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Barrington's svenske og danske togter til 0sten 

Af Kontreadmiral Frits Hammer KJIlsen 

Paa rigsarkivet i K~benhavn findes en samling aktpakker, som belyser 
cnglxnderen Charles Barringtotl '5 mxrkelige l~bebane, akter som tilsynela
dendc har ligget uforstyrret &r igennem aar. 

De omfatter journaler, regnskabsb~ger og andre papirer omhandIende 
hans liv i Ostindien, og hans togt til Madagasear med det Dansk 
Vestindisk-Guinesiske Compagnis fregatskib GREVINDEN AF LAUR
WIGEN for at indk~be slaver til de Dansk-V estindiske ~er i aarene 1737 
til 1739. Barrington havde tidligere haft ansxttelse i det britiske East-India 
Company, som han imidlertid fik sin af~ked fra 1729 for sene re at s~ge at 
etablere et engelsk-svensk handclsforetagende i Ostindien, hvorfra han tog 
flugten til Danmark. 

De xldste brevskaber er let lxselige, fint prentet paa pergament, hvori
mod de senere papirer skrevet paa forskellige sprog er betydelig svxrere at 
tyde. 

Barrington har vxret en baade dygtig og initiativrig eventyrer og et 
xgte barn af sit aarhundrede, noget i stil med landsmanden Norcross, der i 
1758 endte sine dage i kastellet i K~benhavn og danskeren Kong J~rgensen 
afIsland fra 1809, der d~de som straffefange i Australien, * og hans skxbne 
kan ma aske have en vis interesse at stifte bekendtskab med. 

Af ovenncrvnte aktpakker fremgaar, at Barrington fik sin afsked paa 
graat papir efter en retslig unders~gelse fra East-India Company's tjeneste 
og blev h jemkaldt, samtidig med at han blev afskediget som "Alderman" 
(Raadsherre) i Madraspatnam (Madras), som var det engelske kompagnis 
hovedsxde i Indien. Aarsagen angives at vxre at han nxgtede at parere 
ordre og lade sig forflytte til Sumatra, foruden at han paa forskellig vis gav 
sine omgivelser et daarligt eksempel. 

* "Berlingske Tidende" 13.3.1973 og "Vestskysten" 20.3.1974 
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Barrington maa have tjent godt ude i Indien, idet han samme n med et 
par landsmxnd i 1732 kunne kyjbe en ostindienfarer, som de gav navnet 
ULRICA ELEONORA og med den sej lede fra England til Gyjteborg, 
hvor det lykkedes ham at skaffe sig et svensk pas og dermed formelt gar
dere sig mod den engelske konges forbud mod at englxndere gik i frem
mede kompagniers tjeneste. Under megen hemmelighedsfuldhed indtog 
skibet her en last af kIxde, stangjern og tovvxrk m. m. som skulle med
tages paa et handelstogt til Ostindien. 

Svenskeren kaptajn von Utfall blev fyjrer af skibet med englxnderen 
Widdrington som en slags 2' skibsfyjrcr og supereargo nr. 2, mens Barring
ton var selvskreven til at vxre l' supereargo og to andre englxndere var 3' 
og 4' supercargo. 

Den 9. februar 1733 stak ULRICA ELEONORA til syjs og tog routen 
som almindeligt dengang nord om Skotland for derefter at staa sydpaa og 
anlyjbe Cadix, hvor 50.000 dollars skulle hentes, inden sejladsen fortsatte 
syd om Afrika til Porto Nova paa Koromandelkysten, som Barrington 
kendte fra sit tidligere ophold i Indien. Paa vejen anlyjb skibet de Kap Ver
diske 0er for vand, men hverken her eller i Cadix kom mandskabet i land 
paa grund af togtets hemmelige karakter. 

Den lange syjrejse rundt Kap Det Gode Haab, som man naaede i juli 
maaned, var med datidens sejlskibe altid farlig og her sxrlig vanskelig paa 
grund af sygdom ombord og daarlig proviantering, hvortil kom de ind
viklede kommandoforhold med to skippere af forskellig nationalitet og 
iyjvrig udygtige styrmxnd, hvilket alt iforening udviklede sig saa alvor
ligt, at befalingsmxndene til stadighed maatte gaa bevxbnet med pistoler. 
Det kulminerede, da man efter et skibsraad maatte spxrre den koleriske 
Widdrington inde i sin kahyt og sxtte bevxbnede vagter udenfor, hvorfra 
han rasende og bryjlende, men dog uden held, forsyjgte at ophidse mands
kabet til mytteri. 

