Øer og Sundastrmet, hvor der dØde færrest overhovedet, lå dØdsra

ten på mell• 33 og 37%.. Pl det mest usunde stykke ar rejserne mellem 

Smldaøtrmet og Kina var dØdelighed.111 helt oppe på 66-120%0 , hvilket 

var 5-15 gange højere md i land. 
Etter 1814 faldt dlfdelighedm i land, medens dm steg meget lcraft.i&t 

på tidana kinaf'arve. Forskellen blev derfor endnu meget grellere i 

dmne periode. 

Et andet relfJftDt aamma:il1gningagrundlag tor de danske skibes døde

lighed er dØdelighedm ombord på andre landes kinasldbe. 

For det snnake ostindiske kompagnis :første oktrojer 17.31-66 er tor

holdane relatirl godt be:qøte i Koninclcc.- wrk. Heri anføres, at på de 

26 togter, der lMbandlea, døde 392 mand ud ar .3.215, hvilket giver 8D 

dødarate på 12, 19% (.48). For h111e etter 1766 er det ikke llUligt at tå 
•m uwl•d bil4 &T hll.aotillatåndet och d8iøfallan ombord i de svaiska 

oirtindieakeppen• {49) • . 

~ anf'Ørv den llUJlmrillke d,Sdølighed på 86 franske kompagniski

be, llOll sejlede til Indien eller Ilna mellem 1735 og 1742, som V!Erande 

11,38%. Forledt at de mal.111de baretninger om skibe, hvor størsted.elan 

at be.tninge:rne Ollkolll, tortastar han dog øit eget resultat (og Olus 

idantiake) og gmttv 1 stedet fejlagtigt på, at d.Ødeligheden generelt 
har ligget på 15-2~ ( 50). 

' . 
Samle tute ø,-and under tØddarne som KC11inckx har imidlertid J. R. 

BriuJn, aom på grundlag at torelØb:lge EDB~Ørseler på det store data

materiale i Leiden angiver dØdøraterne for det nederlandske kompagnis 
sejladser til Bata'Yia (tidligere har Røessingh preeøenteret helt tilsva

rende ta1){51)s 

173<>-40 11! 1740-50 
1750-60 
1760-70 11 % 
1770-75 23 % 

Det "n>ldaomt høje tal tor årme 1770-75 tilskriver begge forfattere 

det forhold, at man preøaede op til 300 mand ombord på hvert skib for 

at :få dækket behovet tor tolk i Batarta (52). 



&idelig har jeg aelT. i London gennemgået ankelte af' skibsjournalerne 

fra det mgel..U Ea.t India Colllpan,' {ae sideSt?o). I fire af' disse tindes 

mandalcabaliater, på grundlag ar hvilke man kan udregne dØdsrater. Da de 

tagelske ld.nukibe - lige aoa de IT8nake - var noganlunde samme tid un

derveja aom de danlk• (•• kapitel X), kan vi direkte sammenligne de 

llllmllriake dØdskfttienter (S.3): 

"C2l•aterfi•ld" 
"CVea• 

"Dor•tllhir•" 
"Doraetshire" 

1758-59 6% 
1792-93 7% 
1800-01 5% 
1803-04 5% 

~ diaae tin ar r9JJ1W9mtative for de mange mgelske kinatogter, 

var d.• tmgelab ~•lighed på aamm• eller en lille smule lavere niv•u 
IGd dm daske. 

lll tredie llUlighed tor aammligning f 1"911lbydar de få andre danske øk:i

be, tor hvilJce Yi Ted noeet om dØdellghedm ombord. -
SYmd Erlk Greal-Pederaan har behandlet torholdane for besætningerne 

på tn reatke dan.ab slaveskibe, øom 17n-89 sejlede til Guineak;ystan og 

de:rtra videre til Veatindian.. På disse skibe var dan summariske dØds
hJppighed 1lcke mindre cd .3~ og det var endda fraregnet slaverne (54). 

lhder f'redskriam, som etterf'ulgte Den amerikanske Frihedskrig, be

øndte Vestindisk Bandelaaelakab at besejle Indien i et forfarlgeligt håb 

om at lemme tjme penge dh (55). 

For to ar aelalrabeta skibe ar der bevaret tilstrmck:eligt materiale 
til c --enl1gn1ng ll9d Asiatisk Kompagnis dødelighed. Det drejer sig 
om "Belllrioh Garl" p1 222 kommercelæster, som i 1783 sejlede til Tran

kebar og Bqalen aed m belll!ltning på 75 mnd {56). Efter en utroli.IIt 
m1~kJcet rejae, h'YOI' man blandt andet lå an må.ned i kalmebæltet i uli

delig hede, koll lkibet etter ni måned.ar til Kapstaden .30. november 1783. 
Men side aeptaaber hawe det meste ar beøtningan været hårdt angrebet 

d sJtørbag, da bide 'ftlld og ad var næsten opbrugt allerede på dat tids
punkt. Reøultatet ftr da også, at "alle Folk er saa. syg og udmattet, at 

de som .ll'luar f'alde om paa J)lek]cet" {57). I tiden mellem 19. oktober og 
30. nov•bar dØde ikke mindre end 18 mand af' skØrbugen, og på hospita

let 1 Kapatadm dØde mchm 4 {58). På vejm vidare til Indien dØde in

gc. Den anøum'iake dØdarate p1 udturen &lan.• var altså helt oppe på 

29%; på atreekningen f'ra De capverdiske Øer til Trankebar var den 299%0 
pro anno - en atreeiming, hvor Asiatisk Koupagnia baæøtninger hawe gan

n•mitlige dødsratar på lam .37%- i 1'770ern• og omkring århl.Bldredald.t
tetc 

Det andet akib f':ra Veatindiak Handelsselskab var 11st. 'lhomas", hvor

fra adskillige spe111dende kilder ar bevarede. Dette skib havde 1783-85 
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an mindst lige så langsommelig og kaotisk rejse til Indien som "Hein• 

rich C&rl". Man måtte opgive at finde Madeira, darfor fik man ingen tor

triskn:l:ng, og alle blev aA h!rdt angrebne at skørbug, at man vad ankom

sten til Taf'f elbqai måtte alqde nØdskud og have fremmede folk ombord 

ror overhOTedet at kolllle til an.kars. Skibet sejlede videre fra Afrika 
9. januar 1784 ud i Det indiske Ocean med Trankebar som bestemmelses

sted. Men efter torgmna at han søgt at rå landkending af' Cqlon måt
te kaptajn Lodbarg d• 15. •j beslællnmet meddele skibsrådet "denne 

Erlraordinaire Va.dheld 11 , at han ikke vidste, om skibet befandt sig 

øst eller vest for Indieal l!hdelig stødte man dog på Nicobarerne og 

nåede derfra Frederikønagore i Bingalen. Herfra sejlede "st. '.lhomas" 

attc- hjemf darme gang udea helt så wldsaa dramatik (S9). 

Ud at ea beaøtzdng på ialt 73 mand (60) dØde 8 på grund at skØrbug 
1 A.tlantm. På turea dØd• ialt 12 mand, hwraf' 1 faldt overbord, og 1 

blw lil.ået ihJel at • necttaldmd• blok (61 ). SUmmariøk var dødsraten 

på udture 17%1 på atr8*ning111 rra C&pvardeøerne til Indien var den 

114%o pro anno. 
Fra dm danake flåde " ror årene efter 1795 bevaret an lang række 

akibslægejoumalar, hvor ud at kan treakkes oplysninger om dødelighed.en 

på krigaald.bene (62). 

Dan norske læge Øirind Larsen. har bearbejdet skibslægejournalerne 

tra fregatten "Freya", som sejlede til Vestindien 1795-98 og 1798-99. 
For de to togter angiTV han døfdsrateme til henholdsvis 64 og 35%o 

pro anno; det sidste tal v dog galt, idet en kontrolregning vi.ser, at 

tallet i stedet lllall ~• 55~ (63). I tørste række var dødsårsagerne 

man- og t.arm&ygdomme og i DØl9te rmkke febersygdomme; kvæatelser for

årsagede lam 2 og 4% ar 4-defaldane ( 64). 
T:t.lnarende ruir jeg U'bejdet med fregatten niris"s togt til Seram

pore 1799-1800 . (11• 11ide f~3). Men lmdC' dette arbejde viste det sig, at. 

opqminge:rne i .skibalagca aygejournal ikke ar pålidelige med hensyn 

til antallet ar d.Ødstald ombord. Dette spørgsmål har Larsen Øjensynlig 

ikke veret o~kaoll på. 
I "Iria•• 911ejournal tindes ganske vist en "Verseichniss ttber dia 

Geatorbtmen°; mm denne• indglende beskriwlse om.fatter kun de~sygdoms
forl.Øb, aom lægen havde hatt under behandling. Gennemgår man i stedet 

justitaprotokollen tra llUD• togt, f'indar man heri blandt meget andet 

omtalt 9 auktionstorretninger etter afd.Øde med søhanlig kortrattet an

giTelae at dødsårsagerne. Mm heller ikke dis11e oplysninger ar fuldstæn

dige, thi hcfr mangler em at de i skibs.lægejournalen iømte døde: pree

øtm harr N&udrup, etter hvem der åbenbart ikke afholdtes nogen aukti

on. FØrst nid at gå til skibets kommandoprotokol !inder man det korrek
te taI 10 på de dj!Jde 1 111 dhldt "Liste aver de DØde" (65) • 



Asiatisk Kompagnis fregat "Disco", konstrueret 
af fabrikmester Henrik Gerner 1777· ~ com
mercdæster. I forski~t ses bl. a. rum til tømmer
mandeIL~ varegods, proviantrum, sej!køje og ka
belgat. I lasten kister med te og porcdlæn, silke
tøjsballer, kanonkugler. Model i skala 1 :48 byg
get af Erik Werge. [Skrogets længde ro6 cm]. 

(Etter SØhiatoriak Billedbog} 
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1718 overtog Asiatisk: Kompagni 
"Dlsco" fra orlogsf l.ådm, hvor
på det sejlede .3 kinatogter og 
derpå 3 indietogter. Røturlad'
ningen på dets tørste togt be
stod tidstypisk af' 7.065 kister 
the, toruden m del poreelan og 
nanld.natorrer 88.Jllt lidt sago, 
snørerott1nger, galangarod og 
rabarber. Vardien heraf var 
1.080.000 rigsdaler. 

S.lT tallet 10 ml naturl1g'lis tages som et minimum. Men med "Iris"s 

belllØtning på 305 imid bet.,'der dette i hvert fald en dødelighed på tog

teta 495 dØgn p! 24%. pro anno. 1 mand faldt overbord fra riggen, medens 

9 dØde på grund ar qgdom, heraf' mindst 3 som rølge af' smitsom syge, hvor

imod ingen død• af' 11&11gela;ygdomme (66) • . 
Fra de andre orlogsskibe, llOJll var i Indien, er ikke bevaret skibslæ-

-gejoumaler. Men hovedsagelig Ted hjælp af kaptajnemes hjemsendte bre

n kan Ti alligevel tå et godt indtryk at forholdene ombord på. "Nelle

bladet" (kaptajn Jesper Reichardt) og "Bornholm" (kaptajn Gerhard Sie

vars) (67). 

Dm 1. december 1751 afsejlede de to fregatter som beskyttelsesskibe 

rar an konwj til .T.rankebar. Mm selv om mn forfriskede både på Tene
rif'a og Kap det gode Håb, dØde der på de to skibe ialt 41 soldater på 

vajen til Dldim - forudan aindst 21 søfolk. I betragtning af' at der må 
vare atsejlet Ollkring 450 mand ombord på fregatterne, var tabene på ud-
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Trgning af "-ali11n•fio:11n·n. Sic:n . 27. okt. 1 778. 

(Efter Klem (1954: 

rejse ikke så voldso•e. Man på hjemvejen gik det rent galt. Efter at 

.,_.e ankommet til Saldaz:iha Bqm nord for Taf'telba1'en (se kort side .Y4) 

rapportarade• dar hj• fra "Nellebladet", at man ved ankomsten til bug

ten dm 4. februar 1753 Jam harie 6 :taske mand ombord. Ved afsejlingen 

tra Dlna.rk ha'Vde mn hatt 231, og af' disse var ved brevets afsendelse 
kun de 112 ltmmd• endnu! Hvad dm nøjagtige årsag til dødsfaldene var 

næmea ikke axplicits mm det er helt klart ar lcontexten, at man har væ

ret angrebet at m aitaom qgdom i Det indiske Ocean (68). Indtil man 

nåede Jr.ap på ftjtn hj-.d, var altså OTer halvdelen af "Nellebladet"s 

beamtning ~. og ~elighedm havde 'VS"et på ikke mindre end .425%o pro 

anno. På det skætmenangre togt som helhed kmder vi ikke dØdsraten; 

men h'f'i.• dv dtdd• tx 1.30 mand, indm man nå.ede Danmark i juli 1754, var 

dØdst'rekvmam på hele togtet .355%ø pro armo. 

I &IUIJllCll.gning ud andre danske oceangående skibe lå Dansk Asiatisk 

Compe.gniea ld.natarerea d,'6delighed lavt. Slaveskibene havde på forhånd 

alle odds 1ao4 aig, idet de lJ. lsnge ved den højst usunde Guineak;yst. 

Men også •Heinrich Carl" og "st. '.lhomas", som begge sejlede ad præcis 
samme rute som ~øldbane, led meget store tab ar menneskeliv; først 
og fremmest på grand af' manglende kendskab til denne specielle sejlads. 

Det ar således karakteristisk, at mangelsygdomme som dødsårsag næsten 

ikke forekom på Asiatisk Kompagnis skibe. 

H9lld angår tl.ådtnø skibe, er billedet temmelig flimrende. På "Iris"s 

togt til Bangalen var dødeligheden betydeligt lavere end på kinaskibene; 
på "Frøya"s togter til Vestindien, som var af nogenltmde samme varighed 

som kinatogterne, var den cirka som Asiatisk Kompagnis dødelighed; men 

på "Nellebladet" var dm 6-8 gange højere - ja, endog hØjere end på 

vestindisk Handelaaelakaba skibe. 

I forhold til betolkningen hj1111111a var overdødeligheden pi.\ kinaskibe-
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ne tydelig: 1792-18C17 haTda de vome søfolk omkring 5 gange så hØ.j, 

men drenge og oplobere næsten 10 gange så hØj dødelighed som deres 

jævnaldrende hj e1111ne. 
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KAPITEL XIII 

SYGELIGHED. 

Som aagt er det på grund at •terialesituationen vanskeligt at be4s• 

sygellghedan på .biatiak lompqnis ølc:lbe. 

HoTed.Jd.ldm. til de Jdnatarendeø sygelighed ville have varet obermeøtre

nes journaler, hrls di••• haYde u::t.øteret i dag. Indholdet ar foreskrevet 

1 han• inøtrux (1): 

§9: 8 0nlr de S1ge holdR :band HD rigtig Journal og det Daglig, hvor
til han• •• igi9Dllemdrqet og torse:lglet Bog fra Collpagniet er aed
giTaD 1 hrlltm band tegnn- de SJ'ges Naf'ne, Sy'gdomme som og de til d• 
forbrugte Medicaamtw. ••• Band skal hver Morgan gin Capitainan og 
Preeaten ... t Skibs Aasistmtan Etterretning og Oplysning om de Syges 
Antall, Nafne og Ollatamdigheder paa det at dem kand skee dend fomød
ne Anstalt til de SJges bedste.n 

Helt tilsvaraide lægejournaler og dagøedler kandes fra flåden, som be

skrevet 1 øØkrigsartiklerneø bestemmelser om obarmesteren. Lange passager 

(blandt andre den ovenstående) er verbalt overensstemmende (2). Også ober
meater HUbners lægejournal fra Vestindisk Handelsselskabs skib nst. '.lho

mas" var ar denne t,pe. 

Dan næmte beretning hnr aorgm om antallet ar qge 11ed mere aflagde 

ob8l"lleøteren game 1 torm at • dagøeddel (.3); men at disse lapper er 

heller ingen bevarede. 

JIJnd•llc må Ti give atkald pl at tå et indblik 1 lægernes arbejde og 

s,nellgheden orabord Ted hjealp at generaltorøulingaprotokollarne. I 1782 

foreslog kompagniets beatlmdig• kommission ellers an pengepraDie pl 200 

riglldaler hvert Ar til dan oberaeater, soa havde haf't færrest døde (4). 

Dette må ..,... blevet approberet at generaltorøml1ngen, thi i december 

1784 Tedtog dan åt give praaien til obermeatar Monsore, der på "Kronprin
sen" III 1783-84 baYd• hatt 6 dfdd• (5). I de følgende år ses der derimod 

ikk:e at .,... uddelt nogm pnmte, selv oa der så sent aom i 1792-konven
tionana §93 tales oa prmli•r tor obermestrenes virke i almindelighed. 

Pl. trOd• at at disse pr.U.-e kilder tra og opqaningeme om akibslæ

gernea virke batl.agel.1gvi• ikke er bøarede ror .biatisk Kompagnis ved

koømende, lam vi all.igevel tå et indblik 1 sygelighede ombord. Pl hvert 

skib rørte sldbøaa•i•t.ntea daglig en akib!protok:ol, hvori han noterede 
f ormdringerne 1 beholdningerne oabord, tørst og fremmest hvad angik 

teralmmd og prorlant. Dl.obermesterm bestyrede og havde ansvar tor ø.it 

specielle 1nventar1a, l!IOll foruden at instrumenter og medikamenter (6) be-
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stod at "~ekaaat", var det vigtigt ror akibaaaaiatanten hele tiden at 

have nøje rede på, hvor myge at de ombordwrende, der på grund at syg

dom var på s;rgekoat hoa lægen (7). Derfor er benørlminger af typen "Hav

de 7 Syge• otte torekommmde i skibsprotokollerne, som tor os idag er an 
pri.mrlr kilde. 

!!!!!!, patienterne rejlede, var derimod skibaassistantan lige meget, og 

dette noterede han sig da hel.ler ikke. Skibøprotokollen f'ungerede imid

lertid som brevkopiboc ombord, og da officielle henvendelser mellem de 
overordnede på skibet foregik skrif'tligt, findes der i protokollerne en 

del breve tra obermeøter til kaptajn. I disse anbefalede obermesteren ty

pisk kaptajnen at indkøbe beøt8Dlta tødevarer på næste f orf'riskningspladø, 

oe otte oprid•ed• ban øom begrundelse tor sit underdanige ønske sundheds

tilstanden ombord. På danne måde kan 'Yi rå ankelte glimt af da sygdomme, 

&Oll forekom på økibene. Specielt godt er vi underrettede om de sygdomme, 

som aedtørte døden (•• kapitel XII). 
Der er ialt btmU'et 121 bind skibaprotok:oller, som dækker 109 kinatog

ter (8). 
Det var imidlertid ajsaldant, sldbaaasistenten hver eneste dag indtørte 

antallet at syge i ald.bsprotokollen. Vel sagtens fordi netop han har fået 

obermeaterens dagaedler. I enkelte af skibsprotokolleme fra omkring år
hundredsld.ttet CL" angivelserne ar dagens ivge dog så hyppige, at man med 

god sikkerhed lam udregne ugegemuasni t. 

