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I.
SKAGEN UD
Søndag d. 15. Oktober 1899 tordnede og dundrede Salutkanonerne over Københavns Red til Ære for Krydserkorvetten »Valkyrien«,
der med Kommandør Prins Valdemar som Chef stod Kroneløbet ud
for at begynde sin lange, lange Rejse de Tusinder og atter Tusinder
af Sømil over Havene mod Østens fjerne, fagre Riger og Lande.
Store, danske Virksomheder var gennem Aarene vokset frem derovre, takket være danske Mænds Fremsyn og Initiativ, og det var for
at støtte dem og underbygge deres Stilling i de fremmede Lande, at
Regeringen herhjemme havde besluttet sig til at sende et af vore
Orlogsskibe af Sted, for at det kunde vise Flaget i Orientens Havne.
Handelen føl ger Flaget, siger det gamle Ord, og det viste sig ogsaa
denne Gang som altid, at det gamle Ord har Ret.
En bedre og værdigere Repræsentant for vort havomflydte Land
end »Valkyrien« med den kongelige Chef paa Kommandobroen
kunde man ikke have fundet.
Det var et overordentlig smukt bygget Skib paa omkring 3000
Tons. To svære 21 cm Kanoner og seks 15 cm Kanoner foruden forskellige mindre Kanoner udgjorde dens Armering. Det løb af Stabelen den 8. September 1888 paa Orlogsværftet, hvor langt de fleste
af Flaadens Skibe er blevet bygget, siden Holmen blev skabt i 1685.
Mange gode Ønsker fulgte det slanke, fine Skrog, da det under
Hurraraab gled ned ad Beddingen ud i sit rette Element den Dag
- gode Ønsker og Haab, det ikke gjorde til Skamme i sit lange,
daadrige Liv, indtil det endte sine Dage paa en Ophuggerbedding
i København i 1923 - saa mange, stolte Skibes store Kirkegaard.
Videnom i Verden havde »Valkyrien« trukket sin hvide Kølvandsstreg i de 35 Aar, det eksisterede. Tusinder og atter Tusinder
af Kvartmil havde dets skarpe Vædderstævn pløjet sig igennem mod Øst og Vest - mod Syd og Nord. Kongeflaget vajede fra dets
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Stortop paa Togtet over Nordhavet mod Islands og Færøernes forrevne Klippekyster - Middelhavets og Atlantens tunge Dønninger
havde svøbt sig om dets slanke Linier, mens det bar Dannebrog over
Verdenshavene - Fædrelandet til Gavn og Ære.
Det længste og det mest straalende af alle disse mange Togter
var dog Eventyrrejsen til det fjerne Østen, der begyndte hin Oktobersøndag i 1899 under Afskedssaluttens dundrende Duren, mens en
tusindtallig Skare med Kongefamilien i Spidsen vinkede Farvel til
den hvide Orlogsmand, der langsomt gled bort fra det blæsende,
danske Efteraar nordpaa gennem Sundets Smaabølger mod Sol og
palmeklædte Kyster.
Oppe ved Helsingør under Kranborgs grønne Bastioner standsede
Skibet et Øjeblik for at lade Prinsesse Marie, der var fulgt med op
til den smilende Sundby, gaa fra Borde - saa ringede Maskintelegrafen igen - Skruerne begyndte paany at male rundt og rundt
- det første, lange Stræk over Søen var begyndt.
Samtidig begyndte Sølivet, dette ensformige og dog altid afvekslende Søliv for de smaa tre Hundrede Sjæle, der udgjorde »Valkyrien«s Besætning, og hvoraf mange aldrig havde sat deres Fødder
i et Skib, hvorfor de satte dem tilpas forsigtigt for ikke at lave Ballade lige med det samme. Marinens værnepligtige Personel bliver
hentet fra alle Landets Egne og fra alle Landets Samfundslag. Det
er kun de færreste, der tidligere har haft deres Virke paa Søen Fiskere og Befame - langt de fleste er, hvad man kalder »Lægdsrullebasser« - Bagere, Kokke, Mejerister, Elektrikere, ja næsten
enhver Bestilling er repræsenteret i den Skare af haabefulde, unge
Søkrigere, der en skønne Morgen stilller op med al deres jordiske Ejendom pakket ned i en Ransel langs en af Halmens lange Kajer for
at gaa om Bord i det Skib, en eller anden fjern og utilnærmelig Myndighed har bestemt, at netop de skal gøre Tjeneste i den Tid, de
sejler under Splitflaget.
Det er en mærkelig fremmed Verden, der pludseligt lukker sig
op for dem og tager dem i sin Favn. Alene Sproget, der tales, kan
volde en uerfaren »Basse« de frygteligste Vanskeligheder de første
Dage, inden han naar at blive »dus« med den specielle Jargon, der
hersker om Bord i et »Skiv«. Det er ikke altid let at hitte Rede i,
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Der skulde gaa næsten et Aar, før »LangeMaren« kunde byde
den hvide Krydser Velkommen tilbage til Danmark.
Nordsøen, der kan være saa gram at komme igennem, og som
kan vær~ et Mareridt af den allerværste Slags for usøvante Sjæle,
viste sig for en Gang Skyld fra sin mest elskværdige Side og laa
hen blank og rolig som et Stuegulv, mens Orlogsmanden dampede
sydover med Io Knobs Fart. Maskinernes roer end fem Tusinde Hestekræfter kunde faa den til at løbe af Sted med sytten Knob i Timen,
men det tærer for stærkt paa Kulbeholdningerne, og paa de lange
Stræk blev de derfor ikke spændt for allesammen af økonomiske
Hensyn, og - ikke sandt - den, der sejler med ti Knob, kommer
ogsaa frem.
Livet om Bord gik sin stille Gang, da Startens Vanskeligheder
lykkeligt var overstaaet. Klokken seks om Morgenen skingrede
Baadsmandspiberne over det ganske Skib: »Rejse - rejse ud hernede - op at se paa V and - der er Masser af det rundt omkring
- rejs saa ud af Poserne, Drenge - med det samme!« Poserne er
et Kælenavn for Sømandens bedste Ven om Bord, nemlig Køjen.
Det var maaske ikke saa blid og venlig en Maade at blive vækket
paa, som mange af Basserne var vant til hjemmefra, men den var
virkningsfuld, og det var dog det vigtigste - i hvert Fald for Skibssergenten, Banjernes lovlige Hersker. Banjerne er Navnet paa det
Sted i Skibet, hvor Besætningen bor, skaffer, sover og skændes.
Saa fulgte en kort Vasketur, lidt Tedrikning, hvorpaa Næstkommanderendes store Time oprandt, Rengøringens Time, hvor Spulevandet fossede som muntre Elve langs Dækket, tomme Pøse og fyldte
Pøse sejlede Kapsejlads fra for til agter, uden smaalige Hensyn til
de bare Ben, de maatte møde paa deres Vej, og henne agter laa Agterdæksgasterne paa deres Knæ og skurede de fine Dæksplanker med
Sand og Mursten for at faa dem skinnende hvide, som det nu sømmer sig for en Orlogsmand.
Det var en herlig Time!
Efter Rengøringen kom Formiddagens Øvelser: Geværeksercits,
Kanonbetjening, Gymnastik og anden militær Skæmt, til endelig
Klokken halv tolv de kære kendte Kommandoer: »Skej ud overalt Bakstørnene gør klar til Skafning!« gjaldede som en munter Fan-
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hvad der er Styrbord og Bagbord, for og agter, eller hvad de ejendommelige Kommandoer, der føl ger efter Baadsmandspibernes muntre Trillen gennem Skibet, betyder: »Op til Baksmønstring« eller
»Fald paa Fartøjerne« - kun een Kommando kender alle fra den
mest befarne til den mest ubefarne Mand straks fra første Færd om
Bord nemlig »Skej ud overalt - Bakstørnene gør klar til Skafning!«
Saa lægger Krigeren Sværdet ned og gaar i G.µig med Ske, Kniv og
Gaffel i Stedet for - om Bord i et Skib holder man nemlig ikke
op med at arbejde - man skejer ud, og man spiser ikke som paa
Land, men man skaffer.
De første Dage efter Kommandohejsningen er et Skib som en
Myreture, en Dreng har pirket op i - F alkene farer omkring uden
rigtigt at kunne finde deres bestemte Pladser, men lidt efter lidt begynder Urværket at arbejde upaaklageligt og knirkefrit, saa Næstkommanderende og hans Svende, Baadsmanden og Skibssergenten,
kan trække Vejret lettet igen.
Saadan gik det ogsaa om Bord i »Valkyrien« paa dette specielle
Togt, der her er Tale om. Dagene, der var gaaet forud for den stemningsfulde, højtidelige Afsked med København, havde været rige paa
Sindsbevægelser hos alle fra den højeste til den laveste, men da Kronborgs irgrønne Tage gled bort bag Horisonten, og Kattegat tog Skibet
i sin Favn, faldt Roen, Søens evige, smittende Ro, over alt og alle.
Rejsen var begyndt for Alvor.
Paa Hundevagten, den kedelige Vagt mellem Midnat og fire
Morgen, der er alle Sømænds Skræk og Rædsel, rundede »Valkyrien«
Skagen. Det var omtrent ved seks Glas, Fyret derinde paa Danmarks
nordligste Spids, »Lange Maren«, som det hedder, blussede Landets
sidste Hilsen ud til sine bortdragende Sønner. Man slaar som bekendt
Glas om Bord for at markere Tiden - eet Glas for hver halve Time,
der er gaaet af Vagten - seks Glas paa Hundevagten er altsaa
Klokken tre om Morgenen, og det var netop paa den Tid, den vagthavende Officer oppe paa den høje og fine Kommandobro satte
Kursen sydvestover ned mod Kanalen, den engelske Kanal, og Dovers
hvide Klinter, mens Skagens Fyr blussede op og forsvandt, blussede
op og forsvandt som et Varsko til alle Søens Folk: »Vogt jer for at
komme for nær min farlige Kyst!«
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fare baade over Dækket og nede om Læ og fik de sultne Krigere til
at fare ned til Skaffebordene paa Banjerne, hvor de lokale Husassistenter, »Bakstømene«, kort efter mødte op med svingende fulde
Fade, der let og elegant blev fordelt til de »Bakker«, hvor de hørte
hjemme.
En »Bakke« er ikke en Genstand, der hører til Servicet, men en
lille Gruppe paa ca. 10-12 Mand, der holder ubrydeligt sammen i
godt og ondt i den Tid, Togtet varer. De skaffer sammen og gaar
Vagt sammen - de hører til den samme Kanon under »Klart Skib«,
og de gaar i Land sammen paa de herlige Landlovsdage - de er
kort sagt Bakskammerater - et Ord, der betyder umaadeligt meget
om Bord i et Orlogsskib.
Efter den herlige Middagsstund, hvor hele Besætningen undtagen
det ulykkelige Vagtskifte kunde gaa »overlang« og faa »sig et Knald
paa Brillerne« - den populære Betegnelse for en lille Middagslur
- kom saa Eftermiddagens Øvelser, der ikke var meget forskellige
fra Formiddagens, maaske afbrudt af en rask lille Bjærgningsmanøvre, der gik ud paa saa hurtigt som muligt at faa fisket en overbordfalden op igen.
»Mand over Bord!« Der er intet Raab, intet Praj, der gør et dybere og stærkere Indtryk paa alle i et Skib end de tre Ord, som man
aldrig kan være sikker paa ikke at høre sunget ud. Derfor gælder det
om altid at være rede til at handle omgaaende, og her som i alle
Livets Forhold gælder det, at Øvelse gør Mester, og Øvelsen faar
man igennem Bjærgningsmanøvren. Midt i Middagsstundens hellige
Time - naar som helst og hvor som helst kan man vente at høre
Raabet: »Bjærgemærs over Bord!« Saa følger »Fuld Kraft Bak« til
Maskinen og »Redningsbaadsbesætningen falder paa bagbords Redningsbaad«, og i Løbet af Nul Komma fem er Fartøjet i Vandet og
paa Vej hen til det tabte Bjærgemærs - eller Redningskrans, som
Landkrabber har for Skik at kalde saadant et Instrument.
Eftermiddagens Øvelser blev afsluttet Klokken 5 med Skytrullen, hvor hver Mand mødte op og blev mønstret paa sin Post under
Kamp, for at Næstkommanderende trygt kunde vandre ned til Middagens Herligheder i en sikker Bevidsthed om, at Skibet ikke havde
spildt nogen Mand den Dag. Resten af Aftenen kunde Frivagten som
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Regel hygge sig, som man nu kan hygge sig om Bord i et Skib, til
der Klokken otte blev pebet til Køjerne. »Klar ved Køjerne!« er
ogsaa et kærkomment Signal for de trætte Søkrigere, hvad enhver,
der har faret til Orlogs, vil kunne bevidne, men før man kunde gaa i
Gang med at hænge »Poserne« op nede paa Banjerne, varskoede
Overbaadsmanden »til Vagt«: Første Skifte Førstevagt - andet
Skifte Hundevagt og tredie Skifte Dagvagt!« Fjerde Skifte havde
altsaa den for en Sømand saa højt eftertragtede Tjans at have »Bondenat«, hvor man kunde sove ud i et Køre lige til Klokken seks om
Morgenen uden at blive purret ud af sin gode Søvn af nærgaaende
Baadmandspiber paa mer eller mindre upassende Tider af Natten for at gaa op at holde Vagt.
Saadan gaar Dagen om Bord i al Almindelighed, naar en af vore
Orlogsmænd er i Søen i længere Tid, og saadan gik Dagene ogsaa for
»Valkyrien«s Besætning paa Vejen over Nordsøen dengang.
Onsdag Eftermiddag dukkede Englands Kyster frem over Horisonten - hvide Klitter og grønne Marker voksede frem af den blaa
Sø og blev til Land, der groede sammen efterhaanden i en lang,
ubrudt Streg - den engelske Kanalkyst.
Hernede mødte »Valkyrien« for første Gang rigtigt den store Verden, den var ude for at besøge. Tunge Trampdampere slæbte deres
dyrebare Laster hentet i alle fem Verdensdele gennem denne maritime Kongevej, hvor Asiens, Afrikas, Amerikas, Australiens og Europas Varer mødes og krydses Dag ud og Dag ind Aaret rundt - Skib
efter Skib gled forbi den danske »man-of-war« og kippede ærbødigt
Flaget for dette lille Stykke Danmark, der var ude paa sit fredelige
Erobringstogt.
Omtrent hundrede Aar tidligere -nærmere bestemt i Juli 1800
- havde den danske Fregat »Freya« passeret de samme Farvande
under knap saa fredelige Tilstande, som »Valkyrien« gjorde det nu.
Det var dengang, den franske Revolution havde sat Europa i Brand
- hvor de sejrrige, franske Tropper tromlede Modstanden ned overalt paa Fastlandet, mens den sejrrige, engelske Flaade fejede Vandene
fri for det franske Flag i en blodig Kamp paa Liv og Død, en Kamp,
som ogsaa de neutrale Handelsskibe, der passede deres fredelige Dont,
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fik at føle haardt og brutalt, men for at beskytte clisre Skibe lod de
skandinaviske Lande deres Handelsflaader konvojere af Orlogsskibe,
hvis Kanoner holdt Kaperne i Ave, saa Konvojerne kunde sejle sikkert og frit. Englænderne holdt imidlertid ikke af disse Konvojer,
fordi de var bange for, at Arvefjenden Frankrig skulde faa Kontrebandevarer smuglet ind ved deres Hjælp, og de fordrede derfor at
faa Lov til at undersøge de nordiske Handelsskibe for at se, om de
havde forbudte Varer om Bord - et Krav, de nordiske Riger ikke
kunde godkende, og som de bestemt nægtede at gaa ind paa. Det
kom derfor af og til til Rivninger mellem engelske Orlogsmænd og
de konvojerende neutrale Skibe, Rivninger, der til at begynde med
blev ordnet ad fredelig Vej, indtil Fregatten »Freya« den 25. Juli
1800 blev standset nede i Kanalen af tre engelske Fregatter og to
mindre Skibe, da den var paa Vej sydover med seks Koffardiskibe.
Englænderne fordrede bestemt at faa Lov til at gaa om Bord i
de seks Handelsskibe for at undersøge dem, men »Freya«s Chef,
Kaptajn Peter Krabbe, afslog det, og da Englænderne sendte et Fartøj ud for trods Forbudet at borde de danske Skibe, skød Krabbe
efter det. Et Øjeblik efter aabnede de fem engelske Skibe Ilden mod
den danske Fregat, der efter en haard, men haabløs Kamp maatte
stryge Flaget og overgive sig, fordi den var saa forskudt paa Skrog
og Rejsning, at den ikke kunde kæmpe længere, og den blev derpaa
sammen med sin Konvoj bragt ind til The Downs ved Themsens
Munding - et Sted, som »Valkyrien« netop passerede paa sin Vej
ned gennem Kanalen.
Taagen, der ellers kan hænge tæt og tung over denne smalle
Strimmel Vand, der skiller England fra Fastlandet, og som gennem
Tiderne har været Øriget et bedre V æm end tusinde Maginotlinier,
holdt sig beskedent borte, mens den danske Orlogsmand var i Farvandet, saa Skibet uden Forsinkelse kunde »droppe« Ankret i Plymouths sikre Havn for at fylde Kul til det næste store Stræk over
Havet.
Den første Station paa den lange Rejse var lykkeligt naaet.

14

II.
GENNEM MIDDELHAVET
Efter et Par Dages Ophold i Plymouth stak »Valkyrien« igen til
Søs og satte Kursen ud over Biscayabugtens berygtede Vande, der
imidlertid ligesom V esterhavet viste sig fra sin allerelskværdigste Side
mod den danske »man-of-war«, der pløjede sig gennem dens tunge
Dønninger paa Vej mod fjerne, eksotiske Strande.
Spaniens og Portugals forrevne Klippekyster blaanede langt
borte i Horisonten, og en skønne Dag taarnede Gibraltarklippen The Rock - pludseligt op over Kimingens lange, ubrudte Streg.
Vægteren ved Middelhavets Port, hvor i Aaret 710 Araberhøvdingen
Tarek byggede den første Bog og stolt opkaldte Klippen efter sig
selv med Dsjebel al Tarek - Tareks Bjerg, viste sig i al sin storladne Magt og Vælde. Kort efter øjnede man fra »Valkyrien«s Kommandobro en sortblaa Kystlinie, der dukkede op af Havet - det var
Afrikakysten, Korsarkysten, der voksede frem.
For hundrede Aar siden var der ingen Middelhavsfarer, der ikke
følte en stille Gysen, naar Skibet nærmede sig Korsarkysten, hvor
Middelhavets Svøbe, Barbareskemes Sørøverhorder havde til Huse,
og hvorfra de brandskattede den fredelige Skibsfart, plyndrede de
rige Laster og solgte Besætningerne som Slaver rundt om i de nordafrikanske Byer. Alle søfarende Lande, ogsaa Danmark, maatte
skatte til dem i dyre Domme og skænke deres Herskere kostbare
»~resenter« for at faa Lov til at sende deres Skibe nogenlunde uantastede gennem Middelhavet.
Da Romerriget sank i Grus paa Folkevandringstiden, overtog
Araberne deres Herredømme over Middelhavet. En arabisk Fyrste,
Zeiri, grundlagde Al-Dschebair, det nuværende Algier, i Aaret 935
paa den gamle romerske Koloni lcosiums Ruiner, og fra den Tid
blev Sørøveriet de nordafrikanske Kystbeboeres hæderlige og særdeles indbringende Hovednæringsvej. Gang paa Gang søgte de europæiske Sømagter at faa standset deres ødelæggende Virksomhed,
men altid uden større Held. Langt uden for Middelhavet jog deres
Flaader. I Aaret 1627 gjorde de saaledes Landgang paa Island og
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bortførte blandt andet tre Hundrede Islændere som Slaver, men det
var særlig paa de rige Ruter fra Gibraltar til Smyrna, de »arbejdede«,
og da den skandinaviske Skibsfart omkring 1730 tiltag i stort Omfang
i disse Farvande, maatte først Sverige og sidenhen Danmark og Norge
slutte » Venskabstraktater« med Dejen af Algier, den værste af alle
Sørøverrederne, og med store Ofre købe Fred for deres Handelsskibe.
I Aaret 1 746 sendte Danmark en stor Flaadeafdeling, bestaaende
af tre svære Orlogsskibe og en Fregat, under Kommando af Kommandør Grev Ulrik Danneskjold til Algier for at forhandle med
Dejen, og under Indtrykket af denne imponerende Magtudfoldelse
faldt Dejen til Føje, og det lykkedes os at faa en meget tilfredsstillende Traktat med den fordrings!ulde Herre, saa vore Handelsskibe kunde sejle i Fred for de algierske Pirater, men gratis fik vi
ikke Traktaten. Danmark maatte ud med en saare kostbar »Present« hovedsagelig bestaaende af Kanoner, Krudt og Kugler - det
var jo en Vare, de »arbejdsomme« Sørøvere brugte en Del af til en samlet Værdi af ikke mindre end 58000 Rigsdaler plus en aarlig »Present« til en Værdi af 28000 Rigsdaler.
Støttet af denne dyre Traktat sejlede vore Skibe deres kostbare
Laster nogenlunde uantastede gennem Middelhavet i de kommende
Aar, indtil en ny Dej kom paa Tronen i Algier i 1769. Han stillede
straks Krav om nye store Presenter af et uhyrligt Format, og da
Danmark ikke mente at kunne gaa med hertil, erklærede han Landet K:rig og begyndte at kapre danske Skibe overalt, hvor hans
Korsarer kunde komme til det.
Regeringen i København udsendte da en større Flaadestyrke paa
fire Linieskibe og nogle mindre Fartøjer til Algier under Kommando
af Schoutbynacht Kaas for at tale Dejen til Rette. ( I gamle Dage
kaldtes en Kontreadmiral for Schoutbynacht.) Kaas ankom ogsaa
i god Behold til Algier med sin Eskadre og forlangte, at Dejen skulde
udlevere de tagne Priser, men den halsstarrige Monark nægtede at
bøje sig, og Kaas begyndte da at bombardere Byens Fæstningsværker, desværre uden større Resultat, indtil daarligt Vejr og megen
Sygelighed om Bord i Skibene tvang ham til at trække sig tilbage til
Port Mahon paa Minorca, hvorfra han foretog flere Krydstog i
Middelhavet for at beskytte Skibsfarten.

Dejen lod sig imidlertid trods alt skræmme i nogen Grad af den
stærke danske Flaades Optræden i Farvandene og tilbød Fred mod at
faa en »ekstraordinær« Present paa 4000 Zekiner samt 40 Kanoner. Til
Gengæld frigav han saa de danske Fanger, han havde taget, saa de
undgik at blive solgt som Slaver, og en kort Tid var der Fred i Middelhavet, indtil det igen begyndte at krible i Korsaremes Fingre efter
at faa fat i de rige Priser, der sejlede forbi deres Byer, og som lovede
saa skønt og herligt et Bytte, saa trods alle smukke Traktater hørte
Smaastridighder og Opbringelser af danske Skibe af Barbareskemes
Kapere næsten til Dagens Orden igennem de kommende Aar.
I 1796 blussede disse Stridigheder op til at blive en virkelig Krig
mellem Danmark og Tripolis, da en ny og meget pengekær Pasha
kom paa Tronen nede i den hvide By ved Middelhavets blaa Vande.
En saadan ny Regent ansaa det først og fremmest for sin absolutte
Pligt at flaa saa mange Penge som muligt ud af de søfarende Nationer, hvis Veje faldt forbi hans Farvande. Blandt dem var ogsaa
Danmark, og den nye Hersker krævede da ogsaa straks en større
ekstraordinær Present for at forny de Traktater, Danmark havde
indgaaet med hans Forgænger i Embedet, og truede med Krig, hvis
vi ikke vilde betale den ublu Pris.
Regeringen i København svarede overhovedet ikke paa Pashaens Brev, hvorpaa de tripolitanske Korsarer omgaaende gik løs
paa den danske Skibsfart i Nærheden, hvad der var saa meget mere
beklageligt, som den netop i disse Dage stod i sit fuldeste Flor. En
lille dansk Flaadestyrke under Kommando af Kaptajn Steen Bille
bestaaende af Fregatten »Najaden«, Briggen »Sarpen« og en lejet
maltesisk Chebek blev derfor sendt til Tripolis for at lade de danske
Kanoner tale med Pashaen i et Sprog, han maatte kunne forstaa.
Den 15. Maj 1797 naaede Steen Bille med sine Skibe ned til
Tripolis, hvor han straks stod saa tæt ind under Land, han kunde,
for at undersøge Forholdene uden at ænse den kraftige Ild, Fæstningsværkerne derinde aabnede mod ham. Den næste Dag holdt seks
tripolitanske Skibe ud af Havnen efter ham sikre paa at kunne »bemestre« ham med deres 120 Kanoner mod de 54 danske, men Bille
optog modigt Kampen mod Overmagten og manøvrerede sit Skib
paa saa dygtig en Maade, at Tripolitaneme efter flere Timers heftig
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Kamp tabte Modet og flygtede tilbage til den sikre Havn med mange
Hundrede døde og saarede, saa Steen Bille med Stolthed kunde skrive
i sin Rapport til Kronprinsen: »Til Ære for den danske Nation og til
Satisfaction for mig selv kan jeg berette Deres kongelige Højhed, at
Korsareme den I 6de have faaet dygtig Prygl!«
Kampen gjorde et dybt Indtryk paa Pashaen, der snart efter
var mere villig til at slutte Fred mod at faa sin »Present« - samt
»Najaden«s fine Chefchalup, som han aabenbart maa have forelsket
sig stærkt i! Til Gengæld frigav han saa 2 1 danske Fanger og sluttede en ny Traktat, der, som der staar skrevet i det højtidelige Dokument, der blev oprettet i den Anledning »skulde forevige Venskabet og
igen tilvejebringe Freden mellem den med høje Indsigter og gjennemtrængende Forstand begavede Monark Christian den Syvende, Konge til Danmark og Norge o. s. v., og den med mange Kundskaber
begavede Prinds, Enevoldsherre og Centrum af Tripolis tapre Landskabs Regering, som ban beskytter og forsvarer for al mulig Overlast, Prinds og Herre Yusuff Pasha, Søn af Ali Pasha.«
Freden med Tripolis fik bragt Danmarks Forhold til Barbareskstateme i Orden, men samtidig hermed begyndte nye Farer at lure
paa den fredelige neutrale Skibsfart i Middelhavet, idet de krigsførende europæiske Magter sendte Kapere ud, der skulde overhale og
kapre fjendtlige Skibe eller de neutrale Skibe, der sejlede med Kontrebande dernede. Forholdene blev snart saa alvorlige, at det blev nødvendigt for os at lade vore Skibe konvojere for at sikre dem mod
Opbringelse, og lige til Danmark i 1801 blev revet med ind i Krigens
sydende Malstrøm, havde vi hvert Aar en seks-- syv Fregatter krydsende i Middelhavet under Steen Billes Kommando for at hævde
vore neutrale Rettigheder. En af dem, »Hvide Øm«, forsvandt med
Mand og Mus i en Storm i 1799.
Dag ud og Dag ind gennem fem Aar trak danske Fregatter deres hvide Kølvandsstreger gennem Middelhavets blaanende Vande,
hvor nu »Valkyrien« stævnede ind med Splitflaget vajende agter,
men den behøvede ikke som Steen Billes Fregatter at have Kanonerne
ladet med skarpt for at kunne tale Alvorsord med Kapere og Korsarer - forude vinkede kun straalende Fester og dejlige Dage.
Den første Havn, Skibet anløb i Middelhavet, var Algier; den
Paa Togt.
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hvide By ved den solbeskinnede Bugt, hvor Frankrigs Tricolore nu
vajede over de Fæstningsværker, som Schoutbynacht Kaas forgæves
forsøgte faa faa Bugt med i 1769.
Det lykkedes meget bedre for »Valkyrien« og dens Mænd her
i 1899. De kom og saa og vandt. Alle franske Hjerter dernede bankede Nordens Sønner i Møde. Fest fulgte efter Fest - ingen forstaar
som Franskmænd at sætte Fester i Scene, saa de brænder sig ind i
Sindet, uudsletteligt gennem Aarene. De tre Dage, »Valkyrien« kunde tilbringe i Byen, var viet et Utal af Frokoster, Middage, Udflugter og Aftenselskaber for hele Skibets Besætning, saa Krigerne, da
Ankret blev hevet hjem i Afskedens bitre Stund og Kursen igen sat
ud over det bølgende, blaanende Hav, maatte sande Rigtigheden i
Alexander Svedstrups Ord: »En Sømand maa have en Mave som
en Harmonika og et Hjerte som en Artiskok.«
Tre Dage efter at Algiers hvide Huse og stejle Skrænter var forsvundet bag Horisonten, aabnede Maltas Havn sig for » Valkyrien«
og tog den i sin Favn. Det gik nemmere for »Valkyrien« at finde
den lille, ensomme Klippeø end for en tyrkisk Krydser, der engang
for mange Aar siden blev sendt ud for at vise Halvmaanens Banner
i Middelhavet, som det engang for Sekler siden havde behersket.
Blandt andet skulde ogsaa Malta beæres med et Besøg, men efter
flere Ugers forgæves Omflakken vendte Krydseren tilbage til Bosporus, hvorefter Chefen i egen høje Person mddte sig i Marineministeriet ved det gyldne Horn med den lakoniske Rapport: »Malta
yoc !« - Malta eksisterer ikke!
Hvor Øen var rendt hen dengang vides ikke, men den laa imidlertid paa sin vante Plads, da »Valkyrien« duvede den an og under
Salut stod ind i denne Englands stærke Vagtpost i Strædet ved Sicilien. Let og elegant kom den lille, hvide danske Krydser til Ankers
mellem de svære, engelske Slagskibsmastodonter, der husedes her i
Middelhavsflaadens sikre Hjem.
Kort før man havde faaet Landkending af Malta, taarnede en
blaa, kegleformet Sky sig op over den nordlige Horisont. »Det er
Ætna,« paastod enkelte, særlig fantasirige Medlemmer af Skibets
Besætning. »Det er Smørland,« mente de mere nøgterne Individer.
Det blev aldrig opklaret, hvem der havde Ret - om det virkelig var

