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Kaperkaptajnen fra Glænø.
Af M. A. Ebbesen.
På den forhenværende universitetsgård, "Toftegården",
på Glænø, boede i 1770erne en fæstebonde, som hed Niels
Corfixen. Han var gift med Kirsten Christensdatter af Egeslevmagle, og hjemmet var efter de foreliggende oplysninger
ret velstående. Der var tre børn i ægteskabet, hvoraf den
ældste søn, Corfix Nielsen, især fik en bemærkelsesværdig
løbebane.
Som barn var han svagelig og syntes uegnet til at blive
landmand, hvorfor forældrene sørgede for at få ham i lære
(vistnok købmandslære). Det var jo i de tider, da man ikke
uden videre kunne forlade fødebyen og give sig til hvad som
helst, men følgende fripas sikrede Corfix Nielsen mod at
blive tvunget tilbage til landbruget: "Formedelst Foreviseren
Corfix Nielsen ikke kan gjøre Tjeneste og Gavn for Bønderne, eftersom hand er sygelig og svag af Helbred, gives ham
Tilladelse og sin Forlov at oplæres i anden Haandtering,
hvortil hans Formynder anseer ham bedst tjenlig, saa at hvo
der antager sig ham i Lære, meddeles dette til Bevis, at han
ikke igjen skal blive ham frataget, hvilket hermed saaledes af
mig bliver bekræfo;t".
S. V. Skowsgaard.
Lærestedet passede imidlertid ikke Corfix Nielsen. En
skønne dag rømmede han af pladsen, og det lykkedes ham -maaske fordi han havde sit fripas - at komme til søs. Her
var han i sit rette element. Allerede, da han var 19 år, tog
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han styrmandseksamen ( d. 3. april 1790). Den 10. januar
1800 bestod han en ny udvidet styrmandsprøve, og han blev
hjemmevant på de store have.
Hvor megen forbindelse han i disse år har haft med sin
familie, ved vi ikke; men han glemte aldrig sin fødeø, skønt
de tidender, han modtog derfra, undertiden kunne være forstemmende. Allerede som dreng mistede han sin fader, og
inden han nåede konfirmationsalderen, havde moderen giftet
sig igen. Enkestanden varede kun kort i de tider. Plejefaderen døde få år efter; men moderen giftede sig for tredje
gang med en Christen Ibsen.
Det var en god gård, Christen Ibsen gik ind til, da han
giftede sig med Kirsten Christensdatter; den var ganske uden
gæld; men Christen Ibsen havde smag for de våde varer, og
ægteskabet blev mere og mere ulykkeligt. I oktober 1797 så
ægtefællerne sig nødsaget til at lade sig skille, skønt de havde
4 børn sammen. De to mindste fulgte moderen, da hun forlod gården; mens de to ældste blev hos faderen.
I skilsmisseoverenskomsten, der er underskrevet af flere
af egnens kendte mænd, lover Christen Ibsen, at da han
beholder gården i fæste, skal han hvert år yde sin hustru følgende: Tre tdr. rug, tre tdr. byg, et fedesYin på 5 lispund,
fire magre gæs, en td. havre at fede dem med, samt tre rdl.
til husleje og ildebrændsel. Endvidere opremses en række
effekter, som hun må medtage fra gården.
Efter dokumentets indhold skulle herskabet påtegne det
og garantere, at gården ikke bortfa:stedes til andre, uden at
disse påtog sig ovennævnte leverancer; dette blev imidlertid
kun gjort i et særligt brev (28/ 4 1798), og det eksemplar af
dokumentet, som endnu opbevares i slægten, er ikke påtegnet
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af juridiske myndigheder. Det forklarer maaske den tragedie,
Kirsten Christensdatter måtte opleve. D. 8/s 1810 måtte hun
henvende sig til forligskommissionen for at meddele, at Christen Ibsen havde afhændet gården til en anden uden at opfylde sine forpligtelser. Hvad der kom ud af denne hen\'endelse, vides ikke; men skæbnen vendte sig på en underfuld
måde for den gamle gård. For at forstå baggrunden herfor,
må vi imidlertid tilbage i tiden.
Først i september 1807 havde englænderne bombarderet
København og bortfort den danske flåde. Som et led i hævnplanerne mod det britiske rige udstedte den danske regering
d. 14fo s. å. en kaperforordning, der gav enhver ret til at
udruste og bemande et kaperskib, når han blot havde erhvervet sig et kaperbrev af staten. En kaperfører havde ret til at
opbringe skibe, der tilhørte den engelske krone, skibe, der
sejlede med krigskontrabande, og skibe, der sejlede uden for
den rute, deres papirer angav. Opbringelsen skulle godkendes
af en priseret.
Der var mange rhedere og storkøbmænd, der lod skibe ar··
mere. Der var ikke alene en chance for god fortjeneste; men
det ansås for en patriotisk handling. Mellem dem, der udviste
sit nationale sindelag, var købmand Jacob Holm af København. D. 6fg 1808 fik han udstedt kaperbrev på loggeren
"Speculationen", og den foromtalte Corfix Nielsen blev antaget som kaptajn. Skibet forte 4 kanoner og havde en besætning på 24 mand. Corfix Nielsen gik straks på kryds i Østersøen, og nord for Bornholm fik han et engelsk skib i sigte.
Han satte efter det og gjorde brug af kanonerne. Flaget blev
strøget, og Corfix Nielsens folk var rede til at entre skibet,
da i sidste øjeblik to bornholmske kapere kilede sig imellem,
