
1867 Sejlskibet Echo 

 

 

 
Skibet Echo var en jagt med gaffelsejl, bygget i 1867 af en af tidens førende 

skibsbyggere E.C. Benzon, Nykøbing Falster. Frederik Emil von Holstein Rathlou 
købte båden kun 18 år gammel. Lystsejlads var nemlig et hit blandt de adelige. 

Af regnskabet fra 1867 fremgår, at prisen for båden var 3.245 kr. og 5 øre. 
 

Til at sejle båden ansatte han sømand Enevold Sørensen, Hou, som viste sig at 
være en dygtig sømand. Hans og Echos navn blev vidt berømte ved en dåd den 

11. november 1872, hvor han og godsejeren deltog i en kapsejlads mellem 
Thurø og Langeland. Efter sejladsen sejlede de til Fejø, hvor godsejeren var 

gået i land og havde ladet Enevold Sørensen alene om at passe skibet. Om 

natten blæste det op til storm, som senere blev til orkan. Emil von Holstein 
Rathlou forsøgte forgæves at komme tilbage til skibet. Enevold Sørensen lod 

skibet drive for ankerne, og da det blev lyst, fik han øje på Lollands 
nordvestkyst. Han besluttede da at sejle skibet ud i åbent hav i Østersøen i 

stedet for at risikere at støde på grund i ukendt farvand. Her holdt han ud, til 
det var muligt at sejle sikkert i havn. Den storm kostede mange sømænd livet, 

og Enevold Sørensen blev verdensberømt i Danmark for sin snarrådighed og 
dåd. Selv digteren Holger Drachmann skrev en notits om begivenheden i 

Illustreret Tidende. 
Godsejeren Emil von Holstein Rathlou var dybt taknemlig for Enevold 

Sørensens dåd, da han reddede det gode skib Echo fra forlis i 



Smålandsfarvandet. Han lod derfor opføre en villa ved havnen på hjørnet af 

Strandgade og Søndergade. Villaen blev fribolig for Enevold Sørensen og hans 
hustru. 

 
Enevold Sørensen boede i villaen i 14 år, indtil 1892, hvor villaen blev 

overtaget af toldetaten og fungerede som toldbolig til først i 1970’erne, som 
kompensation forærede Emil von Holstein Rathlou Enevold Sørensen en mindre 

grund på Skolegade 8, hvor Enevold byggede et hus til sin familie. Her boede 
han til sin død den 8. juni 1922, 83 år gammel. Han havde da været enkemand 

i 20 år, idet hans hustru Mette Marie døde i 1902.  
 

I 1900 udnævnte Emil von Holstein Rathlou Enevold Sørensen til fyrmester, et 
erhverv som gik i arv til de næste 2 generationer. 

 
  

 

I bogen ”Herremanden – en adelig families storhed og fald” kan man læse, at 
året efter Enevold Sørensens dåd i 1873 vandt Emil von Holstein Rathlou et 

væddemål med Echo, da det lykkedes for ham, at tilbagelægge turen fra Agger 
i Vestjylland til Leith i Skotland på tre dage og tilbageturen til Frederikshavn på 

fire dage. Året efter i 1874 købte han en ny og større båd på 52 fod også fra 
skibsbygger E.C. Benzon, Nykøbing Falster. Hvorefter turen det følgende år gik 

til Middelhavet. 
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