Endelig den 1. september 1733 naaede ULRICA ELEONORA Ost
indien og kunne ankre paa Porto N ovo' s red. Denne handelsby paa Forin
diens yjstkyst havde oprindelig vxret portugisisk, men regeredes nu af en 
indisk guvernyjr til hvem der skulle erlxgges told og var nu en slags frihan
dclsstad med livlig handel udadtil med ostindiske varer. Sydfor byen laa 
den danske besiddelse Trankebar og nordenfor det franske Pondichery og 
et hollandsk faktori, nordligst paa Koromandelkysten havde englxnderne 
deres vigtigste besiddelse i 0 sten Madras med fortet St. George. 

I Porto Nova blev der nu oprettet et svensk faktori, hvor en del af ski-
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bets last blev oplagt med Barrington som bestyrer og nogle afbescetningen 
som hjcelpere for at indlede handelen, medens ULRICA ELEONORA let
tede og stod nordpaa langs kysten for at afscette resten af vareme, efter at 
skibets mandskab var suppleret med indfpdte, da flere at folkene havde be
nyttet lejligheden til at rpmme. 

Ankomsten af skibet og oprettelsen af det svenske faktori i Porto N ovo 
spredtes hurtigt langs kysten, og englcenderne var ikke lcenge om at tage 
modforholdsregler, idet de forbpd al handel med de fremmede, hvad 
franskmcendene i Pondichery ogsaa gjorde, og trods Barrington's protest 
udpegede regeringen en af Porto Novo's stprste kpbmcend til at have ene
forhandlingsret med faktoriet. Forhandlingerne herom blev imidlertid 
hurtigt afbrudt, da en forenet engelsk-fransk militcerstyrke landsattes i 
Porto Novo i oktober, besatte faktoriet, arresterede de dervcerende af ski
bets mandskab, samt beslaglagde vaaben og stprste parten of vareme, som 
sendtes op til Madras. 

Forinden var det dog lykkedes Barrington i sidste pjeblik at flygte ud af 
byen, men englcenderne havde dog skaffet sig uomtvistelige beviser paa, at 
det "svenske" faktori dcekkede over engelske interesser. Stadig med det 
svenske flag vajende blev her kun en lcege og et par mand tilbage, medens 
englcenderne foranstaltede en omfattende efterspgning efter den flygtede 
Barrington, som blev truet med "evigt fcengsel. " 

Ogsaa det danske gouvernement i Trankebar blev forespurgt, men her 
kunne man svare, at ganske vist havde englcenderen anmodet om asyl, men 
var blevet afvist. Det maa dog alligevel vcere lykkedes ham at slippe ind til 
Trankebar, thi det hed sig, at en dansker der havde skjult ham i sin have, 
hvor der var gravet et hul til ham, og baade han og hans faa ledsagere slap 
heldig ombord paa den danske ostindienfarer FRIDERICUS QUARTUS, 
som afsejlede for hjemgaaende i januar 1735. 

Under alt dette var ULRICA ELEONORA staaet nordpaa langs Indiens 
pstkyst for at afscette varer og tage returgods ombord, men da skibet i de
cember 1733 var naaet op til Ganges i Bengalen, naaede oplysningerne om 
katastrofen i Porto Novo kaptajn Utfall, som skyndsomst provianterede 
og supplerede sit mandskab med indfpdte og derpaa sejlede sydpaa igen. 
Efter flere skcermydsler med hinduer paa kysten og efter lykkelig at have 
klaret en kamp med engelske og franske skibe, som krydsede udfor Porto 
Novo, naaede ULRICA ELEONORA vel i havn. Her blev resten af vare
beholdningen fra faktoriet taget ombord, som derefter blev nedlagt, hvor
paa skibet afsejlede til Sverige. 
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Som det fremgaar af en svensk beretning kom det hertil 4. februar 1735 
efter "en mycket kringsvärmande och utstående store widervärdigheter 
och farligheter" og med et vinterophold paa den franske p St. Mauritius, 
hvor kaptajnen benyttede lejligheden til indkpb af 438 elefanttxnder. I juni 
1735 paa et tidspunkt, da Barrington endnu ikke var naaet tilbage med 
FREDERICUS QUARTUS, blev der afholdt auktion over den kostbare 
ladning, som indbragte den betydelige sum af850.000 Rdl. splv. 