19

den berømte, sagnrige Vulkans Konturer, man kunde ane, eller om
det bare var »Smørland« - en Sky, man forvekslede med det rigtige Land - noget man meget ofte kan komme ud for paa Søen. Ni
Aar senere, i Januar 1909, saa man i hvert Fald Ætna fra en dansk
Orlogsmand, da den lille Krydser »Hejmdal« ilede de nødstedte Beboere omkring det jordskælvshærgede Messina til Hjælp - en Hjælp,
der bragte Lindring til mange ulykkelige Mennesker, og som blev
paaskønnet i meget høj Grad over hele Italien.
Malta er en lille Verden for sig selv, hvor Aarhundredernes Historie taler fra hver Sten og hver Bygning. Johannitterridderne eller
Malteserridderne var Øens Herrer fra 1530, indtil Napoleon erobrede
den under sit ulykkelige Togt mod Ægypten i 1798, hvor hans
Flaade blev tilintetgjort af Nelson i Slaget ved Abukir, hvorefter hans
sejrrige Hær smeltede sammen og blev opløst, fordi den ingen Hjælp
kunde faa ad Søvejen hjemmefra.
Den ene af de tre hvide Striber, som Alverdens Orlogsgaster
bærer paa deres blaa Matroskraver, ærer Mindet om Nelsons Sejr
ved Abukir - den anden Mindet om hans Sejr i Slaget ved Trafalgar i 1805 og den tredie Mindet om Slaget paa Københavns Rhed
den 2. April 1801.
Napoleons Tricolore vajede kun kort over Klippeøen, saa erobrede Englænderne den og slog sig ned »for godt« i dette vigtige
Knudepunkt. Havnen, som »Valkyrien« stod ind i, hedder La V aletta
og er opkaldt efter en af Ridderordenens kendteste Stormestre Jan
de la Valetta Parisot, der i Aaret 1565 heltmodigt forsvarede sit lille
Ørige mod Tyrkernes Angreb - et Angreb, der kostede Osmanneme
20000 af de 30000 Mand, de raadede over.
Efter et Par Dages Ophold paa Øen gled »Valkyrien« videre
mod Øst bort mod Kreta, »Zeus« 0, den næste Station paa Vejen
ud til Orienten, der ventede forude. Paa Kreta residerede dengang
den unge græske Kongesøn Prins Georg, Prins Valdemars Brodersøn,
som Guvernør, hvad der gav Besøget en ekstra Charme, for det var
trods alt et lille Stykke Danmark, der ventede Skibet paa Kreta.
Hverken Kong Georg eller hans Søn glemte nogen Sinde deres
danske Afstamning - baade, det fjerne Fædreland, der havde fostret dem, og den Marine, hvor de havde faaet deres Ungdoms Op2•
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dragelse, bevarede stedse den største Plads i deres Hjerter, ogsaa i
Udlændigheden. Baade Kong Georg og hans Søn havde gennemgaaet
den gamle, minderige Kadetskole inde i Gernersgade i Nyboder og
nærede fra den Tid en uslukkelig Kærlighed til Flaaden og dens
Mænd - en Kærlighed, der altid gav sig de smukkeste Udslag, naar
danske Orlogsmænd t.enere gæstede dem i deres nye Fosterland.
Aldrig var Kong Georg den Første gladere, end naar han kunde
komme om Bord i en dansk Orlogsmand i Piræus Havn og snakke
»Skiv« med gamle Kendinge og faa sig en rigtig god gammeldags
Skibslavskovs, som kun en Skibskok kan fremtrylle den, og mangfoldige er Beretningerne om den overstrømmende Venlighed, Kongen altid udviste overfor de danske Besætninger, der gæstede hans
Havn under Flaadens mange Middelhavstogter for Aar tilbage.
Hans granvoksne Søn, Prins Georg, Kretas ungdommelige Guvernør, havde taget denne Faderens Kærlighed til den danske Flaade
i Arv, og alle, fra den højeste til den laveste, om Bord i »Valkyrien«
glædede sig derfor til den Dag, da det sagnomspundne Kreta vilde
vokse frem derude i Kimingen, for de vidste, at nogle herlige Dage
ventede dem forude.
Det var tidligt om Morgenen og mørkt endnu, da Øens stejle
Klippetinder traadte frem som sorte Silhuetter mod den vigende Nat
og blev til det første Varsel om, at Landet var nær. Lidt efter lidt
lysnede det, og mens Morgenrengøringen var i fuldt Sving med ekstra
Skub i Pøse, Koste og Levangere, for Skibet skulde jo gerne være saa
fint og »man-of-war-like« som muligt, naar Prinsen kom om Bord,
gled »Valkyrien« værdigt af Sted langs Kysten mod Sudabugten,
hvor Cort Adeler, den unge, norske Søgut, der endte som dansk General-Admiral og Chef for den kongelige danske Flaade, i 1652 lige for
Næsen af Tyrkernes Armada stod ind med sin lille, venetianske
Flaadestyrke for at undsætte Byen, der blev belejret haardt af Halvmaanens Folk, en Bedrift, der yderligere underbyggede hans store
Ry som en fremragende Søkriger.
Saa snart Ankret var raslet i Bund inde i den store Havn, der
er lige saa stor som Plymouths, Algiers og Maltas tilsammen, kom
Prins Georg om Bord i en Dampbarkas modtaget af alle Officererne
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med Prins Valdemar i Spidsen, men ingen Salut drønede over Bugtens
Vande som Velkomst, for Prins Georg ønskede ikke at blive modtaget som Kretas Guvernør, men som dansk Søofficer, og Kreta var
derfor det eneste Sted, hvor Salutkanonerne fik Lov til at tie stille
paa hele den lange, lange Rejse, hvad Skibets Overkanoner naturligvis ikke var særlig ked af, for saa behøvede han jo ikke at lade sine
kære Kæledægger pumpe ud og gøre i Stand der i hvert Fald.
Det blev til nogle herlige Landlovsdage for »V alkyrien«s
»Drenge«, ikke mindst naar de blev sendt paa »Slippestik« - d. v. s.
blev sluppet løs i Kaneas menneskemyldrende Gader og Gyder, hvor
de mødte det første Pust af Orientens farvestraalende Liv. Det var
en skøn Tid for Flaadens blaa Matroser. De spiste blaanende, svulmende Druer og gyldne Appelsiner, der var saa svimlende billige, at
man næsten fik Penge for at tage dem - de købte »sjældent Grej« i
alle de mange mærkelige Boder, der laa strøet om i Byen, for at tage
det med hjem til Pigen i det fjerne, kolde Nord, og saa red de. Paa
Æsler og paa Heste og andre mærkelige Dyr. Ejendommeligt nok
har mange Sømænd en utæmmelig Trang til at komme op at ride,
naar der bydes en Lejlighed dertil, og her paa Kreta var der rig
Lejlighed til at sadle de mer eller mindre ædle Gangere, de Indfødte
i stor Udstrækning stillede til »Havmændenes« Raadighed. En af
Krigerne fik saaledes fat i en vælig Hingst, der straks satte »Fuld
Kraft« paa Maskinen og benede hele Kreta rundt med ham, uden
at det var muligt for ham at »slaa Bak« et Øjeblik. Den rendte gennem en hel Bunke Skove, fortalte han senere, »men »Seni« havde
Kamelen nu alligevef, for den vidste ligegodt, at vi skulde ende i
Kanea.«
Men alt faar en Ende, ogsaa de skønne Dage - altfor hurtigt
som Regel desværre - og Søndag den 1 2. November slog Afskedens
Time. I rivende Rusk og Regn hev »Valkyrien« Ankret hjem og stod
til Søs igen, bort mod Suezkanalen, mens Prins Georg og hans unge
Søster, Prinsesse Marie, stod inde paa Strandbredden og vinkede Farvel til det lille Stykke Danmark, der langsomt gled bort gennem
Regndisens graahvide, fugtige Slør.
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III.
SUEZKANALEN, PORTEN TIL ØSTEN
To Dage senere, den 14. November, entrede Port Said-Lodsen
op ad den stejle Lejder ind paa »V alkyrien«s Dæk fra den lille,
gyngende Lodsdamper, der havde mødt Krydseren et godt Stykke
Vej ude til Søs, netop som Solen var gaaet ned i et flammende, rødgyldent Baal ovre vestpaa.
Forude ventede Port Said, Nutidens Babylon, hvor Alverdens
Tungemaal lyder, i et Flimmer af straalende Lys, der funklede og
glimtede gennem den blæksorte Nat for at vinke det nyankomne
Skib ind mellem sine skærmende Molearme. Støt og roligt førte Lodsen sit Skib gennem det smalle Sejlløb, hvor røde og grønne Lystøndeglimt viste Vejen, ind i Havnen og fandt en Plads til »Valkyrien« mellem tunge Trampbaade og elegante Passagerlinere. En
Times Tid efter at Krydseren var gaaet »til Slags« herinde, kom
Konturerne af en stor Damper dukkende ud af Mørket - det var
»Annam«, et af Østasiatisk Kompagnis store Skibe, der med Selskabets Stifter H. N. Andersen om Bord var paa Vej ud til Siam, hvor
H. N. Andersen skulde støde til »Valkyrien« og være Prins Valdemars Gæst om Bord i den Tid, Besøget i Siam varede,
Den næste Morgen oprandt der en i Sandhed »sort« Dag for
Krydserens Næstkommanderende. Der skulde fyldes Kul, saa Kedlerne havde noget at spise paa det næste Stril!k over Havet, og just
som det var blevet lyst igen, klappede en Mængde beskidte Pramme,
tungtlastede med Kul langs Skibets fine, hvide Sider, og saa begyndte Svineriet.
En Kulfyldning er noget af det forfærdeligste paa Jorden om
Bord i et Skib og hensætter alle i den mest oprivende Sindstilstand.
Maskinmesteren, til hvis Ære det hele er blevet sat i Scene, jamrer
over Kullene, der aldrig kan blive gode nok: »Sikke noget Havejord,
de kommer trillende med, og det kalder man Kul. Havejord er det
og ikke andet. Det varer sikkert ikke længe, før der vokser Radiser og

Kaalstokke op af min Skorsten.« Næstkommanderende raser højlydt
over det Svineri, der ødelægger hans hidtil saa fintholdte Skib, saa
hele Arbejdet er spildt og maa gøres om igen. Der er kort sagt ikke
hyggeligt i et Skib, der fylder Kul.
Det var der heller ikke den Dag, »Valkyrien« blev bordet af en
uendelig Række af sortsmudsede, halvnøgne Kvinder og Drenge, der
strømmede op fra Prammene med svingende fulde Kulkurve paa
Hovederne, syngende og skrigende af en ganske uforstaaelig Livsglæde, indtil Prammene var tomme og Skibets Kulkasser fulde. En
lille energisk Slæbedamper trak saa af med hele den hujende Bande
og efterlod »Valkyrien« i en Sky af Kulstøv, som det tog Næstkommanderende og hans Svende flere Dage at faa fjernet igen, men det
blev fjernet, og da Skibet et Par Dage efter sammen med »Annam«
stod Suezkanalen ind, var det lige saa skinnende rent og pænt som
den Dag, det stod Sundet ud for at begynde sin lange Rejse.
Under sit Ophold i Port Said kom »Valkyrien« til at repræsentere Danmark under de store Festligheder, der blev afholdt paa Kanalens trediveaarige Fødselsdag den 17. November i Forbindelse
med Afsløringen af en Statue for dens geniale Bygmester, Ferdinand
de Lesseps.
Suezkanalen havde, hvad mange maaske ikke ved, en Forgænger
for mer end tre Tusinde Aar siden bygget af de gamle Ægyptere, der
jo heller ikke var nogle Sinker paa Ingeniørkunstens Omraade, men
gennem 1 1 oo Aar havde den sandet til og været ubrugbar, da Lesseps
kom til, og i Løbet af ti Aar lykkedes det ham igen at faa skabt Forbindelsen mellem de to Have - Middelhavet og det røde Hav.
25000 Arbejdere sled og stræbte i den bagende Sol med at faa gravet
Kanalen gennem Bjerge af Sand for at skabe den Kanal, der nu
aarligt trafikeres af mere end 27 Millioner Tons Skibe af alle Nationaliteter, blandt hvilke ogsaa Danmark er smukt repræsenteret.
Den 17. November 1869 blev Kanalen aabnet i Overværelse af
en straalende Skare af Jordens Mægtige, der med den østrigske Kejser i Spidsen ærbødigt bøjede Knæ for »Festens Dronning«, Frankrigs skønne Kejserinde Eugenie. Ingen anede hin mindeværdige Dag,
at den ulykkelige Kvinde, der dengang stod paa sin Magts Tinde,
knap ti Maaneder senere maatte flygte fra sin Residens, Tuilerieme
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i Paris i en ganske almindelig Hyredroske blot for at redde Livet ud
af Revolutionens Malstrøm.
Blandt de mere end fyrretyve Orlogsmænd, der hin Festens Dag
saluterede og mandede Ræer til Ære for Kejserinden, var ogsaa den
danske Fregat »Sjælland«, som af Regeringen var blevet sendt til
Port Said for at vise det danske Flag dernede. Ved Skæbnens lunefulde Spil var »Sjælland« kommet til at ligge Side om Side med den
prøjsiske Fregat »Arcona«. Det var ikke første Gang, de to Skibe
mødte hinanden. Sidste Gang var den 17. Marts 1864 nede ved
Rygen; men da talte deres Kanoner et andet og mere alvorligt Sprog
end de Salutter, de nu dundrede af i Ørene paa hinanden, mens
Krudtrøgen og Kardusstumper røg ind over deres Batteridæk.
Den 1 7. Marts 1864 forsøgte den lille tyske Styrke, der laa ved
Rygen, at angribe den danske Blokadestyrke uden for Øen, men
»Sjælland« og dens Fæller drev efter en kort og heftig Kamp de
tyske Skibe, blandt hvilke ogsaa »Arcona« befandt sig tilbage til
Swinemiindes sikre Havn.
Nu laa de to tidligere Modstandere fredeligt Side om Side i Port
Saids Havn; men Forholdet mellem dem var ikke videre venligt, og
da Folkene fra »Sjælland« en Dag under Landlov traf sammen med
»Arcona«s Mandskab, røg de i Totterne paa hinanden i et stort og
herligt Slagsmaal, hvad der forøvrigt resulterede i, at de ikke oftere
kom i Land paa samme Dag.
·
Nu tredive Aar senere, den 17. November 1899, viste en dansk
Orlogsmand atter de danske Farver ved de straalende Fester, der
fejrede Kanalens Fødselsdag, og som kulminerede i et Festfyrværkeri,
hvor Himlen i Timevis funklede og flimrede og knitrede i et Orgie af
flammende Farver, mens alle Skibene illuminerede flokkede sig omkring Khedivens Damper »Indus«, hvorfra Balmusikkens fængende
Toner strømmede ud i den klare Nat.
Men det smukkeste Minde, »Valkyrien«s Mænd fik med for
Livet hin Aften ved Port Said, var dog den Sang, der pludselig, da
Festlarmen·var stilnet af, lød til dem ovre fra en amerikansk Orlogsmand, der laa fortøjet i Nærheden. En klar og ren Mandsstemme
sang paa Dansk:

25
Om Glæder end betegned hvert Skridt vi vandred frem,
dog Længsel Sjælen fylder ved Tanken om vort Hjem,
og aldrig du i Verden vil finde noget Sted,
hvor som i Barndomsegne dit Hjerte føler Fred.
Hjem, Hjem, mit kære Hjem,
Nej, ingen Plet i Verden er skøn som du, mit Hjem.
Da Sangeren tav, lød der en Stemme gennem Natten: »Lykkelig Rejse for den danske Orlogsmand »Valkyrien«!«
Den Sangerhilsen fra en ukendt Landsmand var skønnere end al
Khedivens Festfyrværkeri og gik dybere til Hjertet paa alle om Bord
i den lille, danske Krydser, der var saa langt borte fra det Hjem,
hvis Billede enhver Sømand, ja vel for Resten enhver, der er ude i
det Fremmede, bærer i sit inderste Indre, som en kær og umistelig
Skat.
Farten gennem den smalle Suezkanal var afgjort ikke spændende
- det mest spændende var, at man om Bagbord næsten kunde spytte
i Land i Asien og om Styrbord i Afrika, men Udsigten var den samme. Det var den samme gulrøde, uendelige Ørken, Blikket gled henover, hvadenten man kiggede ud til den ene Side eller til den anden.
En enkelt Kamelrytter travede i ophøjet Ensomhed af Sted langs
Kanalvejen - ellers var alt øde, dødt og stille derinde i det bølgende
Sandhav paa begge Sider af den smalle V andvej, Lesseps havde
skaaret gennem Ørknen. Af og til gled en stor Damper med ivrigt
viftende Passagerer forbi, mens den ærbødigt kippede Flaget for den
danske Orlogsmand; men ellers var Turen, som man maaske kan
forstaa, ret ensformig og udmærkede sig særlig ved, at »Valkyrien«
nu for lange, lange Tider sagde Farvel til Occidenten - nu vinkede
Orienten for Alvor forude.
Først og fremmest vinkede imidlertid Det røde Hav forude det hede Hav burde det egentlig hedde, for det blivende Indtryk,
V alkyriegasteme fik af Rejsen over dets Vande, var Mindet om
en ganske usandsynlig V arme, en altovervældende Varme, der fik alle
Livsaandeme til at flygte bort mod køligere Himmelstrøg efterladende et gispende, menneskeligt Hylster bag Krydserens koghede Skibssider.

»»Valkyrien« sejlede gennem det røde Hav som et Fedtøje i en
Suppekedel«, skrev en af Togtets Deltagere senere i en Bog om Turen. Bedre og kortere kan Rejsens Rædsler vist ikke beskrives. Det
eneste virkelig forfriskende var Morgenstyrtebadet, som alle om
Bord nød i Overmaal og næsten ikke var til at vriste ud af igen, naar
de først havde faaet kapret sig en Plads i det herligt kølende V andf ald, der fossede ud gennem Pumperne.
Det gav naturligvis Anledning til mange pudsige Episoder, som
da Forfatteren Alexander Svedstrup en skønne Morgenstund eksploderede af Utaalmodighed og rasende prajede ind til den nøgne
Ryg, der fornærmeligt længe havde optaget en af de efterstræbte
Styrtebadsbaase: »Hør du lange Vadefugl - kan det nu snart være
nok?« Ingen Rystelse kan sammenlignes med det Chok, den stakkds Mand fik, da Skikkelsen derinde i det lokale Niagara vendte sig
om mod ham og aabenbarede sig som selveste Chefen i egen høje
Person, omend i et særdeles civilt Anstrøg - det civileste af alle
Anstrøg, nemlig Adams Kostume, saa Fejltagelsen var maaske tilgivelig - og den blev ogsaa tilgivet.
Varmen var værst om Natten - om Dagen gik det endda an,
naar man kunde spankulere rundt paa Dækket og nyde Søens evige
svale Luftning, men Natten var slem nede om Læ, hvor Luften var
hed og tung som en Dyne, saa det næsten var umuligt at faa Søvn i
Øjnene. Det eneste Væsen, der var i Stand til at sove nede paa
Banjerne i den kvælende Hede, var efter Sigende netop ham, der
ikke maatte sove, nemlig Skildvagten.
Der er intet i Verden, der slider saa meget paa Humøret som saadan en overvættes Varme. Den gør selv den mest ligevægtige Person arrig og rygende irritabel, og Stemningen om Bord, der hidtil
havde været lys og let, dalede efterhaanden ned i en betænkelig Nærhed af det kriminelle Nulpunkt, der kan være saa katastrofalt om
Bord i et Skib, hvor man gaar Dag ud og Dag ind og gnider sig op ad
hinanden uden Mulighed for at kunne undgaa eventuelle Uvenner.
Alting gik saa underlig »kabelslaaet«, som man siger - der var
ikke noget, der var helt rigtigt, og der var mange, der bittert angrede
den Dag, de havde ladet sig lokke til Søs, og som nu svor en dyr og
drøj Ed paa, at de vilde lægge op for godt og gaa i Land og købe

sig en tremastet Bondegaard, naar de engang kom hjem igen fra
dette Togt.
Falle faar saa mange underlige Tanker, naar Livet gaar dem lidt
imod.
Men alting faar som sagt en Ende, og Svedeturen gennem det
røde Hav fik sin efter en lille Uges Forløb, da Aden dukkede op
over Horisonten, efter at Rødehavet de sidste Par Dage havde vist
Tænder og forsøgt at bortføre »Valkyrien«s mindste Jolle, der bar
Kælenavnet »Moses«. Det lykkedes det ikke i denne Omgang først paa Hjemrejsen lykkedes det onde Anslag, og »Moses« gensaa
aldrig sit fjerne Fædreland; men det var ogsaa det eneste Tab, Skibet havde at beklage paa sin lange Rejse.
Og det kunde nok bæres.
IV.
I OVE GJEDDES KØLVAND
To Tusinde eet Hundrede Sømil Hav og Hav og atter Hav laa
forude og ventede paa »Valkyrien«, da Krydseren efter et Par Dages
Ophold i det smeltende hede Aden atter stak til Søs med Kurs mod
Ceylons paradisiske Kyster. Det 2100 miles lange Stræk ene med
Havet og Himlen og alle de tusinde Stjerner, der tindrede og blinkede oppe i det evige, uendelige Hvælv, fik atter de flygtede Livsaander til at vende tilbage til Skibet. V armen var ikke saa trykkende
mere, for det friske salte Pust fra Havet satte ind over det lille løsrevne Danmark, der nu dampede hen over det indiske Ocean, og
efterhaanden rejste Livsmodet og Livsglæden atter Hovedet om
Bord. Morgengymnastikken gik som en munter Leg over Dækkets
hvide Planker, og Baadsmandspibemes Trillen lød som Fuglesangen
en tidlig Sommermorgen hjemme i Danmark, ja selv Skibets nyerhvervede zoologiske Have begyndte saa smaat at nyde den uvante
Tilværelse til Søs.
Havens Indvaanere bestod af Lam, Høns, Kalkuner og lignende
nyttige Dyr, hvis Bestemmelse var at skaffe Follcene frisk Kød engang imellem paa den lange Rejse over Havet. Salt Kød og Kon-

serves kan jo være udmærket, men en Gang Lammesteg med passende Mellemrum virker unægtelig mere oplivende og sætter den
nødvendige Kulør paa Tilværelsen.
For 280 Aar siden viste en dansk Orlogsstyrke for første Gang
vort rødhvide Korsflag i de Farvande, hvor nu »Valkyrien« trak
sin boblende Kølvandsstribe paa Vej mod Ceylon. For 280 Aar siden - i 1618 - stak den unge, fireogtyveaarige Hr. Ove Gjedde
til Tommerup til Søs med de fire gode Skibe »København«, »Christian«, »Elefanten« og »David« for efter Allerhøjeste Ordre at gaa
til Ostindien, hvor Kongen agtede at skaffe sig Kolonier til Kronens
Forherligelse.
Det skulde blive en lang og trang Rejse for Ove Gjedde og hans
Folk. Mellem 200 og 300 Mand døde af Skørbug, inden man naaede
Rejsens Maal, Ceylon - Storme og anden Viderværdighed slog sig
sammen for at genere den danske Flotille paa dens Vej til Østens
lokkende Rigdomme, men al den megen Modgang standsede ikke
den unge Landnamsmand. Ved en af de kapverdiske Øer kom han i
Kamp med tre Fribytterskibe, der blev overmandede. To af dem
blev kapret og indlemmet i den lille danske Eskadre, mens det tredie
brændende rendte paa Grund inde paa Øen.
Efter denne opmuntrende Affære gik Rejsen videre ned langs
Afrikas solstegte Kyster, rundt det gode Haabs Forbjerg og op langs
Østkysten, indtil man endelig den 16. Maj 1620 om Morgenen fik
Landkending af Ceylon - Maalet, man havde stræbt efter saa længe, var endelig inden for Rækkevidde. Og dog skulde det alligevel
vise sig at være langt borte, for Kejseren af Ceylon var absolut ikke
tilbøjelig til at ville have noget at gøre med Danskerne. Han overlod
dem ganske vist et Distrikt Trincomale i den nordige Del af Øen,
hvor Ove Gjedde straks begyndte at anlægge en Koloni, men saa
var det ogsaa Slut med Kejserens Medgørlighed.
Imidlertid havde Ove Gjedde faaet Besked om, at der var betydeligt bedre Chancer for Danskerne oppe ved Koromandelkysten i
selve Indien, og den Io. September sejlede han derop med sit Skib
»Elefanten« og begyndte at forhandle med Naiken af Tanjaur, under hvem det Distrikt, han havde udset sig, nemlig Trankebar, hørte.
N aiken var mere lydhør end Kejseren af Ceylon, og den 2 1.
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November 1620 blev Dannebrog derpaa hejst over Trankebar, hvor
Ove Gjedde straks begyndte at bygge den lille Fæstning »Dansborg«,
der staar derovre den Dag i Dag, som et uforgængeligt Monument
over Byens Dansketid.
Ove Gjedde blev nogen Tid ovre i de nye Kolonier, og først i
Juni Maaned begyndte han sin lange Rejse tilbage til det fjerne
Fædreland om Bord i sit trofaste Skib »Elefanten«, det eneste af de
oprindelige fire, der naaede hjem til Danmark. Ni Maaneder varede
Hjemrejsen, og da Norges stejle Klippekyst omsider dukkede op den
6. Februar, var der kun ganske faa af den oprindelige Besætning
tilbage. Resten var gaaet til de store Jagtmarker, hvorfra ingen vender tilbage.
Prins Valdemar, der nu næsten tre Hundrede Aar senere fulgte
i Ove Gjeddes Kølvand for at vinde nyt Land for Danmark - omend i en noget anden Betydning, var betydeligt heldigere end sin
Forgænger. Kun een af »Valkyrien«s 250 Mænd maatte efterlades
som syg i Aden, hvorfra han senere kunde tage hjem som helbredet,
men der blev da ogsaa gjort alt for at værne Sundhedstilstanden om
Bord - store Solsejl blev spændt ud over Dækket - elektriske Vifter snurrede rundt overalt om Læ, og i Stedet for det obligate Skibsøl
fik Mandskabet en halv Pot Rødvin med Isvand til Middagen. De nød den!
For Resten var lsmaskinen, der skulde producere al den megen
Kølighed, der var nødvendig under Farten i Tropernes Overdaadigheder af Varme, af en højst irritabel og sensibel Natur og satte Maskinmesteren - »Mester« som han altid hed - flere graa Haar i
Hovedet end alt andet om Bord i Skibet, og han betragtede enhver
Hentydning til Is som en stor personlig Fornærmelse. En Dag midt
under Middagen i Officersmessen paa Rejsen gennem Rødehavet
begyndte Maskinen pludseligt og umotiveret at lave et forfærdeligt
Spektakel, saa det gav et Sæt i »Mester«.
»Hvad er det?« spurgte han forbløffet og lagde Kniv og Gaffel,
· hvorpaa en vittig og noget næsvis ung Løjtnant svarede: »De skal
se, »Mester«, - det er Isen, der skruer.«
At Løjtnanten overlevede denne Bemærkning, turde tages som et
sikkert Bevis paa, at Miraklernes Tid trods alt ikke er forbi endnu.

Dagene gled af Sted den ene som den anden, saa det var vanskeligt at hitte Rede i, om det var Onsdag eller Fredag. Vagt fulgte
Vagt, mens Sol stod op, og Sol gik ned. Oppe paa den fine og fornemme Kommandobro »skød« den vagthavende Officer Solen Morgen, Middag og Eftermiddag og om Natten en enkelt Stjerne eller
to for at bestemme Skibets Plads, som derpaa blev »sat af« paa Kartet, der var ophængt nede paa Dækket, saa »Basserne« kunde se,
hvor langt man var kommen paa Rejsen. Nu var der kun fire
Hundrede Kvartmil tilbage, til Ceylon vilde taame op over Horisonten - nu kun hundrede, og endelig efter mange lange solfyldte
Dage og skønne, stjernetindrende Nætter dukkede saa Paradisets 0
frem forude - der var Land ret for!
. Den 7. December Klokken ti om Aftenen naaede »Valkyrien«
omsider Maalet og kunde fortøje i Colombos sikre Havn. Det var
Indien, alle Nordboeres store straalende Eventyrdrøm gennem Tiderne, der tog de nordiske Drenge ømt i sin Favn. - Lysene derinde
i Land blinkede og glimtede den nyankomne Gæst i Møde for at
byde ham Velkommen til Ceylon.
Det første virkelige Glimt af Indien fik Krydserens Mænd imidlertid først den næste Morgen, da Kadrejerne stormede om Bord for
at sælge »sjældent Grej« - mer eller mindre skønne Ting og Sager
- som Souvenirs til Sømændene, som Kadrejere har for Skik at gøre
i hver en Havn Kloden over, naar Skibene kommer ind fra de lange
Rejser.
Det varede ikke længe, før »Valkyrien«s fine Dæk var lavet om
til en regulær Markedsplads, der flød med Kokosnødder og Bananer
og andre »Lækrisiteter«, som nok kunde friste efter en Uges Saltmad
og Konserves og andens Skibskost, andre af de driftige Handelsmænd lokkede med skinnende Ibenholt, Sølvgenstande af alle mulige
Slags, Syskrin og udskaarne Elefanter eller skønne vævede Sjaler,
som der formodedes at være særlige rige Afsætningsmuligheder for
til senere Brug for de Kærester, Sømænd jo efter sigende skal have
fordelt i Snesevis rundt om i Havnene.
Det er nu en meget stor Overdrivelse. Det kan højst dreje sig om
et Par Stykker.
Seks Dage varede Opholdet paa denne vidunderskønne 0, som
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Ove Gjedde forgæves forsøgte at faa fast Fod paa for sin Herre og
Mester, Christiern den Fjerde. I seks Dage var Valkyriegasterne Gæster paa dette daarende skønne Sted, som Adam og Eva jo efter
Sagnet fik givet som Trøst for Tabet af Edens Have. Oppe paa det
høje Adamsbjerg i den sydøstlige Del af Øen findes et mægtigt Spor
som af en menneskelig Fod, og Muhamedanerne hævder, at her
maatte Adam staa i tusinde Aar med den ene Fod støttet paa Bjerget
for at sone sin Synd.
Paa den anden Side hævder Buddhisterne, at det er et Aftryk
af Buddhas Fod, men hvad der nu end er rigtigt, saa havde »Valkyrien« i hvert Fald en herlig uforglemmelig Tid her, før Ankret
blev hevet hjem, og Skruerne igen satte i Gang med den kære, gammelkendte Melodi, som Skibsskruer overalt i Verden synger: »Hjem
til Mutter - hjem til Mutter!«
Der skulde imidlertid gaa lang Tid, inden det igen »gik hjem til
Mutter« for »Valkyrien«s taalmodigt roterende Skruer, for nu gik
det videre østover gennem den bengalske Havbugt mod Singapore,
»sunny, oh sunny, old Singapore«, som Digteren synger. En ny Uge
ene med Himmel og Hav laa forude og ventede.
Tidligt en Søndag Morgen strømmede pludselig alle Folkene over
om Bagbord og lod Rengøringen, den ellers saa hellige Rengøring,
være Rengøring - Pøse og Koste og Svabere gik i Staa og laa og
drev i Spulevandets Floder og Søer - der var ingen, ikke engang
Næstkommanderende, der tog noget Notits af dem mere, for ude i
Horisonten dukkede hvide Sejl op over Kimingen.
Et Skib! Det blev større og større, nu dukkede selve Skroget op
-nu kunde man se Flaget, der vajede under Gaflen. Det var Dannebrog! »Valkyrien« løb tæt agten om Skibet, den stolte Bark »Thor«
af Fanø, og mens Signalet: »Lykkelig Rejse!« fløj til Vejrs under
Raanokken, vinkede begge Besætninger og svingede med Huerne,
saa længe man kunde skimte Ansigterne derovre.
Øst - Vest - hjemme bedst siger det gamle Ord som bekendt,
og vist er det, at intet taler saa meget til Hjertet derude i det Fremmede som netop det at blive mindet om Hjemmet, man forlod.
Den næste Dag øjnede man ved Middagstid en blaa Sky forude,
og der blev straks en ivrig Diskussion Mand og Mand imellem nedf
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paa Dækket, om det var Smørland eller rigtigt Menneskeland - det
var ikke Smørland - de var Sambelong, den sydligste af Nicobarøerne, der steg op af Havet, og »Valkyrien« var atter kommet ind
i Farvande, hvor Dannebrog tidligere havde vajet over dansk Land.
Allerede i 1 756 havde Danmark taget Nicobarerne i Besiddelse,
men alle vore ihærdige Forsøg paa at faa skabt en værdifuld Koloni
paa disse f ebersvangre Smaaøer var slaaet totalt fejl, og Nicobarspørgsmaalet blev gennem mange Aar næsten glemt herhjemme, indtil der i 1846 for sidste Gang blev pustet Liv i det, da Kaptajn Steen
Bille paa sin berømte Jordomsejling med Korvetten »Galathea« fik
Ordre til at undersøge, om der alligevel ikke trods alt skulde være
en Mulighed for at kolonisere disse Øer og derved bevare dem for
Danmark.
Og mens »Valkyrien« stod forbi Sambelongs palmeklædte Kyster,
og man fra Dækket kunde skimte Galatheaflodens bugtede Løb som
et sølvskinnende Baand mellem Skovenes grønne Kroner, gled Tankerne uvilkaarligt de halvthundrede Aar tilbage i Tiden til Steen
Bille og hans Mænd, der med den skønne danske Korvet var sejlet
Jorden rundt for at vise det danske Flag efter den lange og trange
Nedgangsperiode, hvor Napoleonskrigene og deres Efterdønninger
havde slaaet dansk Handel og dansk Virke ud paa de tidligere saa
givtige Markeder.