Jeg har valgt h&r at præsentere snelighedan på "Christian~!vn"s togt 

180o--02, hvor antallet at an• kandes tor mindst 6o1 ud ar f'arten.s 614 

døgn (9). Elplicit er 9T1etallet ganske vist kun anført tor 393 døgn; men 

det, er t,'del:igt, at mder dan tørste skibsassistant indførtes lam syge

tallet, når dette 'ftr torllkelllgt tra det senest nævnte. Da an rrr skiba

•••istent overtog protokoltjlfrelam etter sin forgangers død 1 juli 1801, 

llkrev han derimod. troligt dag etter dag: "Havde rorige Dags sne". 
•CJlri1tianahavn" havde nd atøejlingen fra Danmark en beøtning på 1.38 

mand (10), hvoraf. ikte mindre end 27 dØde undervejs frem og tilbage {25 

at qgdom) (11). Danne summariske dødelighed på 19% var næsten tre gange 

hfdjere end normalt tor periode 1792-1807. 
Skønt der ikke nØdTimdigvia ar ligefrem proportionalitet mellem antal

lce af an• og dØde på et togt, kan vi nok regne med, at qgeligheden 
pl "Chriatianllhavn• forstået som antallet at folk på ønekost har varet 
højere end normalt - aelT om det må bemarkea, at ikke mindre sid 14 mand 

døele mell• 30. jul.i og 26. august 1801 aaø. t1'1ge at en epidemisk sygdom, 

h'Yia tørste otter var de mamte skibøassistent Poulsen. 

Denne epid-1 attegner sig ganske tydeligt i omstående diagram efter 

ankomsten til Batavia, hvor op til 34 mand i gennemsnit lå syge i k:Øjer
ne hver dag øoa tølga at malaria. 
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Mm medes vi nole 1lcke bØr tage disse absolutte tal fra "Cbriatians

ha"ID. • llOll helt tn>iske, var s,ygedagenea relative torde11re over tid 1 sto

re træk lig dm, vi tinder på andre k1natogter gennem hele det 18. århund

rede. 
Allerede dm tørste uge var der i gcmansni t 4 qge om dagen. Dette til 

trods tor at læges instrux krævede (12): 

§2: "Saa ønart Ober Mesteren kommer Cllllbord (=på l(Øbenhams rhed), skal 
J:aad etter1ee at icke nogm erbebæfted med nogen Sygdom, iær saadan 
80ll kunde wre at Smitsom art, tinder hand nogen melder hand det tor 
Qapitainen, ·paa det band kand lade aaadan Ean 1 Land bringe." · 

Dette var ikke tomme ord. Der ses tlere e.xempler på, at allerede hyre

de tolk er blevet •eøndt i Land ror Smitsom Sygdom" og ikke kommet med 

skibet (13). 
Man alligevel hawe dar ~et 3-5 qge hver dag, aideii mandskabet over-

hovedet kom ombord på •Cbristianllham•. Og dette m.ini.Dnmlaniveau (som gan

tindea på næsten alle andre ald.be) kom •n aldrig ned under på rejsen. il-



mentilstandm i datidens danske bafollming har åbenbart varet sådan, at 

Dl8J1 ikke kunne samle godt hundrede søfolk, uden at makring 3 deraf var 
alvorligt s;yge (14). Specielt i de år, hYor det har knebet med at skaf

fe tilat:neklceligt lllUldøkab, har obermesteran dog næppe frasorteret andre 

end d•, som var direkte tarllga at have med ombord. 
På udrejse sejlede "Chriatianshavn" lige som flere andre skibe direk

te tra De capverdiake Øer til Sandaatredet, hrtlkat i dette til.fælde be
tød 133 dØgn i rwa •øl udm tortriaJming. Den medbragte proviant var an.

ten saltet, tørret eller røget og derfor ~· .fattig på C-Yitamin; hvil
ket b~d, at mandskaberne atod i tara for at blive angrebne af skørbug 
(15). 

Fl'tv 82 d!dgn toraslog kaptajn stage ski.berådet at give mandskabet an 
pot Øl daglig tor at •toreb,ygge• størbogen, som da havde tag i en del af 

d• - blu.dt andet fordi tortrilkningan i Porto Prqo havde været dårlig, 
specielt drikt991Uldet (16). 44 dflJgn amere foreslog doktor Bierman rådet 
at lade tolbme tå en 11Soblcm" (-dram) daglig til at blande 1 deres vand. 
Dette tiløtadedes ~ ald.bsrådet, da øllet nu var csluppet op, mm havde 
Vist sig at have m ga'ftll.ig virlming på helbredstilstanden, selv om "nu 
andMl SygdOllllle begynde at indfinde sig af et andet Slags og tillige .far

ligere" (17). Det 011.talte torlølb genfindes tydeligt 1 diagrammet. 
Sall næmt - og aom forudset at sldbsrådet - kom de virkelig alvorlige 

qgdom8JJrobl•er tørst Yed opankringen på Batavias rhed 1 august. 1!h fjer
dedel at beatningm 't'V arbejdøudygtig sen tølge af malariaangreb, og su

perkargo Pedar Lassen randt, at klimaet på stedet var øå usundt, "at Ski

bets Mandskab og Of'ticerer ar• udsat tor, etter enhver Indbyggers Formee
ning at vilde uddøe, om det (-opholdet) skulle vare i 6 Maaneder {18). Ik
ke underligt at obermeøterm dm 26. juli måtte melde udsolgt i en del at 

sine medikamenter~·Folkmea nmkkede konstitution 1 forbindelse med det 

U\'11nte tropeklima· med dets mange am.ittekim var an hØjest uheldig og far

lig kombination. 
På vejen videre til C'Amton havde man stadig mange syge. Og ved ankom

stm her til beaørkede doktor.i, at han endnu havde mange patimtar, "og 

de tleate ~ ~dom11ene er• at llllitsom Art, ondartet Feber (=ll&laria) og 

Blodgang (=d7senteri) 11 (19). 

I C&nton bedredes situation• dog hurtigt og nærkbart; mm endnu 111&

sten to måneder efter ankomsten berettede kaptajnen i et brev hjam til di
rektørerne: "Vi ha'9'9 mdlau 14ten Syge, ·hvoraf nogle med dm Batavianske 
Sygdom (=-la.ri&) og kan ikke ret ko•e de igian, da De han tabt deres 
bedste Ira!tter pu. Bata"f'1.a" (20). Man klln ikke tmdres over kaptajn Sta

ges erklarede pesa1.111ae, aen heller ikke over at de ikke viste sig at 

vare berettiget& Antallet at an• faldt jæmt helt ned til 2 ved afaej-
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llngen 1 tebruar 1802. Mulige årsager til dette fald nævnes side ll.'i. 
På vejen hjam lå ønetallet konstant lavt. Dette må forklares ved, 

at at de svagelige Ollbord var 25 dØde allerede på udrejsen og under op
holdet på Yampoo rhed. - Netop dea:f'or er "Christianshavn"s fordeling af 

øndomødagm.e på hJ•tur& lidt atypisk, idet besætningerne ellers mod 
slutningen ~ togtern• otte var svækkede og darf'or blev angrebne at skør
bag J i&fllll" i tørste oktrojperiode, men også sanere. Hvis det preesenterede 
diagram skulle han 'Va'et helt VJ>isk, skulle der i de sidste 4-5 uger at

ter have varet m stigning 1 antallet ar syge; fx op til et niveau på 

11ell8111 S og 10 mand. 

Iort etter skibets hjemkomst f'orlØd det i preesm, at togtet havde væ

ret "hØiat maadellgt"• Kompagniets direktion rykkede dar:f'or ud med et de
menti, hvori den anførte, •at Compagniet har A.arsag til at vare veltil

.treds med SU111ea (=•Chriatianaba"YD"•) Reise; ktms beklager den (=direk

tionm}, at Skibet Cbristianaha'VD, C&pitain stage, formedelst Skibets An
løb at Batarta, paa Oireisan har havt endeel Døde" (21 ) • 

Til en ~ering at s,.gelighedm ombord på Asiatisk Kompagnis ld.naski

be kan Y1 ~enllpe mecl torholdme f'orskellige andre steder. 

Soa lmtnt1 
i kapital llI er forholdene ~ tlådms skibe ærlig godt be-

\ . 

qsta, og det er lå heldigt, at em at de bevarede skibslægejournaler net

op stuller f'ra tragatten "lri•"• togt som konvojskib for de partikulare 
"Marianna", "Johanna• og "Hvide Øm" til Indien og hjem igen i årene 1799-

1800 (22). - Ingm at de and.re journaler tra Øivind Larsens fortegnelse 

er direkte aammHgnelice a9d Asiatisk Kcmpagnis forhold. 

Selv om •I.ris• sejlede til Indien, havde togtet dog visse treiic fælles 

aad kompagniet• Jdnatartar: Kronborg paøa&"edes dm 11. juni 1799, og et

ter opankringer på Madeira og Kap ankom kmvojan til Bengalen i januar 

1800. Dan 3. art. sejlede an atter hjemm, og ankerpladserne var nu Kap, 

st. Helena og Iforge1 man havde Kronborg om styrbord 18. oktober 1800. Bi
de ud og hj• var turm gået nord om Ji}]gland (23). Ialt havde man altså 

'faret hj811111ef'ra i 494 døgn. 
"Iris" ha'Yde en be..t.ning på 305 mand, hvoraf' 3 ~er og 194 matroser 

(24). I oberchirurg w. v. Ottos "Syge Joumal" kan man se, hvem der var 

syge, hvad de tejled.e, hYOrdan da blev behandlede, og hvor larige de var 

aygemeldte (25). 
Ialt behandlede lægerne ombord 315 sygdomstilfælde, som fordelte sig 

som tølgar på grupperne I (mve- og tarmsygdomme), II (luftvejs- og fe

bersygdODlllle), III (lmaøtelaer), IV (hud- og kønssygdomme), V (mangelsyg

domme) og VI (andre qgdomme) (26): 
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Til amaenligning med tallene fra "Iris" gengives hlr nedenfor Øivind 

I.araens tilavarmde re&IQJ.tater tor tregatten "Freya", som i 1795-97 og 
igm 1798-99 sejlede til Veatindim (27): 
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Fælles tor alle de tre ovmståmde diagrammer er, at mave- og tarm
&l)"gdomMllle var de helt dominerende plager ombord; de udgjorde omkring 
halvdelm at alle sygdomatil1'1!1111.de. Næst i rækken kom luftvejs- og teber

aygdomme (II) og hud- og kØnaqgdomma (IV). Derimod var sygdomme tra ka
tegoriarne lmaatelaer (III) og mangalaygdanme (V) altid relativt sjældne. 

Hvor Tidt d.-me tordellng snrdomskategorierne imellem svarer til for
hold.ane på Dansk 'Asiatisk Compagniea skibe, læn vi ikke vide. Men med de 

ø;rgdomatorvoldte dødatald 1n aante (se kapitel XII) kan det ikke undre, 
at de amitaomm• mave- og tarmqgdomme dominerede, og at mangelsygdommene 

Jam var at rillge betydning. SandS)'llligvis har sygdommenes relative forde
ling på ldnask:ibane ikke wret meget f'orøkellig fra dan, som hh er skit

seret tor tlådca øld.be på langf'art til tropiske have. 
Ydclige:re et grundlag for komparation frembyder forholdene på Vest

.indisk Handeløøelakaba •st. 'lbomaa", der _. omtalt på side!-*,( Blandt 
dette skibs 73 be.tn.ing•edlelllller forekom if'Ølge obermester Httbners of'

ticielle joumal 95 qgdomatiltaalde, hvoraf' 58 er diagnosticerede. thder 

opholdene på lap dat gode Håb og 1 Bengalen rørte Httbner ikke s:in syge-



145 

journal (28). Fordeles de 58 kendte sygdomstillælde efter Øivind Lar

sens sex kategorier, råes følgende diagram: 
' 

Jo'l. 

lo~ 

0 

r r IR i w 

Bortset tra de extremt mange slqdrbugsanf'ald i gruppe V er også denne 

fordeling nogailunde dai aamma som tor "Freya" og "Iris" - selv om den 

er mare usikker som fflflga at de udiagnosticerede sygdomstillælde. 

Et - ivn.as jeg - nok så relevant udtryk tor sygdomsf'rekvanseme på ski

bme er: hvor mange der var syge 1 gennemsnit hvert dØgn, og hvor mange 

aygadaga hver mand følgelig havde. 

Pl grmidlag af opqminger i da ovamævnte ld.lder er f Ølgende tal ud

regnede: 

"Cllristianaham" 
gnstl. antal iqge per 100 mand per døgn 

20 ønedøgn per mand per år 
"Iris" 

gnatl. antal syge per 100 mand per døgn 

14 qgadøgn per mand per år 

"P'r"1'&" 

udtur: 7 
Canton: 7 
hjemtur:2 

udtur: 4 
Indien: 3 
hjemtur:4 

1795-97: gnstl. antal 81ie per 100 mand per døgn 2 
6 qgedØgn per mand per år 
1798-99: gnstl. antal syge per 100 mand per døgn 4 
16 qgedØgn per mand per år 

"st. 'lhomas" 
gnstl. antal syge per 100 mand per dØgn 

34 sygedøgn par mand per år 

udtur: 14 
hjemtur:2 

Ved dmne BU1111aistilling ml vi huske på, at Asiatisk Kompagnis "Chri
stianahavn "s togt 180o-o2 næppe var helt eypisk, men havde en højere syg-



domatrekYala and kompagniets kinafarere i almindelighed. Det går derfor 

nok an at mane, at sammenligningen ovenfor viser, at kompagniets skibe 

ikke havde tlare syge aid tlådE11s; men at Vestindisk Handelsselskabs skib 

til gengæld havde omkring dobbelt så hØj qgelighed som Asiatisk Kompag

nis. 
Jeg har ikke tun.dat litteratur, som beskæf'tiger sig seriøst med syg

domafrekvense.rne på andre nationers kompagniers skibe i det 18. og tid

lige 19. århundrede. 

I Jet dan~k-asi:1tiske ( ·~m1pa~11 is ~kih ~ t "hristi ;1 11sha ' 11 
.\kvarel af T. E. l.01111i11Jt. 1Xo5. Fr('dcr1k-.hnq! . 

(Efter Linvald (194.2 )) 
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KAPITEL XIV 

KONTINUITET 
VEDRØRENDE MANDSKABER. 

Vi har i kapitel II aet, hvordan kontinuiteten var den aller væsent

ligste talctor, når man TI.lle torklar• døn taktraste og sikre gamemf'Ø

relse af ld.natogtC'lle. Vi så, hvordan den ubrudte v:l.deraf Ørelse gjaldt 

både materiel, nartga~r.- og TI.den. 
Også når talen. ar Oll 8Ulldhed•tilstanden på skibene, spillede kon

tinui tetm blandt tolkme Ollbord 111 vigtig rolle - ·om md den i danne 

sammmhemg bøde en uønsket ef'tekt. 

Soa Dlll!lmt var tolk, som rør havde '981ret på langtart til søs, mest 

ud:atte tor Slidom og dØd. Deres konstitution var tørst og f're1D11est 
rftlllk:ket at dm uaande og maf'ormige kost, at de voldsomme klimaforan

dring_. og at tid.11gm-e udståede qgdouangreb specielt i troperne og 

Øste. Hertil lma et vold90llt t,'øisk slid, som gjorde brok eller dår
lig rn til de hyppigst torelmmllmde årsager til at blin slettet ar 
sØmroul.lm"ingma hondrulle (1). 

Preaci• h'9Ur mnc• togt.- hTill" ar kompagniets msatte har sejlet, 

kan udtbadee Ted hjaalp at dets rullebØger; men det ville .kræve m U.Øko

DOllliat ator arbejdaindøatø. Mm-• udbytte af sin møje får m.an Ted at se 

på de 2'9 parøOAer tra ~ma •Øho'ftdrulle, som er næmte aidelo"f• 

Jt di••• har 93 •troam-. drse og oplobæe sejlet mere end 1 kina

togts hflljeøte antal var nltjeat. matrosers 7, gennesnittet lå på 

3,0 togter. tbl!!EOttioarerne tra hoTedrul.lm sejlede op til 8 kinatog
tar, genn--1.t for gruppe var 3,9 (2). Hvis også dem med lam em ki

natart inddrace,, koaar gmneunittme ned på henholdørls 2 og 3 tog
ter. Bertil koa at muge desuden havde deltaget i kompagniets indief'art. 

Med h•llJ'll til kontinuitetm ftr otticæagruppm meget uegal. Hos 

pre111tC"lle ftr der tradition rar, at man kun sejlede en enkelt tur og 

ikke vi.deres d.-tte gjaldt lige tra døn tørste til den sidste skibsp:reeøt, 

aom tor rest. '9U' Poul Martin *ller på "<llristianahavn" 1819-.21 (3). 
Anderlede• forholdt det sig med de 65 oberaeatra, som tog sig at 81'1-

domatareb;ncelac og -bekzmpelsm på de 130 ld.naraj sar. Kun 5 af dan 
sejlede blot "t togt. Et ømmarillk genneunit siger, at de har sejlet 

prmoia 2 ture hvars mm hT1.• T1. includerer de togter, på hvilke de hav
de tjmt 80lll mderaeatre, og d•, de havde sejlet i indie.f'artan, ser 



1732-52. 
1752-72 
1'n2-92 
1792-<11 
1814-33 

3,1 togt i g91Jlemsnit 
4,8 
4,2 
4, 1 
2,0 

Kaptajner og str7z:aønd sejlede som omtalt i kapitel II knap 4 togter 

i gmn•mrl:tr indtil 1752; men i de næste firs år lå niv•uet fast på 7f 
rejae. Disse tal gælder dog lam de togter, hvor de pågældende tjente aom 

nartcatørar. Deaudm havde langt de .fleste tidligere sejlet som drenge, 

oplobere, bartermaatre, konstabler eller lignende (5). Vi må derfor an

tage, at navigatørerne har tilbagelagt måske 10 togter i gannemanit til 

In.dien eller Kina, inden de lagde op. 

Det rlaar sig netop også ( sa aide fZ'iJ, at officererne til stadighed 

havde den højeste d~arate at alle grupper ombord (i danne sammenhamg 

har de fåtallige prater med dares lave dØdellghed næai. ingen .,.t). 
DarnaBt talgte matroa8r' og underofficerer, og lavest dødelighed havde 

i h"Nl" meste d de undersfdgte perioder drenge og oplobere. 
Negotiefolkane vil jag ikke behandle, da de ikke hørte til skibenes 

egentlige bellØtninger. De 78 superkargoer sejlede i gennemsnit næsten 3 

tlJl"e til Kina i derme høje charge. Til Indien havde de ar gode grunde 

aldrig faret; man almindeligvis havde de gjort nogle rejser som negotie

assistmt, inde de blev superkargoer (6). I årene mellem 1772 og 1792 
udgik dog lam ganske rå handelsfolk med skibene, da kompagniet i denne 

periode havde et tast faktor1 i Canton med overliggende bemanding (7). 

Til sammenligning kan antøres, at superkargoerne hos det svenske ost

indiske kompagni i gennemsnit gjorde 2t togt (8). De svenske kaptajner 

derimod sejlede nøjagtig lige så hyppigt som deres danske kolleger (se 
kapitel II). 