Nxste gang vi hprer om Barrington er fra Kpbenhavn i begyndelsen af 
1737, hvor han efter alt at dpmme har faaet sit gode provenu udbetalt efter 
auktionen fra ULRICA ELEONORA. Her fprer han nemlig forhand
!inger med det Dansk Vestindisk-Guinesiske Compagni om at over tage en 
plantage paa ~t. Croix, en p som Danmark lige havde kpbt af Frankrig, 
samt at chartre et af kompagniets skibe for at foretage en rejse til Madaga
scar, hvor Barrington mente, at der var mange slaver at kpbe, som kunne 
transporteres til de Dansk Vestindiske per, hvor han kunne anvende nogle 
til sin egen plantage paa St. Croix og sxlge resten. 

Til trods for Barrington's noget tvivIsomme renomme, gik Compagniet 
efter nogen betxnkning ind paa projektet, tilskyndet hertil af hans dristige 
og overbevisende ideer, samt af hans gode pkonomi. Overenskomsten gik 
ud paa, at englxnderen skulle overtage en plantage paa det tyndt befolkede 
St. Croix og chartre Compagniets fregatskib GREVINDEN AF LAUR
WIGEN, paa 360 ts. og 16 kanoner, et skib der tidligere flere gange havdet 
v;cret paa Guineakysten efter slaver, mod en afgift paa 800 Rdl. pr. mand, 
samt betale den del af ladningen, der skulle indkpbes slaver for og endvi
dere lpnne de folk, som han selv pnskede at medtage, medens Compagniet 
skulle bemande skibet med resten af mandskabet og proviantere det for 12 
maaneder. 

Barrington stillede med ialt 23 mand, deriblandt en Mr. Bruce der skulle 
fungere som »underkaptajn« og en skotsk styrmand, to engelske kirurger, 
samt en supercargo, der var dansk. Compagniet stillede skibsfpreren Nico
laj Holst, en dygtig, robust spmand, tre danske styrmxnd samt 40 spfolk. 
Desvxrre viste det sig hurtigt, at Compagniets styrmxnd ikke var sxrlig 
udspgte folk, tvxrtimod ligesom ordningen med besxtningen med forskel
lige sprog under hver sin leder ogsaa her viste sig hpjst uheldig. 

Compagniet havde aldrig fpr besejlet Madagascar, og ingen ombord 
havde nogensomhelst kendskab til forholdene paa denne eksotiske p, kun 
huskede man, at den svenske Kong Karl XII havde gjort et fantastisk 
forspg i sin tid paa at etablere et samarbejde med et piratsamfund der. 
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Den 8. juni 1737 kom skibet afsted og efter et kort ophold paa Orkney
~erne stod det sydpaa. Nu meldte vanskelighederne sig hurtigt, vandt~n
derne lcekkede, sygdomme bredte sig blandt mandskabet, og styrmcendene 
viste sig baade drikfceldige og saa udygtige, at Barrington, som aabenbart 
forstod sig paa navigation, gang paa gang maatte korrigere deres observa
tioner, hvilket selvf~lgelig gav anledning til kompetencestridigheder. Da 
to af de danske styrmcend efter et voldsomt drikkeri ogsaa satte sig op mod 
kaptajnen, gav det te anledning til saa store tumulter , at den ene maatte 
belcegges med arrest i sin kahyt, og da et par af de andre ligefrem opmun
tre de til mytteri ved at fors~ge at uddele vaaben til mandskabet, maatte 
kaptajn Holst anl~be de Kap Verdiske 0er for at s~ge hjcelp hos den por
tugisiske guvern~r. 

Hen i august kunne rejse~ fortscette, og efter c. 4 maaneders sejlads naa
ede skibet Kap Det gode Haab, hvor hollcenderne efter store vanskelighe
der indvilgede i at reparere skibst~nderne og udlevere proviant, saa rejsen 
kunne genoptages. Forholdene ombord blev imidlertid ikke lettere, tvcerti
mod thi under et mcegtigt gilde for at fejre kongens f~dselsdag, truede en 
af styrmcendene med at kaste kaptajn Holst overbord efter at have uds
lynget de vcerste beskyldninger imod ham. Man forstaar, at det saaledes var 
paa h~je tid, at GREVINDEN AF LA URWIGEN ved juletid 1737 kunne 
ankre op paa Madagascars vestkyst ved Morandaflodens udl~b paa en plads 
kaldet Young Owl, og det siger lidt om det totale ukendskab til denne ~s 
geografi, at det var en ankerplads anvist af en tilfceldig fisker i en kano, 
som de havde haft kontakt med udfor kysten og som talte lidt engelsk. 