V.
»GALATHEA«
Den 24. Juni 1845 lettede »Galathea« fra København paa den
lange Rejse Jorden rundt for først to Aar og to Maaneder senere
at kunne lade Ankret gaa i den hjemlige Rede igen.
Der laa mange Opgaver forude og ventede Korvetten og dens
Mandskab den Dag - glædelige og sørgelige Opgaver. Den første
og sørgeligste var den at stryge det danske Flag i Trankebar - at
sætte det uigenkaldelige Punktum for Ove Gjeddes indiske Tropedrømme, der nu havde levet i mer end to Aarhundreder, men Steen
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Bille skulde dog forsøge, om der ikke skulde være Mulighed for at
fortsætte dem et andet Sted - paa Nicobarerne, der som før nævnt
igen var dukket op i danske Tanker efter at have været gemt og næsten glemt i mange Aar.
I de »allerhøjeste Instruktioner«, han fik medgivet for Togtet,
blev der paalagt ham at foranstalte en indgaaende Undersøgelse af
Øerne ved Hjælp af de Videnskabsmænd, der fulgte med paa Togtet,
saa man kunde faa Klarhed over, om det var Ulejligheden værd at
kolonisere dem, om de gængse Sygdomme og deres eventuelle Bekæmpelse og om den indfødte Menneskeraces Levemaade og Sæder
og meget mere.
De andre Opgaver, Steen Bille havde at løse, nemlig at virke for
Handelens Opblomstring, blev heller ikke glemt i de højtidelige Instruktioner, han fik med sig:
»Du har at paaagte alle de Meddelelser, som Industriforeningen
maatte tilstille dig, og navnlig ved Korvettens Næstkommanderende
eller en anden dertil skikket Officer interessere dig for Afsætningen af
danske Industriprodukter og overalt være opmærksom paa de Handelsvarer, som paa de forskellige Steder bedst finde Afsætning ... «
Korvetten skulde imidlertid ikke alene virke som en Slags svømmende Agent for Forretningen Danmark - den skulde ogsaa huse
en videnskabelig Ekspedition, der skulde foretage fysiske, geologiske,
botaniske og zoologiske Undersøgelser, saa der var som sagt Opgaver
nok at tage fat paa for de mange Mænd, der hin Junidag i 1845
sagde Farvel til gamle Danmark og drog ud paa den lange Færd
Jorden rundt.
Storm og rivende Kuling fulgte Skibet fra første Færd, mens
det arbejdede sig Sfag i Slag ned gennem Nordsøen og Kanalen over Biscayen gik det for bliden Bør, til man endelig den 18. Juli
fik Kending af Madeira, hvor Korvetten laa og hyggede sig en hel
Uge. Ikke mindst nød Mandskabet Landlovens Glæder, men Chefen
kunde med Stolthed notere, at ingen af hans Folk havde nydt dem
til Overmaal. »Som sædvanlig med vore danske Matroser,« skriver
han i sin Rapport, »var der ikke een Mand, der manglede eet Minut
i at møde til den befalede Tid. Ingen anden Nation gør os det efter.«
Og videre sydover gik Farten baaret af Sydostpassaten, der blæPaa Togt.
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ste saa støt og sikkert stadig fra samme Hjørne, at man praktisk talt
ikke behøvede at stille Sejlene fra Dag til Dag, og Chefen maatte
da for at skaffe Mandskabet den fornødne Motion lade alle Mand
entre til Tops et passende Antal Gange i Døgnet eller lade dem
galopere Dækket og Banjerne rundt ledsaget af Sang og Musik en Form for Motion senere Tider for øvrigt har taget op igen om
Bord i Nutidens Orlogsmænd.
Paa Højde med Øen Tristan da Cunha slap det gode Vejr op
for denne Gang, og nu fulgte Regn og Storm troligt den danske Korvet rundt Kap det gode Haab. Der har sikkert ikke været behageligt
om Bord i Skibet paa denne forrygende Fart, hvor Himmel og Hav
stod i eet, og hvor det slingrede saa stærkt, at Chefen, som han skriver, maatte indtage sine Maaltider siddende overskrævs paa sin Hængekøje højligt beklagende, at han ikke kunde have Gæster hos sig
til Middagen, da han var bange for, at Køjekrogen ikke kunde bære
mere end een Mand, men fremad mod Indien gik det i en strygende
Fart Dag efter Dag.
Søndag den 12. Oktober fik man Kending af Koramandelkysten
i en Klaring mellem to svære tropiske Regnbyger, og Klokken I om
Eftermiddagen faldt Ankret paa Trankebars Red. Endnu vajede
Dannebrog fra Dansborg, og »Galathea« hilste det med en Salut
paa 15' Skud, der dundrende fortalte den lille, hvide By, at den
sidste danske Orlogsmand var ankommet.
Den 7. November blev det danske Flag strøget over Trankebar,
og det engelske hejst i Stedet for, men da laa »Galathea« allerede
ved Calcutta for at forberede Ekspeditionen, der skulde genoptage
Kolonisationen af Nicobarerne og skabe en ny og straalende Koloni
til Erstatning for den, man netop havde mistet.
To andre Skibe - en lille engelsk Damptender, der hed »Ganges«, og en dansk Bark »Christine« sluttede sig her til Ekspeditionen,
der derefter afgik til Nicobarerne, hvor den opholdt sig fra den 6.
Januar til 25. Februar 1846 ivrigt beskæftiget med at undersøge
Øerne for at finde det bedste Sted til at anlægge Kolonien, og til
sidst enedes man om, at Havnen Pulo Milo paa Øen Lille-Nicobar
maatte anses for at være den bedst egnede Plads i Omraadet. Kinesiske Kulier, som var blevet hyret i Pulo Penang, gik straks i Gang
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med at hugge Vej gennem Skovens tætte, jomfruelige Jungle op til
en Pynt, hvor Flagstangen skulde rejses, og den 15. Februar 1846
blev Flaget for første Gang hejst over den nye Havn, der skulde
bygges herude i det indiske Ocean, Danmark til Ære.
Steen Bille var Fyr og Flamme og udmalede sig straks en straalende Fremtid for Byen, der skulde bygges herude: »I min Fantasi,«
skriver han, »saa jeg allerede en blomstrende By at ligge paa Skrænterne af Højene ... Bassinet indhegnet med Kajer satte af Træ fra
de omliggende Skove - den lille Flod inddæmmet, og Moradset, der
omgiver den, udtørret og udlagt til lysegrønne Rismarker. Jeg saa
Byen lidt efter lidt udvide sig langs Kysten nordefter med smukke
Villaer oppe mellem Træerne paa Højderne, Rheden fuld af Skibe,
Pulo Milo ryddet og forvandlet til Skibsværfter og prangende med
luftige Kasernebygninger og oppe paa Øens nordostlige Pynt et lille
Fort .. «
Men ak, de straalende Drømme varede kun kort. Allerede to Aar
efter var de forbi, og den 10. Juni 1848 strøg den gamle Sejlkorvet
»Valkyrien«s Chef det danske Flag over Pulo Milo - det danskootindiske Eventyr var endt, men nu et halvt Hundrede Aar senere
sejlede en ny »Valkyrien« gennem de samme Farvande - ikke for
at stryge Flaget herude, men for at vinde nyt Land for dansk Virke
og Foretagsomhed i Østens Riger, i fredelig Kappestrid med andre
Nationer.
Men alt det vidste Steen Bille intet om, da han den 25. Februar
1846 lettede sit Anker og stod bort fra det danske »Singapore«, han
troede at have været med til at skabe, mod Pulo Penang ovre paa
Malakkakysten, der var Rejsens næste Maal. Nicobarerne havde han
lagt bag sig for stedse, men desværre ikke den Feber, der var og
stadig er Øernes evige Forbandelse. 21 af de tredive Mænd, der
havde fulgt Steen Bille paa en Baadekspedition op ad Galatheafloden,
hvis smilende, bugtede Løb man netop havde kunnet ane fra »Valkyrien«s Bro, 'faldt som Ofre for den saa frygtede Nicobarfeber paa
Turen til Penang, og trods en omhyggelig Pleje døde adskillige af
dem paa Sygehuset der.
Fra Penang gik »Galathea« videre gennem Malakkastrædet med
skarpladte Kanoner og sværtbevæbnet Dæksvagt til V æm mod de
s•

Sørøvere, der endnu paa de Tider huserede i ~e Egne som en
Svøbe for den fredelige Skibsfart, men uden videre Hændelser naaede man frem til Singapore, der allerede dengang som nu var Porten
til den virkelige Orient. Der blev ikke Brug for Kanonerne, Espingolerne eller de andre Vaaben, for man saa ikke et eneste Sørøversejl
dukke op paa hele Turen.
Singapore, Batavia, Manilla og Macao var de næste Navne, man
møder i den lange Perlerad af Havne, »Galathea« besøgte paa sin
Tur omkring Moder Jord, indtil Korvetten den 23. Juni 1846 et
Aar efter Afrejsen fra København kom til Hongkong, hvor Sejl og
Rejsning blev efterset, og hvor der blev skaffet ny Proviant for de
næste seks Maaneder.
Efter Hongkong kom Turen til Kanton, dengang en af de mest
europæiskfjendtlige Byer i det himmelske Rige, og under Besøget her
udspillede der sig en saare dramatisk Begivenhed, i hvilken Galatheas
60 Mand stærke Landgangskorps spillede en fremtrædende Rolle.
Mens Korvetten laa ved Byens Havnestad Vampoa, udbrød der
en blodig Strid mellem Europæerne og Kineserne i Kanton, og da
det kinesiske Politi ikke kunde klare Ærterne, sendte den europæiske Koloni i Byen Bud til Steen Bille og bad ham om Hjælp, og
næste Morgen mødte en Løjtnant med tres Mand op og fik hurtigt
de oprørske Chinamen afkølede. Hele den hvide Koloni samt selveste
den kinesiske Guvernør, paa hvem Affæren havde gjort et saare pinligt Indtryk, takkede da ogsaa i overstrømmende Vendinger Steen
Bille for den haandfaste Maade, hvorpaa hans Svende havde ordnet
Sagen og hindret en frygtelig Katastrofe.
Fra Hongkong gik Turen videre til Shanghaj og derfra til Japan,
men de gode Japanere var dengang ikke videre indladende mod de
fremmede Djævle - det var først senere, de saa villigt gik i Lære
hos dem, at de snart blev de Hvides Ligemænd - og de forbød
simpelthen Steen Bille at komme i Land, hvorfor han vendte det
ugæstfri Land Ryggen og stod ned til de mere smilende Sandwichøer,
som han naaede efter at have været i Søen i 4 7 Døgn. Sundhedstilstanden om Bord i Korvetten var paa det Tidspunkt ikke god, og
Opholdet i den skønne Honolulu Havn kom derfor til at vare tre
Uger, for at de medtagne Folk kunde komme til Hægterne igen.
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Det var der saa vist ingen, der var kede af. Tre Ugers Rekreation
paa en solgylden Sydhavsø falder det jo heller ikke i hver Mands
Lod at opleve.
Fra disse skønne Kyster stod »Galathea« videre over Stillehavet
mod Sydamerika, hvor adskillige Havne blev besøgt, indtil Korvetten
endelig den 14. Marts forlod Callao i Peru for at søge hjem til det
fjerne Fædreland rundt det evigt stormende Kap Horn - alle Sømænds Skræk.
Hornet var heller ikke venligt mod den lille, danske Korvet, der
dog havde været ude for lidt af hvert paa sit store Togt. Steen Bille
skriver om Stormen dernede: »Jeg ventede hvert Øjeblik at se min
Fok blæse ud af Ligene ( et Lig er et Tov, der er syet ind i Sejlet for
at gøre det stærkere.) eller Fokkeraaen at knække trods alle de
Forstøtninger, jeg havde givet baade Raa og Sejl. Der var intet at
gøre, det maatte holde saa længe, det kunde, og det holdt ogsaa, men
svære vare Korvettens Anstrengelser i dette forrygende Vejr. Skibets
Overhalinger var overmaade voldsomme, Skanseportene rullede i og
af V andet uafladeligt og Søen slog med Voldsomhed mod mine
Lænseporte. Men »Galathea« viste sig som et ypperligt Søskib. Havet
stod i Ordets egentligste Forstand i eet Skum. Toppene blæstes af
Bølgerne som Støv henad Landevejen og, piskede langt bort, faldt
de igen som tæt Regn hen over Havets store Flade.«
Men den hujende Orkan i Hælene lænsede »Galathea« op i Farvande, der fem Aar tidligere havde haft Besøg af den danske Orlogsfregat »Bellona«, der i Aarene 1840-41 havde været paa et stort
Togt til Sydamerika, og som ogsaa havde faaet Kap Horns Velsignelser at føle til Overmaal. Den unge Præst D. Pontoppidan, der
gjorde Tjeneste som Skibspræst om Bord i »Bellona«, har i sin Beretning om Togtet givet en meget malende Beskrivelse af Turen rundt
Kap Horn, »hvor,« som han skriver, »»Bellona« laa som et Vrag i
Sydhavets Fraad. De nøgne Master stode som afklædte Træer ved
Vintertide - huult susede Vinden gjennem Takkel og Toug. Det er
en stolt Sejr, Kunsten hjembærer fra saadan en overstaaet Dyst, thi
naar jeg stak Hovedet paa Dækket og betænkte vor isolerede Stilling
i en lille Træbygning midt i dette vrede, oprørte Ocean, maatte jeg
mange Gange spørge mig selv, om dette dog ikke var at friste Gud.

I »Bellona«s Bug var der heller ikke hyggeligt. Vandet strømmede
ind af alle Luger og Porte og skyllede over Batteriet. Ved den uafbrudte Arbejden af Skibet i Søen aabnede dette sig i sine Sammenføjninger, og Vandet trængte ind i Messe og Lukaf. Naar man ikke
længere kan begaa sig foroven, og Batteriet bliver altfor uhyggeligt,
saa tyer man til sin Køje som til den sidste Tilflugt. Men naar man
nu heller ikke kan holde Vandet borte fra denne, naar man kold,
fugtig og ilde tilpas maa krybe i en vaad Køje, og med alle Sandserne fornemme den drillende Dryppen, saa er det en temmelig alvorlig Poenitentse. Vore Maaltider vare i højeste Grad tragikomiske
Optrin. Kunde en Tilskuer udenfor det Hele betragte Selskabet, der
med Møje er placeret ved Messens Bord og ængsteligt balancerer
med Tallerken i den ene Haand og Skee i den anden - han maatte
smile hjerteligt af denne Scene. Kunde en Husmoder se, hvorledes
den ene eller den anden Side af Bordet ved en Overhaling af Skibet
taber Ligevægten og fra væltende Stole ruller om paa Gulvet med
Suppetallerkenen i stiv Arm og faar Fade og Glas efter sig, da vilde
hun ynke den Masse Porcellain og Glas, som i et Par Dage sønderslaas om Bord i et Skib. Men ligesaa ubehagelig man føler sig, saalænge denne Taalmodigheds Prøve staar paa, saa hurtig er igjen alting glemt. Man har ikke begyndt at stikke ud paa Sejlene, at gjøre
Fart med Skibet, at faae Lugerne og det Indre udluftet, førend man
fornemmer sig fri og let som Fuglen.«
Saadan gik det ogsaa »Galathea«s Mænd, da Stormen endelig
blev træt og flovede af, saa Farten kunde gaa videre i Magsvejr op
langs Patagoniens Kyst mod La Plata Floden, hvor der blev aflagt
et langt Besøg i Montevideo, inden Korvetten via Rio de Janeiro og
Bahia kunde sætte alle sine hvide Sejl og stævne nordpaa mod Hjemlandet.
Den 22. August om Aftenen begyndte man saa smaat at »lugte«
Land, da Duften fra Jyllands Agre og Marker drev ud over Søen og
hilste de hjemvendende Velkommen tilbage til Danmark. Ved Midnat dukkede »Lange Maren« op, og efter en hurtig Tur gennem
Kattegat kunde Steen Bille efter vel overstaaet Togt lade Ankret
falde paa Københavns Rhed.
»Galathea«s lange Rejse var endt.
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VI.
JUL I SINGAPORE
»Valkyrien« dampede imidlertid videre paa sin lange Rejse, mens
Nicobarerne atter sank i Havet agterude og forsvandt. Malakkastrædet vinkede forude, men Prins Valdemar behøvede ikke af den Grund
at lade sine Brumbasser .af Kanoner med skarpt eller bevæbne Vagten med Sabler og Geværer, som Steen Bille havde set sig nødsaget
til, for nu var der ingen Sørøvere mere paa disse Kanter af Jordkloden - dem havde Englænderne og Hollænderne f aaet gjort
Kaal paa for længe siden.
Den hvide Krydser gled roligt ned gennem Strædets blaanende
Vande værdigt kippende Flaget for mange tungtlastede Trampdampere, der paa deres Vej til og fra Østens myldrende Havnebyer ærbødigt hilste den danske Orlogsmand, som de mødte her paa en af
Verdens mest trafikerede maritime Ruter.
Der var ikke langt til Linien - til Ækvator, og den i alle tropegaaende Skibe gængse Skæmt med at faa unge, uerfarne og tilpas
enfoldige Sjæle til at entre op i Masten for at spejde efter »Linien«
i Kikkert praktiseredes ogsaa her om Bord. Der var ejendommeligt
nok ikke nogen, der fik Øje paa den sorte »Streg«, der efter Sigende
skal markere denne Jordens Midtcirkel.
'
»Valkyrien« naaede ikke over Linien paa Udturen. Der manglede to Grader, men saa tog den Revanche paa Hjemturen, hvor
hver Mand om Bord, der ikke kunde medbringe en »Daabsattest«
fra tidligere Rejser, højtideligt blev døbt af Neptun efter alle Kunstens Regler.
Den 22. December stod Skibet Singapore ind og ankrede i den
berømte Havn - Englands Gibraltar i Østen, hvor i 1824 Sir Stamford Raffles lod det britiske Flag hejse over Øens tætte, uigennemtrængelige Junglekrat i klar Forstaaelse af, at Pladsens Beliggenhed
midt paa Kongevejen mellem Orienten og Occidenten vilde sikre
den en straalende Fremtid i kommende Tider. Sir Stamford Raffles
fik Ret i en ganske overvældende Grad. I Dag er Singapore et af de
allervigtigste Punkter i det engelske Verdensrige.
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I Singapore kom Julen til »Valkyrien« overraskende og overrumplende, for hvem tænker paa Jul, naar Termometrets Kviksølv
næsten koger i den stegende Sol, og Kysten derinde bølger af grønne,
svajende Palmetræer? Men Jul var det altsaa trods alt, og det blev
en Juleaften, ingen, der var med om Bord, nogen Sinde glemte.
Forberedelserne til den store Festaften havde allerede staaet paa
i al Hemmelighed gennem nogen Tid, men først om Eftermiddagen
den 24. begyndte Julestemningen for Alvor at holde sit Indtog blandt
høje og lave i Skibet. Hele Agterdækket blev indhegnet med Sejldug,
og det blev strængt forbudt enhver uvedkommende at kigge ind i
»julestuen«, hvor Næstkommanderende og hans Svende, der højtideligt havde lovet ikke at røbe noget om Herlighederne derinde, havde
usandsynligt travlt med at »rigge til« og gøre fint til Aftenens Hovedbegivenhed: Uddelingen af de mange, bugnende Gaver.
Der var ogsaa pyntet overalt i Skibet nede om Læ med Juletræer
og Palmeblade, Englehaar og straalende Stjerner, og nede paa Banjerne sad alle Krigerne i deres fineste hvide Tropeuniformer og spiste
Gaasesteg - som i Parentes bemærket ogsaa smager fortryllende i
Varmen - og foran hver af dem stod et lille Silkeflag med en Hilsen
fra Hjemmet. Det var en ukendt dansk Dame, der havde faaet og
realiseret denne smukke Ide, der fandt Vej til alle Hjerterne om
Bord.
Alxander Svedstrup skildrer i sin Bog: »De Danskes Vej« Julefesten i »Valkyrien« paa følgende Maade: »Da Aftenen kom, var
det alligevel blevet Juleaften. Man var langt væk fra Singapore. Det
laa formodentlig sammen med alt andet uvedkommende i Mørket
udenfor. Her var kun »Valkyrien«, skærmet af lyse Sejldugsvægge
til alle Sider, fyldt af Lys, fyldt af hvide Skarer. En Stump Danmark, der holdt Jul.
Vi havde oven i Købet faaet danske Julefremmede, nemlig H. N.
Andersen i Spidsen for den Skare af fremragende danske Mænd, der
var rejst til Østen om Bord i »Annam« for at deltage i »Valkyrien«s
Besøg i Siam. Nu skinnede de mange smaa elektriske Lys fra Juletræet. Musikken spillede op, og Salmerne løftede sig i rolige Bølger.
De gamle Salmer: »Det kimer nu til Julefest« - »Dejlig er den
Himmel blaa«. Alle Stemmer kom med. De, som ingen Stemme hav-

Krydseren ,Valkyrien« .

>Kip Flaget«.

• Valkyrien •s Officersbesætning paa Togtet til Østen.

Til Fest hos den kinesiske Vicekonge.
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de, fik Stemme. Med hvert Vers voksede Bølgen. Alle Hjerter sang
sig hjem.
Da Gudstjenesten var forbi, laa der for en Stund en underlig
Stilhed over hele Skibet.
Chefen kaldte atter Besætningen sammen og talte paa sin egen
ligefremme, jævne Maade, den som altid blandt Landsmænd og
Fremmede, i muntert Lag og i Højtid, fandt Vejen til Hjerterne,
fordi Ordene fødtes af Stemningen. Han ønskede Besætningen en
glædelig Jul og førte Tankerne hjem til Danmark og Danmarks Konge med gode Juleønsker. Og der var Storm i Hurraraabene for Kongen. Det var jo ikke alene Danmarks gamle, gode Konge, han som
af hele sit Hjerte fulgte »Valkyrien«s Færd, men det var ogsaa
Chefens Fader. Følelsen gik over Disciplinen, saa man raabte: Chefen længe leve! Det var tydeligt, at det var Juleaften. Chefen hævede Haanden til Tavshed. Men - : »Hendes kongelige Højhed
Prinsesse Marie længe leve!« Uendelige Hurraraab ! Det var ligefrem
Mytteri. Det lykkedes dog Chefen at genoprette »Disciplinen«.
Det var intet Under, at der var særlig Kraft og Styrke i den
Orkan af Hurraraab, der hilste Prinsesse Maries Navn, for hun var
paa hele Togtet Besætningens gode Skytsengel, der med den mest
levende Interesse fulgte hver enkelt Mand om Bord - hun havde
saaledes sat sig i Forbindelse med Mandskabets paarørende hjemme
i Danmark for at kunne fortælle nyt, hvis der skete noget, og var
der intet at melde kom det beroligende Telegram: »Alt vel hos Konerne!«
Da Hurraraabene var stilnet af, og Chefen havde takket for
den storslaaede Hyldest til Prinsessen, blev der lukket op for Julestuens brogede Herligheder henne paa Agterdækket, der straalede i
et Hav af Lys indrammet af grønne Palmeblade og mangefarvede
Flag. Midt paa Dækket stod Julebordet med alle de Hundreder af
Gaver, der skulde fordeles til hver enkelt Mand i Skibet - og i
Række og Geled gled nu alle »Basserne« forbi Bordet, trak et Nummer i Tombolaen og fik saa udleveret den dertil hørende Gave,
der var blevet købt paa Ceylon af» Julekommissionen«, der havde haft
et Par anstrengende Døgn paa den paradisiske 0 - saa gled Strømmen videre hen til et andet Bord, hvor selve Chefen stod og ønskede
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hver enkelt glædelig Jul, samtidig med at han overrakte Prinsesse
Maries Gave - et Billede af »Valkyrien« og et Billede af Prinsessen
selv med en egenhændig Julehilsen, hvorpaa man omsider naaede
hen til et tredie Bord, der var topfyldt med skønne, brune Shagpiber
dekoreret med Dannebrogssløjfer - een til hver Mand plus den
dertil hørende Tobak. Ogsaa disse kærkomne Genstande var en Gave
fra Prinsesse Marie, og det var hende selv og hendes Børn, der havde
bundet de Hundreder af røde og hvide Sløjfer om Piberne.
Det var ikke noget Under, at Glæden og Taknemligheden gav sig
Udtryk i et Telegram til Prinsessen fra hele Besætningen: »Hjærtelig
Tak - glædelig Jul og godt Nytaar - Sømændenes Prinsesse leve!«
Og Festen gik videre - Musikken spillede, og Krigerne dansede
med hinanden hen over de hvidskurede Dæksplanker - midt mellem
de dansende optraadte der pludselig sære Skikkelser: Kæmpekvinder,
Kinesere og Sikher - flot tatoverede Vilde dansede Krigsdanse, der
vilde have faaet Maorier, Kaffere og Malajer til at blegne af Misundelse, mens en Fakir klædt i næsten ingenting samt brun Farve
besværgede Slanger, lavet af Tovender - det var en rigtig tropisk
Juleaften,« skriver Alexander Svedstrup.

VII.
SIAMOGKINA
Næste Morgen - Første Juledags Morgen-lettede »Valkyrien«
igen og satte Kursen mod Siams Kyster. »Julestuen« henne agter var
forsvundet straks paa Dagvagten, da Overbaadsmanden og hans
Drenge begyndte Dagens Dont med igen at bringe Skibet tilbage til
<lets vante Folder og gøre »søklar« til det næste Stræk over Havet,
der skulde bringe Krydseren op til Menamflodens Bredder, og mens
Singapore lidt efter lidt forsvandt agterude og blev til et af de mange
-smukke Minder, Togtet skænkede sine Deltagere, gled Tankerne paa
Langfart bort mod det Sted, der vinkede forude, Siam, hvor dansk
Virke - gennem mange Aar efterhaanden - havde baaret saa rige
Frugter, og hvor nu den første store Opgave for »Valkyrien«s høje
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Chef laa - nemlig den at bane yderligere Vej for Landsmænd og
føre vort Land frem gennem fredelige Erobringer.
Fire Dage senere - den 29. December - om Morgenen »dryppede »Valkyrien« Krogen« ud for Menamflodens Mudderbarre, hvis
lave Vandstand forhindrer større Skibe i at naa op til Bangkok. Paa
Rheden laa der allerede en større Flaade ankret op, deriblandt to
tyske Krydsere og nogle siamesiske Krigsskibe. Mødet mellem alle
disse men-of-war gav Anledning til et festligt og øredøvende Salutfyrværkeri, der fik Overkanoneren til med et Suk at mindes de fredelige Dage i Sudabugten paa Kreta, hvor hans kære, smaa Kanoner
fik Lov til at tie bomstille hele Tiden. Her var det ganske anderledes,
og det varede ikke længe, før Kysterne derinde forsvandt bag et tæt
Tæppe af blaalig Krudtrøg, der drev af Sted i den svage Brise.
Det var et herligt Spektakel.
Straks næste Formiddag gik Prins Valdemar med sit Følge om
Bord i en siamesisk Yacht - atter dundrede Kanonerne, atter spillede Musikken, mens den kongelige Yacht eskorteret af fire energiske
Kanonbaade stod Floden ind for at sejle Østens straalende Eventyr i
Møde. Cheferne for Skibene, der førte Prinsen op gennem den blinkende Flod mellem tætte Mangrove- og Palmeskove, var dansk-siamesiske Officerer - paa de smaa Forter, der laa gemt langs Bredden
i Junglekrattet, kommanderede danske Officerer, og Chefen for hele
det siamesiske Søværn, der paa saa smuk og værdig en Maade modtog de danske Gæster, var en dansk Mand, Admiral du Plessis de
Richelieu, som Siameserne kaldte Phya Chonlajut Jotin eller »Vandenes Fader«.
Floden myldrede af Fartøjer af alle Slags - Smaadampere,
Kanoer og kinesiske Djunker bunkede sig sammen paa den smalle
Vandvej - der vajede Dannebrog pludseligt fra et Skib langs Kajen
- det var en af 0. K.s mange Kystdampere, der sejler Vandet tyndt
herude i disse Farvande. Nærmere og nærmere kom Byen - Huse
og Hytter bunkede sig sammen langs Bredderne - det var Bangkok,
der kom til Syne.
Til at begynde med gemte Eventyret sig imidlertid beskedent
bag Forstædernes Fattigdom, men pludseligt vendte Bladet sig, og
en By, mere straalende end Tanken kan udmale sig, tonede frem
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bag de første Hytters Usselhed. Flagsmykkede Orlogsmænd hilste
den lille Flotille velkommen - røde og hvide Æresporte - blafrende
Flagalleer og uendelige Blomsterguirlander slyngede sig gennem de
menneskefyldte Gader mellem skinnende hvide, spidstungede Mure
og gyldne Taarne, der glimtede og glimrede i den straalende Sol.
Saa snart den kongelige Flotille var ankret, skød et skønt og
sælsomt Fartøj ud fra Kajen over Flodens mudrede Vande for at
føre Prins Valdemar og hans Følge i Land. Det var en lang og smal,
gylden Gondol med højt hævet Stævn, der skar sig gennem Vandet
roet af kraftige, brune Mænd klædt i ildrøde Dragter og med ildrøde Hætter ned om Ørerne. Midt paa Gondolen var der anbragt
et rødt, guldindvirket Telt, hvor Prins Valdemar tog Plads paa Vejen
ind til Land, hvor Siams Konge Chulalangkorn ventede i Spidsen for
alt, hvad der fandtes af stort og fornemt i Landet.
Fest fulgte efter Fest i Dagene, der kom - skønne, uforglemmelige Timer under Siams straalende Stjernehimmel til utallige Receptioner eller Middage eller Udflugter til det Indre af Landet med
Baad op ad Floden og med Elefanter videre gennem Junglens
bregneklædte Stier, eller langs friske, grønne Rismarker, der strakte
sig milevidt gennem Landet, gennemskaame af blinkende Kanaler.
Men Dagene var ikke lutter Fester for alle Togtets Deltagere, der var ogsaa Arbejdet med at binde Baandene fastere mellem Siam
og det fjerne Danmark til Gavn og Glæde for begge Lande. Det var
ikke Land, vi ønskede, som da Ove Gjedde for de næsten tre Hundrede Aar siden stævnede frem mod Østen, men Landvinding, fredelig Landvinding for dansk Handel og dansk Virke i det hele taget i
Samarbejde og Kappestrid med andre Nationer.
Prins Valdemar udtalte klart og tydeligt, hvad der var Maalet
for Danmarks Stræben imod Øst og dermed ogsaa for »Valkyrien«s
Togt, da han i en stor Tale, der blev holdt ved en Fest i Bangkok,
hvor mange af Kongefamilien, Landets Ministre og fremmede .Landes Gesandter var til Stede, sagde:
»Jeg er sikker paa, at det har vakt Forundring, at saa mange
civile Danske er kommet herud sammen med mig. Det skyldes her
tilstedeværende Mænd, som, kendte med Forholdene herude, har
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undfanget den Tanke at lade vort Land tage Del i Verdenshandelen
paa det rige Østen sammen med de store Nationer. Vi vil være Konkurrenter, men kun ærlige og loyale Konkurrenter, der vil virke til
Gavn for vort Lands Handel og derved gavne saavel Siam som vort
eget Land. Det er det, vi vil, og intet andet.«
Bedre kunde man ikke udtrykke, hvad der var og er Maalet for
dansk Virke i Udlandet.
Den Io. Januar 1900 var det straalende Besøg i Siam forbi, og
nye Strande kaldte forude, men før »Rokken« - Maskinen - igen
begyndte at synge sin ensformige Sang, blev der holdt en stor Afskedsfest om Bord i »Valkyrien«, hvor hele den danske Koloni i Bangkok
havde givet Møde til sidste Mand. Mange muntre og vemodige Taler
kaldte Smilet og Taarerne frem, men omsider var den uigenkaldelige
Afskedstime slaaet, og under tordnende Salut stod Krydseren atter
til Søs, mens Tonerne af »Der er et yndigt Land« blev baaret ud
til Skibet, der drog bort, sunget af de mange Danske, der blev tilbage.
»Til Minde om de to Ugers Festrus i Bangkok medfører »Valkyrien« en ganske lille Bjørn, en Gave fra en vittig Siameser, og sikkert nok trænger vi til den lille Rekreation i frisk Kuling, der er os
beskaaret, inden vi naar Saigon,« skriver Alexander Svedstrup, hvoraf
altsaa fremgaar, at Byen Saigon i fransk Indokina var den næste
Plads paa <;len lange Rejse.
Saigon ligger idyllisk ved Bredderne af en blidt glidende Flod,
gemt mellem stille, svajende Palmeskove.
To Rækker store, hvide Orlogs&<lbe hilste den nye Gæst med
den obligate Salut og indledte dermed nogle nye om muligt endnu
mere straalende Dage i »V alkyrien«s Historie, for ogsaa herude paa
den anden Side af Kloden viste Franskmændene sig som overalt
som Festernes uovertrufne Arrangører - ja, Byen gik endda saa vidt,
at alle Boder og Butikker lukkede, saa at alle dens Indbyggere, hvadenten de var hvide, brune, sorte eller gule, frit og sorgløst kunde feste
i de dejlige Dage, det danske Splitflag vajede over Havnen. Selv
de for den videre Fart mod Kina og Japan saa højst nødvendige
Kul var det saare vanskeligt for »Mester« at faa halet om Bord,
fordi de Kulier, der skulde transportere dem ned i Kulkasserne,