Hovedindtr;rkk:et at mandskaberne og deres sundhedstorhold ombord er, 

at nok var d.- mange gengangere tra togt til togt, mm. at der også 
faldt unge .rra aom f'øflge at erhvervede sygdomme. Kontinuiteten blandt 

Sllldme har dels bety'det en akkumulation af erf'arhlg på alle niveauer, 

dels medf"ørt .,, t;raisk svækkelse at folkene. Dan immunisering, de even

tuelt har erhvervet overfor ankelte sygdoD1De, har wret dyrekøbt - og 

ikke omfattet dy'scteri og ty:rua, som hørte til de varste og mest ud

bredte plager. 
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KAPITEL XV 

SAMMENFATNING. 

Til alut Yil jag gerne prøve at samle trådene fra dan foregående 

behandling at den dan.ak• ld.naf'art. 

Flere gange ar nøglebegreberne kontinuitet og erfaring blevet ind

dragne. Der var dog ikke alene tale om opbygning og videregivelse ar 
kandskab inden.for Asiatisk Kompqni aelv. Allerede da dan direkte dan

ske ldnafart etableredes i 1730, hvilede dan på et bredt fælleseuro~ 

iak ertaringagrandl.ag, der dels formidledes gennem forskellige former 

f'or litteratur, dels viderebragtes helt kcnkret i form af indkaldte 

uperter - på ganske aamme mide som da Ostindisk Kompagni påbegyndte 

sejladsen til Indiwi godt hundrede år tør. 
Dette almeneje at vidm, øoa hovedsagelig angik naturforholdene på 

verdenahaveø, betød, at de forskellige nardvesteuropeaiske handelskom

pagniers kinask:l.be tulgte nogenl:m1de samme ruter på samme årstider -

med ._. sejl.hastigheder til følge. 

De anvendte skibe var store, og det qnes som om de svenske og dan

ske var de aller ~ret• 1 det meste af 1700tallet. Med hensyn til be

mandingsratioen var der større llU.l.1.gheder tor variation fra kompagni 

til kompagni. I d8Dlle hwiseende ha'Yde de danske kinaskibe relativt sto

re be82Øt.ninger, i..- i tørste oktrojperiode. Dette sk;yldtes de mange 

opvartende dl"qe, akrivwe, tl"OllJ>ettere og præster, som 1 løbet af' de 

næste oktrojperioder næ1t111 helt forsvandt f'ra skibene. Matrosernes an

tal var det derimod Y&Dskeligm:e at reducere, da danne dan største mand

akabag:ru:ppe var uomgamgellg nØdvendig. 

Langt de tl••t• at matroserne kom fra Sjælland og Norge, eller de ud
låntes af tlådms hverV'ede mandskab. Besætningerne var meget unge, mm 
alllgeYel dØde næaten hver tiende undervejs, og endnu flere blev alvor

ligt qge. Med datidens alen var dette dog et tint resultat for ocaangå

sde slcibatart. 

Dansk Asiatisk Compagniea sejlads mellan KØbenhavn og C&nton 1.Dlder

gik ikke store forandringer i de hundrede år, farten opret.holdtes. I 

en aammentattmd• karakteristik vil jeg dar:f'or modsat andre forfattere 

atarkt tremhære dm regelllØl8s1ghed og sikkerhed, hvormed togterne at
vikledea. UregelDøløsigheder forekom fortrinsvis på vejan fra Helsingør 

ud i Atlanten; var skibene tørst kommet herud, forløb deres rejser som 

regel glat. 

""-.....-..., .-.,. 
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Kun 5 at de 130 togter mdte med forlis. over Atlanten., Det indiske 

Ocean og Det s;ydldneai1ke Hav sejlede man frem og tilbage ad ganske be

stemte ruter, alt etter om man på vejen ud skulle hente sølv i Spanien, 

handle i T.rankebar, Batavia eller Manila aller blot skulle direkte til 

Canton tor at hente theen. 
I.alt var skibene 18-19 måneder væk hjenmef'ra, fordelte på 7-8 måne

dva udtur, 4-5 måneder 1 Canton og 6-7 måneders hjemtur. Kun de enkel

te skibe, aom blev nødt til at OYervintr• inden ankomsten til Kina, 

faldt ikke ind 1 d111D• taste rytme, aom var betinget at naturforholdaie 

med de halvårligt skittende monsmier. EftC" 1798 sejlede enkelte skibe 

imidlertid ad øatpasugm udm om Filippinerne og omgi.k: på denne måde 

nordveatllonsunen på udrejam. 

Periodma starkrige spillede en ikke u\lellantlig rolle ror ld.nafarter

ne, idet handelllkonjunkturerne tilaagde, at man under Syvårskrigen lod 

en del ald.be anløbe C&di• på udrejsen for at hente sølv; wider Den ame

rikanske .Frihedskrig blev der af'9!18tn:lngsmuligheder ror europæiske Tarer 

i Trankebar, og mange kinatarere sejlede derfor ad danne indirekte rute; 

de forJ17ed• krige omkring århundredskiftet fik ingen betydning for sejl

rutarne. 

Derimod ha"f'de alle krigllle indf''.cydelse pl antallet ar udsendte skibe. 

tilder de fleste ftl' Dan•rk-lorge neutral og profiterede heraf ved at 

uda111de aå. -.nge økibe som overhovedet muligt; men 1807-14 lå kompagni

et helt 1 dftle. rørat flere år efter freden kom man i gang igen, man 

nåede aldrig ti.lnlrmelsearla tidligere tiders storhed. 

Til gengæld voxede atter 1797 meget la~somt en partikulæt- dansk ki

natart op. Demle 8)"11•• at .,... blevet drevet efter mere Økonomiske prin
cipper snd kompagniets: hurtigere sejladsar med relativt færre mand. 

Hovedresultatet at dan f'oreliggaide widersøgelse er en forkastelse ar 
den hidtidige optatteløe at Jdnatogtarne som yderst dramatiske og liTs

farllge. Dldd•ligheda 'ftr ganske vist noget hfdjere end hjemme, men om d• 

ci.Jlering at dm·111e beaastning etter den andai var der ingenlunde tale. 
Ej heller sejlede man atsted på må og f'å td. på oceanerne. Tvært imod var 

dat dominermele treek ved ld.nafartm dm uforanderlighed og sikkerhed., 

hvormed akibme gennmtørte deres øejladsv, Nøgleord i forklaringen ar 
rage1DØ!8aighedan er ertaring og kontinuitet - tørst og fremmest med hen

syn til naturf'orhold, navigationshjælpemidler, skibe og mandskaber, som 

ikke undergik Wlllllltlige torandringer i lØ'bat ar hundredårsperioden. 
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N 0 T E R • 

Hvor en kilde kun nævnes ved et nummer, stammer denne fra Asiatisk Kom

pagnis eget arkiv. Som fx note 10 h'r nedenfor. - Alle andre referencer 

skulle være benævnte. 

FORORD 

1 Dette synspunkt er accepteret af min vejleder Ole Feldbæk. Jfr ex
amensbekendtgørelsen (nr. 3o9 af 14. juni 1972) §1 3 stk. J. 

I. INDLEDNING 

1 Beskrivelsen af dansk asienhandel bygger, hvor intet andet er' nævnt, 
på de gangse behandlinger heraf: Vore gamle tropekolonier, Glamann 
(1949), Rasch og Sveistrup, Feldh-ek (1969) og Deunt~er. 

2 KjØbaihavns Diplomatarium 3 (Kbh., 1 frl?) nr.235. 

3 Det er sandsynligvis dette skib, 'lbaarup fejlagtigt anfører som sej
lende til Kina i 1684 (p.31}. 

4 Ostindisk Kompagnis arkiv 12J2d: nr.L..3 §24. Se ogs~ 1232c: nr.44 §§2 
og 8, hvor direktionen bemærker, at "det er os kæi-t at de (=rådet i 
Trankebar) Farten til China Continuerer". 

5 ibidem 1232c: nr.44 §8. 

6 Larsen (1912). Jfr Feldbæks (1969) karakteristik af Larsens data 
(p.248). Opll'sningeme om fragtfarten har ikke kunnet verificeres, 
da kilderne - hel"W'lder de ovenna31.rn.tel - er utilgÆngelige på grund 
af skrØbelig stand. 

7 r.er9vre p.7-13. 

8 Herom fx Glama.nn (1953} p.264-266. 
9 Kildegnmdlaget er ganske r19t flydende. Trykte er Wigandts og Huus

manns beretninger; men herudover findes to af den hidtidige forsk
ning upåagtede kilder: J. R. Schuma.chers fornemt illustrerede skibs~ 
journal i Rigsarkivets specialsamling af skibsjournaler samt afskrif 
ten ar en anden ar skibets journaler, som findes i niottske samling" 

10 28: 25.06.17.32. 
11 17.32-oktrojens fortale og §4. 
12 Forordning om den ostindiske handel ••• 16.06.1797 §§3, 6 og 39. 
1.3 1!h gruppering strikte etter lælenderår, som præsenteret af Glamann 

{1949) p • .360, giver ikke et fornuftigt billede a.f udviklingen, da 
årssld.tterne lå midt i atsejllngssæsonerne. Glamanns kurve er alt 
for voldsomt svingende; tx er kalenderårene 1734, 1735, 174.3, 1746 
og 1768 helt uden kinafarere efter hans opgørelsesmetode. Jfr bi
lag B. 



II. MATERI.ALIDVERSIGT 

1 Cedergreen Bech p.2.3o-2J4. 

2 struve p.132. 

3 Rasch {1967) p.63f. 
4 Rasch og SYaistrup p.214. 

5 ibidem p.215r. 
6 Deantzar p.1.3-29. 

noter: si.de 8-18 

7 Klem {1941) p.86; Klem {1943) p.98; Kle.m (1970) p.169. 

8 Lehmann p.154 

9 Velschov {1972) p.134. 
10 ibidem p.133f. 

11 SkoT p.89. 
12 ibidem p.89. 
1.3 I visse henseender ar Dermignys fremstilling lagt for stort an. Se 

en detaljeret kritik side 3~f 

14 Se rx 1772-konvantionens fortale. 

15 Se fx 1798-konventionens forreste sider. 

16 933: 28.o.3.1775. 
17 Instruction for ••• Skibs-Assistent ••• §15. 

18 94o: 26.04.1779. 
19 Mannevillette {177.3) p.3. 

20 de Vries p.362-369. 
21 Juel-Hansen (1944) p.1.3-23; SØhistorisk billedbog nr.1o7. 

22 Boxer (1963) p.88. 

23 Se rx 894: 22.02.1751. 

25 Lous p.5-7. 

26 Se rx 993: o9.o6.1826 og 14.04.1827. 

27 Se Parkinson (1937) p.24o. 
28 Om overleveringen af arkivalierne: se Bt"o-J~rgensen og nasch p.1-8. 

Se også Ludv:lgsen, som 1835-37 (?) gmnemgik arkivet inden afleve- · 
ringm, og som na'!'mer, at der da var "Exemplarer af ,Tournaler og Hm 
delsbØger .rra alle Skibenes Reiser" (p.118). ~.'ie ogs:l. 1-6. 

29 Glamann (1963) p.149f. 

30 Hh citeret etter 1o.39. 
31 1794-instrux §85; jfr søkrigsartiklerne § §352 og 711. 

32 H'1- citeret efter Fengers instrux af 20.12.1754; nogonlunde tilsva
rende påbØdes i 1794-instruxens §~2 og 18. Mere generelle retnings
llnim- findes i 1732- og 1752-skibsart.iklernes §39 og 1794-udga
vena II.afd. §§8 og 9 og VI.afd. §1. Tilsvarende krævedes i Ordre 
og Instruction tor Assistenterne ••• flst-Incliske Comp.s Skibe ••• 
II.afd. §3 og III.atd. §3. 

33 Juel-Hans91'l (1943) p.24 • 

.34 1041. 



noter: side 18-21". 

35 Jfr sØkrigsartiklerne §354 og liandels- or; 3Øfartsmuseets :°i.rbog 1956 
p.162f. 

36 Se søkrigsartiklerne §358. 

37 Hanningsen (1967) R•168-175• 

38 Se fx 930: 14.10.1773. 

39 Bro-Jørgensen og Rasch p.79-88 nr.996-1115. NB: ogs~ nr.1163 og 116l 
er skibsjournaler fra det i 1769 grurrlstødte "Printz Friderick af 
Dannemare" I - og altså ikke negotieprotokoller, hvoriblandt de er 
anbragte. 

40 se rettelsesblad. 

41 Ydermere skulle der ifØlge Velschows (1967) kildeliste findes en ex
tra skibsjournal fra "Kongen af Dannemark" III 1732-83 i Marinens 
Bibliotek. Denne kan imidlertid ikke findes af personalet d~r; men 
det gør heller ikke så meget, da vi jo har skibsjourn9.l 1o75 fra 
samme togt. 

42 Instruction for ••• Skibs-Assistent ••• §1. Jfr også skibsartiklerne 
fra 1794 II.ard. §7; tilsvarende i artiklerne fra 1732 og 1752 §5,3. 

43 1778-konvention kap.III §16. Jfr Rasch og ::'veistrup p.92r. 

44 I det gamle ostindiske kompagni har praxis åbenbart v::a-et en anden. 
1232c: nr.34 og 12J2d: nr.59 er trykte exemplarer af instruxen, hvor 
på kaptajnerne Fl.oron (?) og '!has. har :;voret at ville overholde be
stemmelserne i 17o3. 

45 174: o4.o4.1758. 
46 188: 16.12.176o. 

47 188: o1.o2.177o. 

48 Et axempel blandt utallige er 963: 04.oJ.1787. 

49 Bibliotheca Danica 2 sp.1o53. Da inetruxen ikke er katalogiseret 
hverken alfabetisk eller systematisk af biblioteket, er det dog no
get ar et ktmststylcke at finde frem til rlen ! 

50 Det kongelige Biblioteks katalog gætter fejlagtigt pt, at t.rykke/1ret 
er 1789. 

51 972: o2.o6.1796. 

52 97ø: 29.03.1794. 

53 970: 28.05.1795. 

54 Feld 't:øic ( 19'77) • 

55 Se fx 984&~ 1J.o7.18o3 og 992: 27.06.1823. 

56 987a: 01.09.1804. 

57 Sigmond p.367. 

58 Om identifikationen af Dorn: se side 9): 
59 Om de engelske skibsjournaler: se vi<lere pii. side ?o. 
60 Jfr Gl.amann (1949) p.360 note 1, som ud fra andre kriterjer vurde-

rer netop 793b hØjt. 

61 Feldblek (1978) tabel 1 og 2. 

62 Deuntzar p.106 og 115. 

63 Jeg skrev til Suid-Af'rikaanse Biblioteek i r'.ape Town; men da der ik
ke findes trykte lister over anlfbende eller passerende skibe, har 
man derfra ladet brevet gå videre til :~taatsargief i samme by. Iler 
har man på grund af om.fanget af den nr·idvendiee arbe.idsinclsats ikke 



noter: side 26-32 

Ti.llet efterspore danske kinaskibe, selv om det er muligt at uddra
ge et kontrol.materiale fra oplysningerne i "Hegister of Ships' Ar
rivals and Departures" 1795ff; ogsri for .;rene 1732-94 er der for
skellige muligheder i det afrikanske arkivmateriale. - Alt ifølge 
brev af 30.05.1978 fra dir. Schoeman. 

64 Arnaiz passim. 

65 1: p.55-59; 3: p.13-16; 4: p.6-8; 5a: p.287f. For årene efter 1814 
synes registraturerne ikke ajourførte. 

III. SKIBE 

1 Chapman pl. I-VII. 
2 I :rækkefølge stammer oplysningerne fra Klem (1968) p.33; 1o25: folie 

O; Klem (1954) p.92; protokolpapirer 1769 nr.136; protokolpapirer 
1712 nr.81; protokolpapirer 1775 nr.331. - Desuden kan man finde 
konstruktionStegninger med mål på endnu flere af kompagniets skibe 
i.følge rx Cllristmsen (1974) p. 71 note Jo. 

3 ED egentlig oversigt findes ikke, og jeg har derfor måttet hente 
op'.cy"sningar mange forskellige steder fra; for 5 skibes vedkommende 
fra Larsen (1912). 

4 Se tx diskussionen om små contra store skibe i Forskjællige Grunde • • 

5 Kort beskrevet i Lahmann p.13-16; for "Disco"s vedkommende findes er. 
gnmdig gennemgang i Klem (1954) p.83-105. 

6 1163 og 1164 passim. 

7 Rasch og Sveistrup p.2o6f. Om sjettedelsmoderationen: se Møller 
(1974b). 

8 Forskjællige Grunde • • • p.42. 
9 Se fx 1732-oktroj §1.3. 

10 Målebrevøtaxten: øe Møller (1974b) p.25. Om prisen på søpas: se for· 
ordningm at 10.08.1821 §4, hvoraf det fremgår, at denne pris har 
varet gældside sandsynligvis siden 1747. 

11 Til bunds i problemet kan man måske komme ved hjælp af regnskaber 
enten tra kompagniet eller fra den pasudstedende myndighed Kommerce
kollegiet. - Ph anden mulighed er, at Anders Monrad MØller ville væ 
re i stand til ud fra de bevarede konstruktionstegninger at udregne 
et skibs drægtighed. 

12 Det er aålMes en grov fejl, når Rasm og Sveistrup postulerer side 
2o7, at "de største ••• kunde naa op til 400 Konunerce1æster 11 • I pe
rioden 1772-92, som de . behandler, udsendtes ikke mindre end 16 kina· 
togter med skibe på mellem 400 og 502 L."eSter ! 

13 Se også Admiralitets- og Generalkommissariatskolløeiets tilsvarende 
vurdering i 1781 (pakke 50 nr.81: kongelig resolution af 2J.04.17s1 : 

14 Se rx Klem (1954) p.128f', der fortæller om kompagniets vanskelighe
der med at slippe at med det udtjente "Disco 11 • Jfr også Parkinson 
(19.37) p.133. 

15 Rees p.93; Parkinson (1937) p.134; Deuntzer p.15. 

16 Haach og Sveistrup p.211; Garde 4 p.561f. 

17 Forskjæl.llge Grunde ••• p.55. 



noter: side 32-/"'"CJ 

18 Deuntzer p.20. 

19 Principielle drøftelser må væra fc.;rt fx i direktionen; lllen om dis
se i så fald er at genfinde 1 kilderne, har jeg ik.Kl3 undersøgt. 
Spredte b811Prkninger forekommer dog l direktørerne Ankers og Dur1tz-

2 
felts indllm i Forskjællige Grunde ••• 

0 +l.1 :se rettels~iAJfu(. 
22 Dermigny 1 p.2o2-2o7. 

23 van Driel p.26; Nilsson p.145. 

24 Kjellberg p.168t og 177-184. I behandlingen af de sven3ke skibe i 
det hele taget bygger jeg på hans opzysninger. 

25 Tilsvarende tal gives af Faldtrek {19&?) p.267; Møller {197L"b) p.25. 
De 5.200 pund ses tx i Forskj;ellige Grunde ••• p.14. 

26 Chapman pl.IV: 2,38 tons (=2.418 I:g); .Jedeur-Palmgren p.13 og 16: 
2.430 kg; HOgberg p.23o: 2.448 kg. 

28 Parkinson (1937} p.129r. 
29 Morse 1 p.247 og 275. 

30 Morse 3 p.37o og 4 p.123. 

31 Morse 1 p.261r. 

32 Dermigny 1 p.2o4 note 1. 

33 Dermigny 1 p.2o5 note 5; Rasch og Sveistrup p.2o6f. 

34. Beregnede på grundlag at Morse 5 p.171. 

35 Parkinson (19.37} p.164-169; Dermigny 1 p.2o2-2o7. 

rv. SEJLRUTER 

1 Se fx Bolling, som tydeligvis har et nederlandsk forh~. Om dan fæl· 
les europsiske erfaring: se fx Henningsans indlErlning til udgaven a1 
Cortemttnde, il'l!!t1t" p.17f. 