Efter at forbindelse var etableret med de indf~dte i land indledtes en by t
tehandel, hvorefter Barrington etablerede et faktori paa stranden og udlos
sede en del af skibets varer hertil. Derncest skabtes kontakt med den lokale 
h~vding Kong Rangeta, som havde sin residens inde i landet, hvortil en af 
de engelske lceger blev sendt for at forhandle. Da han vendte tilbage 
kunne han meddele, at kongen var meget villig til at handle og iscer 
~nskede flinteb~sser og krudt, da han var indviklet i forskellige krige. 

I begyndelsen af januar kom Rangeta med stort f~lge ned til kysten og 
blev modtaget der med megen honn~r af Barrington, som var ledsaget af 
en ceresvagt i r~de uniformer, medens trommer r~rtes og kanonsalut blev 
affyret fra skibet till kongens store forn~jelse. Saa begyndte forhandling
erne under udskcenkning af vin og ikke mindre end 200 flasker brcendevin. 
Alligevel var der visse vanskeligheder med at blive enige om priserne, som 
efter nogle dages tingen frem og tilbage dog kunne fastscettes, saaledes at 
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prisen for en mandsslave blev en flintebyjsse med 3 potter krudt, og noget 
mindre for en kvinde, pige eller dreng. 

I bytte for ris skulle europa:erne betale med spejle, sakse eller lignende. 
Efter at kongen til sidst havde lovet at levere 600 slaver i lyjbet af kort tid, 
drag han bort for at fortsa:tte sine krige. Medens en del af risen ret hurtigt 
blev leveret og lastet ombord, laa det tungere med leverancen af slaver, og 
man modtog ombord ialt kun 42 slaver af de love de 600. De infpdte blev 
mere og mere uefterrettelige i opfyldelsen af overenskomsten, og da det 
forlpd at en styjrre ha:r forsarniedes inde i landet for at angribe faktoriet, 
turde Barrington ikke lade sine varer blive i land, men lod dem transpor
tere ombord. Kaptajn Holst lod i stigende grad sin utaalmodighed komme 
til orde over at ligge og vente og na:sten ingen slaver at faa, medens skibs
bunden tog sbde af pa:leorm samtidig med at vandtyjnderne igen la:kkede, 
og han besluttede derfor at gaa under sejlog spge en bedre handelsplads 
andet steds paa kysten. Den 31. januar lettede skibet for at staa nordpaa og 
samtidig saas rpgen stige ap fra det nu tyjmte faktori, som de indfyjdte 
havde stukket i brand. 

I samfulde fem uger sejlede man nordpaa langs kysten af denne va:ldige 
p for at spge en god anker og handelsplads, som fyjrst blev fundet ved udlyj
bet af den store flod Combetocha paa Madagascars nordvest kyst, hvor der 
ankredes paa en plads ved navn Bahana, hvorfra man kunne faa forbindelse 
med den herskende potentat, der boende en halv snes mil in de i landet, re
gerende over Maravai riget. 

Disse vigtige oplysninger stammede fra en indfpdt, der talte portugisisk, 
og som nu ledsagede Holst og Barrington paa en rejse ap til kongens resi
dens, hvor de under et 14 dages ophold fik lpfte om masser af slaver foru
den tilladelse tiI, som ved Young Owl, at bygge et faktori paa land og 
handle med stedets indbyggere. Da de vendte tilbage til skibet havde for
holdene her udviklet sig hyjjst uheldig, idet l'styrmand var dpd, og den 
ganske samvittighedslpse 2'styrmand havde indtaget hans plads, og va:rst af 
alt planlagt at bema:gtige sig skibet og sejle bort med det. 

Da Holst opdagede dette, lod han manden slutte i jern og hans tre sam
mensvorne arrestere og fpre i land, da man ikke turde have dem ombord. 
Med slaveleveringerne gik det trads lpfterne ogsaa her sendra:gtigt, og et 
rygte ville vide, at grunden hertil var at smaakopper grasserede i landet. 

Barrington fandt, at det klogeste nu ville va:re selv atter at rejse ap til 
kongens residens for at undersyjge dette, men en hel maaned forlpb inden 
han vendte tilbage. Det havde sine specielle grunde, for ganske vist kom 
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han tilbage dog uden slaver, men derimod havde han vundet en sort, sk~n 
prinsesse, Kongens datter og agtede nu at bosxtte sig sammen med hende i 
faktoriet. Desuden udkastede han eventyrlige planer om slavek~b andre 
steder i landet, men alt dette fantasteri m~dte nu total af visning fra Holst, 
som realistisk henviste til de mange syge, den svigtende proviantbehold
ning og de gnavende pxleorme i skibsbunden. 