mødte op i deres fineste Søndagssvømmebukser, og de maatte for alt
i Verden ikke blive svinet til.
Fra Morgen til Aften gik Folkefester, Regattaer, Baller og Fakkeltog Slag i Slag, men den ejendommeligste og mest fremmedartede
af alle disse mange Festiviteter var dog den Dragefest, som den
kinesiske By Cholon, der ikke ligger ret langt fra Saigon, indbød
Danmarks Sønner til at overvære - for øvrigt en meget stor Ære,
fordi det er overmaade sjældent, kinesiske Byer indbyder »de fremmede Djævle« til Gæsteri.
Den pompøse Modtagelse i Cholon begyndte allerede et Par
Kilometer uden for Byen, hvor der var rejst en stor og flot Æresport, og paa hele Resten af Vejen ind til Staden var der bygget Smaaaltre med sære Gudebilleder, omgivet af Præster - det var en højst
ejendommelig Alle at komme igennem.
Paa Byens Raadhus blev Prins Valdemar og hans Følge modtaget
af seks kinesiske Embedsmænd, der ydmygt bøjede sig i Støvet for
den fremmede Kongesøn, der havde gjort dem den store, ufortjente
Ære at aflægge Stedet et Besøg. Lydløse Tjenere bragte Forfriskninger rundt til den mer eller mindre tørstige Skare af Gæster og
stedlige Stormænd, der deltog i Modtagelsen, hvorefter selve Drageprocessionen skred frem under Udøveisen af et saare indviklet Ceremoniel.
V ar Tjenerne som sagt lydløse, var Drageprocessionen det derimod
absolut ikke - Mage til øresønderrivende Spektakel, Processionen
frembragte paa sin Vej, havde de danske Gæster aldrig nogen Sinde
oplevet tidligere i deres Liv. I Braget af drønende Kanonslag og knaldende »Kinesere« - i en Sky af blaanende Krudtrøg gled et saare
langt og saare ejendommeligt, menneskeligt Tog frem over Pladsen.
Forrest kom der Mænd med store Lanterner paa lange Stænger, saa
fulgte en Række uhyggevækkende Fabeldyr, der fik det til at løbe
koldt ned ad Ryggen paa Tilskuerne, men Rædslen forsvandt hurtigt og gav Plads for glade Smil og munter Vinken til en lang Række
Smaapiger, der med Guldkroner paa Hovederne kom ridende med
deres stolte Fædre gaaende ved Siden af - og saa kom endelig
Festens Genstand - den store Drage. Det var en vældig, stribet
Kammerat med et Kæmpekrokodillegab, der var vidt opspærret,
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saa man kunde se en Perlerad af skarpe, spidse Tænder. Den var
saa lang, at den kunde naa en Gang omkring den ret store Plæne, der
laa foran Raadhuset, og dens Ankomst blev hilst med en Kanonslagssalut af ufattelige Dimensioner.
Valkyriegasterne var enige om, at Kineserøren maa være lavet
af et andet Stof end Europæerøren, siden de Aar efter Aar kan holde
til slige Bombardementer.
Dragen var for øvrigt fredelig nok, for den var lavet af Silketøj,
spændt ud over et Træskelet, der blev baaret af et halvt Hundrede
Mænd, der med kaade Spring fik Bæstet til at tindre af Liv, men
det er straks en anden Historie, som Kipling siger, og det var der
vist ingen af de Tusinder af Tilskuere, der tænkte paa, da de betaget
stirrede paa Dragen, der hoppede Byen rundt for at beskytte den
mod onde og nederdrægtige Aander.
Saigon forsvandt ogsaa en Dag som alle de andre skønne Byer,
»Valkyrien« havde besøgt paa sin Færd, bag Horisonten, og nye
200 Sømil skulde pløjes igennem, før den næste Plads, Hongkong,
dukkede op. Støt og roligt dampede den hvide Krydser af Sted over
det sydkinesiske Havs Uendeligheder, indtil der kom en Bule paa
Kimingen forude - en Bule, der blev til Klipper - til Land, og omtrent samtidig entrede Hongkonglodsen Skibet og meldte sig til Tjeneste hos Chefen.
Det var en lillebitte rynket Mandsling med en vippende Haarpisk strittende ned ad Nakken. Han kiggede først mistroisk op paa
det rødhvide Splitflag, som han aldrig før havde set vaje over nogen •
Orlogsmand, skævede saa mistroisk hen paa de mange Kanoner, der
truende pegede ud af deres Skjolde, og spurgte Chefen: »You come
take piece country?« Han nærede aabenbart ikke ringeste Tvivl om,
at der var et nyt, barbarisk Land vestfra, der havde faaet Lyst til at
faa en Bid af hans tusindaarige Fædreland, det himmelske Rige.
Heldigvis kunde Prins Valdemar smilende berolige ham med, at
»Valkyrien« var ude i et saare fredeligt Ærinde og ikke nærede nogen
Ambitioner i Retning af at tage noget »piece country« fra hans
Landsmænd.
Lettet førte den gamle Mandsling derpaa Krydseren ind i Hongkongs sikre Havn mellem en Sværm af engelske, amerikanske, tyske,

russiske og japanske Orlogsskibe af alle Størrelser, der hilste den nye
danske Kammerat paa Orlogsskibes sædvanlige støjende Maade, saa
»Valkyrien«s Salutkanoner var nærmest glødende, da de omsider
havde faaet sagt Tak for den overstrømmende Velkomst, der var
blevet den til Del.
Ikke ret langt fra Havnen, hvor »Valkyrien« nu laa godt fortøjet, ligger der en lille Bugt, »Deep Water Bay«, hvor Store Nordiske Telegrafselskabs Kabel den 20. Oktober 1870 blev landet som
første Traad i det store Spindelvæv af Telegrafledninger, dette danske
Selskab efterhaanden har spændt ud over det fjerne Østens Lande.
Det var C. F. Tietgen, Danmarks største Finansgeni gennem
Tiderne, der skabte »Store Nordiske« som saa mange andre af de
blomstrende Virksomheder, der kaster Glans over dansk Erhvervsliv,
ogsaa i vore Dage. Regeringen støttede ham i dette Arbejde og stillede
Fregatten »Tordenskjold« til Selskabets Raadighed ved Udlægningen
af Kablet, og i to og en halv Maaned laa Fregatten ovre i »Deep
W ater Bay« optaget af det ensformige Arbejde med at efterse og
reparere det store Kabel, man havde haft med fra Europa, og som
viste sig at være meget brøstfældigt.
Det var et Arbejdets Togt, »Tordenskjold« dengang var ude
paa, vidt forskelligt fra det, dens Efterfølger »Valkyrien« nu foretog
i de samme Farvande, og dog tjenende samme Formaal, nemlig Udvidelsen og Understøttelsen af danske Fremstød paa Østens rige
Markeder.
Fregatten »Tordenskjold« afgik fra København den 4. April
1870 og naaede via Suezkanalen, som den passerede som den første
danske »man-of-war«, over til Hongkong den 16. September. En
Maaned senere var Kablet, Skibet havde haft med fra England,
som nævnt blevet udlagt og Kabelenden ført i Land i »Deep Water
Bay« under store Højtideligheder, der kulminerede i en festlig Frokost om Bord i et af Selskabets andre Skibe. Desværre viste det sig,
at man havde festet for tidligt, for Kablet nægtede pure at gøre
Tjeneste - et andet Kabel, man havde med sig, var lige saa ubrugeligt, men under disse for Selskabet saa kritiske Omstændigheder stillede »Tordenskjold«s Chef sit Skib og sine Folk fuldstændigt til Raadighed for den unge Søofficer Eduard Suenson, en Søn af Sejrherren
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fra Slaget ved Helgoland den 9. Maj 1864, som Tietgen havde valgt
til at lede Arbejdet derovre i Østen.
I to og en halv Maanep - fra den 16. November 1870 til
den 1. Februar 1871 - laa Fregatten derpaa og reparerede det genstridige Kabel i Deep Water Bugten ved Hongkong, til endelig Befrielsens Time slog, og Skibet igen kunde lette og staa til Søs, ud til
den sidste Del af det store Arbejde - nemlig Udlægningen af Linien
Shanghai-Nagasaki og Linien N agasaki-Vladivostock, der skulde
slutte den Telegrafens Ring, som danske Mænd havde skabt i den
f jeme Orient.
I denne Omgang gik Arbejdet glat uden større Sindsbevægelser,
og den 30. August 1871 kunde »Tordenskjold«s Salutkanoner fortælle
Nagasakis Indbyggere, at Arbejdet var lykkeligt fuldført og Kablet
ført i Land i den opgaaende Sols Rige.
En Uge senere lettede »Tordenskjold« og satte Kursen hjemover
mod de danske Strande efter vel tilendebragt Hverv for Danmarks
Sag. Foochow, Amoy, Singapore, Suezkanalen og Gibraltar fik efterhaanden Besøg af Fregatten, og først den 2. Januar 1872 kunde den
lade Krogen gaa paa Københavns Red, 666 Dage, efter at den havde
sagt Farvel til Sundets By.
Som en storslaaet Anerkendelse af det store Arbejde, »Tordenskjold« havde udført ved Løsningen af denne nationale Opgave,
indbød en stor Kreds af københavnske Borgere dens Chef og hele
dens h jernvendende Besætning - ialt 122 Mand - til en prægtig Fest
den 29. Januar 1872, hvori over 400 Personer deltog.
Til Festen havde Carl Ploug skrevet en Sang til Ære for Fregattens Mænd:
I har ej øvet Heltedaad,
af intet Blod blev Planken vaad,
Kanonerne sang kun Choral
til Hilsen og Signal.
Men I har baaret over Sø
Kulturens spiresvangre Frø,
og gennem Havets Afgrund lagt
en Vej for Ordets Magt.
Paa Togt.
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Med Ret I danske Mænd var med
at knytte et af Kædens Led;
thi hint Naturens store Fund
er gjort ved Øresund.
Dengang i Oceanets Seng
I lagde ned den klingre Stræng,
da lued fra Fregattens Stavn
Hans Christian Ørsteds Navn.
Som »Tordenskjold« dengang paa fredelig Vis var med til at
gøre Danmark større, var »Valkyrien« det nu tredive Aar senere i
de samme Lande og de samme Vande.
Fra Hongkong gik »Valkyrien« efter faa Dages Forløb videre
paa sin Færd til Foochow, der ligger midt mellem Hongkong og
Shanghaj ved Minflodens Bredder, hvor Vicekongen over Fokien
og Tschekiang dengang residerede, og hvor der laa en stor kinesisk
Flaadestation.
I Foochows Havneby, Pagode Island, blev den danske Krydser
modtaget af den kinesiske Flaade efter alle Kunstens internationale
Regler - der blev saluteret, og det kinesiske Admiralskib hejste
Dannebrog paa Fortoppen og spillede »Kong Christian«, vor skønne
Nationalsang, lige saa godt som Garden hjemme i København. Desværre var det ikke lykkedes »Valkyrien «s ellers saa energiske Musikdirigent at faa fremskaffet Noderne til Kinas Nationalhymne nogen
Steder hverken i Bredgade eller paa Hongkongs Hovedstrøg, saa han
lod sit fortræffelige Orkester intonere en hjemmelavet Melodi med
forceret Stortromme, der i hvert Fald for danske Øren lød ganske
ualmindelig kinesisk.
Kort efter at Skibet var ankret op, kom den kinesiske Admiral
om Bord for at aflægge Besøg og blev modtaget med Skansevagt og
»Faldreb«, som det sig hør og bør, naar slig en fornem Mand stiger
om Bord i et Orlogsskib. Musikken spillede, og Baadsmandspibrn
slog glad og muntert sine kendte Triller paa den vagthavende Officers korte Kommando: »Pib ud!« Og lidt senere, da den fornemme
Gæst er blevet bjærget vel indenbords: »Pib ind!«
Det kan jo lyde mærkeligt, at man om Bord i Krigsskibene hædrer
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sine Gæster ved at pibe dem ud - det er ellers som bekendt ikke
noget egentligt Tillidsvotum, men Skikken er ældgammel, som saa
mange andre Orlogsskikke, og stammer fra den Tid, da man ikke
havde Faldrebstrapper, saa Gæsterne maatte hales om Bord i Kurve
anbragt under Ræeme. Naar der saa blev pebet ud, røg Kurven ud
efter Manden, og paa Ordren »Pib ind« røg den ind med ham.
Admiral Y et, der nu langsomt og værdigt, som det sømmer sig
en af det himmelske Riges høje Søkrigere, skred om Bord i »Valkyrien«, lignede bestemt ikke nogen anden af de mange andre Admiraler, der efterhaanden var blevet pebet ud og pebet ind over
Krydserens Faldreb paa dette minderige Togt. Guldet straalede ikke
fra de brede Ærmedistinktioner eller fra Epauletternes tunge Frynser
- nej, det var en lidt ældre, noget svær Herre, der iført en tyk
Skindkaabe og et folderigt Skørt steg op ad Faldrebstrappen og ind
paa Dækket, hvor han ærbødigt bøjede sig for den danske Kongesøn,
der modtog ham oin Bord i sit Skib.
Den næste Dag blev Prins Valdemar og hans Følge afhentet af
en stor og uhyre fornem Mandarinbaad, der, som en af Deltagerne
siger, lignede en svømmende Beværtning, og som blev slæbt op ad
Floden mod Residensstaden Foochow af fire stønnende Dampbarkasser. Overalt langs Bredderne af Floden dundrede Salutten fra
det stolte, vilde Bjerglandskabs Smaaforter, der laa spredt rundt omkring - Kineserne elsker at skyde - blot ikke med skarpt, og efter
en festlig Tur, der tog et Par Timer, kunde Prinsen stige i Land,
hvorpaa det i en saare højtidelig Proc~ion gik op gennem Byen til
den danske Konsuls Residens, hvor der fandt en større Modtagelse
Sted.
Straalende Dage og straalende Fester fulgte i hinandens Kølvand,
saa det var vanskeligt at holde Greje paa dem. Blandt andet gav Vicekongen en herlig Middag til Ære for sin høje Gæst. Menuen lød
saaledes: Svaleredesuppe med Dueæg, røget Fiskemave, Hajfinner,
Smaafugle i vol-au-vent, ristet And, Kalkunpostej, ristet Skinke med
Frølaar, stuvede Andetunger, stegte Fasaner og stegte Pattegrise,
Duer i Karry, Gulerodskage, Bedebudding og Frugter en masse.
Det berømte danske, kolde Bord maa vist siges at blegne ved
Siden af alle disse kostelige Anretninger. Det vanskeligste ved denne
4*
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Middag var imidlertid ikke at komme frelst igennem dens mange
Overdaadigheder - Øvelse gør som bekendt Mester, og Øvelser af
denne Art havde Valkyriegasterne faaet meget af paa Togtet - men
det var derimod, som en af Deltagerne senere sagde, at holde Konversationen i Gang med de kinesiske Bordherrer, der næsten alle kun
beherskede deres eget, noget indviklede Modersmaal, og i Begyndelsen indskrænkede Samtalen sig til Skaal eller Chin-Chin, et Ord,
som Danskerne mente var kinesisk, og Kineserne mente var europæisk, og som derfor blev meget brugt, men efterhaanden som
Stemningen steg, lagde man fra begge Sider bort den falske Undseelse og talte Dansk til Mandarinerne, og de svarede saa paa Kinesisk. Det gik udmærket. »De fylder ordentlig i Dem, Deres Højvelbaarenhed - det er nok ikke hver Dag, De faar raadne Hajfinner
til Middag - Chin-Chin, gamle Pæretræ,« hvortil Mandarinen
utvivlsomt har svaret saadan noget som: »Ældre Broder, jeg har
hørt meget Vrøvl i mine Dage, men bæver af Henrykkelse over dine
Visdomsord - Chin-Chin, gamle Gubbe.«
Saadan et Selskab kan trods alt være særdeles fornøjeligt for alle
Parter, blot man forstaar at nyde det.
Men Middagen var ikke alene en venskabelig Udveksling af glade
Chin-Chin'er mellem kinesiske Mandariner og danske do., men man
fik særlig gennem Vicekongens officielle Tale et stærkt Indtryk af,
at Danmark var særdeles velanskrevet i Kina, ikke mindst takket
være »Store Nordiske«s Virksomhed derovre. Vicekongen udtalte
blandt andet: »Kina har alt i lange Tider staaet i den hjerteligste
Forbindelse med Kongeriget Danmark, og takket være danske Undersaatters flittige Hjælp har vi kunnet anlægge Telegrafen i alle
vore Provinser, hvilket sikrer os en fortrinlig Forbindelse og betegner
et værdifuldt Fremskridt for vort Land.«
Men alt, ogsaa kinesiske Festdage, faar en Ende, og den 7. Februar hev »Valkyrien« Ankret op af Minflodens mudrede Bund og
fortsatte sin Færd med Kurs mod Shanghai, hvor den største samlede
danske Koloni, som Skibet skulde møde paa sin Eventyrrejse, længselsfuldt ventede paa at se det danske Splitflag vaje over Havnen.
En dansk Lods havde ført Skibet fra Hongkong til Foochow og
derfra videre til Shanghai i Hongkong traf man ikke færre ·
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end tre danske Lodser, og den Lods, der senere førte Krydseren
gennem den japanske Indlandssø, var ogsaa fra Danmark. Danske
Sømænd er overalt paa Kloden, fra Nord til Syd og Øst til Vest,
ansete for at være første Klasses Søfolk, som man trygt kan stole paa.
Syv Dage varede Opholdet i Shanghai. Syv skønne Dage beredte
de Danske derude »Valkyrien«s blaa Matroser, der, som Sagaen
skriver, bevægede sig med saa utvungen Lethed gennem Middage med
ni Retter Mad med tilhørende Vine, at Shanghaierne maatte tro, at
Slikasparges og Champagne var daglig Biksemad paa »Valkyrien«.
Søndag den 18. Februar kom alle Danske om Bord for at sige
Farvel til den Skare af Venner, de havde fundet under det korte
Ophold, og som de havde været nogle saa enestaaende Værter for.
Afskedens tunge Time forestod. »Partir c'est toujours mourir un peu«,
siger det gamle franske Ord - der er altid noget, der visner for os,
naar vi skal skilles fra dem, vi har faaet kær, og Valkyriegasterne fik
senere at vide, at denne Søndag Eftenniddag havde været den bedrøveligste i hele det danske Shanghais Historie, og at intet Øje havde
været tørt, da de tilbageblevne inde fra Strandbredden havde vinket
til det lille, hvide Skib, der med Korsflaget vajende fra Gaflen paa
Stortoppen gled bort, ned ad Strømmen. For dem derinde paa Bredden var det Fædrelandet, der sejlede bort igen - det fjerne, aldrig
glemte Fædreland, som alle Danske i det Fremmede saa brændende
længes efter igen at se, og som aldrig gaar dem af Minde.

VIII.
JAPAN OG HJEM IGEN
Mens Kinas Kyster svandt bag Kimingen agterude, ventede Japans sagnrige Strande forude paa den danske Krydser, der stævnede
frem mod Indlandssøen, Nippons Port. Den første Mand, der kom
om Bord, efter at Ankret var faldet, var Lodsen. Han var dansk og
hed Ditlefsen, en stout gammel Sømandstype, af dem, vort Land
har fostret saa mange af. Han havde ikke været hjemme i 43 Aar,
og det var første Gang, han lodsede et dansk Skib gennem Indlandssøens Vande.
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Støt og roligt stod han deroppe paa Broen og førte »Valkyrien«
langs Japans blomstrende Kyster mod Solopgangens Land- Jikpen,
som Kineserne i fordums Dage døbte Landet mod Øst - et Navn,
der i Europa blev til Japan. En hel Dag varede Sejladsen gennem
dette Dukkeriges blaablanke Sø, indtil Skibet naaede ud i Stillehavets
kulingssvøbte grønne Bølger, der kaade sendte Kaskader af kridhvidt,
sviende salt Skum ind over »Valkyrien«s Sider som et muntert
Goddag.
Forude steg en rosenrød Flamme op over Horisonten mod den
solgyldne Himmel - det var Fuji Yama, Japans hellige Bjerg, som
Blomsternes daarende Gudinde Ko-no-hana-saku-ya-hime har valgt
til sin Bolig, efter hvad et japansk Sagn fortæller - forstaaeligt nok,
for skønnere og mere pompøst et Hjem kunde vel selv en Gudinde
vanskeligt tænke sig.
Den næste Morgen, da Skibet er kommet til Ankers i Yokohama,
spejdede man forgæves fra Dækket efter det hellige Bjerg - det var
forsvundet, ligesom visket bort, og kun en sjælden Gang i den Maaned, »Valkyrien« laa i Havnen, dukkede det frem under særlig gunstige atmosfæriske Forhold og stod skarpt tegnet mod den mørke
Kyst, hvad der fik Oppasseren til at komme farende ind i Alexander
Svedstrups Lukaf og raabe: »Fusse er der!«
Straks efter Ankomsten til Yokohama vrimlede det om Bord med
Honoratiores, der skulde byde Skibet og dets kongelige Chef V elkommen til Nippons Riger og Lande. Det var en ganske anden Modtagelse end den, der blev Steen Bille til Del, da han i 1 846 ankrede
i den samme Havn med »Galathea« for at forsøge at faa Fodfæste
for dansk Handel i det lukkede Land. Datidens kimonoklædte, japanske Shoguner ønskede ikke at have noget at gøre med de fremmede
Djævle, som med uforrettet Sag maatte lette og sejle af Sted mod
andre, mere forhandlingsvillige Strande, men i de halvthundrede
Aar, der var svundet siden hine Dage, var Japan vaagnet og var i
Færd med at bygge det nye Rige op, det Rige, der med meteoragtig
Hast skulde vokse frem som Østasiens faktiske Behersker fra at have
været et taagesløret, sagnagtigt Ørige langt ude i Havet mod Øst,
hvor Solen staar op.
Ogsaa Yokohama selv tog saare vel mod den danske Orlogs-
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mand, og de faatallige Danske, der boede her, arrangerede store
Udflugter for hele Besætningen - blandt andet ud til den verdensberømte, kæmpemæssige Buddhafigur i Kamakura - et gigantisk
Digt i Bronze, der i sit Indre rummer et rigt og straalende Tempel.
Opholdet i Japan kulminerede dog i Prins Valdemars Besøg hos
Mikadoen, Rigets Hersker, Solgudindens Ætling, hvis Slægt efter
japanske Opgivelser skal have regeret over Landet i mere end 2600
Aar, og som efter Japanernes Mening er en Gud, der er milevidt
fjernet fra alle Menneskelivets Skrøbeligheder.
Besøget hos denne over alle andre Dødelige højt hævede Himlens
Søn fik derfor naturligt nok ikke den hjertelige Karakter, som Besøget hos Siams menneskelige Konge, Chulalangkorn, men blev præget af den strengeste Etikette.
Den 4. Marts kom en stor og prunkende Skare af Japans Dignitarer til Yokohama for at ledsage Prinsen og hans danske Følge til
Mikadoen. Et Ekstratog med talrige Salonvogne førte dem derpaa
til Tokio, hvor der var arrangeret en straalende Modtagelse, før den
danske Kongesøn kunde køre til Shibapalæet, som var blevet stillet
til hans Disposition under hele Opholdet, der ialt kom til at vare i
fem Dage. I disse Dage var der utallige Fester og Underholdninger;
Jagter og Udflugter eller alvorlige Konferencer med Ministre, Politikere og store Forretningsmænd, for Prins Valdemar glemte ikke,
at han først og fremmest paa den lange, lange Rejse skulde værne
og vaage over Forretningen Danmarks Interesser - Besøget i Japan
resulterede saaledes blandt andet i en tiaarig Forlængelse af »Store
Nordiske«s Koncession.
Men Mikadoen viste sig kun tre Gange for sin Gæst - ved en
hurtig Velkomstvisit - ved et blændende Galataffel og en Afskedsvisit, da Afrejsen fra Tokio forestod - ellers holdt han sig borte
og lod sin Gæst muntre sig som han vilde, idet dog en Hærskare af
hans Officerer og Hofmænd gjorde næsten mere, end der var menneskeligt muligt, for at Dagene skulde forløbe saa festlige og indholdsrige som muligt for det fjerne, taagede Nordens Kongesøn, der gæstede Solgudens Ætling.
Den 24. Marts stod »Valkyrien« atter til Søs, bort fra Yokohamas
Rhed, og nu vajede den lange Hjemfartsvimpel fra Stortoppen -

fra nu af vilde hver Omdrejning af Skruerne bringe Skibet nærmere
og nærmere mod Danmarks Kyster og mod de Kære, som hver især
af Folkene om Bord havde efterladt derhjemme, og som nu ventede
med Længsel paa den Dag, da den lille hvide Krydser igen vilde
staa ind mellem Kroneløbets tanggrønne Molearme i København.
Den 20. Juli 1900 oprandt den af saa mange med Spænding
imødesete Dag. Den 20. Juli dundrede og drønede Salutkanonerne
igen ude paa Sixtus-Batteriet paa Holmen, mens Krudtrøgens blaa
Taager drev ind over Langelinies grønne Trækroner, der kuplede
sig over en tusindtallig Menneskeskare, der med Kongefamilien i
Spidsen hilste »Valkyrien« velkommen tilbage fra Rejsen til Østen
- den Rejse, der paa saa smuk og værdig en Maade talte Danmarks
Sag derude i det Fremmede og vandt nyt Land for dansk Virke og
dansk Handel.