2 Velschows (1972} fremstilling bliver darfor uforst..;elig, nii.r han byi 
ter om på sommer- og vintermonsun (p. 1 J/..,). · 

.3 965: 26.o.3.1778. Se også generelt ~,ji vind Larsen {1968) p.37f. 

4 Se også Nørregaard ( 1975). 
5 Hh citeret efter 187: Fangers instrux af 20.12.1754. - Som vist i 

kapitel II vedblev disse bestemmelser a.t g:-r>lde også i anden og tre
die oktrojperiode. - Nogenlunde ligelydende forholdsordrer havde 
været gældende for Ostindisk Kompagnis skibes udrejser tU Indien, 
blot mÅ.tte disse ikke sejle syd om England (se Orfire oe Instruction ~ 
hvoreffter Skipperne ••• §§1 og 2). Flere passager i denne skipper
instrux er verbalt overensstemmende med rtet hollandske kompagnis. 

6 IØt.pitlet om sejlruteme bygger blandt andet pf.t oplysninr,erne i bil~ 
B, som giver et indtryk af ruter og anløb. Til dP.tte bilag henvises 
hermed ean gang for alle. - Perioden 1772-92 er undersøgt af 'rim 
Velschov, og i hans speciale gennemgnes tyve:'•rets ruter i dete.ljer. 
Det hensigtsnreøsige i en s~dan approach kan ietidlertid diskt.tteres i 
almindelighed, da overblikket sløres af de mange enkeltheder; og 
med mine mange skibe i s-xrdeleshed ville denne rr";c-ser1t..ationsform 
~ge alle rammer. · 

7 Koninckx p.12.3-129. 
8 Sigmond p.364-.366; M8rzer Br11yns og Jchilder p.486 • .Tfr flolling p.6. 

9 32: 26.01.1757. 
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noter: side 41-46 

10 32: 14.11.176o. 

11 Koninokx p.129-131. At anløbet af Ga.diz sk11lle v ::ire noget specielt 
svensk (Koninak:x p.146r), er ukorrekt. Ogsi~ enr,l:fl'irl".!rne havde i pe
rioder sejlet via Cadiz som n:wnt af Chaudhuri p.166. - Furber (1941:: 
p.128 har ikke ret i, at Dansk Asiatisk Gompa.gnie aldrig hentede 
sølv i Spanien, men nok i at man i 1787 iger. overveJooe muligheden. 

12 188: oontinuation til kaptajn Hieltes .instrux 16.12. 17Go. 

13 951: 21.05.1782; 1o76: passim; 14: o4.o5.1785. 

14 1oo4: 14.05.1744. 

15 Responsum fra tidligere indie- og kinak:.aptajn, nu equipagemester 
Jesper With til Admiralitetet 04.04.1781 (i Admiralitets- og Gene
ralkommissariatskollegiets arkiv: pakke 50 nr.77). Jfr også 932: 
2o.o2.1775; 933: 19.04.1775. 

16 942: 20.10.1779. 

17 Min terminologi siger, at et "indirekte 11 togt gik via Indien på tu
ren ud til Kina, medens et "direkte" gik den lige vej gennem Sunda
stra:det eller ad østpassagen. - Feldl::racs '1irect expeditions" var no, 
get helt andet: togter som kun gik fra Indien til Danmark (FeldbD.c 
(1969) p.36-39). - For at gøre forbistringen fuldst"'ndig kaldte eng
landarne min slags direkte rejser for "double voyages" (Morse 4 
p.1o5). 

18 987a: o1.o9.18o4. 

19 987a: 21.o9.18o4 (dr. Gleerups erkl;e:ring). 

20 984b: passim. 

21 1o18. Dette exempel er typisk for de danske kinaskibe; selv om Hev
aon an.rører p.198: "As a general rule sailing ships of the eighteeni 
century aailed olose hauled 'Wi thin su points of the vind" ( =68°). 

22 Se fx Boye p.131. 

23 Et axempel blandt mange findes i 1080: 18.02.1784. 

24 Fx 1106: o9.o1.18o1. 

25 1110: 25.o8.18o5; 11o9: 15.o8.18o5. 

26 Ikke mellem Bangka og Billiton som Dermigny angiver (album kort 3 ) . 

27 1oo5: 22.02.1745. 

28 Jfr Bentleys beaørlminger angående stro.rlepassage (12.1o.18o2). 

29 Parkinson (1937) p.111. I sit responsum (se note 15) anbefalede 
With enten the Middle eller the Outer Passage - uden dog at anvende 
disse bet~elser. 

30 Feldb:åc (1969) p.14-16. Rasch og Sveistrups forklaring om, at de lll8l 

ge indirekte kinafarter Wlder krigen skyldtes, at mnn kun i disse ru 
kunne købe opium af ang.Lmdeme i BengA.len, er helt forkert (p.294). 
Som påvist af Feldl:æk (1969) p.298 fik danskerne leveret opium hver1 
eneste år fra 1771 til 1808. 

31 13: o5.o3.1783. Jfr 14: 05.11.1783. 

32 De findes i Feldbæit (1969) app. I og "'låi. altså have handlet i Indien. 

33 Trykt rundskrivelse fra direktionen til participanterne 23.02.1785. 

34 14: o4.o5.1785. 

35 976: 11.11.1798. 

36 971: 16.10., 19.10. og 2o.1o.1795. 
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noter: si.de l-1-6-52 

'51 971: 06.11.1796. 

38 974: 2.4.02. og 14.03.1797. 

39 Af disse tre sene indirekte togter msngler "Ghrist.ianshavn" mærke
lig nok i Feldbeeks ' (1969) app.I. "Mars" og "Kongen af !Jenmark11 IV 
mangler også, man det er mere forståeligt, efter som disse ikke hane 
lede i Indien. "Kronprincesse Marie" findes derimod i app.I. - Det 
er således ikke ganske korrekt, at man i fortegnelsen kan finde "tb( 
names of the ships bound for China that touched at 'l'ranquebar on tb• 
outvard run, and tb.an continued to Canton" (p.241 ). 

40 Velschov (1972) p.145 og 149; Feldl:rok (196~) app.I. 

41 Rasch og Sveistrup tager dobbelt fejl, nnr de mener, at kinaskibene 
var på under 400 kmcl, man alligevel havde for stor dybgang til at 
gå op ad Hughliflod.-i (p.2o7 og 278f). - To så store fartøjer som 
"Dannemark" og "Louisa Augusta" på 330 lancl hver anløb Frederiksna
gore flere gange i e.rene 1786-99 ifØ..lge Feldb:.k (1969) app. I. Disse 
skibe var større end fx kinaskibet "Mars", som også anløb logen! 
Skibe på 330 kmcl stak 18 fod, men dem på knap 4oo ·Jcmcl kun 3 fod 
mere (11o5: o9.o8.18o3 og 1112: 01.11.1819). - Se også Feldb33k (196c: 
p.295 note 8, som ud fra andre overvejelser kommer til en lige så 
hård kritik af Rasch og Sveistrups bEiiandling af tonnagespørgsmålet . 

42 1o96: 12.12.1798 .• 

43 957: 23.oS.1784. 
44 1o81: 08.06.1784. 

45 193: 04.12.1787. 

46: Et typisk exempel findes 1 1o89: 23.-25.08.1789. 

47 11o2: 17.o9.18o2; Lone Klem p.5o. 

48 Se fx "Instruction hvorefter Ilegotie Hetienterne 02 de Commanderend1 
paa Skibet Pse Charlotta Amalia ••• sig have a.t rette og forholde" : 
193: 01.12.1795 §9. 

49 1oJ4: 12.06.1761. 

50 Fx 1111: Jo.o8.18o6. 

51 Se fx 890, hvori ved a.f'sejlingen fra Kina i detaljer anf'ørtes "Expa 
ce Regning for Skibet Cron Printzens Heparation paa Wampau Reed, s&1 
vel som og paa andre til Skiibets Br~ bekommane Materia.lia, fra 12 
Septr. 1747 til d. 27 Decembr. E. A." 

52 Hk citeret efter 187: Fangers instrux af 20.12.1754. 

53 Instruction for Capi tain • • • til Can ton i r.h ina ••• 
54 970: 05.oJ.1795. Jfr også 971: o7.o5.1797 og 974: 20.02.1798. 

55 En instruktiv besla-ivelse af skildpaddefangsten og af øen findes i 
Ehgelharts dagbog (18.04.1785). 

56 984a: 2.4.o5.18o3 og 13.o7.18o3; 988: 19.o4. ·1so6. 

57 174: o4.o4.1758. 

59 Bru.ijn (1970) p.21r. 

58 van Dam I,2 p.1o og 12. 

60 Gill p.1oo. 

61 Kjellberg p.141~145. 

62 Hk citeret efter 184: Reichardts instrux o.f oJ.01.1738. 

63 937: 20.05.1778. 



64 974: 30.04.1798. 

65 187: 14.12.1757 §36. 

66 1o11: 26.06.1749; 891: 26.06.1749. 

67 1o17: 11.06.1752. 

68 Se tx 1o71: o4.o7.178.3. 

noter: side 52-62 

·~ Sld.bsa.rtiltlerne af' 1732 og 1752 §48; artiklerne af 1794 VII.afd. §1~ 

70 Agerback p.25 og 27. Jfr også Ordre betreff ende Førings-Penge • • • §t 

V. SEJLTIDER 

1 1732-oktroj §4. 

2 L. E. Grandjøan p.87-89. 

3 Hlr citeret efter 187: Fangers instrux af 20.12.1754. 

4 941: o7.o4.18oo. 
5 188: Di:xens forf'Olg ar o1.o2.177o og Svanes continuation af 21.o2. 

1770. 

6 Kjallberg p.177-184. - Der er mindre uoverensstemmelser mellem 
Kjellberg og Koninck:x p.12.3-129. Da .jei:r, ingen mulighed har haft for 
at afgøre, hvem af de to, der er mest korrekt, har .jeg valgt at be
arbejde Kjellbergs bilagsmateriale, som omfatter fire oktrojer i 
stedet ror Koninclcc' to. - Ol~s skibsliste p.112-117 omfatter også 
alle fire oktrojer, man skænmes af ikke mindre end 20 fejl i for
hold til Kjellberg; flere af fejlene er åbenlyse og grove. (På den
ne liste bygger Dermigny sine manee sammenligninger mellem det fran· 
ske og det svenske kompagni I ) · 

7 Hardy passim. 

8 Koninckx p.146. 

9 Diagrammet ror årene 1732-72 svarer nØ,je til det h~ gengivne for 
1772-92, blot er tendensen i første oktrojperiode endnu mere udpræ
get: ae (]Øbel p.25. 

10 Hk citeret efter 187: Fengers instrux af 20.12.1754. 

11 1772-92 var mønsteret ganske det samme som i første oktrojs periode, 
blot skubbet en måned 1Jelgere hen pn året. 

12 Koninclcc p~146-149. 
13 Det lille skib "Friderichsnagore" har Velscho\I afvist at beskæftige 

sig med, da dette var vaic: fra Danmark i fem P.r (Velschov (1972) p.1 1. 
fordi det sejlede i country trade i Indien efter at have været i Ki· 
na. Til mit brug ar skibet imidlertid brugbart som et exempel på en 
indirekte udtur, der domineredes af handelsopgaver. I forbrugt tid 
afveg det ikke fra de to foregående 0-skibe, og i handel undervejs 
ikke det rørste skib i denne gruppe. 

14 Kjellberg p.81-85. 

15 ibidem p.127f. 
16 Kaptajn Elphinøtons inøtru:x: tillod udtrykkelig dette (174: o4.o4. 

1758 §6). - Som det vil ses af gennefllSangen af det svenske og det 8l 

gelske kompagni, har man kunnet hente inspiration herfra med hensyn 
til netop denne for.triskningsplads. 
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noter: side 62-69 

17 Parkinson (1937) har behandlet country trade p.333-356. Men den .nye· 
ste og bedste fremstilling findes hos Furber (1976) p.26/~~97. · 

18 Feldbæk:s (1969) bellØl."kning om, at kompagniet i 1790 "sent a Company 
ahip direct to the Malabar Coast for the first time", er altså ikke 
ubetinget korrekt (p.78). 

19 1o: 17.03.1758. 

·20 .30: 16.12.175o. Se også bilag B. 

21 1o7o: 28.07.1782 og J1.o8.1782. 

22 Raach og Sveiøtrup p.168r og 172f. 

2.3 1o81: o8.o6.1784. 

24 14: 19.09.1785. - Der tankes åbenbart på "Terra Nova" og "Gustaf 
Adolph", øom. begge afsejlede fra GOteborg 29.04.1784 ifølge Kjell
berg p.182. 

25 Jeg har forgæves søgt årsagerne omtalte i direktionens resolutions-
protokol og 1 litteraturm. 

26 Diaae og de tølgmide tal kan tra:kkes ud af bilag B. 

'Z'1 Baøch og Sveiatrup p.21o. 

28 Mora• anf'Ører intet, som eventuelt kunne forklare dette forhold (MoJ 
ae 2 passim). - Måske kan an forklaring i stedet findes i de danske 
suparkargoerø breve hjem. 

29 .Derm1gJf1' 1 p.204. 

30 Baacb. og Sveiatrup p.211. - Også Rees n:evner blandt kobberforhudnin· 
gens fordele den højere sejlhastighed (p.86 og 93). 

31 Parkinson (1937) p.161r, Derm.igny 1 p.266~68. 

32 I forhold til Veløchova tal (Velschov (1972) :e• 146) er der i min ta· 
bel nogle tå dageø forskel i gennemsnittene. Arsagerne til forskel
lene kan ikke afgøres med sikkerhed, men bælger blandt andet sammen 
med de atvigelaer i atsejlingsdatoer, som ses ved en sammenligning 
mellem mit bilag B og Velschov (1972 J p.150. 

VI. SEJ'LHASTIGHEDER 

1 184: Reichardta instrux at 0.3.01.1738 §4. 

2 184: .Allevalt og Derdayns instruxer af 21.01.1740 §4 • 

.3 Ordre og Ihøtruction, hvoreffter Skipperne ••• Ost-Indiske Comp.s 
Skibe ••• §4. 

4 Se fx 171: RØnnes instrux af 30.11.1751 §6. 

5 Se fx van Dam I,1 p.663. 

6 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 4 p.J.39. 

7 Dansk artikel X = hollandsk artikel 3; XXI = 80 osv. Artikel-brief 
findes aftrykt in extenso i Nederlandsch-Indisch PJAkaatboek 1602-
1811 1 p • .3<>9-361. 

8 Målt til 18 • .36o sømil af Tobias Wiaendt 17.30-32 (p.2o7); Agerbeck 
udmålte 1799-1800 distancen til Bengalen til 19.256 sømil; Morses 
angivelse på 15.689 mil f'ra Portsmouth til Wampoo synes meget lille 
(Morse 1 p.265). ~ Hjemturen udloggedes 1730-32 til 15.632 sømil 
(Wigandt p.2o7); Elphinston målte 1750-52 distancen h_iem som 16.Jo4 
SØmil (Kjellberg p.84). 



9 14: 24.09.1790. 

10 .Agerback p.129. 

11 979: 23.o5.18o1 og 1o99: 23.o5.18o1. 

noter: side 69-74 

12 Kjellberg p.17o. - Uoverensstemmelsenie er ikke opståede som følge 
af sproglige misforståelser: se om "såmil" i Svensk uppslagsbok 16 
(Malm8, 195<>) sp.J62. 

13 Boye p.121. 

14 Bentleys dagbog (21.o9.18o2). 

15 Ibidem om ugeme o2.o4.-15.o4.18oJ. - J,ignende exempler findes hos 
Lehmann p.79. 

16 SØhistorisk billedbog nr.1o9 og Handels og SØfartsmuseets årbog 195f. 
p.162f' viser pindekompasser. Se også Brewington pl.XLII. 

VII. KONVOJmING 

1 se herom Feldbak (1971) p.64f og 122-124. 

2 Linvald (1923) p.111-122. - Denne periode behandles i Feldb:åts se
nest publicerede artikel (1977), hvori han påpeger, at det aldrig 
var meningen, at krigsskibene skulle sætte sjr, til modværge, men 
udelukkende f\Ulgere demonstrativt (p.16Jf). 

3 Desuden var "Princesse Sophia Friderica" sendt ud 5. 1780; men dette 
skib braridte i canton ved juletid samme ~r. Hvordan og hvornår det 
amerikanske skib, man købte i Kina i stedet, kom til København videf 
ikke (Rasch og Sveistrup p.218f). 

4 1o65: 21.o4.178o. 

5 942: 28.oJ.1781. 

6 240: 11.11.1782. 

7 SØkrigskancelliet 48: inatruxer for Riegelsen på "Iris" 27.05.1799; 
Fischer på "'lhetis" 10.06.1799; Lutzov på ''Oldenburg" 29.03.1798; 
Bille på "Ditmaralca:i" 27.04.1798. - Mere SP"lldende er Jesper Withs 
responsum til admiralitetet vedrørende betingelserne for sejlads 
til Indien (.Admiralitets- og Generalkommissiariatetskollegiets ar
kiv: pakke 5o nr.77). 

VIII. FORLIS 

1 1184: 18.12.1780; Rasch og Sveistrup p.218f. 

2 '.l'rY"kt rundskrivelae fra direktionen til participanterne o1.o6.1791; 
Rasch og SVeiøtrup p.228. 

3 Dette skyldes, at til grund ror indietogterne 1732-72 ligger talle
ne i NkS 79.3b, og heri betegnedes også grundstødte og senere udsej
lende skibe som "forliist". Jeg har rettet enkelte forkerte desti
nationer og tilføjet et enkelt helt nanglende skib. 1772-18o7s in
diat'arter byggtlr' på Feldbåc (1969) p.16 og app.I~ Indieskibet efter 
1814 tindes hos Deuntzer p.115. - Kinaoplysningerne stanuner fra mit 
bilag B. 

4 Trods Rasch 's (1967) påstand om det ioodsatte (p.63). 



noter: side 74-81 

5 Fel.dbaK (1969) app. IV og v. 
6 Fel.dblek (1973) p.55. 
7 DirektØr Anker i Forskjæl.lige Grunde ••• p.47. 

8 1oo1: 23.12.1741; 1o16s 1o.12.175o; 1o47: 02.01.1769. 

9 885: 21.01.1745. 

10 1o94 og 1o95: o4.o1.-o5.o1.1798; Lehtæ.nn p.75. 

11 Fra disse skibe er naturligvis ikke bevaret skibsjournaler eller 
-protokoller; men togterne kan følges i eeneralforsamlingsprotokol
lerne og i andre skibes journaler. - "Princesse Wilhelmine Garoline" 
i 1o:, 0.3.04.1754 og 16.1o.1754 og 1J.o8.1755 og 29.10.1756. "Dron
ningen af' Danmarck" I i 9: 21.04.1745 og 07.12.1746 og 16.08.1747 og 
10.09.1748. 