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så Corfix Nielsen måtte dreje til siden. Derved opnåede bornholmerne at komme først om bord; men Corfix Nielsen godtgjorde for priseretten, at han havde sin store andel i opbringelsen, og han tilkendtes halvdelen af auktionssummen. Det
engelske skib hed "Hector".
I tiden fra 2/s 1809 til 28Js 1810 var kaperiet forbudt;
men så snart den nye kaperforordning udkom, fik rhederierne igen travlt. Corfix Nielsen var under kaperiets indstilling
blevet brødløs, idet hans skib var blevet solgt ved auktion d.
8/11 1809; men allerede kort tid efter kaperiets genoptagelse,
blev han kaptajn på kaperbåden "Juliane Marie". Ifølge
mundtlig overlevering ejede han dette skib sammen med en
anden, og det er troligt nok; thi han delte prisepengene ligeligt med sin styrmand, Niels Bakke Nielsen, der ellers nævnes
som rheder.
Kaperjournalen for "Juliane Marie" er den dag i dag i
slægtens eje, idet den opbevares af gdr. Gunner Jensen,
"Dyssegården" i Ørslev ved Skælskør. Det første blad er lidt
defekt; men ellers er journalen bevaret i sin helhed og gengives i det følgende som et interessant aktstykke til den tids
historie. Det mangelfulde blad omtaler, at kaperen stod ud
gennem bommen i Københavns havn d. 12. maj 1810 og
skildrer det første kryds i sundet, samt ankomsten til Helsingør. For imidlertid at få et pålideligt billede vil vi gengive de øvrige blade ordret, idet dog de dage udelades, hvor
der intet er sket. Ligeledes er en særlig rubrik med vejrangivelser udeladt:
"D. rn15: Kl. 4 gik udefter forbi Kronborg. Prajede en
svensk Galease, kommende fra Gottenborg, distineret til
Stockholm. Kl. 7 skjød et Givopskud efter et russisk Pinx-
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skib. Eftersom hans Papirer befandtes ikke i den Orden, som
de burde at være, taget ham til Kjøbenhavn til nærmere
Undersøgelse. Ankrede ved Trekroner Kl. 6. Var i Land paa
3 Kroners Batteri med Captajnen. Han var kommen sidst
fra Gottenborg. Ingen Bestemmelse at gaa efter. Skibets
Navn er "Graaf Carl Lieven", hjemmehørende i Archangel.
Captajnens Navn er Nanning Cornelis, en Hollænder. Besætningen var ialt 12 Mand. Satte tre Mand om Bord til
Vagt.
D. 20/5: Kl. 8 gik om Bord med mine Folk paa Skibet,
lettede Anker og varpede ind imod Castelspynten. Ankrede
der. Lod to Mand blive om Bord til Vagt, nemlig Johannes
Larsen og Christoffer Hændrichsen. Kl. 3 y; sejl te med Caperen fra Kjøbenhavn. Kl. 7 kom ind til Helsingørs Havn. Kl.
8 satte Vagten op med to Mand.
D. 21/5: Mandskabet ved at gjøre Ammunitionen ren.
Ellers intet vigtigt passeret. Kl. 8 satte Vagten op med to
Mand.
D. 2215: Intet vigtigt passeret til Kl. 7. Gik til Søs nordefter. Kl. 6 kom ind til Mølle-Leje. Da det var stille, gik op
paa Kullen for at se ud til Søs. Kl. 8 satte Vagten op med to
Mand.
D. 23/5: Intet vigtigt passeret. Til Eftermiddag kom en
Fregatte paa 36 Kanoner ca. 2 Mil uden for Kullen, gik ud
efter same, da vi ikke straks kunde se, hvad det var for et
Skib. Derefter holt ind til Mølle Leje for ikke at blive set af
Fregatten. Kl. 8 satte Vagten op med to Mand.
D. 24f5: Morgenen gik op Klipperne og saa Fregatten
udenfore at tage en Dansk Loggert, som vi siden erfarede var
Capt. Tønnesen. Kl. 9 gik ud for at være fri for Fregatten og
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sejlte over til Gilleleje, hvor vi ankrede. Kl. halv eet gik i
Land og erfarede, at Fregatten havde taget en Skonnert,
Capt. Thomas Kofoed. Kl. 2 satte Vagten op med 2 Mand.
D. 25f5: Morgenen passerede nogle Skibe ind ad Sundet,
men var ikke ude at praje dem. Kl. 8 klarede det lidt af, gik
til Søs ud forbi Kullcn, fik Sigte paa to Amcricanske Skibe,
men kunde ikke komme til dem, ellers intet set i Søen. Kl.
3 Vi holt ind efter Gilleleje, gik der til Ankers. Kl. 8 satte
Vagten op med 2 Mand.
D. 2Gf5: Kl. 2 lettede og gik til Søs. Kl. 3;.12 fik en Sejler
at se. Kl. 4;.12 kjendte same at være Orlogsfregatten, holt
igen indefter, da intet var at sc. Kl. 8 saa fra Landet to
Galeaser, som blev overhalede af Fregatten. Kl. 10 gik igen
til Søs. Skjød et løst og tre skarpe Skud efter forbemeltc Sejlere og derefter overfaldt den ene, som var en KniphauserKoff, korn,mende fra Amsterdam med Ballast, distinert til
Riga. Han foregav, Fregatten var Svensk; i det mindste blev
han prajet af den under Svensk Flag; jeg rcsolverte at lade
ham gaa, da hans Papirer var i nogenlunde behørig Orden.
Jeg gik igen til Søs, men saa intet. Kl. 1;/2 holt ind til Helsingør for at erfare om noget Nyt. Kl. 6 kom ind til Helsingør. Kl. 8 satte Vagten op med 2 Mand.
D. 28fo: Kl. 3 ;/2 gik ud fra Helsingør, krydsende ud af
Farvandet. Kl. omtrent 11 løb paa Siden af en Brig og
prajede; han sagde, han kom fra Harlingen, lastet med
Stenkul, distinert til Kjøbenhavn. Briggen hørte hjemme i
Christiania; derefter satte en Mand om Bord, var i Farvandet tværs af Gilleleje, gik siden om Bord og eftersaa Papirerne, befandt Mangler i same efter Reglementet, resolverede at
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bringe ham op til nærmere Undersøgelse. En Mand om Bord