MOD SYD
MED »NIELS JUEL« TIL SYDAMERIKA

I.
»NIELS JUEL« STAAR TIL SØS
Søndag den 21. Oktober 1923 laa det nybyggede OrlogS&<lb
»Niels Juel« paa Københavns Rhed med Dampen oppe, klar til at
gaa ud paa sin første, lange Rejse for at vise Orlogsflaget i den
store, vide Verden, som den lange blodige Krig saa længe havde
stænget dansk Handel og dansk Virke ude fra. Sydamerikas Østkyst, som aanske Orlogsmænd ikke havde besøgt de sidste Menneskealdre, var Togtets fjerne Maal.
Orlogsskibet »Niels Juel«, der er paa 3400 Tons, løb af Stabelen
inde paa Orlogsværftet i Juli 1918, og efter den oprindelige Bestemmelse skulde det have været armeret meget kraftigt med to 30 cm
Kanoner og forskelligt mindre Skyts; men da Krigen holdt op, og
»den evige Fred« efter manges Formening nu vilde holde sit endelige
Indtog i den blodhærgede Verden, mente den daværende Regering
herhjemme, at det ikke var foreneligt med Nedrustningens Ide at
bygge egentlige Panserskibe. Planerne blev da ændrede, og »Niels
Juel« blev derpaa bygget færdigt som en Slags Krydser armeret med
• ti 15 cm Kanoner, ligesom dets Sødygtighed blev forbedret ved, at
der blev sat »Etage« til paa Skibet, saa det vilde være i Stand til at
krydse de store Have paa Repræsentationstogter for den danske Stat
og afløse den gamle »Valkyrien«, der havde vist det danske Flag
med saa megen Ære hinsides Haven~.
Tusinder og atter Tusinder af Sømil har Orlo~kibet da ogsaa
sejlet frem igennem i sin snart tyveaarige Tilværelse. Fire Gange
har Kongeflaget vajet fra dets Top - tre Gange paa Togter til
Nordhavet mod Islands og Færøernes Kyster og een Gang til Finland, da Kong Christian i 1928 aflagde Besøg i Helsingfors - Nordhavet, Atlanterhavet og Middelhavet har det krydset igennem, og i
1931 aflagde det som det første danske Orlo~kib Besøg i Odessa
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ved Sortehavets Kyster, men det længste og mest begivenhedsrige af
alle disse Togter var dog den 14600 Sømil lange Rejse, der begyndte
hin 21. Oktober 1923, og som førte Skibet til Dartmouth, Cadiz,
Funchal paa Madeira, St. Vincent ( en af de kapverdiske Øer), Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Pernambuco, Ponta Delgada
paa Azorerne, Plymouth - en lang Perlerad af Havne, inden Orlogsskibet igen kunde lade Ankret gaa i Københavns Havn.
Søndag den 21. Oktober, Klokken 11, kastede Skibet Fortøjningen los fra Bøjen i Yderhavnen og stod til Søs. Kort forinden havde
Kong Christian været om Bord og inspiceret Skibet før Afgangen
og for at tage Afsked med de 240 Mand, der nu skulde ud at bringe
en Hilsen fra det gamle Land til alle de Tusinder af Landsmænd, der
har fundet nyt Virke hinsides Havene. Ingen af »Niels Juel«s blaa
Matroser glemte Kongens mandige, djærve Afskedsord om stedse
derude i det Fremmede at holde Fanen højt og gøre Danmark Ære,
og overalt, hvor Skibet kom hen, lød der kun Lovord om den danske
Besætnings eksemplariske Opførsel.
Tidlig Mandag Morgen rundede »Niels Juel« Skagen og stod ud
i V esterhavet. Hidtil havde Vejret været særdeles behageligt, men
af en eller anden uforklarlig Aarsag blev Vejrguderne fornærmede
paa det lille, pæne Skib, og det begyndte at blæse op fra Sydsydvest
med piskende Byger lige i Næsen paa Orlogsskibet, der stampede og
bankede sig frem gennem de krappe, ubehagelige Vesterhavssøer.
Ustandseligt hamrede Efteraarsstormen hen over Havet, og der kom
store, ækle Buler paa V andet. De blev større og større, og til sidst
trillede og rullede Skibet, saa mange af de nybagte Sømænd blev
skrækkeligt »havgale« og bitterligt fortrød, at de nogen Sinde havde
ladet sig lokke til at gaa frivilligt med paa denne Tur.
Der er intet i Verden, der som Søsyge kan suge Livsmodet ud af
Kroppen paa sine ulykkelige Ofre, saa de viljeløst giver sig Skæbnen
i Vold. Mange af »Niels Juel«s unge Søkrigere dannede ingen Undtagelse fra denne almengyldige Regel, og Turen over Vester-vov-vov
var afgjort ikke nogen Nydelse for dem.
Langt ned i den engelske Kanal fulgte Vestenstormen sin danske
Gæst, men da var Søsygen for de flestes Vedkommende et overstaaet
Stadium, heldigvis, og de mange forskellige Øvelser og Arbejder om
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Bord begyndte at gaa sin rutinemæssige Gang - med Rengøring Morgengymnastik og anden sømilitær Skæmt, som tilsammen fylder
Dagene om Bord i en man-of-war, naar den er ude paa det vilde
Hav.
Omtrent samtidig med at Skibet naaede ned i Kanalen, udkom
det første Nummer af »Niels Juel-Posten«, et højaktuelt Ugeblad,
der med stor journalistisk Færdighed behandlede alle Emner, der
kunde interessere det lille, svømmende Samfund, lige fra Radionyhederne, som danske og udenlandske Stationer spyede ud i den taalmodige Æter, til mere lokale Sensationer fra Livet om Bord - ikke
mindst de sidste vakte stor Begejstring hos Bladets trofaste Læsere,
saalænge de ikke selv blev stillet i Gabestokken paa Grund af en eller
anden Forseelse mod Skibets uskrevne Love. Og der skulde ikke
meget til, før man kom »i Avisen« og blev mere eller mindre haabløst til Grin for de lattermilde Kammerater.
Støt og sindigt sejlede Skibet videre langs Englands grønne Kyster
ned forbi Dovers stejle, hvide Klinter, der virker saa hjemligt, fordi
de bringer Tanken tilbage til Møens bøgekranste Klint - forbi
Dover Castle, hvis mørke Mure staar hamret fast i Englands Jord
som en urokkelig Vogter mod Fjenden, der lurer hinsides Kanalens
brede Voldgrav - og videre ud mod Atlanten, der kort efter tog
Skibet i sin vaade Favn.
Vejret var stadig surt og koldt og blæsende, og der gik da ogsaa
et Lettelsens Suk gennem alle om Bord, da Dartmouths lille lune
Havn dukkede op forude som første Station paa den lange Rejse.
Det er ikke, fordi Dartmouth som By betragtet er videre spændende
- tværtimod er den meget lidt spændende, men man kan ligge i
Fred og dokke den af i dens Havn, mens Vejrguderne holder deres
lidt enerverende Fester udenfor.
Dartmouth huser for øvrigt Englands Kadetskole, hvor de vordende Nelson'er bliver uddannet, inden de gaar til Søs med The
Royal Navy's Skibe, der gennem Aarhundreder har sikret Øriget
mod Fjendernes Anslag.
Den sidste Aften, inden »Niels Juel« skulde staa til Søs igen efter
endt Kulfyldning, kom en Afdeling engelske Undervandsbaade ind
for at komme i i::,æ for Vejret udenfor, der stadig var stormende.

Chefen for den ene af Baadene var Kaptajnløjtnant Edclies, der
havde været om Bord i den engelske Undervandsbaad E. 13, der
den 18. August 1915 løb paa Grund paa Saltholm, hvor den blev
ødelagt af to tyske Jagere, der skød den ned, til Trods for at den
laa paa dansk Territorium. Danske Torpedobaade greb ind og fik
reddet en stor Del af Besætningen, som derpaa blev bragt ind til
København, hvor de blev interneret, og blandt dem var ogsaa daværende Løjtnant Eddies, der nu var glad ved at faa Lejlighed til
at genopfriske Bekendtskabet med danske Søofficerer her i Dartmouth.
Den næste Morgen, den 30. Oktober, stod Stormen stadig stiv
og hamrede løs udenfor, men »Niels Juel« lettede alligevel og stak
til Søs med Vind og Sø lige i Næsen. Der var ikke mange tørre
Pletter om Bord i Skibet, der bankede frem gennem en Sky af
sviende salt Skumsprøjt, mens hele den grønne Sø væltede ind over
den høje Bak. Det var surt - nederdrægtig surt, men man skal jo
tage Livet, som det gives og bydes en, og frem kom man dog trods
ålt, og det var dog det vigtigste, for engang, før eller senere, vilde
»Havvejret« sikkert bedage sig, saa man kunde faa Lønnen for alt
det syrlige, mån havde gennemgaaet, og saa var man saa meget nærmere Sydens Sol og Sommer.
Modvinden holdt sig tappert til midt i Biscayen, saa tørnede den
pludseligt omkring, og det begyndte til en Afveksling at blæse nordfra - for en strygende »Portugisernorden« dansede »Niels Juel«
kaad og overgiven som et Gedekid paa en foraarsgrøn Eng sydpaa
langs Portugals Kyster. Nordenstormen fulgte tæt i Skibets boblende
Kølvand til Pyrenæerhalvøens sydvestlige Pynt, Kap St. Vincent,
hvor Englænderne hamrede den spanske Invasionsflaade sønder og
sammen i 1797, saa blev Vinden pludselig meget træt og løjede af
til en mild og behagelig Brise - Bulerne paa V andet blev glattet ud,
og med en straalende Sommersol over et sommerblaat Hav dampede
Skibet ind mod Cacliz, den næste Station paa Rejsen.
Den gamle andalusiske By, Sydspaniens eneste Havn mod Atlanten, tog med aabne Arme mod sin danske Gæst - Fester, Baller,
Udflugter, og hvad der ellers hører med til et vel tilrettelagt Flaadebesøg, satte de saare gæstfri spanske V ærter med den danske Konsul

i Spidsen i Scene for at forlyste »Niels Juel«s Drenge, saa de fire
Dage, »Køreplanen« havde spenderet paa Cacliz, løb alt for hurtigt,
som skønne Dage altid gør, og den 8. November blev Kursen sat mod
næste »Holdeplads« - den evige Sommerø, Madeira, hvor ogsaa
danske Orlogsmænd gennem Tiderne har tilbragt saa mange herlige
Dage, inden Farten gik videre mod de fjerne Maal.
I 1841 laa saaledes Fregatten »Bellona«, der ogsaa var paa Vej
til Brasiliens og Argentinas Strande, i seks Dage paa Funchals Rhed,
hvor nu »Niels Juel« havde lagt sig til Hvile en stakket Stund, og
Skibspræsten der om Bord mindes med et Suk Madeiras Skønhed i
den Beretning, han senere skrev om Togtet: »Selv har jeg prøvet,
hvad det er at nyde Luftningerne paa Madeiras Højder. Det er et
Aandedrag saa frit og let, som droges det fra det Uendelige. Hvor
let svandt ikke ogsaa de seks Dage, jeg levede paa Madeira, og hvor
svært er det mig ikke at glemme de lokkende Ynder, med hvilke
denne 0 saa rigelig er udstyret. Dette venlige Billede skal sikkert
ikke udslettes, hvor vidt jeg end skal flakke om. Men opklares og
fornyes skal det hver Gang den lyse Drue opliver og forynger
mit Sind.«
Ogsaa »Niels Juel«s Mandskab nød Luftningerne paa Øens Højder og den lyse Drue, som særlig syntes at være faldet i den gode
Mands Smag, - de kunde dog kun nyde Tilværelsen her i fire
Dage, saa gled Ankret op igen i sit vante Klyds - Mester satte sin
blanke Maskine i Gang, og med smaa ti Knobs Fart gled Skibet ud
paa det næste 1025 Sømil lange Stræk, der skulde bringe det frem
til en af de kapverdiske Øer, St. Vincent, hvor Olietankene skulde
fyldes op, klar til at tage Hoppet over »Dammen« til Amerikas
• Kyster - et Hop paa mere end 2700 Sømil eller lige ved 5000 Kilometer, saa der skulde jo lidt til at fylde Kedlerne paa saadan en Tur.
Det blev lunere og lunere, efterhaanden som man kom sydover,
og Troperne meldte sig med deres Overdaadigheder af Hede - saa
lunt blev det baade i Skibet og uden for Skibet, at Frysemaskinen,
alle tørstige Sjæles Haab og Trøst, pludselig gjorde Strejke og pure
nægtede at gøre Tjeneste - den vilde absolut nordpaa igen - det
var jo ikke muligt for en anstændig Frysemaskine at arb~jlle, naar
Termometret nærmede sig Kogepunktet.

Det var ved Krebsens Vendekreds, Bæstet nedlagde Arbejdet,
netop der, hvor Troperne begynder - uheldigere kunde det vel ikke
være, men udover denne Kalamitet var der idel Glæde og Tilfredshed om Bord i det lille fine Skib, der Dag for Dag kom nærmere og
nærmere til Porto Grande paa St. Vincent, hvor al den megen dejlige
Olie laa og ventede paa at blive pumpet om Bord i dets umættelige Tanke.
En skønne Dag dukkede Øerne op over den sydlige Horisont,
og Folkene stimlede sammen forude for at »se paa Land«. Der var nu
ikke særlig meget at se paa lige med det samme, for de kapverdiske
Øer er ikke nogen Øjenslyst set ude fra - øde og golde ligger de hen
som smaa Stenklumper, som Skaberhaanden af Vanvare har tabt i
Havet, da Afrika blev formet engang i Tidernes Morgen, men dette
første ikke umiddelbart tiltalende Indtryk forsvinder, naar man først
en Gang har været i Land og »gjort« Øen som Turist. Øerne er ikke
frugtbare - tværtimod- den stadige Tørke forhindrer ethvert Forsøg paa at kultivere Jorden, men dens øde Klippelandskaber er trods
alt af en egen betagende Skønhed, som man ikke saa let glemmer,
naar man først en Gang har set dem, og alle »Niels Juel«s Landlovsgaster vendte da ogsaa vildt begejstrede tilbage til Skibet efter at
have været i Land for at se sig om og købe sjældent »Grej« af den
særeste Slags - en af dem havde for øvrigt faaet tilbudt en Negerdreng ganske gratis som Souvenir, men han havde dog betakket sig
- det var for fin en Opmærksomhed igen.
Den sidste Aften, Skibet laa i Porto Grandes gæstfrie Havn, var
dets Musikkorps i Land for at spille for Indbyggerne, hvad der vakte
vild Jubel blandt alle Øens sorte Beboere, der efter den Oplevelse til
sene Tider vil regne Danmark med blandt denne Klodes store og
betydende Nationer. Tidligere havde den svenske Krydser »Fylgia« og
den franske Krydser »Jeanne d'Arc« for stedse indskrevet deres Navne
i alle Hjerter i Byen, fordi de havde sendt deres Orkestre ind at spille
paa Havnepladsen - nu blev Navnet »Niels Juel« føjet til disse store
Kunstens Kanoner, hvis Ry vil leve evigt - eller i hvert Fald næsten
evigt paa de smaa Øer i Atlanten.
Den næste Morgen slog Afskedens tunge Time. Med fyldte Tanke
stod Skibet Havnen ud - 13 Døgn ene med Hav og Himmel ventede
forude.

Skansevagt.

l\lorgengymnastik om Bord.

l\lorgenspuling.

II.
OVER LINIEN
Sommersol og Sommerbris fulgte Skibet paa dets ensomme Vej
sydover mod Linien - mod Ækvator. Den ene Dag gik som den
anden, regelmæssigt som et Urværk fra Morgenstundens kendte Praj:
»Rejs ud hernede - op paa Højkant, kom saa da ud af Poserne,
lidt hurtigt!« til Eftermiddagens herlige Frivagter, efter at Dagens
Øvelser var endt med Mønstring efter Skytrullen - Dag kom og
Dag gik ensformigt og dog afvekslende, for Havet er aldrig ens. Stimer af Flyvefisk glimtede i Solen - vævre Delfiner legede deres
muntre Tagfat omkring Stævnen, og en Gang imellem dukkede
Kaskelottens store kantede Hovede op over Overfladen og sendte et
Springvand til Vejrs, der kunde ses videnom.
Et Par store velvoksne Havskildpadder vaagnede desværre af
deres søde Søvn, da de hørte Skibet komme og forsvandt i Dybet,
inden man kunde naa at fange dem fra et Fartøj, saa der vankede
ikke ægte Skildpadde om Bord dengang.
Det gik betydeligt bedre med at fange Haj nogle Dage senere.
Det begyndte programmæssigt som en Bjærgemærsmanøvre, hvor det
gjaldt om at redde en Redningskrans, der var blevet kastet udenbords, men da Redningsbaaden kom tilbage med den lykkeligt reddede Krans, fortalte Folkene, at de havde set en fire-fem Hajer,
der som en Flok arrige Køtere var faret ind mod Fartøjet og havde
nappet efter Aarerne. Sensationen spredtes som en Løbeild over hele
Skibet, og det varede ikke længe, før der svømmede en herlig Hajkrog forsynet med en fristende Flæskeluns henne agter fortøjet i en
svær Trosse - nu var det bare det med at faa et af Bæsterne til at
bide paa.
Der var en aandeløs Spænding om Bord - alle Øvelser gik omgaaende i Staa - der var ingen, der længere interesserede sig for
de vante kære Sysler - der var kun een Ting, der optog Sindene:
»Bider han paa, den Slambert?« Han bed paa! - I nogen Tid havde
man set de skarpe R ygfinner skære gennem V andet, saa vendte en
af Røverne dernede den hvide Bug i Vejret og jog som et Lyn frem
Paa Togt.
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mod den lokkende Madding. - »Han er der! - Han er der!«
jublede alt Folket, der flokkedes paa Agterdækket eller Overbygningert, hvor der var blot den mindste Chance for at kunne se noget
af det spændende Skuespil.
Man kunde tydeligt gennem det krystalklare V and se, hvordan
Bæstet søgte at komme fri af den svære Krog, den havde ædt i al sin
Graadighed. Den skar ud til Siderne, saa Trossen svirpede gennem
Vandet, men der var intet at gøre for den - den sad for godt fast.
»Hal væk!« lød saa Kommandoen oppe paa Dækket, og langsomt
og sindigt halede Folkene væk paa Trossen, til Hajen var helt oppe
over Vandet - den baskede og slog med Halen, saa det gungrede i
hele Skibssiden, indtil et Par velrettede Revolverskud gennem Hovedet fik gjort det af med den, saa den saa død som en Sild kunde
blive hevet indenbords og lagt paa Dækket til almindelige Beskuelse
og Beundring.
Det var ikke nogen Kæmpeha j - kun et Par Meter lang, men
der var dog Kød nok paa den, til at der kunde blive en Hajbøf til
mange af Folkene den næste Dag til Frokost.
Efterhaanden som Sømil blev lagt til Sømil, nærmede Dagen, da
Skibet vilde passere Linien, sig med stærke Fjed. Den 27. November
passeredes den lille, ubeboede 0 St. Paul, der ligger omtrent midt i
Atlanten, lige Nord for Ækvator, og om Aftenen Klokken 20 gled
den danske Orlogsmand over Linien, der skiller den nordlige Halvkugle fra den sydlige, under Udfoldelsen af hele det indviklede Ceremoniel, der hører med til saa celeber en Lejlighed - et Ceremoniel, der skriver sig langt tilbage, fra de rigtige Sejlskibes Dage.
»Det er en Fest at gaa over Jordens Belte,« skriver Fregatten
»Bellona«s Skibspræst, da han om Bord i den danske man-of-war
for de firsindstyve Aar siden passerede gennem de samme Farvande
mod det samme Maal, som »Niels Juel« nu gjorde det. »For Sømanden er det dertil en Æressag. Han nævner Antallet af de Gange,
han har pas.5eret Linien, som Trophæer fra hans modige Bane.« For
øvrigt skal samme Sømand være forsigtig med at fortælle, hvor "mange
Gange han har været over samme Linie, hvad følgende lille Historie
vil vise. Det er for Resten Alexander Svedstrop, der fortæller den
i sin Bog: »De Danskes Vej«: En Hoben befarne Folk sad sammen

og snakkede en Frivagtseftermiddag, og en af dem fortalte saadan
let henkastet, at han havde passeret Linien fem Gange. »Det er
Løgn,« sagde en af Kammeraterne. Liniemanden svor og bandede,
saa der lugtede helt svovlet omkring ham, at det var rigtigt, hvad han
sagde.
»Er du da'nte født i Nyborre?« - »Gu' er jeg født i Nyborg.«
- »Saa sitter du paa den anden Side af Linien endnu, eller ogsaa er
du inte født i Nyborre - eller ogsaa er du et Skæpperæer.«
Selve »Liniedagen« indlededes med, at det store, skønne Dannebrogsflag, som Marineforeningen havde skænket Skibet, for første
Gang paa Turen blev hejst paa Flagspillet henne agter, og derefter
gik hele Besætningen i Gang med at forberede Festlighederne, for
hvilke der i Forvejen var blevet lagt et udførligt Program, hvis Højdepunkt var »Liniedaaben«, som enhver, der ikke tidligere havde passeret Ækvator, maatte underkaste sig.
Programmet, der var blevet udarbejdet af »Ækvatorialkommissionen«, var nogle Dage forinden blevet offentliggjort i »Niels JuelPosten«, saa alle vidste, hvad der ventede dem. Det var meget omfattende og lød som følger: »Dagen, inden Linien passeres, vil Neptuns Sendebud, iført Skipperdragt, Sydvest, Kongestøvler, lang Kikkert, Neptuns Journal og medførende Hans Majestæt Kong Neptuns Flag (blaat med hvid Trefork) komme op af Havet forude,
ledsaget af en Hornblæser, der melder hans Ankomst ved Signaler.
Han modtages af Næstkommanderende paa Vagten og føres en qang
rundt Baadebroen og ender nede paa Dækket mellem Skorstenen og
Kommandobroen, hvor han forlanger at faa Chefen i Tale.
Efter at have faaet Chefen i Tale spørger Sendebudet om Skibets Navn, Hjemsted, Størrelse og Rederi. Han spørger, om Skibet
har haft en god Rejse, og forlanger at se Sundhedspas.set. Endvidere
meddeler han fra Hans Majestæt Kong Neptun, at det ikke vil blive
Skibet tilladt at passere Linien, før alle er døbt, og han spørger, om
Chefen vil indvilge i at lade alle Udøbte døbe. Daaben fastsættes til
næste Dag Klokken 12,30, og Hans Majestæt Kong Neptun ønsker i
egen høje Person at overvære denne, hvorfor Sendebudet afleverer
hans Kongeflag.
Selve den Dag, Linien passeres, den 27. November, paabegyn5*
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des Festen Klokken 12,30. Besætningen er i rent Hvidt med Kraver
og opstillet til Parade. Faldreb, Skansevagt og Musik er klar til at
modtage Havets Hersker.
Hans Majestæt Kong Neptun vil da stige op af Havet med sit
Følge forude og kommer ned fra Bakken ad Styrbords Trappe, hvor
han modtages af Chefen. Skansevagten præsenterer Gevær, og Musikken spiller Honnørmarchen (Maggeduddi), og medens Kong Neptuns Flag gaar i Top, affyres Kongesalutten ( 16 Skud og to Klikkere).
Neptuns Følge bestaar af Dronning Amfitrite, Astronomen, der
tillige er Anklager, to Barberer, to Indsæbere, en Præst, en Læge, fire
Politiere og to Kontrollører.
Efter at hans Majestæt naadigt har underholdt sig med Chefen
i nogle Minutter, beder han denne om Tilladelse til at paabegynde
Daaben, og sender Astronomen, forsynet med en mægtig Sekstant,
op paa Broen for at kunne varsko præcis, naar Linien passeres. Linien
tages derefter op paa Dækket og lægges tværs over dette lige agten
for Skorstenen. Daaben begynder, efter at der er pebet Omklædning
i »Daabsdragt« (Bukser). De Udøbte kaldes frem, anklages og forespørges af Lægen, om Lunger og Lever er i Orden og paa Plads,
hvorefter de indsæbes og døbes. Efter Daaben faar de Tilladelse til
at passere over paa den anden Side af Linien fra For til Agter modstridende Folk gribes af Politiere og døbes grundigt.«
Saaledes lød det omfangsrige Program, og det blev nøje fulgt.
Den 27. November Klokken 12,30 herskede der en forventningsfuld
Stilhed overalt i Skibet - saa drønede pludseligt Salutten ud over
det blaanende Hav, mens det blaa, treforkprydede Kongeflag gled
til Tops - Musikken satte i med Tju og Bang, Skansevagten præsenterede Gevær - og fra den høje Bak forude kom en underfuld
Procession skridende hen over Dækket.
Kong Neptun og hans straalende Følge holdt deres pompøse Indtog paa den danske man-of-war, der gæstede hans Rige.
Neptun - bedre kendt om Bord som Overmatros Hansen - og
hans underskønne Dronning Amfitrite var klædt i folderige Gevandter
fremstillet paa Skibets egen Systue - gyldne Papkroner smykkede
deres særdeles haarfagre Hoveder - der var gaaet uanede Mængder
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af Blaar med til at fremstille al det meget Haar og Skæg - i Haanden bar Neptun Symbolet paa sit havbeh~rskende Vælde, en Kæmpetrefork. Det var betagende at se dem skride frem ledsaget af deres
Følge. Værdigt, lidt rullende, som det sømmer sig Søens Herre, gik
det hen over Dækket mod Chefen, der ventede midtskibs. Neptun
hilste glad genkendende paa Chefen, den eneste af alle Skibet Officerer der allerede tidligere havde været »over Linien« paa et Togt
til Østen for mange Aar siden, og skønt »Daabsattesten« var blevet
borte i Mellemtiden, fik Kommandøren dog Lov til at passere, og
Neptun holdt følgende smukke Tale til sin gamle, genfundne Bekendt:
Velkommen igen til vort Riges Midte,
Du gæve Sømand, Tordenskjolds Landsmand!
Det fryder Os saavel som vor Dronning
at hilse paa Hr. Kommandøren igen.
Aar er rundne, og Mænd er døde,
siden vi saaes i det fjerne Øst,
men Hoffilosoffen har lært Os de Ord:
»Sent at mødes er bedre end aldrig.«
Vi ved, du har ikke svigtet vort Rige.
Du har stedse befaret det salte V and.
De Havfruer smaa, Vore kære Døtre,
har fortalt os, de traf dig hyppigt endda.
Du førte med Snilde »Det hvide Skib«,
hvorpaa Vor Kollega, den danske Drot,
,. evig og altid færdes paa Havet.
Bring vore Hilsner til Kongen i Nord,
sig ham, det fryder Os ind til Vort Hjerte,
at han eJsker Vort skønne Rige.
kun vil det glæde Os gamle Mand,
hvis een Gang din Konge gæstede Os,
da vilde Vi selv ham rense og døbe.
Nu vil Vor Dronning og Vi Os sætte,
se paa Daaben og Liniepassagen.
Er alting i Orden? Saa kan vi begynde.

Alting var i Orden, og nu begyndte den højtidelige Handling at
rulle af Stabelen. Paa Dækket midtskibs var der indrettet to store
Sejldugsbassiner fyldt med Atlantens havsalte Vand, og foran dem
var der anbragt en Overbygning, der fungerede som Barberstol. To
og to blev hver af de 230 Sjæle, der ikke havde været over Linien
før, og som derfor skulde døbes efter alle Kunstens Regler, ført frem
for Lægen og Astronomen, der forhørte dem, saa Tilhørerne jublede
af Latter, for alle Vedkommendes Smaasynder blev trukket frem og
luftet i Dagens klare Lys, hvorpaa de blev overleverede til Barberernes lidt haardhændede Behandling - en kraftig Indsæbning en let Ragning med en mægtig Barberkniv lavet af Træ, og saa forsvandt Delinkventen bagover med et gevaldigt Plask ned i Bassinet,
mens Skumsprøjtet glimtede i det klare Solskin.
Kong Neptun overværede sammen med sin skønne Dronning og
Chefen den store Daabshandling siddende paa en Trone, og en Gang
imellem lod han en enkelt, som han mente trængte til en særlig grundig Renselse for Nordens Smuds, dømme til at gennemgaa Daabsprocessen endnu en Gang, hvorpaa de gæve Politiere greb ind og
slæbte Synderen tilbage igen for at overgive ham i Barberernes Varetægt.
Daaben sluttede med, at Skibets høje Næstkommanderende, der
allerede een Gang var blevet døbt den Dag, blev kaldt frem for
Neptuns Trone og anklaget for en saare grov. Forbrydelse, der maatte
sones. Han havde ladet sit Badehaandklæde hænge til Tørring paa
agterste Bro efter Klokken 8 om Morgenen - ! Det var en Forseelse, han aldrig selv saa igennem Fingre med, naar det var andre,
der begik den, og nu ramte Nemesis ham haardt og ubarmhjertigt.
»En Svar Synd har du end at sone,« sagde Anklageren, den dystre Astronom. »I Gaar, forinden Majestætens Sendebud besteg den
høje Bak, han saa, idet han op af Havet dukked', et eget Vartegn
paa den agterste Bro, et Flagets Tegn? Var det mon onde Magter, ·
for hvem Signalet ophejst var? Vort Sendebud bemærked', at Flaget
blev strøget ved hans Ankomst, og at en Røst fra Folket hvisked',
det blot et Klæde var, som brugtes til at tørre Vandet af din høje
Krop. Din Brøde, den er stor. Nu dine Synder sones maa. Du dyppes
tvefold i det salte V and!«
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De grumme Politiere greb derpaa Misæderen, og under alt Folkets højlydte Jubel blev Neptuns inappellable Dom udført til Toneme af Tomeroses Brudefærd, som en festlig Afslutning paa Liniedaabens Glæder.
Og saa holdt Hverdagen sit Indtog om Bord igen - Neptun
blev igen til Overmatros Hansen, og Næstkommanderende vaagede
endnu nidkærere over, at der ikke var hængt Vasketøj til Tørring
efter Kl. 8 om Morgenen - støt og roligt stampede Maskinen videre,
til Brasiliens Kyster en skønne Dag dukkede op forude - og mens
Salutten dundrede, stod Skibet gennem den smalle Indsejling ind
til Rio de Janeiros sikre Havn.
Ti Dage varede Opholdet i denne paradisiske By, hvor Alverdens Skønhed syntes samlet paa eet Sted - ti uforglemmelige Dage,
som baade de brasilianske Myndigheder og den danske Koloni søgte
at gøre saa begivenhedsrige som muligt for Danmarks Sønner, der
gæstede deres By om Bord paa »Niels Juel«. Baller, Fester og Udflugter fulgte Slag i Slag. Den skønneste af di~ mange Udflugter
gik til et højt Bjerg, der hedder Corcovado, lige uden for Rio. 2300 Fod hæver Fjeldet sig stejlt op mod den tropeblaa Himmel fra Lavlandet nedenunder gaar der en Tandhjulsbane op gennem
den frodige, overvældende Urskov. Mellem Kæmpetræer og bugtende
Lianer - mellem Skove af mægtige store Bregner gled Toget opad
og stadig opad, til det omsider standsede ved den øverste Spids,
hvorfra der var en ganske enestaaende pragtfuld Udsigt over hele
Rio, der laa udbredt som det skønneste Panorama, man kunde tænke
sig. De hvide Huse mellem grønne Dalstrøg - de graablaa Bjerge,
det dybblaa Hav, og over det hele hvælvede Tropernes tindrende
Himmel sig. Det var et betagende Syn.
Var »Niels Juel«s Drenge glade for de muntre Riodage, var de
Danske i Byen ikke mindre glade for at have dem hos sig, ikke mindst,
fordi de udviste en saa eksemplarisk Optræden. Mange Nationers
Orlogsskibe havde gæstet Rio gennem de sidste Aar, men fra alle
Sider hørte man, at »Niels Juel«s Folk havde givet det smukkeste
Eksempel af dem alle paa dadelfri Ro og Orden under hele Opholdet.
Tæt og tung laa Taagen over By og Havn, da »Niels Juel« den
15. December lettede og stod til Søs igen mod det næste Maal:

Buen~ Aires - men selv om Taagesløret viskede det sidste Indtryk
af Riobugtens Skønhed bort, kunde det dog ikke udslette Mindet
om de mange herlige Dage, Skibet havde tilbragt paa dens blaanende Vande.
Seks Dage senere aabnede La Platafloden sin Favn for den danske Orlogsmand. Stille og tungt flød den store, mudrede Strøm af
Sted paa sin evige March fra Sydamerikas Indre til Havets Uendeligheder. Paa sin Ryg bar den Damper efter Damper, der dybtlastede
med Argentinas gyldne Kom var paa Vej bort mod Klodens fjerne
Havne. Det var et af Verdenshandelens Centrer, »Niels Juel« nu
var kommet til paa sin lange Odysse. En Skov af Master - raslende
Dampspil og skingrende Kraner sang Arbejdets Pris i den travle
Havn, hvor ogsaa Dannebrog vajede fra Hækken af et Par Handelsskibe.
Buenos Aires byder ikke sin Gæst saa umiddelbart et Skønhedsindtryk som Rio de Janeiro. Tværtimod synes man, at der afgjort
ikke er smukt i denne store By, men Billedet forandres ved Ture
gennem Byens brede Boulevarder og meget smukke Parker, og den
Hjertelighed, hvormed Argentina og de mange Danske i Argentina
modtog det danske Orlogsskib, der kom sejlende med en Hilsen fra
Landet i det høje Nord, var absolut ikke mindre hjertelig end den,
hvormed Skibet var blevet modtaget i Rio, saa naar trods alt Buenos
Aires var det eneste Sted paa hele den lange Tur, hvor Hjemveen
holdt sit Indtog i alle Sind om Bord, var det udelukkende, fordi det
var Juleaften, mens Opholdet faldt i denne By.
Hvor man end færdes i Verden, og hvordan Skæbnen end skikker sig for en, vender Tankerne alligevel den ene Aften om Aaret
med en sugende Længsel tilbage til Landet, hvor man var Barn.
Juleaften fejredes da ogsaa som en Hjemmets Fest om Bord i
»Niels Juel« - først med en Gudstjeneste, hvor de gamle danske
Salmer klang saa stemningsfuldt ud i den stille Aften - saa blev
Juletræet tændt, og alle de mange herlige Gaver fandt ud til deres
rette Ejermænd, og, hvad der næsten var det bedste ved det hele Juleposten hjemmefra var ankommet i rette Tid, og der var ikke
mange, der ikke tilbragte en stor Del af Aftenen med at læse Breve
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fra Fædre og Mødre, Søstre og Brødre eller fra de forskellige »Kusiner«, som unge Mænd jo en Gang imellem anskaffer sig.
Den 26. var en af de store Dage under Besøget, for da blev
Chefen og tre Søofficerer modtaget i Audiens af Argentinas Præsident, mens Skibets Landgangskompagni blev sendt i Land for at
paradere uden for Regeringsbygningen under Audiensen.
Taktfast i snorlige Rækker marcherede de hvidklædte Orlogsgaster af Sted gennem de menneskemyldrende Gader med Musikken
og Fanen i Spidsen og tog Opstilling uden for Bygningen, og da
Chefen var blevet modtaget af Landets Overhoved, kom de begge
ud paa Balkonen - Musikkorpset spillede den argentinske Nationalhymne, Fanen sænkedes, hvorpaa »Kong Christian« efter Præsidentens Opfordring tonede ud over Pladsen, mens alle blottede Hovederne.
Ceremonien vakte stor Begejstring i Byen, og næste Dag udtalte
alle Aviserne sig meget rosende om den Honnør, der derigennem
var vist Landet og dets Præsident.
Den store danske Koloni i Argentina kappedes med de argentinske Marinemyndigheder om at gøre Opholdet saa straalende som
muligt i de Dage, »Niels Juel« laa fortøjet langs Buenos Aires Kajer.
Resultatet af denne ædle Kappestrid var saare behageligt for de
danske Orlogsgaster - nye Fester, nye Udflugter sluttede sig til
den lange Række af Oplevelser, de allerede svundne Dage havde
bragt, men Flaadebesøg er jo ikke alene Fester - de bidrager ogsaa
i høj Grad til at gøre Landets Navn kendt videnom, hvor man tidligere kun havde et mer eller mindre taaget Begreb om dets Eksistens, og de bidrager endvidere meget til at underbygge dansk Virke
og dansk Foretagsomhed i de fremmede Lande til Støtte, ikke alene
for Danmark selv, men ogsaa for de mange Landsmænd, der har
fundet et andet Hjem herude.
Den 2. Januar stod »Niels Juel« ud af Buenos Aires' Dokker,
mens Hundreder af Danske vinkede Farvel til det lille Stykke Fædreland, der drog bort igen. Denne Gang var Rejsen ikke ret lang allerede den næste Morgen fortalte de dundrende Salutskud, at det
næste Maal, Montevideo, Hovedstaden i Uruguay, var naaet, og
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lidt efter laa Skibet trygt fortøjet i den luftige, friske Havn, der samtidig rummede tre andre danske Skibe.
Opholdet i Montevideo varede i fem Dage - saa lettede Skibet
igen og stod til Søs med Kurs mod Nord. Hjemfarten var begyndt.