Barrington saa kun en udvej - at hente sin prinsesse og de mulige slaver i 
Maravoi og begav sig paany paa vej dertil, medens kaptajnen med stigende 
utaalmodighed ventede hans tilbagekomst. Den blev unxgtelig sat paa en 
haard pr~ve, thi endnu 3 maaneder efter var der intet livstegn fra den fo
relskede englxnder, hvorefter kapta jnen efter et skibsraad besluttede at 
sende Barrington et ultimatum, gaaende ud paa at h~rte man intet fra ham 
inden for kort tid, ville vaOrerne blive taget ombord fra faktoriet, hvor
efter skibet ville forlade Madagasear, medtagende de af mandskabet som 
~nskede det. 

Denna kategoriske besked blev sendt til Barrington med en af de eng
elske lxger, medens skibet sejlede ud og ankrede op udenfor flodmun
dingen for at sikre sig mod overrumplingsfors~g. Naturligvis fremkaldte 
dette budskab voldsomme protester forenet med gyldne l~fter fra Barring
ton's side, men Holst fastholdt sit standpunkt og indskrxnkede sig kun til 
at sende nogle af englxndernes ejendele i land; som sids te paatryknings
middel fors~gte denne at give det udseende af, at han og hans ledsagere var 
blevet saa syge, at de ikke taalte at komme ombord. Da der derefter ikke 
h~rtes mere fra dem, og der ej heller kom flere slaver, trafHolst i over ens
stemmelse med et nyt skibsraad sin beslutning. Den 11. juni 1738 lettede 
GREVINDEN AF LAURWIGENog forlod Madagasear med sin ris last 
og de 42 slaver, efterladende Barrington, hans skotske styrmand og de to 
engelske kirurger foruden de arresterede danske til deres skxbne tilbage 
paa ~en. Fra Barrington eller nogle af de andre tilbageblevne, h~rte man 
siden aldrig noget, og man maa formode, at de har endt deres liv paa Ma
dagasear, fjernt fra hjerniandet. 

Hvad GREVINDEN AF LAURWIGEN angaar, saa fortsatte den sin 
jagt paa slaver, nu paa Mozambique kysten, dog uden held, og ved en 
grundst~dning blev skibet beskadiget saa alvorligt, at det meste afBarring
ton's varer og penge maatte anvendes for at udbedre skaderne ved den 
portugisiske guvern~rs hjxlp. F~rst i slutningen af september kunne kursen 
sxttes sydpaa mod Cape, efter at de sidste af Barrington's englxndere var 
gaaet i land. Her m~dte skibet et saa stormfuldt vejr, saa det i ugevis 
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maatte ligge underdrejet, mens mandskabet pumpede dag og nat for at 
holde det hens og ikke mindst de ulykkelige slaver led ubeskriveligt. Kap
tajn Holst saa sig tvungen til at opgive sine planer om at gaa ind till Cape 
Town, men fortsatte istedet til pen St. Helena, hvor skibet d. 20 december 
ankrede og spgte lxgehjxlp. 

Derefter fortsatte skibet rejsen ud en flere uheld til Vestindien, saa det i 
februar 1739 kunne ankre paa St. Thomas red, de 21 slaver, som havde 
overlevet de utrolige strabadser, solgtes ved auktion og indbragte 2480 
Rdl., hvorefter den danske supercargo rejste hjern til Kpbenhavn for at 
aflxgge rapport, medens GREVINDEN AF LAURWIGEN omsider 
kunne sejle til Danmark og ankom til Kpbenhavn af ter to aars fravxr i au
gust 1739. 

Paa basis af supercargo' ens beretning som tilsyneladende stadig vurde
rede en handel paa Madagascar positivt, gik kaptajn Holst atter ud paa togt 
hertil med fregatten i 1747 for paany at prpve lykken, som dog ogsaa 
denne gang svigtede, idet GREVINDEN AF LAURWIGEN allerede paa 
udturen strandede paa Hollands kyst og blev slaaet totalt til vrag med stort 
tab af menneskeliv. 

Efter disse erfaringer og fejlslagne forhaabninger, endte alle danske 
forsy5g paa senere at drive handel paa Madagascar ude i det Indiske Ocean. 
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