i Briggen var Ejer af same ved Navn Heidingen, havde en
daarlig Haand, hvorfor jeg var nødsaget at bringe ham i
Land til Doktor. Efter at have bekommet noget til ham fra
Apotheket, bragte ham igen om Bord for at bringe Skibet
op til Kjøbenhavn, samt satte to Mand og Styrmand Niels
Bakke om Bord for at følge op med. Kl. 8 satte Vagten op i
Caperen med to Mand.
D. 2'Jf5: Gjort adskilligt i Stand. Kl. 10 gik til Søs og
krydsede nordefter. Kl. 6 gik til Ankers ved Gilleleje, da intet
var at se. Kl. 8 satte Vagten op med to Mand.
D. 30f5: Kl. 1 lettede og var nødsaget at flytte, da det
tog stærkt til med Brænning paa Landet, bolt til Søs med
smaa Sejl, til det blev Dag. Derefter prajede nogle S'venske
Skibe, samt et Dansk Skib, som kom fra Liverpool lastet med
Ko!, distinert til Kjøbenhavn. Saa to engelske Orlogsskibe,
som bolt det krydsende ud for Kullen, bolt ind igen til Gilleleje, da intet videre var for mig at se. Kl. 8 satte Vagten op.
D. 31f5: En Dee! Fartøjer gik Sundet ud, gik til Søs, bolt
ind til Helsingør, kom i Havnen Kl. 6 slet. Kl. 8 satte Vagten
op med 2 Mand.
D. 1fG: Havde Sejlmageren i Arbejde at forandre Fokken,
sendte den ene Canon til Smeden, da Gaffelen paa same
brækkede ved at skjyde. Mod Aften fik jeg Ordre at komme
til Kjøbenhavn for at møde i Rætten i Morgen med Russen.
Forlod Fartøjet i Havnen og rejste til Kjøbenhavn.
D. 2fo: Kl. 6 kom til Kjøbenhavn. Kl. 11 hentede Captajn Nanning Cornelis med Styrmand og en Mand i Land til
Retten, kom ej for førend kl. 5. Kunde intet synderligt forrette, da de fleste Papirer var Russiske.
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D. 516: Gik om Bord og hentede Captajn og Styrmand
med en Mand i Land. Kl. 5 kom for Rætten, hvor Captajn,
S. M. og jeg blev afhørt.
D. 616: Tog Lejlighed og rejste til Helsingør, hvor jeg igen
forefandt Caperen og erfarede, intet passeret af Vigtighed.
Kl. 8 satte Vagten op.
D. 716: Kl. 9 ;;2 gik til Søs, krydsede ud ad Sundet, passerede en Norsk Skonnert og en Svensk Brig, som var besat.
Krydsede udefter; men da ikke noget var at se til Søs, og det
blæste temmelig haardt, resolverte at holde indefter Kl. 2 ;;2.
Kl. 4 kom ind til Helsingør og fortøjede i Havnen. Kl. 8
satte Vagten op.
D. 816: Var adskillige Gange til Søs efter nogle Skibe,
men kunde ikke faa nogen til Opbringelse. Kl. 8 gik ud igen
til en Koff, som laa op imod Hveen, der havde Pappenborgerflag, med Ballast kommende fra Rotterdam og agtede
sig til Pedersborg. Kl. 10y2 kom igen til Helsingør, lagde
udenfor og satte Vagten op.
D. 916: Efter Middag krydsede ud ad Farvandet og holt
ude mellem Kullen og Sjælland. Ellers intet passeret.
D. 1O16 (Pinsedag) : Kl. 2 Morgen fik to Galeaser i Sigte,
holt efter same, hvoraf den ene havde Svensk Flag og en
Caper paa Siden, holt efter den anden Galease og indhentede same udenfor Gilbjerghoved, erfarede, at same var
besat af en Caper fra Helsingør, resolverte at krydse ind til
Helsingør, da Vinden var sydlig, og altsaa ingen Skibe kunde
ventes fra Søen. Kl. 3 Eftmd. kom til Helsingør. Kl. 8 satte
Vagten op.
D. 1116: Sendte Niels Bakke til Kjøbenhavn for i Morgen
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at møde i Rætten med Captajn I. Jacobsen fra Briggen
"Speculationen". Kl. 8 satte Vagten op med 12 Mand.
D. 12/5: Kl. 3;0 gik til Søs nordefter. Passerede en Svensk
Brig, kommende fra Gottenborg, distinert til Danzig, fik
Sigte paa et Skib og derefter erfarede at være americansk,
skjød et løst Skud efter ham, men han vilde ikke brase op,
da jeg dog raabte efter ham, ligeledes, uden at han brasede
op, fulgtes til ind paa Rheden, men kunde ikke gaa om Bord,
da han havde faaet Quarentaineflag hejst. Da han fik Pratica, var vi begge, nemlig Captajn Rønne og jeg, ved at gaa
om Bord; men dermed var en Kongelig Officer, som bemægtigede sig Skibets Papirer, som han tog i Land tillige med
Captajnen. Der var altsaa for det første intet at gøre. Gik
ind til Havnen med Baaden. Kl. 8 satte Vagten op.
D. 14fo: I Dag kom Nicis Bakke tilbage fra Kjøbenhavn.
Ellers intet passeret. Kl. 8 satte Vagten op.
D. 21fo: Kl. 1 ;0 lettede og stod til Søs nordefter. Kl. 10
fik en Sejler at se, og strax efter gjorde same Jagt paa os; og
var en Fregatte. Fik siden en Sejler at se, gik i Caperforlig
med Jens Lind om same, ifald noget var at gjøre. Kl. 11 ;0
bordede Linds Baad ham, lod en Mand blive, da det blæste
for haardt til at overhale ham, fulgte med ham ind paa
Rheden, overfaldt der hans Papirer og befandt dem i god
Orden. Det var en Svensk Brig, hjemmehørende i Stockholm; han kom sidst fra Liverpool, lastet med Salt for egen
Regning, distinert til Stockholm. Lagde Baaden ind ved Helsingør. Kl. 8 satte Vagten op med to Mand.
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D. 22fo: Intet mærkværdigt passeret, og intet at se til Søs.
Jeg befinder mig ikke vel. Kl. 8 satte Vagten op med to
Mand.
D. 23fo: Saa den Engelske Fregat krydse udenfor ved
Kullen. Kl. 12 kom den og 2 Kutter-Brigger til Ankers ved