III.
HJEMAD
2 155 Sømil Nord for Montevideo ligger den brasilianske By
Pernambuco, der var den sidste sydamerikanske Station, inden Turen
igen gik tilbage over »Dammen« mod de europæiske Farvande. Det
tog »Niels Juel« lidt over ni Døgn at spadsere den lille Sviptur op
langs Kysten til Pernambucos Olietanke, der laa og ventede paa at
fylde Skibets Tanke, saa det kunde have »Mad« nok til Kedlerne paa
det næste lange Stræk - det længste ud i een Køre paa hele
Turen-, der skulde føre det op til Azorerne eller ialt 2850 Sømil.
Oliefyldningen var den eneste Aarsag til, at Skibet kravlede ind
i den lummerhede Havn - der paahvilede ikke Chefen nogen officielle Pligter der som i de andre Byer, der var blevet besøgt, men
de lokale Myndigheder viste sig ogsaa her at være nogle fortræffelige Værter, der blandt andet foranstaltede et Par meget interessante
Ture ud i Omegnens vilde Urskovsidyller - selve Byen bød ikke
paa større Sindsbevægelser - udover den kvælende Hede.
Kadrejerne, der kom om Bord for at sælge deres Herligheder,
gjorde derimod gode Forretninger. Frugt var meget billig - man
fik saaledes en fire-fem store Ananas for - 65 Øre. Deres medbragte Papegøjer og Abekatte var ogsaa meget efterspurgte, og da
»Niels Juel« efter et Par Dages Ophold igen stod Havnen ud, var
dens Besætning blevet forøget med 1 6 sprælske Abekatte og 17 skrigende Papegøjer. Der var nu ikke mange af dem, der nogen Sinde
naaede at faa et Glimt at se af gamle Danmark.
Den 21. Januar 1924 - nøjagtigt tre Maaneder efter at Skibet
havde sagt Farvel til København, forsvandt Sydamerikas Kyst bag
den vestlige Horisont, og Atlanterhavet tog atter sin længe savnede
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Gæst i sin bølgende Favn. Nordpaa gik det, stadig nordpaa, og den
24. om Morgenen gled »Niels Juel« igen over Linien. Undervejs
var det imidlertid blevet opdaget, at en af de befarne lumskeligt
havde »snajet« sig fra at blive døbt under Paaskud af, at han allerede
tidligere havde været over Linien, men det viste sig ved et nærmere
Eftersyn af hans Søfartsbog at være bare Løgn, saa nu ramte Straffen ham som et yderligere Bevis paa, at ingen undgaar sin Skæbne.
Alle Mand var paa Dækket, da Synderen blev ført frem for
Neptun af en af hans haandfaste »Politiere« - den strenge Astronom holdt en alvorsfuld Anklagetale og foreholdt ham den forfærdelige Forbrydelse, han havde begaaet, hvorefter Delinkventen blev
smurt ind i Sæbe og døbt paa en tilbørlig Maade. Barbererne, der
udførte »Daaben«, lagde imidlertid ikke Fingrene imellem, saa udpræget behagelig har Handlingen sikkert ikke været for Synderen,
der tilmed ikke som de øvrige nydøbte fik udleveret en Daabsattest,
saa skulde han nogen Sinde være saa uheldig at komme i Nærheden
af Linien igen, maa han gennemgaa hele Ritualet en Gang til.
Sydkorset forsvandt, og Nordstjernen mødte op som Vejviser
for Skibet gennem de lange, stille Stjernenætter. Sømil blev lagt til
Sømil, Døgn efter Døgn, og endelig den 5. Februar groede Azorerne
op forude - Europas Forpost vinkede velkommen.
Omtrent samtidig satte desværre ogsaa det sure Vejr ind med
Taage og stormende Blæst, saa Opholdet i Ponta Delgadas Havn
blev ikke helt, hvad man havde ventet om Bord.
Ponta Delgada, Azorernes Hovedstad, har gennem Tiderne været
brugt meget som Nødhavn af mange Skibe, der ikke turde tage
en Tøm med Atlanten, naar det rigtigt kulede op derude paa de
grønblaa Vidder. Blandt andet har vore gamle Atlanterhavsdampere søgt Ly derinde, naar Vejret udenfor blev for overhandigt igen,
og mens »Niels Juel« laa i Havnen paa dette Togt, kom ikke mindre
end tre Dampere og flere Sejlskibe derind mere eller mindre ilde
tilredte af Stormens Basketag.
Opholdet paa Øen kom til at vare en Dag længere end beregnet,
for da alt var klar til Afgang den 8. Februar, og Olien, Kullene og
ikke at forglemme Provianten var kommet om Bord, blæste det op

til en stormende Kuling, saa Lodsen paa det bestemteste fraraadede
Chefen at forlade Havnen foreløbig, og først den 9. om Morgenen,
da det var løjet noget af, blev Ankret hevet hjem og Kursen sat ud
over Havet mod den sidste Station inden København - mod Plymouth, hvortil der var 1200 Sømil - en Strækning, man bestemt
regnede med at kunne tilbagelægge paa smaa seks Døgn, men det
skulde desværre snart vise sig at være et forfængeligt Haab - Havets udspekuleret drilagtige Herskere havde endnu en lille, ubehagelig Overraskelse i Behold til »Niels Juel« og dens tapre Søkrigere,
inden Hjemhavnen vi1de aabne sine Arme til et overstrømmende
»Velkommen tilbage«.
Den første Dags Tid efter Afgangen fra Ponta Delgadas lune
Havn blæste der en fin frisk Vind oven i Købet lige i Halen - det
gav god Fremdrift, og alle om Bord drømte lyse, skønne Drømme om
at være i Plymouth inden ret lang Tid, men saa begyndte det at
friske forrygende op lidt efter lidt - først som stormende Kuling saa Storm og til sidst satte hele Himlens Orkester ind i en tordnende,
orkanagtig Storm, der piskede Søerne op til svimlende Højder. Blaagrønne Vandbjerge med kridhvidt, fygende Skum paa de brækkende
Bølgetoppe kom piskende i Række og Geled efter Skibet, brød med
et Brag ind over Agterdækket og fossede forefter som en Elv ved
Tøbrudstider.
Alt Haab om at kunne naa frem til Havn i den ventede »Rekordtid« svandt, efterhaanden som Havvejret blev mere og mere overhandigt, og til sidst maatte Chefen, hvor nødigt han end vilde, give
op i Kampen mod de vrede Havmænd og »dreje Skibet under« og
ligge og »dokke den af«, til Vejret engang før eller senere, bedagede
sig igen.
At »dreje under« betyder at lægge Skibet med Næsen lige op
i Søen, saa det høje Forskib kan bryde Søerne, samtidig med at man
kun holder saa megen Fart paa Skuden, at den lige akkurat kan styre
for ikke at falde tværs i Søen og faa Bølgerne ind over Skibssiden det vilde afgjort ikke være rart - der vilde ikke være meget tilbage af
Skibet efter saadan en Omgang.
Der var ubehageligt nok endda om Bord i de to Døgn, Orkanen
varede. Det tunge Skib rullede og dinglede, saa Lønningerne skiftevis
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sejlede i V andet - der var V and oppe paa Dækket og V and nede
om Læ til Trods for, at alt, hvad der kunde »skalkes« - lukkes vandtæt - var skalket. Pludselig kom en himmelhøj Sø brusende den slog med et tordnende Brag mod Bagbords Side og fyldte
Redningsbaaden. Den følgende Sø fulgte trofast i Forgængerens Fodspor; Den hamrede løs paa Redningsbaaden, saa Surringerne blev
sprængt, som om de var lavet af Sytraad, og med Sorg maatte man
fra Skibet se den nye Baad drive af for Vejret og forsvinde i det
hylende Hav. Det var umuligt at faa den bjærget igen.
Om Natten var der Bud efter Skibets Dampbarkasse, der stod
surret fast oppe paa Baadebroen, en særlig kraftig Sø fik revet
de svære Surringer ud af Dækket, og i samme Sekund begyndte det
6000 Kilo tunge Fartøj at slaa voldsomt i sine Taljer - det hamrede
og dunkede mod Daviderne og det Opstaaende, men heldigvis var
Taljeløberne, det hang i, lavet af godt og gediegent Staaltraad, der
holdt, og i Løbet af kort Tid lykkedes det Søminemestren - den
Dæksofficer, der regerede over de befarne Sømænd om Bord - og
hans raske Svende at faa tøjret den sprælske Baad igen og bundet
den fast, saa den ikke kunde naa at anrette større Ulykker.
Det var et flot Stykke Sømandsarbejde, der her blev præsteret,
for det er saa sin egen Sag at faa Tag i en 6000 Kilo Klods, der
hænger og svinger rundt i Luften ca. 30 Grader til hver Side, mens
den grønne Sø ustandseligt vælter ind over Skibet. Man skal være
»tjep« paa Fingrene for at »greje« den Slags Arbejder rigtigt; men
det var »Niels Juel«s Folk altsaa, og de pudsede Neptun for det
Bytte, der syntes ham saa vist - desværre tog han Revanche den
næste Dag og snuppede den Styrbords Redningsbaad, der blev revet
løs af en Styrtsø og hamret ned i Skruen, hvor den blev maset fuldkommen til Pindebrænde.
Det alvorligste Uheld, der ramte »Niels Juel« i de to hujende
Stormdage, skete dog Morgenen efter, at Dampbarkassen havde gjort
sig ud til Bens, mens Stormen var ved at nærme sig sit Højdepunkt.
Det blæste, saa Skummet føg hen over de brydende Bølgetoppe, der
brækkede ind over Skibet med dundrende Drøn, som skulde hele
»Kassen« ramle sammen med et Brag. Oppe paa Broen stod Chefen
med den vagthavende Officer. Time efter Time havde de staaet

deroppe, mens Himmel og Hav stod i eet - Vagt gik efter Vagt,
og stadig peb og fløjtede Orkanen med uformindsket Styrke - der
var ingen Klaring i Vejret at øjne - kun Storm og Storm og sorte
Skyer, der jog hen over Himlen i en rivende Fart, men saa længe
man kunde holde Stævnen op mod Søerne, var der ingen Fare paa
Færde, for Skibet selv var godt nok og kunde sagtens klare sig, men
faldt det først tværs i Søerne, var det ikke godt at sige, hvad der saa
vilde ske. Det har været Skyld i mange stolte Skibes Undergang.
Pludselig skete der det, der absolut ikke maatte ske - Skibet
vilde ikke længere styre. Rorkæden helt henne agter, der forbinder.
en lille Dampmaskine, der kaldes Styremaskinen, med selve Rorpinden, var sprunget, saa Roret ikke længere kunde bruges, og Stævnen
begyndte allerede saa smaat at falde af fra Vinden.
Det var afgjort ikke nogen behagelig Situation, der nu var opstaaet, for selv om man ikke ligefrem behøvede at være bange for,
at Skibet skulde gaa nedenom og hjem lige med det samme, vilde
der sikkert kunne ventes store og svære Havarier om Bord, hvis Skibet
kom til at ligge paa tværs i de mægtige Søer, der stadig gik.
Heldigvis kan man i Nødstilfælde styre et Skib, der har to Skruer,
med Skruerne alene i nogen Tid, og takket være Chefens store Sømandsdygtighed lykkedes det ogsaa under stadige Manøvrer med
Maskinerne at faa Skuden til at holde Næsen oppe mod Søerne,
mens Folkene arbejdede nede i Styrerummet, hvor Havariet var sket,
med at faa fanget den løbske Rorpind, der jog fra Borde til Borde,
fordi det løsrevne Ror stod og slog, hver Gang Bølgerne hamrede
imod det.
Det var nogle nervepirrende Minutter, der gik, førend Rorpinden var blevet forsvarligt surret, og man kunde gaa i Gang med at
reparere den sprængte Rorkæde, der havde forvoldt hele Kalamiteten, men omsider var alt klart igen. Der gik et Lettelsens Suk gennem
alle om Bord, for nu var det værste overstaaet for denne Gang. Rorkæden var imidlertid blevet saa haardt medtaget af hele Historien,
at det ikke gik an at lade Styremaskinen rive for stærkt i den mere,
for saa vilde man bare faa hele Balladen om igen en Gang til, og
tolv Mand blev derpaa sat til at styre ved Hjælp af »Haandrattet«,
og det viste sig at gaa udmærket.
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Samtidig hermed steg Barometret støt og jævnt, som Tegn paa,
at Stormen var ved at løbe træt - der kom Revner i de sorte Skyer,
saa Stykker af den blaa Himmel skinnede igennem - Orkanens
»blaa Øje« kom til Syne, og lidt efter lidt løjede det af - Bulerne
paa Søen blev glattet ud, og med fint højt Vejr kunde »Niels Juel«
dampe videre mod Kanalen. De sidste Dages Syrlighed var glemt,
og alle spejdede fremover for at faa det første Glimt af Englands
Kyster.
De kom nu først i Sigte tre Dage senere, da Plymouths graabrune Molearme aabnede sig for den danske man-of-war, der søgte
ind i dens skærmende Havn efter sin stormfulde Fart over det foraarskaade Atlanterhav. To Dage varede Opholdet her i denne store
engelske Flaadehavn, inden man skulde begynde det sidste lange
Stræk over Havet - de 895 Sømil, der endnu var tilbage af den
14600 Sømil lange Rejse, inden Københavns slanke Taarne igen
kunde dukke op over den sydlige Horisont.
To Dage gaar hurtigt, og den 19. Februar stod Skibet med topfyldte Olietanke ud af Plymouths Havn homeward bound. I strygende Fart gik det op gennem Kanalen og ud i Vesterhavet, der til
at begynde med tog saare venligt mod sin gamle Ven fra tidligere
Dage, men for dog at prøve, om den lange Tur havde lært Folkene
at blive Dus med Havet, arrangerede den en rask lille Storm med
tilsvarende Vippetur, umiddelbart før »Lange Maren«, Skagens
slanke Fyr, blussede op og forsvandt, blussede op og forsvandt ovre
mod Øst, som Danmarks første Hilsen til sine hjemvendende Sønner.
Folkene var blevet Dus med det bølgende Hav. Der var ingen
»havgale« denne Gang som hin bitre Dag, da »Niels Juel« første
Gang stiftede Bekendtskab med det vrede Element, hvor Dansken
efter Sagnet skal plaske husvant rundt.
Saa gik det Skagen rundt og ind i de kendte hjemlige Farvande,
som danske Orlogsgaster har pløjet gennem Aarhundreder. I Frederikshavn kom Flaadcns Chef, Viceadmiral Konow, om Bord for at
inspicere sine Folk, og i Nattens Mulm og Mørke den 23. Februar
1924 stod Skibet ind paa Holmen igen og lagde sig til Hvile ved de
kendte kære Kajer.
Den lange Rejse var endt.
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I.
PAA STATIONSTJENESTE I VESTINDIEN
I næsten 250 Aar - lige siden Fregatten »Færøe« den 26. Maj
1672 hejste Dannebrog over Set. Thomas's palmeklædte Kyster og
tog Øen i Besiddelse for Danmarks og Norges enevældige Konge,
Christian den Femte - for øvrigt lige for Næsen af Englænderne,
der kom en halv Dag for sent med deres Ekspedition, der var sendt
ud for at hejse det engelske Flag over Stedet - har danske Orlogsmænd gennem Tiderne, Vinter efter Vinter, sat Kursen bort fra
Nordens kolde Taager mod de vestindiske Farvande for at holde
Vagt over denne lille, fjerne Stump af Danmark.
Det var Columbus, der paa sin anden store Rejse til det nyfundne Eventyrland vestpaa opdagede Set. Croix og gav den Navn
i Aaret 1498. Længere mod Nord kunde han fra Øen se Konturerne
af andre Øer svømme paa Horisonten som blaanende Skyer - 0
efter Ø laa deroppe, men han vovede ikke at gaa nærmere til dem
af Frygt for undersøiske Skær i det ukendte Farvand, men nøjedes
med at have set dem og kaldte dem Jomfruøerne efter den gamle
Legende om de 11000 Jomfruer - saa mange Øer mente han, der
mindst maatte være deroppe i Vrimlen hinsides det ukendte Hav.
Englænderne, Franskmændene og Hollænderne mødte snart op
som Konkurrenter til Spanierne i disse rige Lande, hvor Sukker,
Tobak og herlige Krydderier lokkede med store Gevinster, og i
1672 meldte Danmark sig mellem de kolonisøgende Magter og besatte som nævnt Set. Thomas, der paa det Tidspunkt endnu laa hen
som herreløst Land. I 1716 blev Set. Jan, der var ubeboet dengang,
besat, og i 1733 købte Landet Set. Croix af Frankrig, og nu begyndte
for Alvor de store, dansk-vestindiske Dage. Arbejdskraften til Dyrk6*

ning af de store Sukkerplantager, der blev anlagt derovre, fik man
i Vestafrika, hvor vi ligeledes havde to Kolonier, der leverede de saa
nødvendige Negerslaver, der i de berygtede Slaveskibe blev sendt
over til Vestindien til Arbejde der. Det var ganske vist billigt Værktøj, man fik paa den Maade, men det kunde ogsaa være farligt
Værktøj, for det hede afrikanske Blod fornægtede sig ikke, og det
hændte Gang paa Gang, at der udbrød heftige Negeroprør paa de
smaa smilende Øer - Oprør, det kostede Blod at faa undertvunget.
Det heftigste af disse Udbrud fandt Sted paa Set. Jan i 1733, hvor
hele den lille Ø flammeae op som et rygende Baal, som det først
lykkedes at dæmpe efter svære Kampe. Det sidste virkelige Oprør
var i 1878, hvor Fregatten »Sjælland« blev sendt derover for at
lægge en Dæmper paa de urolige Gemytter. Oprøret var slaaet ned,
da Fregatten naaede frem, men det ulmede endnu rundt omkring,
særlig paa Set. Croix, og Skibets Landgangskorps maatte sættes i
Land og afpatruljere Øen for at slukke de sidste brændende Gløder.
Fra den Tid var det derfor en af det danske Stationsskibs mange
Opgaver under Opholdet derovre at virke afsvalende paa de hede
Gemytter og demonstrere Danmarks militære Magt ved af og til at
sende det bevæbnede Landgangskompagni i Land, hvorpaa det med
fuld Musik under Udfoldelse af en herlig Vaabenklirren marcherede
Øerne rundt fulgt af en begejstret Skare af syngende og dansende
halv eller helnøgne Negerdrenge og dito Piger, der tog det hele som
en pragtfuld Oplevelse.
I de sidste Aar, vi ejede de smaa Solskinsøer, var det særlig den
gamle Orlogsskonnert »Ingolf«, hvem det Hverv paahvilede at være
Stationsskib derude i det tropiske Danmark. Det var ikke noget stort
eller prunkende -Skib, samme »Ingolf«, hvad de stedlige Negeres
Kælenavn for det tydeligt viser. De kaldte det nemlig for »the boy-ofwar« - Orlogsdrengen - i Stedet for det sædvanlige »man-of-war«,
men det var særdeles godt egnet til Arbejdet derude.
»Ingolf« var det sidste Skib i vor Orlogsflaades lange Rækker af
veltjente Veteraner, der ogsaa kunde agere Sejlskib. Det var »barkrigget«, som det hedder, hvad der vil sige, at det havde Ræer og
Raasejl paa de to forreste Master, og det sejlede helt godt uden at
have Skruen i Gang agter, men virkelige Sejlskibsfolk rynkede lidt

paa Næsen ad den og kaldte den for en gammel Sko med Sejl
paa.
Det var grimt sagt, men det forhindrede ikke, at den »gamle
Sko« trods alt alligevel blev et af de mest benyttede Skibe i Flaaden.
Elleve Gange gik det saaledes over Atlanten til Vestindien i sit lange,
daadrige Liv. Til andre Tider var det udrustet som Skoleskib for
U nderofficerseleveme, og talrige af Flaadens fremragende Baadsmænd og Kanonerer har begyndt deres lange Sømandsliv i Marinens
Tjeneste med at gaa til Vejrs i gamle »Ingolf«s Rejsning for at
bjærge og beslaa Bramsejl og Mærssejl - lidt benovede som Regel
første Gang, de i deres f jortenaarige Tilværelse skulde entre op ad
Vantenes tjærede Vævlinger, en Benovelse, der dog hurtigt gik over
igen, fordi de nok skulde vise deres ældre og mere erfarne Kammerater, at de trods alt var Mandfolk - omend en miniature.
International Berømmelse fik »Ingolf«, da den i Aarene 1894- 95
med den senere Viceadmiral C. F. Wandel som Chef og med Professor Hector Jungersen som videnskabelig Leder foretog den berømte
»Ingolfekspedition« til Nordatlanten og Grønland for at udforske
Havets ukendte Dybder - en Ekspedition, der bragte dansk Videnskab frem i første Række paa Havforskningens Omraade og foranledigede, at den internationale Havforskning fik sit Hovedsæde i
København, og at en dansk Videnskabsmand blev dens Præsident.
Det var som Regel om Efteraaret, naar Sommerens Skoletogter
var til Ende, at gamle »Ingolf« blev gjort klar til sin Vestindietur
inde paa Holmen, mens alle de 125 Mand, der udgjorde dens Besætning, sled og slæbte Dagene igennem med at bringe alt det meget
Gods om Bord, der var nødvendigt til den lange Rejse - saa fulgte
den højtidelige Kommandohejsning, hvor Flag og Vimpel gik til
Tops - Holmens Provst kom om Bord for at holde sin Afskedsgudstjeneste, og fulgt af varme Ønsker om en god og hurtig Tur stod
»Ingolf« Sundet ud og op gennem Kattegat mod Skagens hvide
Fyr, gennem Vesterhavets korte og krappe Søer bort mod Kanalen,
Nordeuropas store Udfaldsport ud i den vide, vide Verden.
Biscayabugten - for mange gamle »Ingolfgaster« bærer Navnet
Biscayabugten i sig Mindet om haarde Stormdage, hvor Vestenvinden kom hujende ind ude fra Atlantens store, grønblaa Ørken-
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vidder med skumbruste Søer i sit fejende Følge - da var der ikke
altid lige behageligt om Bord i det lille fine Skib, der rullede og huggede sig Vej frem gennem V and bjergene med de læ Redningsbaade
næsten konstant sejlende i Vandet.
»Det blæser i Biscayen«, synger Digteren, og det gør det ogsaa
gerne og ofte og vedholdende - ikke mindst ved Efteraarstide,
naar Sommeren og Vinteren tager Basketag med hinanden, og det
var jo sædvanligvis ved de Tider, »Ingolf« stampede sig sydover paa
Vejen over til V estindiens Sol. Men Storm og Sø og surt Vejr faar
dog heldigvis altid en Ende, og en skønne Dag dukkede Madeiras
stejle Klippeskrænter op over Horisontens lange, ubrudte Streg. Den
sidste Station paa Vejen vestover var naaet.
Det var ved Madeira, »Ingolf« igen mødte den forsvundne Sommer. Tindrende og skinnende laa Funchals hvide Huse derinde som
lyse Klatter mod den grønne 0 - geskæftige Kadrejere kom roende
ud med deres Herligheder for at falbyde dem til de købelystne Sø.mænd - Faar og Høns og Ænder blev færget ud i store Pramme,
for Intendanten, Skibets omsorgsfulde »Husmoder« maatte jo sørge
for at have lidt fersk Proviant til sine mange Pensionærer paa det
lange Stræk over Havet, der godt kunde tage tre Uger, hvis Passaten
ikke skulde vise sig at være føjelig, og oven over det hele hvælvede
Sydens straalende blaa Himmel sig.
To alt for korte Dage varede Opholdet her ved denne lille paradisiske 0 - to Dage, som blev benyttet af alle om Bord efter bedste
Evne naturligvis. Ikke mindst var Turen med Tandhjulsbanen op ad
det stejle Fjeld, der rejste sig bag Byen, og Nedturen med de berømte Slæder, der fra Fjeldtoppen ryger ned over den isglatte, stenbrolagte Vej, saa Gnisterne fyger fra Jernmederne, stærkt søgt af
Skibets Besætning, som den er det af de mange Turister, der Aaret
rundt besøger den skønne 0 i Atlanten.
Fra det korte, minderige Besøg paa Madeira stod »Ingolf« for
Sejl og Damp sydover mod Nordostpassatens Rige, hvor Vinden
staar stadig og støt Dagene igennem - forholdsvis støt i hvert Fald,
for somme Tider kan det blæse forrygende haardt, saa Skibet maa
jage af Sted med klosrebede Mærsejl med skumklædte Søer halsende
efter sig, og somme Tider løjer det af til den fineste, næppe mærk-