12 Feldbaic (1969) app. IV og v. 
13 Beregnet på grundlag af' Kjellberg p.177-184; jfr Olln p.11of. 

IX. KONTINOITET 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Jeg har valgt at bygge på rullebØgernes pålidelige og fuldstandige 
oplYaninger (kun bindet med årene 1792-98 mangler). I de to bind 
"Alpliabetialc Fortegnelse ••• ", der daKker anden og tredie oktrojpe
riode, ar opl.Taningarne for de enkelte personer ikke altid fulds~
dige. 

Furber (1976) nævnert at ganske det samme var tilfældet indenfor F.as 
India Cænpa.ny (p.195). Jfr også Hardy passim. 

Deuntzer p.115. 

641 og ~ passim. 

P. B. Grandjean p.16 giver fØdeselsdatoen 12.oJ.1747. - Ha.ns frem
stilling i Øvrigt virker noget overdreven i forhold til kompagniets 
arkivalier, som ligger til grund for det følgende. 

Beretningen herom bygger på skibsprotokollens to bind: 972 og 973. 

972: 17.01.1796. 

972: 14.04.1797. 

P. B. Grandjeen p.23. 

På grundlag af' KJellberg p.2o6r. Jeg har periodiseret svenskerne er" 
ter de danske oktrojer på grund a.f de forholdsvis små populationer, 
der indgår i beregningerne. 
Beregnet ved hjælp af Hardys navneregister. 

Hardy' p. 66-72. 
Om hele dette engelske system: se fx Sutherla.nd p.80-1oJ eller Gill 
p.61-73 eller Furber (1948) p.76-84. 

1792-konventionan §§112 og 123 og 126. - Gennem hele 170otallet var 
1 pund sterling nogenlunde lig med 5 rigsdaler (Friis og Glamann 
p.66-105). 

185: ordre af 08.02.1741. 

646: 08.02.1741. 



noter: side B1-89 

17 Agerbeck p.139-141. 

18 H4r citeret efter 187: Fengers instrux af 20.12.175/~. Gentaget i 
1794-instruxens §.32. 

19 185: continuation til kaptajn Kierulfs instrux af 04.12.1745. 

20 Det er således forkert, når Bibliotheca lAl.nica 2 sp.1o53 antyder, 
at udgivelsesræk:kaf"Ølgen har varet dE11 modsatte. 

21 Se fx 889: o5.o2.1748 og 9.38: o5.o6.1779. 

22 1o25: 29.07.1755. Samme tegning findes 1 Thottske samling 512: 22.o 
1743. - I "CronPrintz Christian"s journaler findes et utal af flott1 
landtoninger og kort over ankerpladser og lignende. - Senere fik IDaJ 

disse landtoninger i de trykte kort, man medbragte; i "'Ihe .EB.st In
dia Pilot" findes på kort 87 en helt identisk gengivelse af Pulo Sa· 
pata, som skulle ae således ud på 6 sømiles af stand. 

23 1o37: 10.03.1763 

24 29: 29.09.1740. 

I. SAMMENLIGNOOSGRUNDLAG 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

Se også Kjellbergs karakteristik af de tre n!'!:Nll.te varker (p.7f). 

Deswrre har jeg kun haft adgang til et privat exemplar af Koninckx 
vark i vinteren 1976/17, hvor jeg alene interesserede mig for de 
sejltekniske emner. Da Det kongelige Bibliotek i løbet af næsten et 
helt år ikke har lemmet nå at indlåne disputatsen, har dens oplys
ninger om besætningerne og deres sundhedsf orhold desværre ikke kun
net inddrages h,r. - Heller ikke Hugo Hammars "Fartygstyper i Sven
ska Ost-Indisk& Compagniats flotta" (GOteborg, 1931) har det været 
muligt at skatf e trods M!Bten lige så lang frist. - Ingen af bØger
na findes på Marinens Bibliotek eller Handels- og SØfartsmuseet. 

Beregnet på grundlag af Kjellbergs oplysninger om afsejling og an
komst (p.177-184). 

Ny'strlfm p.159r. 

Kjellberg p.178-180. 

Ibidem p.177-184; olln p.11of. 

Se også Willerslev. 

Brev af 08.05.1978 fra National Maritime Museum. 
• 

Isar Philips p.80-87. 

Sammentalt efter Morses bilag bag i hvert bind. 

Philips p.82. 

12 Samme indtryk .råea ar Hardys bog. 

13 Furber (1948) p.264t; Philips p.82f; Morse 2 p.114-117. 

14 Fx Morse 2 p.211 og 5 p.1o1. 

15 India Office Library L,MAR/B/5o7E: 17.o).1760 og L~·tAR/B/13A: 16.07 
18o1. - Morse næmer mange &ndre exempler. 

16 Morse 1 p.265 og 2 p.2 og 4 p.151. Jf'r or;så Hardy passim. 

17 "General Hewettn 1816 var endda atypisk, da den blev forsinket på 
grund af politiske forviklinger i forbindelse med lord Alllhersts am
båasade til Peking (Morse J p.265-272). 



18 Omtalt i Morse 2 p.197. 

19 Morse 2 p.213...:231. 

20 Weber p.54.3. 

21 C.ordier p.164. 

22 Denni.gny 1 p.246-264. 

23 Fx Morse 3 p.84. 

24 Denoix p.216. 
25 Ibidem p.219. Jfr også Feldl:ø=Jk (1973 ) p.59. 

noter:. side ?9-96 

26 Derinigny 1 p.246. Tallenes proveniens an.føres ikke. 

27 Denoix p.212...:217. 

28 Dermigny 1 p.265. 

29 Weber p.514; se også hans skibsliste p.520-524. 
30 Du1111iJnJ p.257f; Morse 1 p.273. 

31 Boxer (1965) p.187-198. 
32 Gaastra p.262...:265. Perioden 1728-34 er Grundigt behandlet. i Glams.nn 

(1958) p.212...:243. - Det er forkert, når de Hullu (1917) mener, at d~ 
kun kom 6 skibe til Ca.nton i første omgang (p.115f). - Dermigny ta
ler om 11 {1 p.197). 

33 van Dam I,1 p.I og XVII. 
34 Meilink-Roelotaz {1972) p.183-190. 
35 Brev af o1.o9.1977 fra J. R. Bruijn. 

36 "Kaninholmen" var befragtet af de Coninck som et led i hans store 
Batavia-spekulation. 

71 Et exempel blandt mange er 977: 23.04.1799. 

38 Deuntzar p.64~. 

39 Morse 4 p.325. 

40 Ibidem p.325 og 343. - Når han skriver, at der i 1830 var 7 danske 
skibe i canton, må dette være en trykfejl (p.325). 

41 Dag Jensen p.28 og 45 note 75. 

42 Feldb!ek (1969) p.184!. 

43 Fx al.gierske søpasprotokol 1798: nr.178 og 1800: nr.266. 

44 979: 12.o1.18o1 og 14.01.1801. 

45 Dagbogen 81' anonym; men kompagniets rullebøger viser, at den kun 
kan være skrevet af Dorn, da kun han bestred de to rigtige poster 
på de to rigtige togter (653: o5.o4.18o2 og 654: Jo.04.1804). 

46 Ruten nord om var almindeligt anvendt af de partilrulfa-e asienfarere 
ae Feldba:k (1969) p.2o8f og Feldb'l"k (1?73) p.59. - Ruten gennem Ma
lakkastrælet på hjemvejen var blandt andet anvendt i 18o3 A.f F.Rst 
India Company's kinaflåde (Morse 2 p.408). 

47 Deuntzer p.65. 
48 En baggrund for sammenligning med Asiatisk Kompagnis kinafarere af

giver også de tre axpeditione~~ som Vestindisk Handelsselskab i 178. 
sendte til Indien ( ae side 13111. Sej I tiderne i døgn var som angivet 
omstående skema for dele af turene, som var f .·fil.les med Asiatisk Kom 
pagnis kinatogter. 
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noter: side 97...t:/9 

•øe1nr.C&rl" •st. '.lhomas" "J..11ci e Fhr." t .::.E?.lll_~.!B.3~ 
Kronborg paaø. 02.0J.178J l8. 03. 1783 31,0~.1783 

til an.kere 1 Norge 16 5 38 2 

ø I s om &igl\nå N N 11 

Kronborg - C&pvercl. Øer 105 79 % 55 
til ankers Qapnird. ø" 4 6 

ea:TWd. Øer - Kap 164 1.36 74 65 
til Mkera lap 79 72 .3.3 4 

lap - 11) (Trank.) 71 (Fi<t:!f:&l) 89 (Sunda) 62. ( 'l)'an.kebar) 
S4 ( Sundastr'llld et 

lap - st. Hel- l2 15 

st. Helena - l(ranborg 170 95 

T91UJadilllc Bandwaelakab• skibe sejlede betydelig langsommere end 
.biatillk: X011p91111s. "Heinrich Carl" var på 224 kmcl, •st. 'lhomas• 
på 169 og •r.acie maaretse• på 183 (Feldb!åt (1969) app.IV), så de 
lllmlle han kmm.t gjort turen meget hurtigere, hvis de havde haft 
4• rigtige tolk ollbord. Daidlertid "beøtaaer Beøtningen tildele af 
aeederme Folk, ao• aldrig have Wll."et til SØes" (VH 4o7: o4.o4.1783), 
BaTiga't;Ørvn• har heller ikke varet for strålende; et enkelt exem
pel blandt mnge akal næm••· "Kl. 4 lod aa.mme (=ankeret) falde ••• 
paa 111 llleed, hTor dør laae adskillige Skibe, fordi vore SØeforstan· 
dige troede, at d.me Plads var Tranquebar"; det viste sig at vare 
Ntour 111 d~qørejae dartra (VH 4o7: 11.06. og 12.06.1784) • 

.Arøagar"De "til diaae togters udp~ede langsommelighed må. søges i, 
at :måake ingen ombordvarande havde varet i Indien tør, og i at man 
tila11·ualadmide har ••jlet sardeles forsigtigt og ligget meget larige 
i hamme undarvej a. 

If'Ølge Bloch (p.339) økul.le der findes et tilsvarende kontrolmate
riale f'ra Oatindiak Paketfart ( se om danne: Feldbaic (1969) p.225-
2Z'l og 344 note 41). Arkivregistraturen anfører, at der skulle vær& 
'beT&ret "Logb{6ger 11 ; mm ved eftersyn på pladsen viste disse sig at 
wre anvaidte øom regnllka.bøbØger ror kaptajnen. De indeholder intet 
om togterne eller aejladaan. 

1 Se fX 651 s ·07.12.1789. 

2 .Anglmde u4'Yælgelsan ar netop disse perioder: se side fl'· 

3 Bro-Jørgensen og Raaoh p.55 nr.652. 
4 970: 29.10.1794; 971: 21.10.1796; 972: 10.12.1796; 9741 01.10.1797. 

5 s. tz 972: 20.10.1796. 
6 Jtr Deuntser p.75t. 
7 Baming Hmm1ngaen har sagt god for denne gransedragning mellem of

tioer9E' og undarottice:rer. Tilsvarende for East India Compan;y1 se 
Morse 1 p.262. - Først på et tor sent tidspunkt er jeg blevet op
mrkllom på, at kaptajn .Agerbeck opdeler "Kongen af Danmark" IVs , 
mandallab 18o1~3 1 "12 Overofficerer, 22 Underofficerer, 94 Matro- · 
s_., 10 Obl.Øbm-e og 12 Drengen, ialt 150 (p.153). Han medregner for 
uden de 4 negotietolk 2 andre til officersgruppen; hvem disse to er 
kan dog ikke ses. · - Min gruppering ligner altså meget dan, samtiden 
selv opererede med. 
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noter: side Q9-1C5 

Hos Briujn (1970) læn man se, hvad de forskellige folk bestilte om
bord (p.134-139). 

Se fx Klem (1941) p.84f. 

Esmarckske arkivaflevering nr.20 Rtk.A. 

1o92: 14.06.1795. 

1o25: folio o. 
van Dam I,1 bS'lage 7 p.49J-5o4. 
Se fx Esmarckske arkivaflevering nr.16. 

Ibidem nr.16-19 og JJ. - Oplysningerne om sådanne emner er forbav
sende sparsomme fx i generalforsamlingsprotokollerne or; (lirektio
nens resolutionsprotokol. 

Ibidem nr.16 §1. 

Ibidem nr.18, 18a og 19b. Jfr ogs~ mit bilagA. 

1772-konventionen §28; 1778-konventionen v..ap.V 328. 1792-konventio
nens §123 anfører blot: "saa mange, som nødvandir: behøves" af matro· 
ser, oplobere og drenge. 

Jtr Deuntzer p.73-90. 

Som et axempal kan næmes Raflch og 3veistrup p. ·10.2 o;r, 212. Jfr også 
Parkinson (1937) p.194f. 

Feldlmc (1971) har dog nogle betragtninger om handelskompagnierne i 
al.mindelighed (p.69f og 126f). 

RnllebØgarne ses ikke at være pqteene:ie af enroulleringsn:zyndigheder
ne. Deft blev lam eet exemplar af listen, som disse myndigheder selv 
beholdt, og aet ex:emplar, som fulgte med skibet på rejsen (forord
ningens §§14 og 15). - Der er dog ingen r,rund til at antage, at op
lysningerne i rullebØgerne, som blev pA kompagniets kontor pn Chri
stianshavn, skulle afvige fra de kontrollerede. 

Forordning af o1.o2.1769 ~24. 

Feldl:æk: (1971) giver en glimrende oversigt; men hans generelle be
uørkninger om, at "de aJ lerede hverve-le s_iældent kom pÅ tale", er 
ikke korrekte, som diagrammet viser (p.69f og 126f). ,Jfr også Jeppe
sen p.18. 

Feldl:æk (1971) p.7o. 

Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiets arkiv: rakke 50 nr. 
62 ar .28.os.17s1. 
Der er således ingen tvivl om, at rie fra fl:;den Hnte folk var hver
vede - og fltså ikke fra Holmens faste stok. 

Topsøe-Jensen og Marquard 1 p.IX. 3e samme fejlagtige opfattelse i 
Groves indledning til udgaven af' Wi~andt (p.184). 

64,6: 11.06.174.3: "Princesse Lovisa" (21+ af' 42 matroser): G46: 01.11. 
1746: 11Elephanten" (41 af 45 matroser; netop 1 fra hvert af de 3.3 
kompagniar plus 8 andre). 

Deuntzer nævner intet herom (p.2o). 

Det drejar sig om "Disco" og "Printz f•'riderich'' II 1'778/79; "Kongan 
af Dannemark" III og 11Princesse .3oph:la Friderica" 1779/80; "Disco" 
og "Kongen af Dannemark" III og "Princessa Sophia MB,f;dalena" 1781/82 
"CronPrincen" III og "Dannemark" 1782/83. - Ogs~ for ganske enkelte 
andre skibe på. denne tid angives enroulleringsdist.rikt for <tele af 
besætningarne, men i alle t.ilfr.alde er antallet af uoplyste prohibi
tivt højt. 



notar: side 105-114 

32 Forordning af o1.o2.1769 §45. 
33 KØbenhavns hoved.rulle 174o-7o nr.176 og 392. - Jfr Gla.mann (1970), 

der advarer mod danskeres hollandiserede tilnavne (p.476)~ 

34 Reske-Nielsan p.114-116. 

35 Bruijn (1970) p. 141- 146. 

36 Øivind Larssi (1968) p.138-140. 

37 Sygejournal for fregatten Iris 1799-1800. 

38 Degn p.215...217. 

39 Der er vist ikke bevaret hoved.ruller fra andre distrikter. - Rigs-
arkivets seddelregistratur 74 er dog meget rnangeliuld. 

40 Garde 2 p.So og 85; Aalcgaard p.324. 

41 Forordning af 01.02.1769 §1. 

~ Ibidem §2. 

43 De "virkelige" tal ville kunne findes ved en systematisk gennemgang 
at kompagniets rullebØger, hvor man belyste visse personers karrie
rer. Vlllrdian at ci sådan metode ville dog Te.tre begl"CTl'lset, da man 
som tølge ar besvaret hermed måtte begra:rise sig til ganske få per
soner, hvis repræacitativitet ikke ville kunne vurderes. F.mnet eg
ner sig derimod glimrende for an EDB~dersøgelse. 

44 Jeppeøtm p.16. 

45 Nr.571 Peter Ludvig Ridder og nr.1620 Mathias Nielsen MØller er så
danne oplagte enmpler på fejl i hovøirullens oply-sninger. 

46 P. B. Grandjean p.16; .Agerbeck p.1f; Ludvigsen p.3. 

47 De gtmfindea da hos 'l'opaøe-Jensan og Marquard. - Kay Larsen (1912) 
giver intet nyt. 

48 o. D. L • .Agerbeck• T. E. Ludvigaen, M. With, J. With, ·J. H. Haste, 
J. Axelsen Holm, J. F. L. Lehma.nn og J. Winther; desuden M. Ra.be 
Holm fra l{Øbenhavnø hovedrulle. 

49 1793 etter wbbock (1948a) p.1o7f; 18o4 efter Hardy p.112. 

SO Man aå huske på, at underofficerernes og officerernes aldre hidrøre 
tra hele kompagniets levetid, medens matrosernes stammer fra årene 
cirka 176o-oirka 1790. 

51 Beregnet på grundlag at Kjellberg p.196/197. 
52 De avmake tal stammer fra Kjellberg p.177-184. 

53 de Hullu (j917) p.69. Jeg har sat 1 ton = 2,6 kmcl. 

54 Morse 1 p.261t. Jeg har sat 1 ton = 2,6 kmcl. 

55 Hardy app. p.79. 
56 Morse 5 app.AL p.197. For lngen andre fir anfører han besætningernes 

størrelser. 

'$1 D~ 1 p.22o. Jeg har i overensstemmelse med C'ha.pman pl. IV sat 
1 fransk ton = 2,48 svenske svare 1~ster = 2., 7 danske kmcl. 

58 Møller (1974&) p.109. I disse og i mine kontroltal regnes med de 
sande drægtighed.er uden sjettedelsmoderation. 

59 Forskjællige Grunde • • • p.2. 



noter: 8ide 115-127 

XII. DØDELIGHED 

1 Øivind Larsen (1967) p.3 og 1o. 

2 Skibsartikler 1732 og 1752 §5,1-2; 1794-skibsartilder VIJI.e.fcl. §§ 2 
og 3. 

3 H'1- citeret efter 190: 06.12.1768. 

· 4 65o: 15.04.1782. - Min understregning. 

5 239a passim. 

6 Se fx 982: 29.10.1802. 

7 de Hullu (1913) p.26<}f. 

8 886: o7.o8.1745. 

9 993: 15.08.1826. 
10 886: 08.06.1745. - I det gamle ostindiske kompagni var dette udtryk

kelig krævet 1 Ordre og Instruction for Assistenterne ••• III.afd. 
§1. 

12 Se fx 995: 16.01.1834. 

13 Indlagt løst i rullebog 647. 
14 657 sammenholdt med 992. 

15 Se fx 648: 24.12.1774. 

16 NkS 512; 986&-b. 

17 Agerbeck p.155-157; 982-983. 

18 657 passim. 

19 Skibsartikler 1794 VII. afd. ~4; 976: o3.o3. og 06.03.1779. 

20 Nørregaard (1963) skitserer forholdene ombord p:'.i en af kompagniets 
indief'arere, hvor der gjaldt samme regeler som ?~- kinaskibene. 