Høganas. Mandskabet ved at rengøre Ammunitionen. Jeg er
i Dag endnu ikke vel. Kl. 8 satte Vagten op.
D. 25fo: Kl. 9 stod ud fra Helsingør, da det før anmeldte
Americanske Skib "Union" gjorde klart til at lette. Samme
Tid holt ud fire danske Kapere, hvor vi blev enige om at
opbringe ham i Fællesskab og var følgende: Loggeren "Admiral Steen Bille", ført af Peder Larsen, Skonnerten "Den
bornholmske Falk", ført af R. Rønne, Loggeren "Le Revenant", ført af Hans P. Bødker, Loggeren "Jægeren", ført af
Ole Andersen, og saa os selv, og blev saaledes besluttet, at
Captajn Rønne skal have Bestyrelsen. Kl. 2 gik til Ankers
med Skibet, da det blev stille --- krydsede med Caperen og
kom Kl. 9 ;;2 op til Bellevue og ankrede. Jeg rejste over Land
til Kjøbenhavn, da jeg ikke var vel.
D. 26fo: Kl. 2 gik til Sejl og kom Kl. 4;;2 til Kjøbenhavn.
Strax efter kom Skibet til Ankers paa Rheden. Ellers intet
passeret.
D. 28fo: Sendte Baaden af til Helsingør for at faa den
rengjort. Jeg blev tilbage, da jeg ikke var frisk.
D. 217: Rejste ned til Helsingør og havde den Mand med,
som havde været paa det russiske Skib. Da jeg kom ned,
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befandt Baaden at være rengjort og stod paa Land, men ikke
ret tør af Tjæren. Jeg haver bestandig ikke været frisk.
D. 5/7: Satte Baaden i Vandet og tog alle Materialerne i
den og taklede den til. Kl. 2 gik Sejl fra Helsingør og kom
Kl. 5 til Kjøbenhavns Toldbod og satte Vagten op med 2
Mand.
D. 017: Intet mærkværdigt passeret. Mandskabet havde
Frihed at være i Land for at proviantere til videre Tour. Jeg
er endnu ikke rigtig vel.
D. 117: Eft. M. D. Kl. 2Yz gik Sejl ad Dragør. Kl. 4 passerede same. Stod ud ad Stevns. Kl. 6 fik nogle Sejlere i Sigte
under Landet. Kl. 7 passerede 5 Canonbaade ved Kalkgrunden ved Stevns. Kl. 9 passerede Mannehoved i Compl. med
formelte Fartøjer, som var danske Jagter, cirka nogle og tredive i Tallet.
D. s17: Hele Natten med Stille rhoede og sejlede vi ad
Sønder til. Kl. 8 fik vi en stor Sejler at se uden for Møen,
som efter ald Formodning var en Engelsk Orlogsmand. Kl.
9 Yz fik Lods om Bord, krydsede ind, og Kl. 11 Yz var ved
Nyord og Lodsen fra Borde, satte ad Kallehauge Færgegaard
og var Kl. 12 i Land der for at forevise Papirerne, sejlte videre og kom Kl. 9 til Taars, hvor vi forblev om Natten og
satte Vagten op. Jeg haver i Dag ikkun været maadelig.
D. 1117: Kl. 7 gik fra Nakskov og kom Kl. 9 til Langøe.
Efter Middag saa Signaler fra Enerhøje og formodede, det
var for en Convoj, gik ud til Albuen, gik der i Land og saa
en Flaade af omtrent 165 Sejlere, hvor i blef var 2 Linieskibe, en Fregat, en Brig og en armeret Jagt. Da de var mest
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passeret Albuen, gik vi ud, holt til Luart langs Flaaden, og
Kl. 912, da det begyndte at mørkne, holt ned paa Flaaden
og bordede en Koff, sejlte langs Flaaden, og forbi same, da
de gik til Ankers under Langeland. Kom ind under Landet
ved Hou og kom paa Grund, da Skibet nægtede at vende.
Lod Ankeret falde og Sejl fast. Fik strax før en Mand om
Bord fra en Chalup, som kom efter os og hørte en Canonbaad til, som laa ved Loehals. Derefter eftersaa Skibets
Papirer og befandt Skibet at fare under Preusisk Flag, hjemmehørende i Emden.
D. 1217: Kl. 4 satte Skibets Baad ud og førte et Varpeanker ud med en Perth Line og hivede den fri. Sejlte fra
Skibet med Caperen, for i Tilfælde de Engelske Skibe kom
ind til os. Omtrent Kl. 6 fandt en Underofficer nogle Papirer
i Land, som jeg strax eftersaa og erfarede at være engelske og
tilhørte Koffen. Jeg kunde ikke faa dem, da en Captajn
Schaffenberg havde faaet dem og sagde, han maatte sende
dem til Overkommandoen, og derefter skulde de strax blive
oversendt til Svendborg, som jeg sagde, jeg vilde gaa til
med Skibet. Maatte ligge stille, til Convojen var passeret. Kl.
11 lettede Ankeret og hivede ud i Varpet. Maatte lade Ankeret falde, da Varpet gik med. Kl. 12 stak paa Tougene
ind imod Grunden, da et Linieskib nærmede os. Da same
var passeret nordefter, hivede ud igen, satte Spring paa
Touget, satte alle Sejl kant og kappede Touget og Springet,
da det ikke var muligt at klare Landet ved at lette Ankerne,
nemlig Sværankeret og Varpankeret, og torde ikke resiquere
at lade Fartøjet ligge, hvor det laa. Sejlte ind ad Smørflakken og videre op til Svendborg, hvor vi kom om Aftenen.
Kl. sy; sl. Ankrede og gjorde Sejl fast. Kl. 9 satte Vagten op,
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saavel i Skibet som paa Caperen, som vi tog med os, pumpede bestandig læns paa Skibet, da det var temmelig læk.
D. 13/7: Intet vigtigt passeret. Til Kl. 3 slet var Captajnen
og jeg for Byfogeden, og Skibets Papirer blev aabnede og
eftersete. Kl. 8 satte Vagten op med 4 Mand og pumpede
læns af og til paa Skibet.
D. 14f7: Kl. 8 gik i Rætten med Captajnen og det øvrige
Mandskab fra Skibet, hvor Captajnen tilstod, at han havde
kastet de engelske Papirer overbord, og at han var bestemt
til London. Det øvrige Mandskab tilstod ikke at vide, de