bare Brise, der knapt nok formaar at fylde de spændte, hvide Sejl;
men Storm eller Løjtvejr - Vinden staar stadig i Nordost og blæser
Skibet over mod Maalet Vestindien.
Skibspræsten paa Fregatten »Bellona«, der i 1841 gik til Sydamerika, skriver i sin Beretning om Turen, at man af Passaten kan
lære, hvad man kan opnaa ved Fliid og Standhaftighed.
Der var almindelig Lettelse om Bord, da man fik Bid i Passaten
efter flere Dages forgæves Venten. Den var knibsk som en ung Pige
til at begynde med og vilde ikke rigtig lade sig fange, men da den omsider indfandt sig, holdt den trofast ved sin nye Gæst og blæste, som
man forventer, en Passat af den rigtige Slags skal blæse. Skruen blev
hejst til Tonerne af »Forgangen Nat vor sultne Kat«, mens hele
Besætningen gik i Gien - den svære Taljeløber, man brugte til at
faa den tunge Staalskrue hejst op med - og med alle Sejlene sat
gled »Ingolf« bort fra den gamle Verden - tre Uger ene med
Havet og Himlen og alle de tusinde Stjerner laa forude og ventede.
Det blev nu, alt iberegnet, kun til nitten ensomme, men alligevel
uforglemmelige Dage, der fulgte efter Madeiraopholdets Lyksaligheder - nitten Dage, hvor man sejlede inden i Horisontens evige
ubrudte Cirkel - hvor der kun var V and og V and og atter V and,
saa langt Øjet rakte. Maskinens tunge Stempelslag var forstummet,
og Mester og hans Svende kunde sole sig paa Dækket med en god
og ren Samvittighed - den eneste Lyd, man hørte om Bord, bortset
fra de mange menneskelige Stemmer, der kvidrede eller kommanderede, og Faarenes Brægen og Hønsenes Kaglen, var en stille Knirken og Knagen i Riggen, naar Skibet satte i de tunge, dovne Dønninger, der kom drivende i Række og Geled hen over Oceanets
Uendeligheder.
Det var ensformige og dog afvekslende Dage, for Havet er aldrig
ens - den ene Dag kom en Flok Delfiner fejende ind foran Stævnen i en munter Tagfat - de blanke Rygge tegnede sig tydeligt i
det krystalklare, blaa V and - saa startede en Stime skinnende og
blinkende Flyvefisk deres korte Himmelflugt for med et Plask at
gaa i Søen et Stykke borte. Der var Kapløb om Bord for at kapre
de uheldige, der maatte foretage en »Nødlanding« paa »Ingolf«s
Dæk eller i dets Fartøjer, for Fiskene smagte udmærket, og for gode
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Ord og en Pibefuld Tobak kunde man nok faa Kokken til at stege
dem, saa man kunde faa en kærkommen Afveksling i den ikke altid
lige spændende Skibskost. Og saa var der endelig ogsaa »Portugiserne« eller »Bidevindsejlerne«, en ejendommelig noget ekscentrisk
Vandmand, der bruger en Del af sin gennemsigtige Gelekrop som
Sejl, saa den kan glide af Sted gennem V andet baaret af Passatens
Pust.
Kun en enkelt Gang saa man langt ude i Horisonten de himmdstæbende Master af et stort Sejlskib rage op over Kimingens ubrudte
Streg - ellers var »Ingolf« ganske ene.
Var Dagene, der gik, skønne og dejlige, var Nætterne det ikke
mindre, hvor Tropernes tindrende Stjernevrimmel hvælvede sig over
det lille ensomme Skib. Sydkorsets syv Stjerner straalede nede sydpaa
som en Hilsen fra Klodens anden Halvdel, og Morilden glimtede og
glitrede, saa det saa ud, som om Skibet sejlede i en Strøm af flydende Guld.
Det blev varmere og varmere, efterhaanden som det fjerne Land
kom nærmere og nærmere, og den røde Streg paa Kartet nede paa
Banjerne, der fortalte Besætningen, hvor mange Sømil man var kommet frem i det sidste Etmaal - i det sidste Døgn - kom tættere og
tættere til Antillernes Perlerad af Øer. Chefen behøvede ikke som Columbus at fortie, hvor langt Passaten havde bragt Skibet bort fra den
gamle Verden af Frygt for, at Folkene skulde gøre Mytteri, fordi de
var bange for aldrig mere at kunne komme hjem mod den evige
Østenvind - tværtimod - jo flere Sømil, Skibet havde »ædt« i
Døgnet, des gladere lød Stemmerne, der kommenterede Begivenheden
under Middagsskafningen, og det varede da heller ikke længe, før
»Kabysbestikkene« - Væddemaalene om, naar man kunde forvente
at »lugte Land« - begyndte at svirre fra for til agter.
Det var meget spændende.
Endelig - en skønne Morgen paa Dagvagten - blev Spændingen udløst, da Udkiggen oppe fra Foremærs prajede udover det vaagnende Skib: »Land ret for!« Det var Fyrtaarnet paa Sombrero, den
østligste af Antillerne, hvis hvide, regelmæssige Blink gennem det
vigende Mørke fortalte, at »Ingolf« omsider var naaet frem til den
nye Verden, den saa længe havde higet efter, og da Dagen selv brød
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frem lys og straalende, laa Øen derinde og svømmede som en grøn
Plet paa det dybblaa Hav.
Hen paa Formiddagen dukkede Set. Jan frem, kort efter fulgt
af Set. Thomas's stejle, grønbrune Klippeskrænter, om hvis Fod Cariberhavets Dønninger blev brudt til kridhvidt Skum i en brusende
Brænding. Langt nede mod Syd anede man bare Set. Croix som en
truende, sortblaa Sky.
»Ingolf« var naaet frem til sit Rige, og mens Skibet passerede
Buck Island, en lille 0 tæt uden for Indløbet til St. Thomas's sikre
Havn lød den saa længe savnede Kommando: »Paa Post til at gaa
i Havn - klar ved Bagbords Anker!« Allerede da Sombreroøen var
tværs, var Sejlene blevet beslaaet og Dampen sat op som et Forspil
til Havnemanøvren, og med et energisk Pift i Dampfløjten rundede
Skonnerten Pynten ved Myhlenfeldt-Fyret, fra hvis hvide Flagstang
Dannebrog blafrede i den friske Passatvind som et første Tegn paa,
at her paa disse palmeklædte Kyster vilde man træffe Landsmænd,
mens Signalmasten ovre paa Cowell Batteriet paa den anden Side af
Indløbet varskoede alle Byens sorte, hvide eller brune Indbyggere,
at en man-of-war var for indgaaende.
Der laa Charlotte Amalie inde, Byen, alle Tanker havde kredset
omkring siden Afgangen fra Madeira. Op ad Bjergenes stejle Skraaninger laa alle Husene som hvide Klatter med røde eller gule flade
Tage i Tropernes flammende Farveorgie - det var, som om de allesammen var klatret ol Vejrs som Gadedrenge ved alle celebre Lejligheder for at kunne byde Skibet Velkommen til Staden.
Forrest blandt den Sværm af Fartøjer, der var ved at staa ud
fra Kingswharf inde ved den lille Baadehavn, kom Havnekaptajnens
Baad roet af fire kraftige Negre, og efter ham kom den gamle Karantænelæge, Dr. Mortensen, alle danske Sømænds »Onkel«, dels
for at hente sin sædvanlige »Told«, nemlig en Spegepølse og to Rugbrød - Livet var jo ikke meget værd for os Danske, hvis vi for alle
Tider skulde give Afkald paa disse herlige Specialiteter, som intet
andet Land formaar at frembringe - og dels ogsaa for at sikre sig,
at der ingen smitsomme Sygdomme fandtes om Bord.
Tæt i Kølvandet paa disse to Havneautoriteter kom en Sværm af
muntre, sorte Sjæle, der jublende og skrigende entrede Skibet i sam-
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me Øjeblik, Ankret var raslet ned i det krystalklare Vand, gennem
hvis blaanende Gennemsigtighed man kunde skimte Bunden som en
sort Skygge. Store Kurve med Bananer, Ananas og andre sære Tropefrugter dækkede snart efter Dækket, og de snakkende og grinende
Sælgere fandt meget hurtigt Købere til deres herlige Varer, der smagte som Manna efter den lange Rejse over Havets Ørkenvidder. Blæksorte Negerkoner tilbød sig som første Klasses Vaskekoner og fremviste stolt de ejendommeligste Anbefalinger fra tidligere Klienter
blandt Flaadens Folk: »Cleopatra vasker Tøjet tyndt, men ikke
rent«, lød en af dem. Samme Cleopatra var ikke nogen egentlig
Skønhed - tværtimod - hun var afgjort ikke som sin totusindaarige
Navnesøster paa Cæsars Tid i Stand til at daare denne Verdens Store
og dermed gøre sin Indsats i Historiens Gang, men trods sin usandsynlige Grimhed havde hun alligevel meget fine Fornemmelser,
og da en af »Ingolf«s flinke Underofficerselever engang tilbød
hende en Slurk af en Ølflaske, slog hun haanligt med den krøllede Nakke: »Naj - jaj drikker ikke af en Flaske - jaj er en
virkelig Dame!«
En af Cleopatras Kolleger havde uheldigvis glemt Navnet paa
den unge Løjtnant, der havde betroet hende det ærefulde Job at
vaske sit Tøj, men Damen mente dog at have klaret Situationen ved
nøje at granske nogle smaa Tøjsedler, der var syet ind i Uldtrøjen,
og stolt og glad mødte hun op i Skibet for at aflevere sit Værk. Paa
Oppasserens Spørgsmaal om, hvem V asketøjet var til, svarede den
sorte Skønhed, at det var til Mr. Krympefri, men hendes Stolthed
og Glæde forsvandt hurtigt og gav Plads for et ubændigt Raseri, da
Oppasseren med en skraldende Latter sagde, at det ikke var noget
Navn. »Du se selv, dit Kvaj,« raabte den sorte Furie, og pegede paa
Uldtrøjen. »Der staar Krympefri paa den Seddel og det være Mandens Navn.«
Løjtnanten hed aldrig andet Resten af Togtet.
Og mens Dækket myldrede af glade Stemmer som en munter
Markedsplads, sværmede talrige Baade omkring Skibet fyldt med
sorte og brune blankøjede Negerdrenge, der ivrigt opfordrede Folkene til at smide Pengestykker i V andet, for at de kunde dykke efter
dem.
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»Landsmand - Landsmand - du faa maj i den Vand for
fem Cents«, lød det i Kor dernede fra de spinkle Baade, der blev
tømt for deres menneskelige Indhold i samme Øjeblik, Femeenten
med et Plask naaede Vandet. Som smaa lynsnare Hajer var de slanke Drengeskikkelser efter dem, og et Øjeblik efter dukkede grinende
Ansigter op igen med Mønten. De svømmede fabelagtigt godt, de
smaa sorte Gavtyve, - det var, som om Vandet var deres egentlige
Element, mens de kun for et Tilfældes Skyld en Gang imellem aflagde Besøg paa den faste Jord.
Saadan saa altsaa Set. Thomas ud - det Set. Thomas, Danmark erhvervede i 1672, da Jørgen Iversen gik i Land fra Fregatten
»Færøe« og tog Øen i Besiddelse for den danske Krone, Fædrelandet til Ære og Fremgang. Siden hine fjerne Dage havde Orlogsflaget vajet over Havnen, den bedste i hele Vestindien, og over Farvandene rundt omkring, i Fred som i Krig, - ogsaa herude havde
danske Orlogskanoner dundret og drønet med løst og med skarpt og
talt deres eget, alvorsfulde Sprog, som de havde gjort det i Ostindien,
i Middelhavet, langs Vestafrikas Kyster og under Nordhavets drivende Taagebanker.
Under de store, europæiske Uvejr, særlig fra 1793 til 1807, da
Danmark selv blev revet med ind i Begivenhedernes blodige Malstrøm, levede Set. Thomas højt og rigt, fordi det var et af de faa
neutrale Aandehuller, der var tilbage herude i Vestindien. Handelen,
der gik over Byen, naaede op til svimlende Højder og bragte store
Rigdomme til Huse, men begge de krigsførende Parter saa naturligvis skævt til denne Havn, hvortil deres væbnede Magt ikke kunde
naa, og deres Kapere, der sværmede over alle Farvandene - der
var baade engelske og franske Kapere - søgte derfor at kapre saa
mange rigtlastede Skibe som muligt, inden de naaede frem til det
sikre Asyl, hvad der tvang Danmark til at lade sine egne Skibe konvojere af Orlogsmænd for at sikre dem mod Opbringelse, og det
kom ofte til Smaakampe mellem de konvojerende Krigsskibe og de
angrebslystne Kapere.
I 1799 kom det saaledes til en seks Timer lang Kamp mellem en
lille, dansk Skonnert, der hed »Iresine«, der var bevæbnet med 9
Kanoner, og en engelsk Kaper - »The Experiment«, der førte 18
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Kanoner, og som vilde kapre et Par Handelsskibe, som »Iresine«
skulde beskytte. Det blev en lang og bitter Kamp, for trods Overmagten vilde den danske Chef ikke give sig; men da de seks Timer
var gaaet under heftig Skydning fra begge Sider, havde »Iresine«
brugt al sit Krudt, og Chefen sendte derfor Bud med et Fartøj over
til Englænderen, at han ikke kunde skyde mere med sine Kanoner,
men han var villig til at tage mod en Entringskamp.
Kaperkaptajnen beholdt Fartøjsbesætningen som Fanger, men
tog i øvrigt mod Udfordringen og lod sit Skib klappe paa Siden af
»Iresine« for at afgøre Striden Mand imod Mand. Danskerne afslog
imidlertid Entringen oi tog selveste Kaperskipperen til Fange, hvorpaa de to Modstandere blev enige om at udveksle Fangerne og opgive Kampen, som de begge to havde stridt saa tappert og ridderligt,
og under de høfligste Former gik hver af dem derpaa til sit.
Da Englænderne i 1801 kom i Krig med Danmark for at tvinge
os ud af det væbnede N eutralitetsforbund, vi til saa stor Gavn for
vor Handel havde indgaaet med Sverige og Rusland, faldt de første
Skud ovre i Vestindien, hvor den lille danske Orlogsbrig »Lougen«
kom i Kamp med to engelske Kaperfregatter, der var den langt
overlegne, men et heldigt Skud fra en af »Lougen«s Kanoner ramte
Ankret paa en af Fregatterne, saa det raslede i Bund, og »Lougen«
slap bort fra sine Forfølgere og ind i Set. Thomas's sikre Havn, hvor
Batteriernes Kanoner dækkede den mod videre Angreb.
»Lougen«s Chef var for øvrigt den senere saa kendte Kaptajn
Jessen, der førte vort sidste Linieskib, »Prins Christian Frederik«, i
Slaget ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808, hvor Willemoes
fandt Heltedøden, da Skibet blev ødelagt af to engelske Linieskibe
og tre Fregatter efter en heltemodig, men haabløs Kamp.
Det var til disse ogsaa for den danske Flaade saa minderige Ste•
der, »Ingolf« nu var ankommet for at overtage Stationstjenesten i
Farvandene omkring de tusinde Øer. Det var mange og mangeartede
Opgaver, der ventede paa at blive løst af Skonnerten og dens Besætning i det halve Aar, Opholdet skulde vare.
En af de interessanteste af disse Opgaver var Opmaalingen og
Kortlægningen af Søomraadet omkring Øerne. Fra tidlig Mor~,::i. til
sen Eftermiddag, afbrudt af en kærkommen Hvilepause midt i den
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hedeste Middagstid, arbejdede fire Fartøjsbesætninger med at maale
alle Øernes talrige Bugter og Smaavige op for at lave nye Søkort.
Det var nogle skønne og herlige Dage trods Slidet under Tropesolens
Overdaadigheder af Varme, for intet Sted fik man et dybere Indtryk
af Øernes uberørte Dejlighed end netop ved disse Ekspeditioner langs
den brændingsbræmmede Kystlinie, hvor blaabrune Klipper, der
taamede sig stejlt over Havet, vekslede med kridhvide Sandstrande
indrammet af en yppig Vegetation med svajende ranke Kokospalmer, kødfulde Agaver, Kaktus og Mangrovetræer.
I det lave Vand langs Kysten kunde man fra Fartøjerne se ned til
Havbundens Eventyrrige, hvor Myriader af Koraller, røde, grønne,
blaa og violette tegnede sig tydeligt mod den hvide Bund. Stimer af
glinsende Smaafisk snoede sig mellem de mange Koralbjerge dernede
- brogede Krabber og klare Søpølser sad halvt nedgravet i Sandet,
mens sære sorte, brune eller graahvide Søpindsvin laa og lurede paa
Byttet, der skulde holde Liv i de ejendommelige Skabninger.
Længere ude paa det dybe Vand fulgte somme Tider en lang,
spids Rygfinne efter Fartøjerne, der roede af Sted - det var Hajen,
der var ude paa Rov, men den blev nu ikke fed paa »Ingolf«s Bekostning. Selv ind i Set. Thomas's Havn vovede disse Havets Pirater
sig somme Tider, og det var en yndet Fornøjelse at sætte en Hajkrog
ud fra Stationsskibet i Haabet om, at Maddingen, en lækker særlig
harsk gammel Flæskeluns skulde lokke Dyret til at bide paa - det
gjorde det imidlertid sjældent - def nøjedes som oftest med at løbe
med Flæsket, og det var det for Resten ogsaa vel undt.
Dag ud og Dag ind blev Opmaalingsarbejdet fortsat, kun afbrudt af smaa Ophold i Set. Thomas's Havn Lørdag og Søndag Landlovens skønne Dage, hvor det fine, hvide Paradetøj blev trukket paa, og saa gik det af Sted ind til Kingswharf, hvor Niggerne
henrykt raabte: »Go Da' - Landsmand - god Da', Landsmand!«
til de glade Gutter, der gjorde Landgang paa deres 0. Det var Festens Dage - Rideture og Køreture ud over Øen - Picnics til de
smaa idylliske Udflugtssteder, Baller og Negerbambulaer gik Slag i
Slag, ikke mindst naar fremmede Orlogsmænd gæstede Havnen, hvad
de tit og ofte gjorde - engelske, franske, tyske og russiske »men-ofwar« var Stamgæster i Set. Thomas's sikre Havn, og deres blaa-
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trøjede Matroser kappedes med Danmarks Sømands.5ønner om at
svinge Øens sorte, brune og melerede Skønheder ved mere end muntre Bambulaer rundt om i Byen, mens Guvernøren, Øernes ukronede
Konge, forlystede de mere fornemme Honoratiores med stillulde
Baller og Middage, hvor Dansen gled af Sted til La Paloma, Spaniervalsens bløde smægtende Toner.
Det var skønne Dage! Det samme kan maaske ikke siges om de
aarligt tilbagevendende Dage, da Haitis eneste Krigsskib, en gammel
spansk Kanonbaad, mødte op for at blive efterset paa Skibsværftet
og dokket i den store Flydedok, der var anbragt i Set. Thomas's
Havn.
Det var et ejendommeligt Skib og en endnu mere ejendommelig ·
Besætning. Man havde nærmest Indtrykket af, at al Standsforskel
var udryddet der om Bord, og for ikke at gøre nogen Uret, var de
Admiraler allesammen - dog kun efter Tøm, og man kunde derfor
risikere at møde en af de Admiraler, man den foregaaende Aften
havde haft til Bords ved en Fest hos Guvernøren, som Skildvagt ved
Falderebet, naar man den næste Dag aflagde et officielt Besøg om
Bord i Haitianeren. Det kunde virke lidt desorienterende. For øvrigt
gik der de særeste Frasagn om dette eventyrlige Krigsskib og dets
forskellige Visitter i Byen. En Gang havde saaledes en af Admiralerne gemt sine Landgangsbukser i en af Salutkanoneme, for at de
ikke skulde blive eksproprieret af en Kollega, hvorpaa han omgaaende havde glemt, at han havde gemt dem paa dette usædvanlige
Sted, saa da Salutten gik til Ære for Guvernøren, der havde været
paa fint Besøg om Bord, røg Bukserne ud af Kanonen og ned i Hovedet paa den bortdragende Dignitar, der pludseligt saa sig indviklet i
et Par guldindvirkede Unævnelige.
En anden Gang maatte Politiet i Main Street - Byens fine Hovedgade - gribe ind og arrestere to Admiraler, der havde været
paa Landlov, og som var kommet i Klammeri med hinanden - formodentlig over et eller andet indviklet sømilitært Problem eller muligvis over, hvem af dem, der skulde betale de Glas Rom, de havde
nydt hos Bartenderen Joe - og som i Diskussionens Hede var kommet til at bide Øret af hinanden! Det kan vist kun ske blandt haitianske Admiraler!
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Arbejdets Dage vekslede med Festens Dage under Stationsskibets
Ophold derovre paa de smaa Øer, hvor Dannebrog engang vajede.
Tiden svandt, uden man egentlig rigtig vidste, hvor den blev af.
Snart laa Skibet ved Set. Thomas, og snart gæstede det Christianssted eller Frederikssted paa Set. Croix, eller det ankrede op ved Set.
Jans buskklædte Bredder, og alle Steder laa der Opgaver og ventede
paa at blive løst.
Lidt over Nytaar lettede det som Regel og gik paa et længere
Togt bort til Naboøeme Porto Rico, Trinidad eller Barbados for at
aflægge officielle Besøg paa disse Pladser, eller Kursen blev sat ned
gennem det caribiske Hav mod Venezuelas Kyster. Besøget i dette
Land havde en særegen Baggrund, idet Skibet nærmest fungerede
som en Slags Inkassator, der skulde prøve paa at inddrive et Pengebeløb, som Venezuela havde skyldt Danmark gennem mange Aar,
lige fra Sundtolden blev ophævet i 1857.
Det lykkedes aldrig at faa Pengene, for Rigets høje Hersker,
Præsidenten, var som Regel til Hanekamp dybt inde i Landet, naar
det hvide, danske Krigsskib mødte op i Havnestaden La Guayra, og
han havde som Følge deraf ikke Tid til at beskæftige sig med slige
latterlige Bagateller som at snakke gammel Gæld med en paatrængende Kreditor, saa selv om den officielle Mission altsaa ikke kunde
opvise positive Resultater, fik gamle »Ingolf« og dens Mænd en herlig Adspredelse ud af Turen, og mere kunde de i hvert Fald ikke
forlange.
Lyse og lykkelige var Vestindiedagene som Regel for den danske
Flaades Sønner, men enkelte Gange kunde dog sorte Slagskygger
formørke de solklare Dage for en Stund og vise, at selv herude paa
de smaa paradisiske Øer kunde Livet være Alvor, bitter Alvor.
I Oktober 1901 var saaledes Krydseren »Valkyrien« blevet sendt
ud til Vestindien som Stationsskib. Oprindeligt havde det ikke været
Tanken, at Opholdet derude skulde have været af særlig lang Varighed; men ulmende Uroligheder blandt de letbevægelige Negre
bevirkede, at Tiden for Hjemrejsen trak ud og trak ud, og mens
Skibet laa ved St. Thomas, fik det den g. Maj 1902 telegrafisk Ordre til at afgaa til Martinique, den store, fransk-vestindiske 0, der
var blevet hærget af et forfærdeligt Vulkanudbrud, der havde kostet
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Tusinder og atter Tusinder af Menneskeliv, mens andre Tusinder
var blevet husvilde og nu truedes af Nød og Undergang.
»Valkyrien« tog straks en Mængde Levnedsmidler, Medikamenter og andre Ting, der kunde lindre Nøden for den katastroferamte
Befolkning, om Bord og afgik til Øen, hvor dens meget værdifulde
Hjælp blev paaskønnet i allerhøjeste Grad af de stedlige Myndigheder. Den deltog særlig den I I. Maj sammen med franske Skibe i
Redningsarbejdet ved den lille Landsby Le Precheur, hvor Hundreder og atter Hundreder af de overlevende blev taget om Bord og
ført hen til et Sted, hvor de kunde være i Sikkerhed for Vulkanen
Mont Pelees glødende Lavastrømme og koghede Askemasser, der
havde kostet ialt ca. 35000 af deres Landsmænd Livet.
»Valkyrien«s Redningsarbejde her ved Martinique vil altid staa
som et smukt Kapitel i den danske Flaades Historie.
Til de sorte Dage paa Vestindietogterne maa ogsaa henregnes
den Dag, »Stationen«, som det hedder, »blev hævet for godt«, og
Kursen igen gik hjemover mod Danmarks Strande - Afskedens
Dag, hvor man skulde sige Farvel, maaske for stedse til alle de skønne Steder og til alle de mange Venner - og Veninder naturligvis man havde mødt under Opholdet under Tropesolen.
Det var en bitter Dag for de fleste. For sidste Gang havde Skibet ligget fortøjet ved Kulpladsens Bolværk og faaet fyldt sine slunkne Kulkasser af de berømte »Kulpiger«, der grinende, sladrende og
snakkende var kommet over Falderebet i en lang, uafbrudt Række,
hver med sin Kurv Kul paa Hovedet - Negerpiger bærer alting paa
Hovedet - saa pladrede de Kullene ned i Kulhulleme, hvorpaa de
forsvandt ind i Land igen forude for at hente nye Forsyninger. For
sidste Gang !J.avde man set Set. Thomas's By forsvinde agterude,
mens Musikken fra Agterdækket sendte de sidste Toner af »Home
sweet home« ud over Havnens blaaklare Vand.
Tre Dage varede Sorgen som Regel - saa gik Tankerne paa
Langfart - nordpaa - mod Hjemmet, man snart skulde se igen.
Den bitreste og sorteste Dag paa alle danske Vestindietogter var
dog den 31. Marts 1917, da Dannebrog blev strøget paa de Øer,
det havde vajet over i næsten 250 Aar.

To • kønne• Kulpiger.

Sorte Landsmænd.

Da Dannebrog blev strøget over St. Thomas.