21 · A.skgaard p.341. 

22 Ibidem p.357. 
23 pistruct1on fbr cap11iain ••• til Ga.n ton i China §9. 

24 Tropemedicineran, dr. med. Tage Fgsmooe har v::aret s·; venlig at kon-
trollere identifikationerne. 

25 B<il: 22.02.1753. 

26 926: 09.12.1771. 
27 Nixon p.134-136. Jfr Bruijn (1970) p.151 og 155-157. 

28 Skibsartikler 1732 og 1752 §34; 17S4-skibsartikler VII.afd. §23. 

29 Fx 976: 15.02.1799. - Ganske det samme er t.ilf.iildet i de engelske 
skibsjournaler, fx L/MAR/B/1.3A: 15.0.2.1801 ( "liissing, supposed to b~ 
lost overboard ''). 

30 938: 16.05.1778. 
31 Huusmanns udtryk (p.E5). 

32 Se fx Parkinson (19.37) p.266. 

33 978: 08.01.1801; 980: 22.10.1800. 

34 926: 26.04.1771. - Se også illnstn:i:t.ionen side f2J. 

35 Øivind Larsen (1968) p • .36ff de Ihtllu (1913 ) p.249-251 • .Jfr også Bo
xer (1965) p.243 ~g 82f. 



noter: sidP- 127-135 

36 En nemt oparationaliserbar gr~inse for den nordlige del af tor,terne 
har jeg sat ved De capverdiske ;:' er. At gr'.llsen ligger vel 3Ydliet, 
gør ikke noget, eftersom næsten ingen dc<dsfald int.lt.raf JY

0

1. stra:iknin
gen mellem hØjden af Den engelske Kana.i og Capverde'.1 er11e - hverken 
på ud- eller hjemturene. 

37 Adolph Jensen p.47; Otto Andersen p. :'.d8; Frederi. '.:sen p.77 • 

. 38 Dermigny 1 p.271 note 3. Tilsyneladende mener han, at forholdene om 
bord på "Duc-de-Duras" har in:Tet re pr JSents ti ve for alle kinaskibe. 

39 99 5 passim. 

40 Statistisk årbog 1977 p.34. - I det følgende er alle mine promille
angivelser beregnede pro anno, metiens mine procenttal refererer til 
forskellige tidsspand. Ved referencer til andre forfatteres tal har 
jeg oftest bibeholdt deres egen måde at pi-usentere resultaterne på. 

41 Statistisk årbog for København 1977 p.63. 

42 Jørgen MØrkholdt Andersen et al.: "Kloakarbe,jderrapporten" (Kbh., 
1976) p.93. 

43 Se Adolph Jensen p.14; Gille p.33 og 65; lassen p.431 og 488f og 
534; Matthiessan p.20-22; otto Andersen p.285; Frwleriksen p.J4f. 
Disse forfattere har u.afh,111gigt af hinanden og p8 delvis forskel
ligt materiale regnet sig frem til nogenlunde sBl!lP.le tal. 

44 GiU. p.33-35 og 65; Historisk statistik for Sverige 1 p.89). 

45 Johansen p.121f. 

46 Beregnede på grundlag af tallene i Historisk statistik fOr Sverige 
p.111r. 

47 Lassen p.534. 
48 Konincla p.317. Den sidste decimal t :cl.ler, hvor mange gange der er 

dØd 0,3215 mandi og Koninckx demonstrerer hermed undtap,elsesvis en 
manglende forståelse ar sine egne resultater - der er meget mindre 
nøjagtige, end de giver sig ud for at ~e. - Olki g:?tter på, at dØ· 
deligheden for årene 1731-1806 har V<>ret cirka 12'::'. (p.129) • 

49 Kjellberg p.2oo. 

50 Dermigny 1 p.271f. 

51 Bruijn {1976) p.223; Roessingh p.6J4f. Boxer (1965) er mindre grun
dig {p.243f). 

52 Bruijn {1976) p.226; Roessingh p.6J4f. 

53 De engelske tal stammer fra skihsjournaler, som f~rtes p~ direkte 
kinatogter: L/MAR/B/5o7E og 215H og 13A o~ 138. 

54 Green-Pedet-sen p.7or. 

55 SVeistrup p.415. 

56 Degn p.213 og 215-217. 

'J7 vestindisk Handelsselskabs arkiv 4o7: 2o. 11 .178J. 

58 Ibidem 4o7: 19.10.1783-19.02.17$4. 

59 Ibidem 410 passim 

60 Ibidem 418. 

61 Ibidem 419 og 420. 

62 lægejournalerne er fortegnede i Iii·dnd Tn.rsen (1967). 

63 Øivind Larsen {1968) p.195, kontrolleret med p.183. 

64. Ibidem p.185. 



noter: s:ide 135-143 

65 sø&tatens samling af skibsjournaler 731: kommandoprotokol 13.o9.18oo 

66 Ibidem: sygejourn.alens "Verzeichniss ub~r die Gestorbenen", sammen
holdt med justitsprotokollen passim. 

67 F.smarckøke arkivaf'levering nr.60-66, suppleret med enkelte oplysnin
ger fra Struwe og TopsØe-Jensen og Marquard. 

68 Ibidem nr.66. 

XIII. SYGELIGHED 

1 

2 

.3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

1.3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Citeret etter 192: 14.12.1757. Denne instrux gjaldt for alle oberme
atere 17':11-72. Meldepligten til skibsassistenten indførtes dog først 
1762. Instruction tor ••• Ober- og Under-Mester ••• er et l.1M1dret 
tr)"k (fra 1792?) af disse bestemmelser. 

Det synes ikke som om, kompagniet nogen sinde har arkiveret skibe
lagernes journaler (se 1-6 passim). 

SØkrigsartiklerne §§270-289.Jfr også. Øivind Larsen (1968 ) p.1o2-1o5. 

l!h sådan er nævnt i 9~: 2J.o8.18o5 • 

240: 11.11.1782 §.3. 
14: 20.12.1784 §5. 
Hans instrwc' §§1 og .3 antyder, hvilke "Apparatus Chirurgicos'~ kom
pagniet medgav, men intet om medikamenterne i medicinkisten. - Herud 
over medførte lJlegerne deres private instrumenter og bØger, hvad man 
tår et nøje indtryk af ved skibsprotokollernes fortegnelser over, 
hvad afdøde ~er efterlod sig. 

Tilsvarende kontrol førte man ifølge Kiær på f!P.dens skibe (p.168). 

Nogle skibsjournaler .fylder to bind; ;derimod er der ikke tale om 
doubletter som for visse skibsjournalers vedkommende. 

980 passim. 

653: 12.11.1800. 

Deuntzers beretning om dette togt er voldsomt overdreven, og der er 
intet be~ tor hans tal i de kilder, hen påber~ber sig (p.27). 
192: 14.12.17':11. Gentaget i Instruction for ••• Ober- og Under-Meste 
••• §2. (Jfr note 1). - Helt tilsvarende bestemmelse findes i sø
krigsartiklernes §275. 

Fx 649: 18.11.1780. . 
Jfr Nixon p.121. 

Bruijn (1970) kommer kort ind på dette (p.149f); de Hullu (191Jb) n, 
sten ikke. 

980: 27.o4.18o1. - Som følge af det hØje antal syge og døde ombord 
har korrespondancen om dette emne været hyppigere h'r end normalt" 
- Fn kort men klar gennemgang af de lange sørejsers sygdomme gives 
af Nixon. 

980: 1o.o6.18o1. 

980: 14.o7.18o1. 

980: o1.o9.18o1. 

980: 20.10.1801. 
Iversans Fyenske Avertissements-Tidende 1B.o8.18o2; Berlingske Ti
dende 2J.oS.18o2. 



noter: side 143-excurs 

22 sø'tatens samling af skibsjournaler 731: kommandoprotokol 04.06.1799 

23 M de fire skibsjournaler fra "Iris" er kun de tre bevarede, ot; jeg 
har 1 stedet anvendt kommandoprotokollens (=brevkopihog) oplysninger 
- jfr også Feldbæk (1969), som byr,eer pÅ materiale fra Kommercekol
legiet (p.2o6f). 

24 SØ'tatens samling af skibsjournaler 731: kommanrioprotolcol o5.o3.179S 

25 Jfr bestemmelserne for skibslz~erne : c ::·log3f H.:len i sokriesartik
lerne §§18-20 og 4o. 

26 Kategorierne er lånte fra Øivind Larsen (1968) p. 110-123, og trope
medicineren, dr. med. Tage ~smose har foretaget selve klassifika
tionen på grundlag ar SY'gejournalens diagnoser. 

Både -smose og Larsen gør opmærksom pil, at en usandsynlig stor an
del af denne gruppes tilfælde er diagnosticerede som galdetilr:æiae. 
De mener begge, at fagterminologien dengang har vrorl3t anderledes ene 
i dag (Øivind Larsen (1968) p.110-113 og 1/~ ) . 

27 Efter Øivind Larsen (1968) p.1o9 og 143. 

28 Vestindisk Handelsselskabs arki V /~2o passim. 

XIV. KONTnroITET ------
1 Et exempel blandt mange er Københavns hovedrulle 174o-7o nr.358 Hen

rik Andreasen Bang, som 22 ;ir gammel blev "Udslettet i 8essionen 
7. Februar 1768 efter som hand har Brock". 

2 På grund af de nr'lN11te fejlmuligheder i kil':ierne er de beregnede tal 
minima. 

3 646-655 passim. 

4 Beregnet på grundlag ar 646-655 passim. 

5 Til ex:empel var Agerback hele danne r-r::ikke af charger igennem, inden 
han blev fjerdestyrmand 34 nr gammel (AF:erbeck p. 1-35). 

6 646-655 passim. 

7 Dag Jensen p.6r. ;rtr. også bilag c. 
8 Beregnet på grundlag af K,jellbere p.2o2-2o(>. 

Ex:CURS 

1 Forordning og Reglement angaaende de Alr,ierske SØe-Passer passim; 
MØller (1974&) p.24f. Herm. Andersen r:engiver forordningen, men 
med flere grove fejl. 

2 Algierske søpasprotokol 196: J1.1o.1754. 

3 Se generelt herom i Dermigny 1 p.311-320. 

4 Fx Huusmann p.B5; HØyar folio 41; 1120: 05.11.1740. 

5 1117: 17.o8.17J7. 
6 1121: 01.09.1742. Jfr Kjellberg p.169. 

7 NkS 425: 11.06.-30.06.1784. 



8 Beregningen ses fx i 1132: 04.10.1753. 

9 Skov p.17. 
10 Rigsarkivets folioregistraturer 215 og 215B. 
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BENYTTET MATERIALE. 

UTRYKTE KIT.DER. 

Aaiatillk Kompagnis arkiv 

1-6 registraturer over kompagniets arkiv 1732-1840 

1o+14+17 general.foraamlingsprotokoller 1753-72 og 1783-91 og 1796-99 

29-3.3+.39 direktionens reøolutionsprotokoller 1732-72 og 1731-83 

97~8 kopibØger over udgåede breve 1753-72 
171-172 indianske axpeditioners kopibog 1745-64 

174 instruxkopibog for kaptajnerne på Surat, Kina, Trankebar m.fl. 
steder 1758-67 

179-180 

182 

184-187 

188 

190 

192 

19.3 
206b-c 

208e 

239a 

24()-f,248 

641-642 

646-655 
6']7-659 

799 

879•-995 
996-1115 

ordrers og instrwcers kopibog 1772-.13.3 og 17ITT-94 

negotieinatruxkopibog 18o6-33 
ldne:siske axpeditioners kopibog 1735-62 
inatrwck:opibog tor kaptajnerne på Kina 1757-70 

inatruxkopibog for skibsassistenterne p~ Kina 1757-71 

inatruxkopibog for ober- og undermestere på Kina 1757-71 

instruxkopibog for Kina etc. 1777-96 

diverse dokumenter 1681-1845 

dokumenter vedr. forsk. skibes brand, forlis og opbringelse 
178o-8.3 

indkomne udenlandske breve 1830-40 

" dan bestandige kommissionsprotokoller 1778-83 og 1803-05 

alfabeti•k fortegnelse over de fornemste handlende or, farende 
ansatte 1772-1833 

rullebØger 172.3-1833 (652 (1792-98) mangler p.t. ) 

konduiteprotokoller 1822-33 

skibsjournal for "Friderichsnagor" 1775-77 

akibsprotokoller for kinafarere 1738-1834 

skibsjournaler for kinafarere 1733-18)0 

1116-1229 negotleprotokoller for kinafarere 1735-1834 

2202 kasse- og hovedbog for 11 nronninf;en af Danmarc:k" II 1749 

Ostindisk Kompagnis arkiv 
28+28a interimsocieteterne for handelen pn Kina Of7, Indien 1729-40 

12J2c~ "europæiske dokumentar" 1699-1712 
1267b trankebarske rapportbøger 1703-rA 



Rigsarkivet (fortsat) 

vestindisk Handelsselskabs arkiv 
.396 skibsprotokol for Lucie Emerentze 17<3.3-fl5 

4<17 journal for Heinrich Ga.rl 178.3-84 

410 protokol for St. 'lhomas 1783-85 

420 lægejournal for st. 'lbomas 1783-85 

Kommercekollegiets arkiv 
195-202 algierake søpasprotokoller 1747-71 (lak-une 1772-77) 

1186-1190 algierske søpasprotokoller 1778...Q6 

II. C.2. b algierske søpasprotokoller 1797-1 g38 

Ostindisk Paketfart: "logbøger" 

Rentekammarets arkiv 

2215.3.30 til ombytning indleverede skibsnr'ilebreve 1703-16 og 1720-44 

Danske Kancellis arkiv 

D 147 F.smarckake arkivaflevering 2a: akter angÅende det kgl. oktr. 
Asiatiske Kompagni 1730-61 

sø&tatens arkiv 
Skibsjournaler 1675-18.30: J68B: journal .fra r:ronPrintz Christian 1730-32 

ført af lt. J. R. Schurnacher 

7.31A-B: 4 journaler for freeatten Iris 1799-18 
+ 1 kommandoprotokol + 1 justitsprotokol 

Sygejournaler 1795-1814: sygejournal for fregatten Iris 1799-1800 

Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiets e.rki.v: kr:;l. resolutioner 
pakke 50: nr.62 om hvervning 28.08.1781 

rir.77 Jesper i/iths responsll'n ane. 1ndiefart 04.04. 1 
nr.81 om Asiatisk Ko!llpa.gnis køb af "Mars'' 23.04.178 

SØkrigøkancelliet 48: gehejme instruxer 1796-1801 

søenroulleringen: Københavns hoved.rulle 1740-70 

Mallingiana 
Statistik G: Handel 2: Asiatisk, kinesisk V: skibsliste 1732-87 

Det kOngeli~e Bibliotek 

'lbottske samling. 

512, fol. 

1194, fol. 

1296, 4° 

Elctract ar adskillige skib~journaler 1677-17/"3 
oktroj og konvention af 10.02.1730 for interimsocietet.et 

Hans Høyer: "China-Fartens Land-Syn ••• " (1765 ) 



Det kongelige Bibliote! (fortsat) 

Kallske samling 

62, fol. 

.362, 4° 
dokumaitar til den ostindiske og kinesiske handels ••• histori1 

Niela Fursman: "Reglement Hvore.fter Tolden udi Provincerne Gan· 
ton og Tche-Kiang ••• bereignes" (1759) 

tre skrifter om det Asiatiske Kompagnis tilstand og nytte for 
landet 1790 

13(>1 f'ol. forklaring over dat Asiatiske Kompagnis handel 1781-1787 

Oollinøke seml 1ng 

38.3, 4° Poul Martin MØllar: "Optegnelser paa Reysen til China" 

Nr kongelige øamling 

425, fol. H. M. !hgellaarta dagbog over en rejse til Kina 1783-85 

443, 8° Richard Bentley: "Dag-Bog holden paa Skibet Kron-Prindsen 
1802-180.3" 

••• 

512, 8° "Dag-Bog hol.dm paa Skibet Kron-Printzen paa Reyaen til Canto: 
i C2lina 1 Aarene 1802 & 1803" (af Mathias Wilhelm Dorn) 

79.3, 4 ° tortegnelae over skibe udgået til Indien og Kina 1732-8.3 

793b, 4° fortegnelae over Skibe udgået til Indien og Kina 1732-92 

Troenaesaard.• autogratøa•l1ng 

II Daprea de Mmnevillette: "Efte?Tetning om Seilatsan fra Fran
karig til Indien" (1773) (oversat af B. J. Lbdde) 

Lmesalan 

K'a1' ~aen: "Danak-Oatindiske Personalia og Data" 1-.3 (1912) 

.Marinans Bibliotek 

Daprea de Mannnillettes "F.t'terretning om Seilatsen fra Frankerig til !Il': 
dien" (1'77.3) (ov9l"aat at B. J. Lodde) - J axemplarer 

KØbenhavna Stadaark!! 

RÅdstueekriverma kontor: protokolpapirer 1732+1734+1763+1765+1769+177(}! 
1772+177S 

protokol over atteat91" angåmde algierske søpas 1747-54 



A. G. Moltk:es arld.v, Bregentved 

Asiatisk Kompagni: håndbØgar med extracter af negotieprotokollerna: 
liste over skibe udgåede til Indien og Kina 1732-85 

India Otf'ice Li'brarf 1 Lond~ 

Shipping 

L/1-fAR/B/13A 
1.3B 
24B 
.37A 
81A 
81J 
126A 
140C 
1400 
149B 
189B 
215H 
.321F 
507E 
512A 
5490 
629A 
658A 

Dorsetshir• 
Dorsetahir• 
Asia 
General Hewett 
Albion 
Albion 
.Ankerv,rka 
Alfred 
iltred 
Arnis ton 
.Alnviok Castle 
Cares 
Air]Jr Castle 
Cheaterf ield 
Jdm1.ral Ba.rrington 
.Anaon 
Augusta 
Qrat'ton 
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AGERBECK, o. D. L.: Kort og ukunstlet Beskrivelse over de vigtigste Be
givenheder, som ara bandtes mig... Kbh., 1804. 

anonym: Om det Aaiatieke Compagniea Handels-Bestyrelse. Kbh., 1778. 

anonym: El:tract at Dispachen over det ••• paa Prinds Friderich ••• ind
trufne Havarie. Kbh., 1784. 

&nOJV'lll: Ph kort Ef'terretn:ing om Handels-Ellpeditionen til Ostindien med 
Skibet Dronning Juliane Marie ••• Klil., 1786. 

anonym: Forskjæl.lige Grunde for og mod Befragtningssystemets Antagelse 
ved det .Dllnake Asiatiske Compagn1a. Kbh., 1796. 

.Artikelbrief van de Ooat-Jndische Compagnie (2. marts 16J4) (i Neder
landsch-Indiach Plakaatboek 1 (1881)) 

Berlingske Tidende (2.3. august 1802) 

BOLLING, .Frederik Andersen: Kort og Nyttig Underviissning om Passaet-Vin 
den ••• foruden 011 dan Vind Mousson ••• Kbh., 1678. 

BOYE, Jma: Journal paa den anden Reyse til C2lina med Skibet Dronningen 
at Danmark ••• {1742-M.). Kbh., 1745. 

CH.APMAN, .Fridericua Henricua: Architectura navalis mercatoria. Stockholm 
1768. 