skulde gaa andre Steder end til Philadelphia. En af dem
undtagen tilstod, at Captajnen havde givet ham noget at
kaste over Bord, hvori var nogle Papirer; men hvad det var,
vidste han ikke. Sendte noget fersk K jød og Grønt om Bord
til Mandskabet for i Morgen. Kl. 8 satte Vagten op med 4
Mand.
D. 15f7: Intet mærkværdigt passeret. Til Eftermiddag
Kl. 5 kom en Baad fra Langeland med de efterladte Ankere,
tog same om Bord til Skibet. Kl. 8 satte Vagten op med 4
Mand.
D. 16 /7 : Kl. 9 Yz var tilsagt at møde i Rætten; men da
Byfogeden ikke havde faaet Papirerne fra Langeland, blev
det opsat til videre. Ellers intet mærkværdigt passeret. Kl. 8
satte Vagten op med 4 Mand. Maattc pumpe af og til paa
Skibet.
D. 17 /7: Kl. 8 Yz efter Tilsigelse mødte i Rætten, hvor
Byfogeden fremlagde en Skrivelse fra Captajn Schaffenberg
paa Langeland, hvormed fulgte de Engelske Papirer, som var
overbordkastet fra Koffen, hvori Captajn Schaffenberg paastod lf6 af Skib og Ladning, fordi hans Commando kom
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ned til Stranden, da den Engelske Convoj passerede; men
imod dette protesterte jeg, da jeg for Rætten beviste med
Captajnen, Styrmanden og en Mand fra Skibet, samt min
Styrmand og 4 af mine Folk, at de ikke gjorde nogen Tjeneste, da Convojen passerede forbi uden at gjøre mindste Mine
til at angribe os. Forhøret blev forsaavidt sluttet, og efter
Middag blev Inventarium optaget paa Skibet af 2.de dertil
af Byfogeden udnævnte Mænd. Havde Sejlene løse for at
luftes og igen fastgjort. Kl. 8 satte Vagten op med 4 Mand.
Holt bestandig læns.
D. 1s17: Intet mærkværdigt passerede; men holt læns om
Bord paa Prisen. Kl. 8 satte Vagten op.
D. l!l/7: Gjorde Sejlene løse paa Skibet. Da de var tørre,
slog dem fra og bragte dem i Land, da der ingen Plads var
om Bord. Sejlene var følgende: 1 Klyver, 1 Stagfok, 1 Bredfok, 1 Topsejl, 1 Bramsejl, 1 Storsejl, 1 Mesansejl. Ryddede
ellers noget op paa Dækket og holt bestandig læns. Kl. 8 satte
Vagten op med 4 Mand.
D. 2017: Gik fra Svendborg og efterlod S. M. Bakke og 2
Mand til Vagt ved Kaffen. Kl. 11 kom til Loehals og var der
i Land for at faa nye Signaler, fik siden fra Landet at se en
Sejler, som kom nordfra. Efter same var nogle smaa Fartøjer,
hvoriblandt var en Chalup fra Canonbaadene, som skjød tre
Geværskud efter Skibet, hvilke det besvarede med Canonskud. Vi stod derefter til Søs tilligemed flere Capere og
Canonbaadene fra Langeland. Skibet vendte igen nordefter;
vi satte efter same og skjød to Canonskud, og ved sidste Skud
hejste han Russisk Flag. Kort efter gik en Caper om Bord.
Da jeg kom om Bord, erfarede jeg, at det var Caperfører
Hammer af Kjøbenhavn. Han havde Skibets Papirer. Vi
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blev enige om at gaa i Deeling, med ham 213 dele og vi l/3
del af, hvad som maatte komme ud af det. Lidt efter kom
Canonbaadene til Skibet, og Liutenant Groetschilling kom
om Bord og satte en Liutenant og en Lods om Bord. Vi holt
derpaa ind efter Agersø til, da vi erfarede Skibets Papirer at
være i Uorden, men kom paa Grund, hvorpaa Canonbaaden
kom og hjalp at faa Skibet flot, bragte 2 Varp ud og hivede
støt, men uden synderlig Virkning, og siden Sværankeret, og
arbejdede hele Natten.
D. 2117: Blev ved at arbejde og læssede en Del Bly i
Canonbaaden og Skibets Canoner i vores Baad, hivede derpaa af Grund og satte Sejl, og Canonbaaden bugserte til ind
i Agersøsund, hvor vi ankrede Eftermiddag Kl. 4. Kl. 6
lettede og sejlte noget nedefter og ankrede formedelst Natten.
D. 2217: Ved Dag lettede og sejlte videre ad Vordingborg,
men kom Kl. 8 paa Grund paa den saakaldte Kirkegrund,
tog derpaa Masten af vores Baad og bragte med same et
Varp agterud. Tog Ballastporten ud og kastede noget af
Ballasten. Kl. 3 kom af Grunden, satte Sejl og Coursen ad
Farvandet, ankrede Kl. 9 ~ slet uden for Knudsskou, hvor
vi blev liggende Natten over.
D. 2317: Morgenen kom en Chaluppe ud og bragte en
Lods med, lettede Ankeret og sejlte ind for Mærssejlene og
kom til Ankers Morgen Kl. 8 for Wordingborg; derefter gik
Liutenant Ravn og Captajn Hammer i Land med Skibets
Papirer. Efter Middag fik jeg Ordre fra Liutenant Ravn at
lade Sejlene fraslaa - , slog dem fra og lagde dem i Mellemdækket, da det blæste for haardt til at faa dem tørre i Land,
tog Bramraaen ind, strøg Bramstængerne. Captajn Hammer
efterlod sin Styrmand som Prisemester paa Skibet. Mod
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Aften sejlte i Land med mit Fartøj, da der var nogle af
mine Folk, som manglede Proviant.
D. 24f7: Fik en Canoner om Bord, som tog Ladningen fra
Canonerne, tog derpaa ald Ammunitionen i Land undtagen
Canonerne, bragte det i Land med vores Baad og kom paa
Grund, hvorved vi strøg den ene Roertap af. Lod Baaden
blive i Land. Liutenant Hammer og jeg, samt Captajnen var
i Rætten. Papirerne aabnedes.
D. 25f7: Sejlene blev i Dag ilandbragt med andre Fartøjer. Havde en Smed at gjøre Roertappene i Stand og blev
færdig.

