
Logbog fra 1819 for galeasen ”Jomfrue Elisabeth”, fører Peder 

Olsen Broder (1773-1843). 

Logbogen er autoriseret 2. maj 1819 af den konstituerede schout, prokurator Hans 

Lauritzen, der boede på ”Abelsminde” mellem Skelgårde og Viberup. 

Forevist mandag 3. marts 1819 på Dragør Toldkammer før afsejling. [fejlskrivning – 3. 

marts er en onsdag] 

 

Maj 1819 til Kastrup, Bornholm og Memel, hvor der er påtegnet af konsulatet 14. maj 

1819 (side 12). 

26. april 1819 ankomst til Københavns Toldbod, hvor logbogen er indleveret til 

Københavns Søret kl. 10 og fundet dagligen ført (side 18). 

 

 

Logbog fra 1822 for galeasen ”Det gode Haab” på rejsen fra 

København til Karrebæksminde efter en ladning brænde (side 

19). 

Onsdag 27 marts 1822 begyndte at takle til i Nyhavn.   

Lørdag 30 marts ud af Nyhavn, kom igennem Toldboden kl. 8. 

Lørdag 06 april i Karrebæk havn.  

Onsdag 10 april: havnen ikke dyb nok til at resten af lasten kan komme om bord, går på 

reden og får lasten ud med lægtere. 

Fredag 12 april forlader Karrebæk, går til ankers ved Femø grundet modvinde. 

Søndag 21 april ankret ved Toldboden. 

Mandag 22 april fortøjet i Nyhavn. 

20 maj udlosset i Trangraven. (side 21) 

 



Logbog fra 1822 for galeasen ”Haabet” på rejsen fra 

København til Middelfart efter en ladning brænde (side 22). 

Onsdag 22 maj: kom gennem Bommens Vagt kl. 10. 

Fredag 24 maj: ankret under Omø. 

25-26 maj: til ankers ved Fænø, da strømmen i Lillebælt var imod. 

Onsdag 29 maj: begyndte at lade. 

Fredag 07 juni: ankret under Strib. 

Søndag 09 juni: Passeret Hjelm. Skibet blev læk, så der måtte pumpes bestandig. 

Tirsdag 11 juni. Passerede Kronborg kl. 13. Ankrede ved Toldboden kl. 17. 

Onsdag 12 juni: passerede Bommen kl 09, fortøjede ved Nyhavns pæl kl. 10. 

Rejsen endt 21 juni. 

 

 

Logbog fra 1822 for galeasen ”Det gode Haab” på rejsen fra 

København til Lolland efter en ladning brænde for egen 

regning (side 24). 

Mandag 24 juni: kom gennem Bommens Vagt kl. 09. 

Fredag 28 juni kl. 21: ankrede under Bogø. 

Søndag 30 juni: ankrede kl. 20 ved Orne, som var vores ladeplads. 

Mandag 01 juli: begyndte at lade. 

Tirsdag 02 juli: Lettede kl. 15. Kl. 20 syd for Femø. Ankrede kl 22 under Vålse Flak. 

Torsdag 04 juli: passerede Møen. 

Juli: under losning i Københavns havn. 

 



Logbog fra 1823 for galeasen ”Det gode Haab” af Dragøe til 

Karrebæksminde efter en ladning brænde (side 26). 

Tirsdag 25 marts: Taklede til. 

Onsdag 02 april: Lå stille grundet lav vandstand. 

Tirsdag 08 april: Lå stille grundet lav vandstand. 

Onsdag 09 april: Om morgenen vokste vandet. Gik i værk med at hive ud. Kom flot kl. 

14 og gik syd efter kl. 18. 

Lørdag 12 april kl 21 fik lods om bord ved Karrebæksminde. 

13-18 april intet mærkværdigt. Adskilligt fornødent skibsarbejde. 

19-20 april: rømmede op i lasten. 

21-23 april: 70 favne brænde. 23 april kl. 22: lagde ud for at indtage resten af ladningen. 

Torsdag 24 april: 29 favne som var resten. Kl. 19.30 afsejlet. 

Fredag 25 april kl. 07: Ankret, storm i Sundet. 

Lørdag 26 april: Lå til ankers. 

Søndag 27 april: fik lods om bord i Grønsund kl. 11. 

Mandag 28 april: Passerede Dragøe kl. 17.30 mod København. 

Rejsen endt 14 maj. 

 

Logbog fra anden rejse ad Karrebæksminde i galeasen ”Det 

gode Haab” 1823 (side 29) 

Torsdag 15 maj : kom ud ad Bommen kl. 16, ankrede da der blæste en storm. 

Fredag 16 maj: Ankrede på Dragøe Red kl. 06. Lå den dag over med kortvarige vinde. 

Lørdag 17 maj. Lettede kl. 04 og løb til Kastrup og ankrede. Lå den dag med kortvarige 

vinde. 

Søndag 18 maj: Lettede kl. 04 og ankrede efter 06 på Dragøe Red. Lettede kl. 20. 



Tirsdag 20 maj: Havde lods om bord kl. 06. Kvitterede lodsen kl. 13. Kom ind i 

Karrebæks havn og blev fortøjet. 

23-25 maj: kalfatrede udenbords. 3 mand 2½ dag 

29-31 maj: lastet i Karrebæksminde 106 favne brænde. 

Søndag 01 juni: Stille. Til ankers. 

Mandag 02 juni: Lettet kl. 06. Lods om bord kl. 13. Kvitterede lodsen kl. 16. Sejlede kurs 

Møen. 

Tirsdag 03 juni: Tåge (side 30). 

 

 

Ingen har åbenbart fået lov at skrive mere i logbogen i Peder Olsen Broders levetid, 

men efter hans død er de resterende sider anvendt som journal for blegervirksomhed. 

Meget bekvemt slutter bogen præcis med, at blegen bliver solgt. 

Der er flere familiemedlemmer, der er noteret som blegere, men den sandsynlige 

person bag bleger-regnskabet er Peder Olsen Broders svigersøn Jan Gerdtsen 

Bacher (1803-1862), der har sat sit navn to steder på titelbladet og flere steder på 

logbog-siderne. 

Blegerjournal fra 17 april 1844 til 14 august 1846 (side 31-64) 