CORTEMUNDE, J. P.: Dagbog tra en ostindiefart 1672-75 ved Henning Hennin 
ami. Helsingør, 1953. 

DUNN, S&muel: 'Jhe .East India Pilot or Orierital lfa.vigator ••• London, 178 

Forordning og Raglment angaaande de Algierske SØe-Passer, 1" Maji 1747. 

HARRIS, John: A Complete Collection of Voya.ges and Travels ••• 1-2. Lon-
don, 17~. 

HUU3'1A.NN, Johan Henrik: Ph kort Beskrivelse over Skibets Cron-Printz C2lr 
stiaiis l.Tkk:elige giorde Røyse baade til 09 fra China ••• (1730-32). 
Kbh., 1744. 

Instructie voor de Chirurgfns op de schepen van de o. I. Compagnie _(26. 
februar 1739) (i Nederlandsch-Indisch Pl.akaatboek 4 (1887) ). 

Instruction for det Kgl. Octr. As. Comp.s Boutellerer ••• U.st.&ti. 

Instruction tor Capitain tørmide det Kgl. Octr. As. Comp.s Skib de
stineret til Canton i <2lina ••• u.st.&ti. ~794). 

Instruction tor Capitain aom rører det Kgl. Octr. Da. As. Comp.s Skib 
bestemt til i Ostindien ••• U.st.&ti. 

Instruction for. det Kgl. Octr. Da.. As. Comp.s Ober- og Under4fester, son 
farer med Compagniets Skib kaldet ••• u.st.&lt. 

Instruction for det Kgl. Octr. Da. As. Comp.s Skibs-Prcæt, som farer mee 
Compagniets Skib kaldet ••• U.st.&å. 

Jilatruction tor det Kgl. Octr. Da. As. Comp.s Skibs-Assistent, som fare1 
med Compagniets Skib " •• til og fra canton i China ... " u"st"&lt. 

Iversans Fy"enske Avertiss•ants-Tidande (18. og 27. august 1802). 

KEULm, Joannes van: De nieuve groote lichtande Zee-Fakkel, het seede 
Deel, Vertoonande de Zee-Kusten, ~landen en Havens van Oost-Indier 
Amsterdam, 1753. 

KONVENTIONER. Convention, ·Reglement og Forening. Kbh., 1732. 
Convantion for det Kgl. Octr. Da. As. Comp. Kbh., 1rr/2. 
Convention for det Kgl. Octr. oa. As. Comp. Kbh., 1778. 
Det kgl. Octr. Da. As. Comp.s Convention. Kbh., 1787. 
Convention tor det ••• Kgl. Octr. Da. As. Comp. Kbh., 1798. 



LOUS, c. c.: Skatkammer eller styrmands-Kunst ••• Kbh., 1781. (=Oversæt
telse af de Vries). 

LUDVIGSEN, 'Ih • .E.: Erindringer om mine SØreJser og Livs Begivenheder. 
Kbh., 1890. 

MAGNUSSON, Arni: Optegnelser. Kbh., 1918. 

MANNEVILLET'l'E, M. Da.pres de: Røutier des ootes des Indes orientales et d1 
la Chine. Paris, 1745. 

MANNEVIILETTE, M. Da.pres de: M'moire sur la navigAtion de France aux In
des. Paris, 1768. 

MANNEVILLETTE, M. Da.pres de: Le Neptune Oriental. Paris, 1(15. 

MØLLER, Poul Martin: Optegnelser paa ReisEll til Ghlna (i Efterladte Skr!J 
ter 2 (1855)). 

Observation.er til Fordeel ror Seyladsen, oom Tid efter anden ere giorte, 
og det Kgl. Octr. Da. As. Comp. meddeelte. U.st.PÆ.. (3 blade). 

Observationer til Fordeel for Seiladsen, som Tid efter anden ere ~iorte, 
og det Kgl. Octr. Da. As. Comp. meddeelte. U.st.&Ø.. (8 blade). 

OKTROJER. Octroy tor det Kgl. Da.. As. Comp. udi 40 Aar. Kbh., 17.32. 
Octroy tor det Kgl. Da. As. Comp. udi 20 Aar. Kbh., 1772. 
Kongelig Allernaadigat bevilget Octroy for det Da. As. Comp. udi 20 

.Aar. Kbh., 1792. 

Ordre og Instruction tor Asaiatenterne paa det Kgl. Octr" ::'.)a. Ost-Indisk• 
Comp.e Skibe, som er deøtinerit at fare til og fra ca.stellet l)S..~sbo. 
udi Ostindien. Kbh., 16C/l. 

Ordre og Instruction, hvuretfter Skipperne paa det Kgl" Octr. Da. Ost-In 
diske Comp.a Skibe sig paa daris Reyser hafver at rette. U.st.&å. 

Ordre betref'tmde Førings-Penge og Forfrislrning for de Farende med Skibe 
kaldet, destineret til Canton i China Ao 17xx. U.st.&å. 

RANDULFF, H.: Tordenrøsten.I Noget om den chineaiske Handel,til det asia
tiske Compagn.ies Interessentere ••• Kbh., 1825. 

RASCH, JØrg111: Den MØenake St7rmands-Bog ••• Kbh., 1702. 

Reglemmt for Kahyts-3pissn1ngen inden Borde samt FØringa-Penge og For-
trisladng for d• paa C211na .farende mai det ~. As. Comp.s Skib • 
u.at.&å. 

ROHDE, I. T.: Kontrakt og aldbsrulle tor en Ostindlefarer 1798 (i Histo-
riske Meddelelser 011 l{Øbehavn 2, I ( 1923) ) • 

Dl Råde• Ciroulairer til Interessenterne 1 Asiatisk Compagni 1759-1797. 

SCHRAM, Hans Joohim: Den Opl.Øste styrmands Kunst. Bergen, 1761. 

SKIBSARTIKLER. Sldba-Artikle hvorefter Vi Christian den Femte ••• Aller-
naadigøt rtl.le, at alle og enhver ••• som udi det Da. Octr. Ost-In
diske ConlP•• Tiermiate sig begiver ••• sig paa deris Reyse Allerun
derdanigst skal hatYe at rette og forholde ••• Kbh., 1680. 
tilsvarmde 1688. 
tilsvarmde 1699. 
tilsvarmide tor Asiatisk Kompagni 17.32 
tilavarmde 17 52 
tilsvarende 1794. 

SUHM, P. F.: J)ln•rka og Norges Tilstand 1 Henseende til .Handelen. Sorø$ 
1772. 

SØKRIGSARTIKLER. Kong Friderich den Femtes SØe-Krigs-Artikels-Brev, datt 
ret 8de JanuarU 1752. Kbh., 1811. 



VRIES, Klaaa de: Schat-Kamer of te Konst der Stuur-Lieden. Amsterdam, 
. 1763. 

WALLENBERG, Jacob: Min Son på Galejan, eller en Ostindisk Resa. Stock
holm, 1781. 

WIGANDT, Tobias: Dagbog tørt på en Kinafarer 1730-32 ved G. L. Grove 
. (i Tidsskrift ror søvæsan Ny ratte 3 5 ( 1900) ) • 

ZlMMER, Fr.: Av viceadmiral Fr. Zimmers optegnelser 1717-1756 ved A. ZiDI 
mer. Hortm, 1927. 

LITTERATUR, 

.ANDERSm, Harm.: Algiarske SØpas (i Maanedsslcrif't for Toldvæsen 19 (192~ 

ANDERSEN, otto: DØdelighedsf'orholdene 1 Danmark 1735-1839 (i NationalØkc 
nomisk Tidsskrift 111 (1973)). 

anonym: Det Asiatiske Kompagni (i Frem BI (1923-25)). 

ARNAIZ, R. P. E.: Les archives du Sat de Macao (i Michel Mollat (ed): 
Socilt's et compagnies de commerce en Orient et dans l 'Oc'an Indier 
(Paria, 1970)) • 

.ASKGAARD, Finn: Til orlogs (i Axel Steensberg (red): Dagligliv i DanmarJ 
i det syttende og attende århl.D'ldrede 1720-1790 (Kbh., 1971)). 

BASTRUP, c.: Den ostindiske Sejlation og Handel (i Bering Liisberg (ed) : 
Danmarks sørart og SØh.andel fra de ældste Tider til vore Dage 1 
(Kbh., 1919)). 

BJERG, Hans Christian: Marinehistorisk bibliografi. Kbh., 1975. 
!>LOC.ti - ~ ,..ølle.lsu/1ite. · 
:OONNASSIEUX, Pierre: Les grandes compagnies de commerce (Paris, 1892). 

:OOXER, c. R.: 'lhe Datch E&st-Indiamen. 'llleir Sailors, their Navigators 
and L1f'e on Board, 1602-1795 (i Mariner's Mirror 49 (1963)). 

BOXER, · c. R. : 'lhe Principal Ports of Call in the "C&rreira da rndia, 16· 
-18th Centuries (1 Les grandes escales 2 (Bruxelles, 1972)). 

BOXER, c. R.: 'lhe Dutch Sea.borne :Elnpire 16o0-1800. London, 1965. 

BREWINGTON, Marion Vernon: 'lhe Peabody Museum Collection of Navigating 
Instruments 'With Notes on their Makers. Salem, Mass., 1963. 

BRO-JØRGENSEN, J. O.: Forsikring~enets Historie i Danmark indtil det 
19. Aarhundrede. Kbh., 1935. 

BRO-JØRGENSEN, J. o. og RASCH, Aa.: Asiatiske, vestindiske og guineis 
· handelskompagnier. Kbh., 1969. (c:Vej ledende arkivregistraturer 14) 

BRUIJW, J. R.: De admirallteit van Amsterdam in rustige jaren, 1731-175 
Regenten en financiln, schepan en zeevarenden. Amsterdam, 1970. 

BRUIJN, J. R.: De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, b 
zien in A.ziatisch en Nederlands perspectief (i Bijdragen en medede 
llngan betreffande de geschiedenis dED:" Nederl.anden 91 (1976) ). 

BRUUN, C'4rl: KjØbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie, Min 
desimrker og Institutioner 3. Kbh., 1901. 
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CEDERG.REEJf BECH, Svend: Op13'sning og tolel"8.llce 1721-1784. Kbh., 1965 og 
1m. (=Polltikms Danmarkshistorie 9). 

CHATTERroN, E. Kebble: 'lha Old East Indiamen. London, 1933. 

CHAUDHURI, K. N.: 'lha East India Company 's Ports of Call in the Modem 
Period (i Les grandes escales 2 (Bruxelles, 1972)). 

CHRISTENSEN, Benny: Dansk skibsbygning omkring 1780. Nogle virkninger af 
skibsbyggerforordningen ar 18. marts 17'76 (i Handels- og 3Øfartsmu
seets årbog 1974). 

ClllUSTENsm, Benny: Sld.bawrtt og flÅdebase. Træk af' Peters-værfts tidli€ 
historie. N:eatved, 1978. 

C0011IAAS, W. Ph.: A Critical Su.rvey of Stuiies on Dutch Colonial Histor,y 
s'~v.ui&ga, 1960. 

CORDIER, Henri: Le voyaga a la China au XVII!e siecle. Journal de bord d 
M. Bouvat, commndant le "Villevault" 1765-1766 (i Revue de l 'histc 
ire des colonies rran~ises 1 (1913)). 

DmN, Christian: Mit "Heinrich Cart'nach Ostindien (i Nordelbingen 41 
(1972)). 

DENOII, L.1 Les escales de la Compagnie des Indes au XVIIIe siecle (i L~ 
grandes ascalea 2 (Bruxelles, 1972)). 

DERMIGNY, Louis:La Chine et l'Occident. Le commerce a Ca.nton au XVIIIe 
siecle, 1719-1833 1-3 + album. Paris, 1964.. 

DEUNTZER, J. H.:Af' det Asiatiske Kompagnis Historie. Kbh., 1908. 
DRIEL, A. van: Tonnage Mea.surement. Historical and Critical Essay. 'lhe 

Hague, 1925. , 

EILSTRUP, Per og BO:ESGAARD, Nils Eric: Fjernt .fra Danmark. Billeder &J 
vore tropekolonier, slavehandel og k:inafart. Kbh., 1974. 

FALBE-HANS!N, V. og SCHARLING, Will.: Danmarks Statistik 3. Kbh., 1871 

FELDBÆK, Ole: De kØbenhavnske kØbmmd og handelskompagnieD'lc.1772-1792 
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EXCURS 

D A N S K O G K I N E S I S K §..!Ll~_§_ M Å L I N _Q_!. 

Drægtigheden tor kinaskibene fra perioderne 1747-71 og 1778ff findes 

i de !Jgierske søeasprotokoller. Disse findes fortegnede i Rigsarkivets 

registratur 215 (protokollerne indtil 1797) og i "Vejledende Arkivregi

straturer" bd.II (protokollerne efter 1798). Drægtighederne opgives h~r 

i kolDJllercelæster og er Kommercekollegiets officielle mål for skibene. 

Alle skibe, som agtede sig hinsides "Gap finis terræ" (=nordvestligste 

pynt af Dan iberiske Halvø}, skulle have et algiersk søpas (1). 

Man må dog erindre, at drægtighederne indtil1825 var angivne med an 
sjettedels moderation (se kapitel III). Dette får betydning, når man 

vil sammenligne med andre nationer. 

For lakunen 1772-77 er der intet problem med at fastslå drægtighe

den at skibene, idet alle kinaskibe, som afgik i disse seks å.r, ogs~ 

afsejlede antan rør 1'772 eller efter 1777 (se diagram side 31). 
På samme måde kan man arbejde sig tilbage over 1747-gransen og angi

ve drægtighed for de skibe, der sejlede igen efter 1747. Ja, selv "KiØ

banhavn", som afsejlede 25.02.1745, kan klares ved hjælp af de algier

ske søpasprotokoller, selv om det ikke sejlede til Kina efter 1747; det 

gik nemlig til Indien i 1754, og fra denne lejlighed kendes dr~tighe

den (2}. 

De tidligere ldnaskibes drægtigheder kan derimod ikke findes via de 

algierske søpasprotokoller. 

Ved ankomsten til 'Wampoo rhad blev de europæiske skibe imidlertid mål

te at en højtstående kinesisk embedsmand Jæ.ldet ~; skibene skulle 

nemlig betale af:j~ft i forhold til deres størrelse (3). Vi har mange be

skrivelser af det fremmedartede ceremoniel (4) og af selve målingen: 

"Skibet blev i hands (=hoppos) Preisaince Maalet fra Mitten paa Focke 

Masten til Mittan paa Mesans Masten, lang 83 Couder 2t Pondi, og breed 

agtar Store Masten 25 Couder 6 Pond!" (5); eller "Skibets Maaling har 

vaaren denne gang som sæivanligt neml. fra Mitten af Focke Masten til 

Mitten at Mesan Masten SJ Cobis 1 point og hvidt (=bredt) agter Stoer 

Lugen 25 Cobis 7 point" (6). - "1 Aster eller Kopi er omtr. 14 Tommer 

d. M. (=dansk mål}" (7). 

Ved en indviklet beregning, hvori indgik prodtlktet af Llflgde- og bred

damålet, fandtes dan afgift, som det pågældende skib skulle betale (8). 
Resultatet af hoppos måling indførtes ofte i skibsjournal eller -protc 

----- -
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kol; men i disae kildegrupper er tallene æirmest indførte som en slags 

utordØjet kurioøum. I negotieprotokolleme havde måletallen.e imidlertid 

en tunktion, idet bandelaf'ollcan.e som næmt beregnede og betalte afgiften 

til hoppo. Jeg har derfor valgt at tage måletallene fra negotieprotokol
lerne, hvori fejl og llistorståelser må antages at wre mindst sandsynli

ge. Fra togt.-, hTOr negotieprotokol ikke er bevaret, tages målene i 

stedet fra ald.bsjournal eller -protokol. 
At de 16 togter, llOll gennaatørteø inden 1747, kan vi etablere hoppo

måletal at .-e VJ>e 80ll :mmit ovairor rar dem alle. Disse findes bear

bejdede i bilag A. 

Men hoppo bln naturllgvi• 'f'ed med at måle skibe også efter 1747, og 
heretter har 'f'i måletal både tra de danske og de kinesiske Jll1lldigheder. 

Ved at prfllTe sig lidt fr• tinder man ud Bf, at produktet af lælgdens kva

drat og breddens kndrat (som mål.te af howo i cobi) er ligefremt propor

tionalt aed dreegtighedm 1 lmmercelæster (som målt i Danmark). 

trd"t17kt 1 tal aer forholdet ud 801I f'Ølger for en række skibe ar for
skellig størrelse og fra torskellige tider: 

~-r;, L~·-U~ ~~2~ k.!~ ~~~~ ~ 1, . -----
!'!5;": ~uil<JlieAJ .V 1>1{ ZS~k-«. ~5°,&:, ~ ~,Y _t:;,J/- . . ~ "4- ,., .( .... ,.. 

r,vi '-11 00 

f/52.J.· ~ LolUl'ski . t5(; 1-d.. 2~11 " :!bis f9.~ '.'C ~ .I ·I/'" < ....... • I 9._~ ' . 

17'7(: te. ~It. ~- 330 .t-1 f7~ J( "4 
'I "\,/1,'f """ (.,/:,() :t11< "' "(~)Ir 

-V/ 00 

f'l?9:~1P~ 3S-ol-.t i'J " JO c...,, ?'.) <"')':"' ", ''"'I ~ 
' 'V, ov ; :_. 

f.'796: ~ °"""· lfrr. ' 'tfi'O~ <f~o J( 32,z. (.~· 935 f()v . / -
·> tf'> 

f.)~ 

~..w~· ;:n #".~ ~ 
,!_, 

I 

Som beregningm Yed de to ældste skibe vider, tog hoppos ret simple 

målemetode ikke han81J1 til økibsskrogan.es form og lasteevne, sådan som 

de daake clra!gtighedøtal gjorde. Derfor kan man ikke med htmdrede pro
cents nfdjagtighed regne a1g baglans til d:niegtigheden i kommercelæster 
ud fra de ld.neaiske 11Aletal. Følgelig har jeg afrundet divisoren i brØ
ken til 2 ror ikke at give udteyk tor an nøjagtighed, som ikke er til 

stede 1 beregningerne. SOla det ses, vil unøjagtighed.en dog altid vare 
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mindre end 3-4%, når man regner tilbage fra hoppos tal til dr~tigheden. 

- Tilsvarende beregninger for !!.!! de andre kinaskibe giver ganske samme 

resultater • . De ældste af de så.ledes udregne<le dr::qgtigheder læn findes i 

bilag A. 

Jeg er helt klar over, at d~tighederne for visse af kompagniets ki

nasld.be ville kunne findes i andre kilder; fx rå<lstuens protokolpapirer 

(se sidel.711.1) og kompagniets generalforsamlingsprotokol. Den f ørste kilde 

er imidlertid meget omfattende og langsommelig at arbejde med, den anden 

indeholder kun spredte og tilfældige oplJ'31inger om skibene" Ydermere 

kan vi i ingen·- af disse kildetyper regne med at finde alle de ønskede 

~tigheder. 

I Kq Larsens utrykte "Dansk-Ostindiske Personalia og Data" kunne man 

vente at finde de ønskede tal fra før 1747, men dette er ikke tilfældet. 