D. 5/s: Satte en Mand ved Navn Johannes Larsen om
Bord paa Skibet "Sara" som Prisemester, som jeg gav en
Notariel Copie af mit Caperbrev, og han skal forblive der til
videre Ordre, da jeg ej indser det nyttigt at forblive her længere, da intet Forhør haver været og veed ikke, hv.ornaar det
skeer, blev i Land med Baaden.
D. 6/s: Efter Middag gik til Søes, men maatte gaa tilbage,
da det blev wariabel og Torden, at intet kunde avanceres.
Kl. 8;;2 kom igen til Wordingborg.
D. 7 / s: Kl. 5 gik til Søes og krydsede ud mellem Øerne.
Kl. 8 var mellem Baagø og Lolland. Vinden gik nordlig. Kl.
10 lagde bi under Langeland.
D. 8/s: Kl. 3;;2 halt af og sejlte forbi Hou. Kl. 8 kom til
Svendborg, hvor Skibet, nemlig Kaffen, ligger ..
D. 'J/s: Nedskrev alt løbende Gods, tog alle Sejl i Land og
antog en Mand, nefn. Thomas West til at have Opsigt med
Skibet, da jeg tager alle Mand med mig".
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Ovennævnte dato slutter journalen uden andre oplysninger. Måske har Corfix Nielsen denne dag fået oplysning om
moderens skæbne. Som det fremgår af det foregående, var
det neop dagen for, at moderen måtte henvende sig til forligskommissionen ang. det ulovlige salg af gården. Måske har
han også folt trang til at holde op med kaperiet, mens legen
var god. I hvert fald varede det ikke mange dage, før han
afhændede kaperbåden; thi den 1. september lagde "Juliane
Marie" ud under en ny fører (Jens Sørensen Møller) .
Corfix Nielsen havde nu flere prisesager løbende og udsigt
til en god gevinst, selv om ikke alle hans opbringelser kunne
godkendes. F. eks. ser det ikke ud til, at han fik noget for sin
ulejlighed med skibet "Sara", der indbragtes til Vordingborg.
Måske er skibet blevet frikendt ved priseretten. I hvert fald
nævnes det ikke i fortegnelsen over prisedømte skibe og
danske kaperbåde i Kay Larsens bog "Danmarks Kapervæsen 1807-14".
Derimod blev "Vilhelmus Kayser", som Corfix Nielsen
indbragte til Svendborg, erklæret for god prise. Dette skib,
der var ladet med 500 pakker hør, var et godt aktiv. Der var
stor efterspørgsel efter hørren på auktionen. Opgørelsen vedr.
salget opbevares endnu i familien og viser følgende hovedsummer:
Indtægter: Ladning .......... .
Skib """"""".

105 ,540 Rdl.
19,716 "

lait. ..

125 ,256 Rdl.

Rest ...

23,289 Rdl.
101,967 "

Udgifter
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Selv om Corfix Nielsen måtte dele disse penge med sin
styrmand og besætningen, vil man se, at alene denne kapring
gjorde ham til en holden mand, og i forvejen· havde han
fået en net sum ind for sin andel i det engelske skib "Hector",
der blev taget ved Bornholm.
Også skibet "Graaf Carl Lieven", som han indbragte til
København i begyndelsen af sit togt med "Juliane Marie",
blev prisedømt, og nedennævnte beregning viser, hvordan
overskuddet fra denne opbringelse fordeltes mellem ejerne
og mandskabet:
Corfix Nielsen "" ". " .. "" .. ". ". ".""

1734· Rdl. 4 Mark 8'18/87 Sk.

S/M. N. Bakke.".""".""""""""".
Heclbefaren: Vilhelm Johansen .........

1734

4

346

5

346

5

346

5

do.

.... ......
Andreas Petersen .........
Nicolaj Randrup ...... ..

346

5

do.

J ohanncs Larsen . "" "." .

346

5

do.

Christian Jensen

346

5

do.

Hans Andersen

...........
············

346

5

do.

Christopher Hændrichsen

346

...............
.. ...
Halvbefaren: Christian Thomsen ......
Dreng: Frederich Madsen ........... ..
do. Peter Nielsen ·····················

346

do.
do.