Heller ikke Christian Skov, som behandler Asiatisk Kompagnis tidlige 

skibsfart, har løst problemet; han hævder endog, at det ikke lader sig 

løse ved hjælp af kompagniets arkiv (9). Ehdelig kunne man hnve håbet, 

at de latinske søpasprotokoller ktmne hjælpe i stedet, men disse findes 

f'Ørst bevarede fra en langt senere periode (10). 

I praxis vil den nemmeste og eneste udt.ømmende metode til at finde 

de Ønskede cllægtigheder derfor være at regne sig tilbage fra hoppos må

letal. 



BILAG A 

H 0 V E D D A T A F 0 R S K I B E 0 G B E S Æ T N I N G E R • 

I dette bilag tindes hoveddata for alle togter - på n:.r det helt aty

piske med country-skibet "Friderichsnagor" fra 1774/75. 

Oplysning om kapta.Jnen stammer fra rullebog, skibsjournal eller algi· 

ersk sØpasprotokol og retererer så vidt muligt til det Øjeblik, da skibE 

passerede Kronborg, og togtet dermed startede. Ofte måtte en anden dog 

overtage kommandoen undervejs som følge af kaptajnens sygdom eller død. 

Den nøjagtige dato for afsejlingen findes i bilag B. 

Drægtighedsangivelsarne stammer fra hoppos måling i Kina for de før

ste skibes vedkommende, ellers fra de algierske søpasprotokoller (se ex· 

cursan om skibsmåling). Tal i parentes hidrører fra opgivelser vedrøren· 

de skibet på an anden rejse. 

Kun for et eneste skib synes tallene for dI-~tigheden problematiske: 

"Christianshavn", som i 1828 omdøbtes til "Frederik den Siette". Dette 

skib anføres med fire forskellige d~tigheder. 1825 ophrwedes sjattede: 

moderationen, og "Christianshavn"s 372 kmcl skulle da blive til 446; de1 

te passar nogmlt.mde med de 436t i 1828/.29. Men inden da var skibet åbe1 

bart ommå.lt til 54ot kmcl, og på sit sidste togt var det anført til 399 

kmcl. - Vor fØrande axpert på skibsmålingoos område Anders Monrad Mølle: 

kan ikke forklare disse saire spring i den angivne drægtighed, og spørgs· 

målet må derfor forblive ubesvaret. I ratioberegn.lngerne har jeg a.f hen· 

syn til sammenligneligheden med de ældre tal regnet med 372 kmcl for 

skibet på alle dets togter, da tallene umuligt kan dække over reelle an 

dringer i draegtigheden; de må 1 stedet opfattes som fiktive. Hoppo ved

blev da også med at måle skibet til samme størrelse som før (993: 03.01 . 
1827; 994: 09.12.1829; 995: 29.10.1833). Deuntzer har ikke omtalt pro-

blemet, men uden videre an.rørt drægtighed81. som 372 kmcl for alle ski

bets togter (Deuntzer p.115). 
Tallane tor besætningernes størrelse er hentede fra kompagniets rul

lebØger og refererer til at'sejlingstidspunktet. 

De to kolonner med ratioer er beregnede som antal mand ie.l t per 100 

lancl og som antal matroser par 100 kmcl (se no:ermere herom kapitel XI). 

Noterne a-c tindes sidst i bilaget. 
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BILAG B 

SEJLSKEMA. 

Sejlskemaet er opstillet på grundlag af skibsjournalernes oplysninger; 

hvor sådanne ikke er bevarede oftest pA sldbsprotokollernes (se side ~1) 

For hvert togt er de anvendte kilder anførte yderst til venstre. 

Alle tal i skemaet angiver dØgn. 

Hvor tal mangler, har oplysninger manglet. 

For de skibe, som handlede i Batavia, er sejltiden for udturens sid

ste etape ("Stmdastrælet - Macao") beregnet fra Batavia til Hacao. Den

ne tur adskilte sig ikke 1 tid fra turen fra ankerpladserne i selve stræ 

det og til Macao. 

Koden for denne sidste del af udrejsen er: gennem ~dastr--ctrlet og tst 
om Filippinerne (=SØ); gennem det tstllgere Allasstr.:e:le og tst om Filip

pinerne (=ØØ). - Alle skibe uden sådan kode sejlede ad den normale rute 

over Det syd.kinesiske Hav. 

Røsten af kolonnerne er vist tilstrækkelig forklarede ved overskrifte 

ne. 

· Af andre koder er anvendt: R = større reparation foretaget i påg.:eldan 
havn 

K = i konvoj hjem fra Kap 

~ = overvintrende skib (jfr kapitel V) 

Unikke afvigelser fra det normale er forklarede i noterne a-p. 

a: ventet på sydvestmonsunen 
b: rorekade repareret på. De canariske Øer 
c: læk repareret på Isle de France 
d: repareret 1 Lissabon (se side <tf) 
e: repareret 1 to omgange på Isle de France 
f: repareret i Plymouth 
g: repareret på Madagaacar 
h: fået to nye master i Portsmouth (se side 78) 
j: repareret på Iale de France (se side 71) 
k: repareret og provianteret i Falmouth og i Norge 
1: repareret på Isle de France (efter at have sigtet Kap Agl.Llhas!) 
m: beslaglagt ar englæiderne (se side 7o) 
n: provianteret i Rio de Janeiro (jfr side 'tZ.) 
o: vindstille 1 lAnge perioder 
p: rorskade repareret på Isle de France 
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86 
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102 

79 
141 

125 

84 

73 
108 

11) 

120 

128 

137 

89 

20 4 2422°'116~ 14 
16 3 55 13 5 

20 4 49 23 6 

19 4 56 17 7 

15 4 62 16 9 

15 4 61 15 11 

18 3 62 15 5 

19 3 65 16 4 
20 4 63 15 5 

20 9 48 13 13 

17 5 S9 27 7 
23 4sR 2s1å 22 17 
25 47 11 10 
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s 86 

s 83 

s 82 

s 80 

s 99 

s 98 

s 70 

s 66 

s 80 

s 90 

s 80 

s 100 

s 61 

492 
175 

184 

183 

205 

204 
185 

173 
187 

193 
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492 

152 

262 

8 

12 

12 

37 

35 

22 

7 

9 
22 

12 

275 

11 

713 140 62 9 71 15 

30 3 210' 32 

20 1 40 
15 s 
15 103- s 
19 4 s 
21 22 s 

ølgea 1 Fligland 

22 51 

29 6 49 

23 3 S9 
21 5 66 

15 42 

39 7 53 
66"10 52 

22 ~ 

21 44 
19 ) S8 

17 46 
19 3 64 
20 5 85 
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12 8 

12 5 

16 14 

36 27 

16 

15 7 
13 6 

16 1 

13 10 

18 9 

li 

81 

72 

69 

s 89 

s 80 

s 63 

s 129 

s 95 

s 63 

s 71 
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13 

13 
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14 
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799~ 
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589 
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495 
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667 
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428 

453 

618 

462 

499 
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BILAG C 

MANDSKABSGRUPPER. 

Oplysningerne 1 bilaget er sammentalte ved hjælp af kompe.gniets rul

lebØger - tmdtagan for de fire skibe 1794-'17, hvor skibsprotokollernes 

opl,ysninger ligger til grund {se side 97f) • 

Hvordan opdelingen på mandskabsgrupperne er foretaget fremgår af 

side '!i~ 
Datoerne refererer til, hvornår oplysningerne er indførte i rullebog 

eller skibaprotokol. 

De i dette bilag præsenterede mandskaber er dem, som indgår i dØde

lighedsunderSØgelsen i kapitel XII. 

{NB. Ved et beklageligt {og for sent oplaget) uheld er der kun ind

draget 16 skibe for årene 1732-52. &i kontrol foretaget for årene 1752-

1755 viser dog, at denne omstandighad faktisk ingen indflydelse har haf 

på de opnåede resu1tatar med han~ til de forskellige aspekter af døde 

ligheden i danne tidlige periode. ) 
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02.01.1738 

03.01.1739 

22.01.1743 

2.1..01.1743 

30.01.1745 

04.12.1745 

u.01.1147 

01.02.1747 

23.12.1747 

17.12.1748 

26.11.1749 

23.12.1749 

11.12.1760 

u..03.1751 

02.12.1751 

20.01.1752 

1 a l t 

longtn at ~k I 

Schleswig 

(engen at Dannemarck I 

Dronningen a.f !lAru:lar k I 

liØbenhavn 
tllristiansborg Slot 

l'.ø:igen ar .llllnn..al'ck Il 

cronPrintsm at Dan.marck II 

C21rietiansborg Slott 

long«i at Dann.-rck II 

CronPrincen a.f Dannemarck II 

fyen 

Dronningen at Dannemarck II 

longen ar nannemarck II 

Princesse Lovise 

CranPrintsen at Dannemarck I! 

24.11.1770 [b-onning Sophia Magdalena Il 

12.11"1771 

16.12.1771 

19.11°.1772 

16.12.1772 

22.12.1773 . 
24.12.1774 

16.01.1775 

oa.12.1715 

21·.12.1775 

1s.12.1716 

04.0J.1777 

22.12.1777 

28.11.1778 

20.03.1719 

:>,2.03.1779 

26.11.1779 

i a 1 t 

Kongm a.f I'lan!l'll'l/\rC III 

Fredensborg Slc~ t 

Printz Friderich :a 
Dronning Sophia Møgdalena TI 

CronPrincen af Il'• ,emarc II 

Print& Friderich Il 

Fl'edenaborg Slott 

Dronni?li Juliana M1\ria II 

Kongan at Danmark III 

Pr:l.ntz Friderich II 

Fredansborg Slott 

Kongen a.f [8nnemark III 

GronPrincan III 

Pr:l.ntz Frid.rich II 
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Itongtll ar Danneraark III 
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57 

56 
57 
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970 28.10.1794 nannemarck 5 22 6[. f, (; 4 101 

971 21.10.170(, Konge: '' ~ =•~:I .. i'l i'i' · ··ck IV 6 23 r,s 1e 1 1 L 142 

I 972 10.12.1 ·1-· ' Princesa• Charlotta Amalia 6 2J ;~'.] 1(. 1u /, 13b 

I 

I 
974 01.10.1797 CronPrincesae Maria 6 22 68 6 6 4 112 

653 24. o6. 17o< Kongen af Dannem&rk IV 5 25 94 10 (J I. 147 

I 14.12.179;:, Kron-Printsen III 6 24 86 10 10 4 140 

I 12.05.1800 Dannem&rk 6 21 66 6 8 4 111 

I 12.11.1800 Christianshavn r, 22 86 10 10 4 138 

I 07.12.1801 Kongen af Danmark IV 6 24 94 1C 1;: 4 150 

I 15.04.1802 Kron-Prindsen IV 6 21 86 8 8 4 1J3 

654 r:y:J, 12.1802 Princesae I,ouise Augusta 6 21 78 8 12 4 129 

fY}.08.1803 Christianehavn 6 25 70 8 8 4 12' 

20.04.1804 Kron-Prindøen IV 6 25 68 7 8 4 1Hs 

30.04.1804 Jorge 6 25 56 6 6 4 103 

27.03.1805 Prineesae Louise A11gusta 6 26 71 8 8 3 122 

13.04.1805 Jrre-Prindaan 6 24 40 6 6 2 B4 

<77.03.18o6 Christianshavn 6 25 70 8 8 4 1?.1 

1 a 1 t 
100 398 12?0 137 146 65 2116 

6% 7'1 
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100% 
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I 655 25.10.1819 Christianshavn 6 24 76 6 7 3 122 

I 27.0J.1822 Ironprindseø11811 5 19 66 4 5 r 102 

I 
14.04.1826 Chriøtianøt.avn 5 18 71 4 3 1x 102 

I 
JQ.04.1829 Frederik dan Siette 5 18 71 4 5 1x 104 

I 
2'7.0J.1833 Frederik den Sjette 5 20 70 5 '5 1x 1o6 

1 a 1 t 
26 99 354 2J 25 9 536 

5% 18% 66% 4'.i 5% 2'f, 1 oo.r; 

x) heri ikke includeret dm af negotie.folkene, som samtidig f'ung~rede 

som økibsaøøiøtent 

/ 
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BILAG D 

D Ø D E L I G H E D • 

Oplysningerne i bilaget stammer som forklaret i kapitel XII n"'E!Sten 

udelukkende fra skibsprotokollerne. 
Populationernes proveniens fremgår af bilag c, som om.fatter præcis 

de samme togter, som indgår i nairvarende bilag. 
J)Ødaårsagernes kategorisering fremgår af kapitel XII. 

Nederst i bilagstabellerne findes såvel den summariske som den på 

årsbasis beregnede dØdskvotient. 
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14• 32 7 0 0 53 "' 22% 
druming 11 19 3 0 0 33 18% 

drumiag 

nmstelae 2 6 1 0 0 9 4% 
kYlllllteln 2 5 0 0 8 4% 

s,ndøae 16 79 S7 12 10 174 71% " snclo•e 15 77 35 8 6 141 77% 
0 4 0 0 0 4 " 2% 

andet 0 0 0 0 0 0 0% 
andet 

uop.ITat 0 2 1 0 4 2% 
uopqat 0 0 0 2 1% 

IALT 244 "' 101% 
IALT 184 = 100% 

drukn. 3 8 0 0 0 11 
drukn. 2 3 0 0 0 5 til vejrs hæst. 2 2 0 0 0 4 til njra ltvalst. 1 4 0 0 0 5 

drukn. 11 19 6 0 0 J6 
drukn. 9 9 4 0 0 22 andetsteds ombord lrnllBt. 0 4 1 0 0 5 andet.teda ombord hæst. 'I 1 0 0 0 2 

væk tra skibet :=: 0 5 1 0 0 6 

- tra akibet drukn. 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
U.t. 0 0 1 0 0 

mangelsygdc!!ll!le 0 2 0 0 3 
ll&IJi el117idomle 0 0 0 0 0 0 

ai tsomme sygdolll1ll11 2 6 3 0 0 11 
mi ti~• 111do-• 6 3 0 0 10 

andre sygdomme 0 2 0 0 3 
andre sygdomme 0 0 J 

usp11cifi~erede sygdomme 14 70 50 12 10 156 
uspecificlll"ede ~gd0111D11 1J 70 30 s 6 127 

r.JU.T 32 123 66 13 10 244 
, J't 50"' /0 za 5% 4% 99% llLT 29 102 39 8 6 1s.;. 

16% 55% 21t 4~ 3% <?-?% 

population 582 1192 nJ 101 161 2759 
populAtion 441 1454 565 103 65 26.2.: . 

dødsrate 55.'. 103%. 91.t 12~ 62%. ssX.på 565 døgn 
dødsrate 66t. "70X. 69X. 78~ 92%. 1.:-t. på ;68 døgn 

57,~:. på 365 døgn 
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'ti 0 ..c: .... 
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drukning 
drukning 0 0 0 2 1.% 

3 28 0 0 0 31 20% 

kvrestelse 2 
ni.telse 0 0 0 0 2% 

5 0 0 0 7 53 
sygdomme 7 62 2 

1111d<>11111e 39 6 4 51 93% 
31 9 111 73% 

andet 2 2 3% 
andet 0 0 0 0 1 2% 

0 0 0 4 
uopzyst 0 0 0 0 0 0 0% 

uopl,yst 0 0 0 0 0 0 0% 

!ALT 153 101% IALT 55 101% 

drukn. 1 11 0 0 0 12 ' drukn. 1 0 0 0 0 1 
t:~l vejrs kvmr.t.~ 0 4 0 0 0 4 

til nJra · kvæst • . 0 0 0 0 0 0 

andetsteds ombord =: 2 13 0 0 0 15 andetsted1 ombord :=: 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 

V<1lk fra lltlbet d?'Ulcn. 0 4 0 0 0 4 .... ha skibet drukn. 0 1 0 0 0 1 

lcv!wt. 0 0 0 0 0 0 kftat. 0 0 0 0 0 0 

m.sng•l111ido11111e 0 0 0 0 ungel.17idome 0 0 0 0 

a:nitSOlllllle 17gdo111De 0 9 7 2 0 18 mi tlollllle 11tdolllme 0 9 1 1 0 11 

andre sygdomme 0 0 3 andre .,..SO-• 3 0 c 0 4 

uspecificerede 117gdollll!le 7 51 23 6 2 89 uspecificerede sygdomme 0 26 5 J 35 

IALT 12 97 33 9 2 153 IALT 3 41 6 4 55 

8% 63% 22% 6% 1% 100% 5% 75% 11% ~ 2% 100% 

Fopulation 2t!J 1270 398 100 65 2116 population 48 354 ~ 26 9 !JO 

dødsrate 42%. 76%. s3%. 9ot., J 11.. 6.47.. på 596 døgn død lll'a 1.e 63%. 11~%. 71Z. 15".:l. 1114. ~ J3X. ~ 508 døgn 
394. på 365 døgn 74~på )65 dq<gn 



ERRATA. 

I litteraturlisten mangler følgende væt"ker: 

BLOCH, J.: Rentekammeret, Generaltoldkammeret oe Kommercekollegiet 
1660-1848. Kbh., 1892. (=Vejledende arkivreeistraturer 2). 

GILLE, H.: 'Ihe Demographic History of the Northern Countries in the 
Eighteenth Centur.r (i Population studies 3 (1949-50). 

HARDY, Horatio Charles: A Register of Ships, Fmployed in the Servic 
of the Honorable the United East India Company From the Year 17l 
to 1810. London, 1811. 

Historisk statistik .f8r Sverige 1720-1950 1. Stockholm, 1974. 

Hl5GBERG, Staffan: utrikeshandel och sj3fart på 1700-talet. Stapelv~ 
ror i svensk uport och import 1738-1808. Lund, 1969. 

I noterne mangler følgende: 

II,40: Det er forkert, når Bro-Jørgensen og Rasch anfører (nr.1041 
og 1o42), at dette også er tilfældet for "Dronning Sophia 
Magdalena" II 1764-66; nr. 1042 stammer fra "Dronning Juli· 
ane Marie" I 1764-66. - I det hele taget er der temmelig 
mange fejl eller misforståelser i oplysningerne bare om 
skibsjournaler og skibsprotokoller i arkivreg.istrat,uren: ft 

kerte journalførere, gale begyndelsesdatoer, forkerte skibi 
navne•osv. Jeg finder det ogs3. temmelig misvis~nde at kald: 
akibsassistenten "den handelskyndige ombord", som de gør s: 
de 'Y'/. (Dette har fx fået Dag .Jensen til at tro, at det vai 

superkargoen, det drejede sig om (Dag .Tensen p.VIII)). -
Det er dog ingen fejl, når tallet 939 mangler i nummererin· 
gen; denne skibsprotokol (som må stamme fra "Dronning Juli· 
ane Marie" II 1777-80) har manglet siden 1957. 
Oprindelig har arkivet imidlertid indeholdt mange flere 
skibsjournaler: fra togterne efter 1752 gemte man 2 fra 
hvert togt samt enkelte loggebøger; fra årene 1732-52 har 
kompagniet ~emt helt op til 8 journaler fra et enkelt togt 
(1-6 passim} - inden arkivet efter kompagniets ophør blev 
overdraget offentligt arkivvasen og udsat for kassation. 

III,20: Parkinson (1937) p.134. 

III,21: Beregnet på grundlag af Hardys "Index to the Ships' Names 
f'rom 1760 to 1810", hvor skibe med begyndelsesbogstav A-N 
er inddragne. · 