Frederik Jensen

"

"

do.

Peter Larsen

do.

Rasmus Kragelund

"

lait".

5
5

260

1

173
--

5

346
173

"

"

"

"

848/87
1127/87
11 27/87

"

"
"
1127/87
"
1127/87

"

"

1127/87

"
"

1127/87
"
11 27/87

"
"

1127/87
1127/87
11 27/87

2

442 /87
13 57/87

2

13 57/87

---~~-··------------

7546 Rdl. 1 Mark 2

---

---

"
"
"
"
.

"
Sk.

Det blev Corfix Nielsens skæbne, at hans kaperbedrifter
udfortes i samme periode, som gjorde moderens stilling mere
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og mere fortvivlet. Han har sikkert aldrig drømt om nogen
sinde at blive landmand; men da han hørte om moderens
vanskelige stilling, blev det ham en æressag igen at bringe
gården tilbage til familien. Allerede i efteråret 1810 indledede han forhandlinger med dens nye indehaver, Ole Hansen,
hvorved det kom for dagen, at det var en meget problematisk
handel, der var indgået mellem Christen Ibsen og Ole Hansen; men det lykkedes dog Corfix Nielsen at få skøde på
gården for 2000 rigsdaler. Bagefter måtte han ganske vist
udbetale 300 rdl. til Christen Ibsen og 600 rdl. til hans børn,
samt love at levere visse naturalier, fordi Christen Ibsen
havde fordringer i gården ifølge sidstnævntes handel med
Ole Hansen; men hovedsagen var, at gården nu var i de
rette hænder.
Om Corfix Nielsen virkelig havde i sinde at blive landmand, da han købte slægtsgården tilbage, er vanskeligt at afgøre; men da han først havde købt den, følte han sig bundet,
og han blev boende på den til sin død.
Det blev en yderst vanskelig tid, der nu oprandt. Statsbankerotten gjorde de rede penge værdiløse, og bagefter
fulgte en af de hårdeste landbrugskriser, vort land har oplevet. Corfix Nielsen førte dagbog i alle de år, han boede på
gården, og mangen gang, når høstudsigterne var mørke,
sluttede han sin daglige beretning med en bemærkning som
følgende: "Græs og Korn bliver ikkun kort. Gud hjælpe os til
det bedste", men han glemte heller ikke takken, når en god
høst var i hus.
Dagbogen er interessant at læse; men for vidtløftig at gengive her. Kun nogle dage, som synes at have gjort særlig indtryk på C. N" skal nævnes:
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D. 22fi 1813: "Fik Efterretning om vore Penges Nedsættelse til 1 f6". Som bekendt foregik nedsættelsen på den måde,
at man for seks gamle rigsdalersedler fik en ny; men i virkeligheden var nedskrivningen endnu større, og de nye penge
tabte yderligere mere og mere i værdi, så en ny stor nedskæring blev nødvendig. Under disse omstændigheder har
C. N. næppe fortrudt, at han havde sat en del af pengene i
gården.
D. 22f6 1821: "Opkom i Ørslev en forfærdelig Ildebrand,
som ganske ødelagde Præstegaarden, Degneboligen, 4 Gaarde, hvoriblandt var min Farbroders, 6 Huse og 3 Indsidderstuer, hvorved 15 Familier blev uden Huslye. Gud i Naade
afvende fra lignende Ulycher".
D. 26fo 1821: "Vi haver faaet af Avisen Efterretning fra
St. Helene, at Napoleon Bonaparte der er død d. 15. Maj og
der begravet med ald den Ære, som tilkom en General af
første Rang. Han haver været et af de mærkværdigste Mennesker, som man ved her paa Jorden". Det er kun naturligt,
at den tidligere kapergast dvæler ved denne begivenhed. Han
havde selv været en mand med store planer, og Napoleon
havde været vor forbundsfælle i krigen med englænderne.
Men en dag kom også afslutningen for Corfix Nielsen.
Den 26. oktober 1828 indførte hans søn folgende linier i dagbogen: "Natten mellem den 15. og 16. hensov min inderlig
elskede Fader Corfix Nielsen i sin Alders 5 7. Aar og blev
begravet den 21. Oktober". Et begivenhedsrigt liv var til
ende; men eftermælet lever stadigt. Der stod altid respekt
om Corfix Nielsens navn, både mens han øvede sine bedrifter som kaperfører, og senere, da han blev landmand. Han
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var tro mod sit land i en vanskelig tid, og han var tro mod
sit hjem og sin hjemegn.

Kilder:
1. Kaperjournal for kaperskibet "Juliane Marie", 12.
maj 1810-9. august 1810.
2. Opgørelser over skibsauktioner vedr. "Vilhelmus Kayser" og "Graaf Carl Lieven".
3. Skilsmisseoverenskomst mellem Kirsten Christensdatter
af Egeslevmagle og gårdfæster Christen Ibsen.
4. Kay Larsen: Danmarks Kapervæsen 1807--14-.
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