Et af Orkanens Ofre.
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Il.
DA DANNEBROG BLEV STRØGET
Den 10. November 1915 stod Krydseren »Valkyrien« med Kommandør Henri Konow, den senere Viceadmiral, som Chef ud fra
Flaadens Leje for at gaa til Vestindien, skønt Verdenskrigen rasede
uden for vore Døre, og Sikringsstyrken, der var blevet etableret herhjemme for at værne vore Enemærker mod uvelkomne Gæster og som ogsaa f ormaaede at gøre det - havde haardt Brug for hver
Mand og hvert Skib i Flaaden; men Regeringen mente ikke at kunne
sidde et indtrængende Raab om Hjælp overhørig, der kom fra
Set. Croix, hvor der saa smaat var ved at udbryde Uroligheder
blandt Negrene, der var blevet fanatiserede op af en vis Hamilton
Jackson - en velkendt Urostifter, der imidlertid under et Besøg
herhjemme havde faaet Understøttelse i sine Krav af nogle uansvarlige danske Kredse, men det er en anden Historie, som Kipling
siger - det, der vedkommer denne Historie er, at Regeringen som
sagt bestemte sig til at imødekomme de Danskes Nødraab om Hjælp
og sendte den gamle, veltjente Krydser af Sted for at dæmpe de
kogende Gemytter.
Ingen anede, da det hvide Skib dampede af hin 10. November,
at det skulde vare halvandet Aar, inden det igen skulde gense København, og at dets Hovedopgave i Vestindien ikke skulde være at op•
retholde Ordenen blandt nogle obsternasige Negere, men derimod
at stryge Flaget over de minderige Steder, hvor Dannebrog havde
vajet med Hæder gennem næsten 250 Aar - ingen anede, at det
skulde blive » Valkyrien«s sørgelige Lod at skyde Afskedssalutten,
da det rødhvide Korsflag blev halet ned over Fortet ved Charlotte
Amalie for at blive afløst af Stjernebanneret.
Efteraarsstormene satte ind for fuldt Drøn, da Skibet stak Næsen
ud i Atlanten Norden for Shetlandsøerne - den gamle, kendte Rute
gennem Kanalen var lukket paa Grund af Krigen, der tvang Skibet
til at gøre den lange Omvej uden om den egentlige Farezone. Brusende, brydende Søer vaskede ind over Skibssiderne, og trods sin
ærværdige Alder dansede den gamle Krydser af Sted gennem BølPaa Togt.
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gerne saa kaad og overgiven som et Gedekid paa en græsgrøn Eng,
og der var mange af de 225 Mænd, der var om Bord, der dybt og
inderligt angrede, at de nogen Sinde havde ladet sig lokke bort fra
den faste Jord og ud paa dette svigefulde Hav, der opførte sig paa
en saa upassende Maade, og de vilde have givet Guld og grønne
Skove plus alle Golcondas Herligheder blot for igen at kunne sætte
deres Fødder paa et Gulv, der ikke gyngede saa eventyrlig uhyggeligt
som » V alkyrien«s vaade Dæk.
Men alt faar en Ende, ogsaa Søsygens usigelige Kvaler, og efter
et kort Besøg i Limerick paa Irland, hvor de slunkne Kulkasser blev
fyldt op - Stormene havde gjort et stærkt Indhug paa Mesters
»sorte Diamanter« - , gik Turen videre mod Azorerne til Sombrero
paa Antillerne, hvis hvide Fyr blinkede op over Horisonten paa
Hundevagten den 8. December - knap en Maaned, efter at Skibet
havde vinket Farvel til Danmarks Strande, hilste Vestindien Krydseren Velkommen til sine skønne Kyster.
Efter et kort Ophold paa Set. Thomas, hvor alt viste sig at være
roligt, og som tog mod sin nye Gæst paa den samme vennesæle, lidt
støjende Maade som altid tidligere, kom Øernes Guvernør, HelwegLarsen, om Bord og nu blev Kursen sat sydover mod Christianssted
paa Set. Croix, hvor Uroen ulmede overalt i Negerlandsbyerne, og
hvor de Hvide i ængstelig Spænding spejdede ud over Havet for at
se, om »Valkyrien« dog ikke snart vilde vise sig paa Skuepladsen
og dulme de ophidsede Gemytter.
Mange af de lidt ældre Hvide havde endnu Oprøret i 1878 og
de Rædselsscener, der dengang blev udspillet paa den ellers saa smilende 0, i frisk Minde og frygtede stærkt en Gentagelse af dem; men
det viste sig heldigvis, at alene Efterretningen om, at »Valkyrien«
var paa Vej ud til Øen, havde haft en saare gavnlig Virkning, saa
Faren for alvorlige Optøjer var drevet over allerede, da Skibet lod
Ankret falde i The Bassin, Christianssteds koralrevbeskyttede Havn.
Helt roligt var der dog ikke, for Negrene, der arbejdede paa de
store Sukkerplantager, var gaaet i Strejke, og »Valkyrien« maatte
blive liggende i Alarmberedskab ved Set. Croix i seks Uger, uden at
der kunde blive givet Landlov, men kun to Gange maatte Landgangsekspeditionen kastes i Land - den ene Gang var oven i Købet
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kun falsk Alarm, mens der den anden Gang havde været nogle ondartede Optøjer oppe i Byen, hvor bl. a. en danskvenlig Negers Hus
var blevet stukket i Brand, men »Niggerne« selv var forsvundet, da
Orlogsgasterne naaede derop med skarpladte Geværer, saa der blev
ingen »Blodsudgydelse« den Gang - heldigvis, hvorimod »Basserne« var blevet en Oplevelse rigere, da de blev rouset t,id af Køjerne
i Nattens Mulm og Mørke og sat i Land med fuld Oppakning klar
til at tage sig kærligt af deres lidt for rebelske Landsmænd, der forøvrigt fløj af Sted som forskræmte Kakerlakker ved Lyden af de
taktfaste Matrostramp gennem de natteøde Gader i Negerbyen, der
var som fejet ren for sorte Indbyggere.
Endelig - efter seks lange og drøje Ugers taalmodig Ventetid faldt Forholdene helt i Lave igen, Strejken blev afblæst, og »Valkyrien«s Folk kunde igen aande lettet op og tage Revanche i Land
for den kedsommelige Karantænetid - seks Uger om Bord i et Skib
lige tæt op ad Land uden at kunne faa Lejlighed til at komme lidt
ind at strække Benene er absolut ikke morsomt - tværtimod.
Men saa kom Revanchen som sagt. Lange Marchture over Øerne
med klingende Musik i Spidsen og et jublende, hujende, dansende
Negerfølge i Hælene hørte til Dagens Orden, Picnics til de skønne
Udflugtssteder, Baller og Bambulaer fulgte Slag i Slag - Livet var
kort sagt skønt og herligt, og ingen tænkte mere paa Oprør, ikke
engang Negrene, der nu allesammen var travlt beskæftiget med Høsten paa de store, vidtstrakte Sukkermarker, der i gamle Dage var
en næsten uudtømmelig Rigdomskilde for Set. Croix, men som nu
bare gav til Dagen og Vejen, fordi Rørsukker havde faaet saa alvorlig
en Konkurrent paa de store Verdensmarkeder i Roesukkeret, samtidig med at Slaveriets Afskaffelse i Midten af forrige Aarhundrede
var et saare alvorligt Slag for Planterne, der vanskelig kunde skaffe
sig den nødvendige Arbejdskraft - mange Plantager var da ogsaa
gaaet nedenom og hjem i de sidste halvthundrede Aar, særlig paa
Set. Croix og paa Set. Jan, mens Set. Thomas klarede sig bedre,
takket være sin fortrinlige Havn, der drog mange Skibe til sig med
en ret blomstrende Handel i Følge.
Og Tiden gik, Dag fulgte efter Dag, Høsten kom vel i Hus hen
paa Sommeren, men endnu vidste ingen om Bord i »Valkyrien«,
7*
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naar Afskedens Time vilde slaa, og Rejsen hjem til det fjerne saa
længe savnede Fædreland kunde begynde. Langsomt, men uundgaaeligt sikkert, begyndte den tærende, nagende »spleen« - Hjemveen - at holde sit Indtog i mange Sjæle om Bord, særlig blandt de
lidt ældre, gifte Mænd, der gik rundt i evige Bekymringer for det
Hus og de Hjem, de ikke havde set i saa lang Tid, og som naturligvis nu efter deres Mening gik til en halv Vind, fordi Husfaderen ikke
kunde være hjemme og føre Kommandoen - som om en Husfader
nogen Sinde førte Kommandoen hjemme - det er vist praktisk
talt aldrig set endnu.
Samtidig med at denne sløvende spleen holdt sit Indtog i Skibet,
dukkede med passende Mellemrum Rygter op om, at Regeringen
hjemme paatænkte at sælge Øerne. Rygterne blev dementerede naturligvis, men de holdt sig haardnakket og tog yderligere Fart, da
Guvernør Helweg-Larsen i Sommerens Løb tog sin Afsked for at
blive afløst som Interimsguvernør af Krydserens Chef, Kommandør
Konow - saa var ingen om Bord længere i Tvivl om, at Rygterne
havde talt sandt - Øerne, disse smaa paradisiske Øer skulde virkelig sælges.
Stemningen om Bord blev ikke bedre af den Grund; men som
en lille Opmuntring i den om sig gribende Tristhed kom en forfriskende Tur til Puerto Rico, som Krydseren foretog for at føre Eksguvernør Helweg-Larsen derover. Forandring fryder jo altid, og bare
Synet af nye Strande fik »spleenen« til at flygte langt bort fra »Valkyrien«s Dæk og Banjer og give Plads for et nyt og ubetvingeligt
Livsmod, som dog snart efter kom paa en haard Prøve, da den
tropiske Regntid satte ind med Storme og forrygende Byger.
Ingen, der ikke har oplevet et tropisk Regnskyl, ved, hvad Regn
egentlig er - det øser ikke ned som herhjemme, naar det er rigtig
skrapt - det strømmer heller ikke ned i stride Strømme, man har
nærmest Indtryk af, at et Kæmpebadekar bliver væltet ned over ens
ulykkelige Hovede, saa man i Løbet af nul Komma fem bliver vaadere end den kendte druknede Mus, der ellers efter Legenden at
dømme er noget af de vaadeste, man kan tænke sig. Heldigvis falder Regnen derude ikke i Timevis som herhjemme - ellers var hele
V estindiens Befolkning utvivlsomt for længe siden omkommet som
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Syndflodens Slægtled - den kommer i Byger derimod - kortvarige,
men usandsynligt kraftige Byger, der f. Eks. faar Set. Thomas's Gader til at minde om muntre Elve, hvor V andet fosser brusende og
skummende af Sted, saa man vader rundt i en knæhøj Mudderstrøm.
Men alt det - Regnen, Stormene, og de ruskende Byger var
som det rene Legeværk at regne mod Orkanen, der den 9. Oktober
1916 hærgende og hujende jog hen over Øerne med forrygende Ødelæggelser i sit Spor.
Orkanerne, disse Vestindiens Svøber, er ikke saa sjældne ovre
paa de smaa Solskinsøer - i Løbet af 137 Aar foer saaledes ikke
mindre end 23 Orkaner over Set. Thomas og Set. Croix. De opstaar
som Regel etsteds ude i Atlanten og jager saa Nordvest i med en
Vindstyrke paa 35- 50 Meter i Sekundet, fejende alt til Side, hvad
de møder paa deres Vej, indtil de igen bliver opløst ovre i Nærheden
af Staternes Kyst mod Vest.
Mandag den 9. Oktober 1916 var »Valkyrien« ved halvtolv
Tiden staaet ud af Set. Thomas's Havn for at gaa til Set. Croix.
Skibet var fuldt af Passagerer, hvide og sorte af begge Køn, der med
Begærlighed havde taget Chancen med at blive befordret over Havet af Stationsskibet i Stedet for med den gamle, veltjente Skonnert
» Vigilant«, der ofte kunde bruge Døgn til den Rejse, det tog Krydseren fire Timer at tilbagelægge.
» Vigilant« var i sig selv et Stykke vestindisk Historie. Den blev
bygget i 1780 og hed dengang »Non such«. Den begyndte sin eventyrlige, næsten hundrede og tyveaarige Karriere paa Havet med at
være Slave- og Kaperskib, og mangfoldige var de menneskelige Dramaer, der blev udspillet bag dets plankede Skibssider, hvor de sorte
Skikkelser var stuvede tættere sammen end Sardiner i deres snævre
Daaser. Senere - omkring 1800 - avancerede det lidt misliebige
Sørøverfartøj til at blive et respektabelt dansk Krigsskib, og det deltog blandt andet sammen med Briggen »Lougen« i Træfningen Syd
for Set. Thomas ved Fugleklippen med engelske Kaperfregatter.
Efter den glorværdige Periode overgik Skonnerten derpaa til en mere
fredelig Bestilling og fungerede som Passagerskib mellem Set. Thomas og Set. Croix, hvor den Aar ud og Aar ind taalmodigt slæbte sin
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levende Last over de fyrretyve Sømil, der skiller de to Øer fra hinanden.
Behagelig var Turen med den gamle Skonnert imidlertid ikke,
og der var derfor altid run paa Stationsskibet, naar det rygtedes
rundt omkring, at det skulde gaa over til Naboøen, og da »Valkyrien« hin Oktoberdag i 1916 stak Næsen uden for Rupert Rock
ved Indløbet til Set. Thomas Havn, var Dækker da ogsaa fuldt af
sorte, snakkende Passagerer, der med deres jordiske Gods byltet ind
i brogede Tørklæder var paa Vej sydover for at besøge Slægt og
Venner hinsides Havet.
De naaede imidlertid ikke derover - den Gang i hvert Fald.
Det blæste allerede haardt, da» Valkyrien« hev Ankret hjem og stod
til Søs i piskende Regn og Rusk. Værre og værre sang Stormen op,
og Cariberhavets svære Søer hamrede og huggede imod Skibets
Sider og sendte det sviende salte Braad i hele Kaskader ind over
Lønningen, efterhaanden som Krydseren bankede sig Vej fremover mod sit f jeme Maal, der laa skjult bag Regntaagemes tætte
Tæppe.
Passagerernes muntre Pludren forstummede, efterhaanden som
Skibets overstadige Bevægelser blev dem for meget, og de maatte
give efter for Søsygens uimodstaaelige Angreb - Negrene blev »blege« og de Hvide grønne - det var bestemt ikke noget videre opbyggeligt Syn, og der gik da ogsaa et Lettelsens Suk gennem dem alle,
da Chefen efter en Times Kamp mod Søerne bestemte sig til at gøre
Venderejse og gaa tilbage til Set. Thomas igen, fordi han var bange
for ikke at kunne faa Forbindelse med Land ovre paa Set. Croix,
hvor den svære Brænding langs Kysteme vilde forhindre ethvert Forsøg paa at gaa ind med Fartøjer.
Kort efter at Ankret var faldet i Havnen igen, dundrede et drønende Skud fra Fortet for at varsle alle Byens Indbyggere: Orkanen
kommer!
Faa Ting er mere frygtet i Troperne end netop dette Skud. Overalt lød det rædselsslagne Raab inde i Byen: »Oh - god gracius, the
gale!« - Orkanen kommer! Og overalt blev der gjort klar til at
tage imod den. Orkanbommene blev sat for, Vinduesskodderne og
alt andet løst blev spigret fast og tøjret bedst muligt, for nu gjaldt
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det Kampen, den naadeløse Kamp med Elementernes Rasen, hvis
forfærdelige Udslag var altfor godt kendt blandt Indbyggerne.
Orkanen kom denne Gang jagende uden de sædvanlige Forvarsler, der ellers altid plejer at bebude dens Ankomst: Den ejendommelige, skæbnetunge Stilhed, der hviler over hele Naturen, før
alle denne Verdens onde Aander bliver sluppet løs i et buldrende
Helvede, den tunge, kvælende Luft, der faar alle til at gispe efter
Vejret, og Søen, der ligger hen blikstille, blybleg med lange, tunge
Dønninger, der om kort Tid vil rejse sig som braadbræmmede, brusende Bølger - intet af disse ellers saa sikre Tegn viste sig denne
Gang. Selv Fregatfuglen, the hurricane-bird, som Negrene kalder
den, svigtede som Orkanbebuder. Den svævede stadig let og elegant
paa vidtbredte Vinger højt oppe i Stormen i Stedet for, som den
plejede, naar Orkanen var i Anmarch, at sætte sig paa Jorden eller
i hvert Fald flyve ganske lavt.
Kun Barometret svigtede ikke. Det faldt stadig og støt og naaede
om Eftermiddagen helt ned paa 737, den samme lave Barometerstand som i 1867, da en frygtelig Orkan havde hærget Øen i Forbindelse med ødelæggende Jordskælv. Samtidig hermed satte Stormen ind for fuldt Drøn, hujende og pibende, og Regnen piskede ned,
saa man ikke kunde se en Haand for sig.
»Valkyrien« laa og red for to Ankre, hvis lange Ankerkæder stod
stive og spændte som Harpestrenge og truede med at springe som
Sytraade i særlige svære Pust. Dampen var oppe paa alle Kedlerne,
og hver Gang, Stormstødene satte ind i al deres ubændige Kraft,
maatte begge Maskinerne gaa »Fuld Kraft frem« for overhovedet at
kunne holde Skibet fra at drive ind mod Klipperne i Læ.
Det blev en lang og sejg Kamp for at redde den gamle Krydser
fra at ende sine Dage paa Set. Thomas's skarpe Skær. Time gik efter
Time, og stadig sank Barometret dybere og dybere - 730 - 725 720 - , og stadig sang Orkanen højere og højere op - uden Stop uden Stands.
Pludselig fik man fra »Valkyrien«s Bro gennem den tætte Regndis Øje paa de halvt udviskede Konturer af en stor Damper, der
var i Drift over Havnen. Det var den tyske Damper »Waschenwald«,
der ved Krigens Udbrud havde søgt Tilflugt i Set. Thomas's neu-
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trale Havn, men som nu havde maattet give op i Kampen mod den
forrygende Orkan. Begge dens Ankerkæder var sprængt, og som et
hjælpeløst Vrag kom den drivende ned mod Krydseren. Et Øjeblik
saa det ud, som om den vilde tørne mod den, og saa vilde begge
Skibets Skæbne utvivlsomt havde været beseglet, men heldigvis drev
den agtenom og gik paa Land noget borte - for øvrigt uden at blive
knust mod de haarde Klippesider. Det var godt Kram, den var lavet af.
Lidt efter, da det var klaret noget af, kunde man lidt længere
borte se den smukke, danske tremastede Skonnert »Thor«, der havde
ligget fortøjet ovre ved Kajen, sprænge sine Fortøjninger og blæse
tværs over Havnen mod W ater Islands stejle Klippeskrænter mod
Vest - i et Par forrygende Minutter huggede den mod de haarde
Sten, mens Nødblussene flammede op derovre i en fortvivlet Bøn om
Hjælp for den stakkels Besætning - saa kom en mægtig Bølge
rullende - den greb den dødsdømte Skonnert og væltede den om
paa Siden, saa hele Bunden var synlig. Tavse og betagne saa Valkyriegasterne over mod Stedet, hvor Dramaet blev udspillet, og der
var ingen om Bord, der mere ventede at se Landsmændene derovre
i Live.
Knap var »Thor«s Skæbne blevet beseglet, før et andet dansk
Skib, det vestindiske Kompagnis Damper »Anholt», kom drivende
ind over »Thor«s Master, der laa i Vandet, for at hamre ind mod
Klipperne lidt fra Vraget. Højere og højere hujede Orkanen op,
mens Barometret raslede helt ned paa 716,2. Himmel og Hav stod i
et fraadende Eet, og det vilde have været halsløs Gerning at prøve
paa at komme de strandede Mænd til Hjælp - det var uden for
enhver menneskelig Magt.
Men saa holdt Orkanen pludseligt op, som ved et magisk Trylleslag. Himlen blev fejet ren for sorte jagende Skyer, Maanen traadte
frem og kastede et ejendommelig fosforhvidt Skær over hele Sceneriet, og alt blev stille og roligt - selv Søen, der for faa Minuter
siden var pisket op til himmelhøje Bølger, blev glattet helt ud og laa
hen blank og smul som en dansk Indsø.
Det var selveste Orkancentret, hvor der altid er stille, der passerede hen over Øen, men alle om Bord vidste, at det kun var et
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Spørgsmaal om Tid, før Helvede igen vilde bryde løs, naar Centret
var gaaet forbi.
»Valkyrien« tændte imidlertid sine elektriske Projektører og lod
dem lyse over mod de to Vrag ved Water Island, og i deres skarpe
hvide Straalekegler saa man tydeligt »Thor«s syv Mand store Besætning ligge og klamre sig fat til Rælingen. Der gik et Lettelsens Suk
gennem alle, for saa havde de da i hvert Fald foreløbigt undgaaet
den Skæbne, der syntes dem saa vis.
En af Krydserens Redningsbaade blev øjeblikkeligt bemandet
for at gøre et Forsøg paa at bjærge Folkene, inden Orkanen satte
ind igen i al sin Magt og Styrke, men efter en halv Times forgæves
Forsøg maatte den vende tilbage med uforrettet Sag, fordi det var
umuligt at komme tæt nok ind til Vraget paa Grund af de mange
Vragstumper, der drev omkring det - et stort, gabende Hul i Stævnen paa Redningsbaaden viste tydeligt, hvor haard Kampen for at
naa frem til de skibbrudne havde været. Mange af »Valkyrien«s Folk
meldte sig derpaa frivilligt for at gøre endnu et Forsøg paa at naa
over til »Thor« med et andet Fartøj for at prøve paa at bjærge Folkene med Redningsliner, men da det netop begyndte at friske op igen
som et ubedrageligt Tegn paa, at Orkanens nye Fase nærmede sig,
maatte Chefen med et tungt Hjerte forbyde Folkene at forlade Skibet foreløbigt - det vilde blot have været at sætte Liv paa Spil uden
nogen som helst Chance for at redde andre.
Mod og Dristighed er overordentlig smukke menneskelige Egenskaber; men de maa ikke forveksles med Dumdristighed, der har saa
mange selvforskyldte Ulykker paa sin Samvittighed.
Faa Minutter senere stod Himmel og Hav atter i Eet i et kogende, hylende Sus. Denne Gang kom Vinden fra det modsatte Hjørne
som den altid gør, naar Centret er passeret, og »Valkyrien« havde
da ogsaa i det stille Pusterum hevet det ene Anker h jern for at kunne
være klar til at manøvrere paa den rigtige Maade, naar det igen
begyndte at blæse op. En anden tysk Damper, »Calabria«, havde
ikke været i Stand til at gardere sig paa denne Maade, og da Vinden
som ventet sprang, blev dens to Ankerkæder haabløst filtret ind i
hinanden, og kort efter var den i Drift mod den truende Kyst.
Pludseligt skingrede Baadsmandspibeme overalt om Bord i »Val-
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kyrien« fulgt af Kommandoen: »Lukke vandtæt overalt!« og »Alle
Mand paa Dækket!«, for Damperen »Anholt«, der som nævnt allerede tidligere var gaaet paa Land, havde nu revet sig løs igen fra
Klipperne og kom drivende ned mod Krydseren med fuld Kraft. En
Katastrafe syntes uundgaaelig - den havde Kurs lige ned mod
»Valkyrien«, og kun et Mirakel kunde tilsyneladende forhindre en
skæbnesvanger Kollision. Der blev lyst paa den med Projektører,
men der var intet Tegn paa Liv om Bord i den - Folkene havde
heldigvis reddet sig i Land, da den begyndte at drive. Det var nogle
spændende Sekunder om Bord, hvor alle spurgte sig selv: »Hvor
vil den tørne mod os?« men i sidste Øjeblik skete Miraklet trods alt
- den drejede klar og slirede ned langs Skibssiden uden at gøre Fortræd, hvorpaa den forsvandt agterud i Regntykningen paa Vej mod
en ny Stranding, og V alkyriegasteme kunde med lettet Sind igen
gaa i Gang med at lukke de vandtætte Døre op nede om Læ under
Dækket, der var blevet lukkede, da der var en overhængende Fare
for, at det herreløse Vrag skulde vædre Skibet.
Moderne Krigsskibe er inddelt i en hel Mængde vandtætte Rum,
der er indrettet saadan, at Skibet ikke synker, selv om to eller flere
af disse Rum bliver fyldt med Vand paa Grund af Lækager, og paa
Kommandoen »Lukke vandtæt overalt« bliver Dørene mellem disse
mange Rum smækket i, saa ikke en Draabe Vand kan trænge fra det
ene Rum i det andet.
Barometret steg langsomt, ganske langsomt som et sikkert Tegn
paa, at Pusten var ved at gaa af Orkanen, men først ved 2-Tiden
om Morgenen var det værste overstaaet, saa Chefen med rolig Samvittighed kunde »ringe af« til Maskinen - der var ikke Brug for
dens mange Hestekræfter mere, nu da Stormen var løjet af til frisk
Kuling, men da havde han ogsaa staaet i mere end fem ten Timer i
Træk oppe paa sin Kommandobro og kæmpet med den overmægtige
Orkan for at frelse sit Skib og sine Folk fra dens Greb - en Kamp,
han vandt, takket være sine fremragende Sømandsegenskaber og sit
fortrinlige Sømandsskab, der var den danske Flaades stolte Traditioner værdig.
Saa snart det ved 3-Tiden var løjet nogenlunde af, og Brændingen ikke længere stod saa haardt mod Kysten, blev der sendt et
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Fartøj over til »Thor«, og denne Gang lykkedes det at faa bjærget
de syv Mand, der havde tilbragt hele den forfærdelige Nat om Bord
i deres strandede Skib. De var naturligvis en Del medtagne, men
kom dog hurtigt til Hægterne igen under Skibslægens kyndige Pleje.
Da det lysnede ad Dag igen, ved 6-Tiden om Morgenen, fik man
først rigtig Syn for Orkanens tilintetgørende Hærgningstogt over
Land og Hav. Alle de skønne, svajende Palmer inde ved Stranden
var fejet til Side og laa knækket og knust langs Jorden - Husene
derinde var ødelagte, Tagene revet af, Balkonerne splintret, og Gaderne laa fyldt med Sten, bræk.kede Træer og et Virvar af knækkede
Telefontraade, saa de praktisk talt var ufarbare. De Hvides mere
solide Huse havde naturligvis klaret sig bedst, selv om ogsaa mange
af dem var svært ramponerede, hvorimod Negrenesletbyggede Hytter næsten alle var blevet totalt raserede af Orkanens Rasen - der
stod en Væg her og et Par Træstolper hist som Minder om Huse, der
engang var Huse, og rundt om i Ruinerne vandrede de jamrende og
grædende Negre og søgte efter de faa Ting, der var tilbage af al deres
jordiske Ejendom: »Oh me - my house is gane - my house is
gane,« var det stadige Omkvæd blandt de mange husvilde Stakler,
som Orkanen havde berøvet alt - undtagen Livet, for bortset fra
fire Negre, der var druknet i Havnen, da deres Fartøj gik under, var
der kun kommet ganske faa Mennesker til Skade i Rædselsnatten.
I Havnen var »Valkyrien« det eneste af alle Skibene, der havde
staaet Orkanen helskindet igennem - alle de andre havde maattet
give op overfor dens ubændige Kræfter. En stor Muddermaskine stod
næsten paa tørt Land oppe i Gaden - andre var drevet ind paa
Skærene, og en Masse Smaabaade var sunket i og uden for Baadehavnen - kun »Valkyrien« laa endnu og red for sit Anker ude paa
sin vante Plads midt i Havnen - uberørt og ubeskadiget - kun dens
høje himmelstræbende Radiostænger var knækket - ellers var det
ikke til at se paa den gamle Krydser, at en forrygende Orkan havde
huseret hen over den, Timer igennem.
.
Nu fulgte en travl Tid for Stationsskibet, der stadig var paa Farten for at bringe Hjælp og Lindring til alle Øerne, der havde lidt
meget under Stormen, og samtidig hermed indløb der hjemmefra
Meddelelse om, at det forholdt sig rigtigt med, at der var Under-
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handlinger i Gang med Staterne - saaledes kaldtes U. S. A. altid
derovre - om Salget af vore vestindiske Øer til Onkel Sam - trods
alle officielle Dementier.
Denne Gang førte Underhandlingerne som bekendt til et positivt
Resultat i Modsætning til de forrige Gange, Spørgsmaalet havde været paa Tale. Første Gang var i 1867, hvor det hele stod paa Nippet
til at blive afgjort, da en forfærdelig Orkan ledsaget af ødelæggende
Jordskælv satte ind over Set. Thomas og fik alle Salgsplanerne til at
forsvinde som Dug for Solen, fordi de amerikanske Udsendinge gav
saa drastisk en Beskrivelse af Katastrofen, at Staterne betakkede sig
for at have noget at gøre med Øerne, samtidig med at Negrene, der
hidtil havde været for Salget, slog om i en sikker Forvisning om, at
Naturkatastrofen var en Guds Straf, fordi de havde villet svigte deres
gamle Land.
Næste Gang, Salgsplanerne spøgede, var i 1902, men da forkastede den danske Rigsdag Forslaget med een Stemmes Majoritet, og
først i 1916 blev Underhandlingerne genoptaget, og efter en Folkeafstemning, der gav Majoritet for Salget, blev det bestemt at sælge
de smaa skønne Øer til Amerika for 2 5 Millioner Dollars. Interessen
for Øerne var i stadig Dalen herhjemme, hvor man mest interesserede
sig for det Underskud, de sagdes at give, uden at skænke de Muligheder, som Øerne utvivlsomt havde for at kunne hævde sig under
dansk Flag, større Tanker.
Det var i December 1 g 1 6, at det blev vedtaget at sælge Øerne,
men først 3 1. Marts 1 g I 7 blev Dannebrog strøget, og det amerikanske Flag hejst over de Steder, hvor dansk Virke havde haft til Huse
i næsten to Hundrede og halvtredsindstyve Aar.
Dagen før - den 30. Marts - var der ankommet en stor amerikansk Krydser »Hancock« med Commander Pollock som Chef, som
paa Staternes Vegne skulde overtage Øerne og foreløbigt være Guvernør over dem.
Og saa oprandt da hin bedrøvelige 3 1. Marts. Overdragelsesceremonien skulde finde Sted Klokken I 6 for at undgaa den allerværste Middagsvarme, men allerede fra Formiddagen var Set. Thomas's By som en summende Myreture - Gaderne myldrede med
Mennesker, der samlede sig i store Grupper for at diskutere Begi-
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venheden, som alle vidste vilde komme, men som alligevel nu, hvor
den var ved at fuldbyrdes, føltes saa underligt lammende - saa underligt uvirkelig, som noget, der trods alt ikke burde være sket.
Selv Vejrguderne var ikke tilfreds med det hele, og den ene
heftige Troperegnbyge efter den anden piskede hen over Byen og
sendte sine Overdaadigheder af V æde ned over den tusindtallige
Skare, der ventede paa, at Timen, Afskedstimen skulde slaa.
Klokken 1 6 klarede det imidlertid helt af igen, og Vejret blev højt
og straalende - ikke en eneste regnsvanger Sky formørkede den blaanende Himmel, der hvælvede sig over det solbeskinnede Sceneri.
Rundt hele den store Paradeplads foran Fortet nede ved Havnen
stod Hoved ved Hoved - i tætte Skarer var Set. Thomas's Borgere
- hvide, sorte eller brune - kommet herned for at se Dannebrog
blive strøget. Inde paa Pladsen var de danske Embedsmænd, Kolonialraadet og andre Honoratiores samlet i stiveste Gala sammen med
Officerer fra » Valkyrien« og »Hancock« - Guldstriberne og Epauletterne glitrede i den straalende Sol - et Eventyrsyn for alle de
mange Negerbørn, der bare saa og saa uden at forstaa, hvad der
egentlig skete.
Da alle var samlede, kom Guvernøren, »Valkyrien«s Chef, Kommandør Henri Konow, roende i Land hilst med dundrende Salut
fra den amerikanske Krydser - kort efter fulgt af Commander Pollock fra »Hancock«, som fik sin Salut af »Valkyrien«, hvorefter de
to Guvernører sammen passerede Fronten af de to Æreskompagnier,
der var blevet sat i Land fra Skibene, og som nu stod stillet op i
snorlige Rækker paa Paradepladsen.
Da de mange Dokumenter, der skulde besegle Overdragelsen,
var blevet ·gennemlæst og underskrevet, stillede Kommandør Konow
sig op foran det danske Æreskompagni og erklærede i Kong Christian den Tiendes Navn, at Overdragelsen af de dansk-vestindiske
Øer til Amerikas forenede Stater var fuldbyrdet - der var stille,
dødsstille et Øjeblik paa den store, menneskefyldte Paradeplads man hørte kun Passatens blide Sang i Palmekronerne - saa lød der
en kort Kommando:
» Klar overalt !«
og et Sekund efter:
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»Hal ned Dannebrog!«
Og langsomt, ganske langsomt, til Tonerne af vor skønne Nationalsang: »Kong Christian stod ved højen Mast«, akkompagneret
af Skibenes og Batteriets dundrende Flagsalut, gled Dannebrog ned
over det Fort, det med Hæder havde vajet over i næsten to Hundrede
og halvtreds Aar for aldrig mere at blive hejst igen derude. Der var
ikke mange danske Øjne, der var tørre i dette bitre Øjeblik.
Lidt efter fløj »The stars and stripes« til Vejrs, til Tonerne af
»The star spangled banner«, hilst med 21 Skud som et Symbol paa,
at nu havde Onkel Sam taget de Øer i Besiddelse, som Danmark
mente sig for lille og for fattig til at kunne eje længere - uden at
ville forstaa, at det blev endnu mindre og endnu fattigere ved at
miste dem.
Saa spillede de danske Musikkorps op, og med Kommandør Konow i Spidsen marcherede det danske Æreskompagni bort, ned til
Fartøjerne for at komme om Bord i »Valkyrien« igen - nu havde
det ikke længere noget Hverv at røgte i Land.
Fire Dage senere, den 4. April hev »Valkyrien« Ankret hjem og
stod som den sidste danske Orlogsmand ud af Set. Thomas's Havn
- ud forbi Myhlenfeldtfyret, der for sidste Gang kippede Flaget
for den bortdragende hvide Krydser, som først en Maaned senere,
den 4. Maj, stod Kroneløbet ind, just som Langelinies Træer var ved
at springe ud i den første, daarende, danske Foraarssol.
Vestindien gik tabt for Danmark, men endnu lever Mindet om
Dansketiden derude blandt Befolkningen, og da det nye Inspektionsskib »Ingolf« mange Aar senere paa Vej til Grønland aflagde et Besøg i New Yorks Havn, som det første, danske Orlogsskib, der gæstede
Byen, kom blandt saa mange andre Mennesker ogsaa to Negre om
Bord og bad om Tilladelse til at se Skibet. De var fra Set. Thomas,
sagde de, men før de begyndte Rundturen, gik de agterud, hvor
Dannebrog vajede, tog en af de røde Splitter og kyssede den, for
det var dog det Flag, de var vokset op under, og som de stadig
elskede højst. De og deres Landsmænd dernede paa Øerne, sagde de,
var ganske vist amerikanske Borgere nu, men inderst inde i deres
Hjerter var de dog, trods alt, Danske og vilde vedblive at være det.

MOD NORD
FÆRØERNE, ISLAND OG GRØNLAND

H. M. Kongen inspicerer •Niels Juel c.

Orlogsskibet , Niels Juel c.

Hvidbjørnen • paa Inspektion under Island.

MOD NORDHAVET
Mod Syd og Øst og Vest har danske Orlogsmænd gennem Tiderne trukket deres hvide Kølvandsstribe paa lange Togter; men
hyppigst har dog Nordhavet set Orlogsflaget, det rødhvide Splitflag som sin Gæst.
Aar ud og Aar ind gennem Seklerne, der svandt, har danske Orlogsskibe staaet Skagen ud for at stævne op i Nordhavets Taager til
Hævdelse af danske Interesser i disse Farvande. Slægt efter Slægt
er fulgt i Christiern den Fjerdes, Jens Munks og Godske Lindenows
Kølvand nordpaa op i det Hav, som Danmark engang herskede over
og kaldte vort Hav.
Mangfoldige er de Opgaver, som Skibene har haft at løse deroppe mod Nord. De har sikret den fredelige Skibsfart mod Opbringelse af Kaperne, der ogsaa sværmede rundt heroppe under urolige
Forhold - »Ingolf«s tidligere omtalte Togt i 1894-95 til disse
Farvande kastede Glans over dansk Havforskning. Islands, Grønlands
og Færøernes vidtstrakte Kyster er kortlagt og maalt op af danske
Orlogsskibe i den seneste Tid i Forbindelse med danske Marineluftfartøjer; men det er dog først og fremmest Inspektionstjenesten langs
Kysterne deroppe, der bar lagt Beslag paa den danske Flaades Sønner.
Fiskeriinspektionstjenesten er nærmest en Slags Søpolititjeneste
for at sikre Ordenens og Lovens Opretholdelse langs det tre Sømil
brede Søterritorium, som Landet efter de internationale Bestemmelser har Lov til at regne som værende sin Ejendom, og hvor for
Eksempel Fiskeri med Trawl er forbudt, og det er da Skibenes Opgave at paase, at disse forskellige Bestemmelser nu ogsaa bliver overholdt af de fremmede Fiskere, der søger at udnytte Havets uendelige Rigdomme heroppe, og som gerne prøver at komme lidt nemmere til Gevinsten ved at fiske paa forbudte Steder.
Her som overalt er et Skilt med »Adgang forbudt« den største
Frister, et Menneske kan komme ud for.
Paa Togt.
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Det hører desværre nu til Sjældenhederne, at danske Orlogsmænd
er Gæster mod Syd, mod Øst og mod Vest - til Gengæld er de
hjemme i Nordhavet.

I.
AFREJSEN

.

Dette er til en Afveksling en Beretning om et Togt under Dannebrog, ikke bort til Sydens straalende Solegne, men til det barske,
blæsende Nordhav, hvor saa mange af den kongelige danske Marines
Sønner har faaet deres første, salte Sømandsdaab.
Det er ikke en Fortælling om spændende Eventyr eller stolte Bedrifter - det er bare nogle Øjebliksbilleder af de smaa Oplevelser
eller Tildragelser, om man vil, der var Saltet og Peberet i Dagenes
Ensformighed gennem de mange Maaneder, vi sejlede Nordhavets
Strømme tynde.
Det begyndte altsammen en Aprilformiddag i Københavns Yderhavn, hvor Inspektionsskibet »Fylla«s slanke, blaagraa Skrog laa
bundet fast i en af de trinde Fortøjningsbøjer lige uden for Flaadens
Leje, hvor Nyholmskranen strakte sig op mod den sorte Himmel
som et manende Vartegn for den By, vi snart skulde forlade.
Alt var klart til Afgang. Slægt og Venner, og Veninder ej at
forglemme, havde været om Bord for at sige det sidste taareslørede
Farvel, og nu var de allesammen blevet sat i Land igen inde under
Langelinies sortviolette Træer og Buske, der endnu ikke var vaagnet
efter Vinterens lange Tornerosesøvn, og de var allerede saa smaat
begyndt at vifte med store, hvide Lommetørklæder derinde.
Det var surt Vejr den Dag, med lavthængende regnfede Skyer,
der galoperede i fuld Fart over ad Sverige til. Af og til lukkede de
op for deres Overflødigheder af V æde og sendte piskende Byger ned
over Havnen. Det var, som om Byen græd, fordi vi skulde rejse,
tænkte vi, og det trøstede lidt i den tunge Afsked.
Paa Slaget 1 1 steg Chefen op paa sin fine og fornemme Kommandobro og varskoede »Lad gaa!«. Maskintelegrafen klang lystigt,
og saa blev Fortøjningen, den sidste Forbindelse mellem det gamle
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Land og den lille Verden, der nu skulde til at begynde for sig selv,
kastet los. Nede i Maskinrummet satte »Rokken« sig i Bevægelse til
Fryd og Gammen for »Mester« og hans oliede Svende, der svedte
om Kap med den skinnende Staalkolos, og Skruen begyndte sin taalmodige Vandring - rundt og rundt og rundt - Omdrejning blev
lagt til Omdrejning og blev til den lange, lange Rejse over Havet.
72 Sjæle og tre smaa lyserøde Grise udgjorde Besætningen alt iberegnet.
Man kunde høre paa Stemmerne, der kvidrede saa lystigt rundt
omkring paa Dækket paa Farten op gennem Sundet, at Folkene var
blevet plukket sammen fra alle Landets Egne. Der var en Klang af
den bornholmske Granit, af Sydsjællands Bøgeskove og Fyns syngende Haver - der var Toner fra Vestkystens durende Storme og
fra Hovedstadens afstumpede, lidt forjaskede Nervøsitet. Fra hele
Landet var de kommet sammen her i dette lille, fine Skib, der i
næsten tre Fjerdingaar skulde være deres svømmende H1em - for
saa igen at skilles og gaa hver til sit - til Glæder og til Sorger, til
Slid og til Slæb, som det nu engang er os stakkels Menneskebørn
beskaaret. Nye Indtryk, nye Tilskikkelser vil sagtens forflygtige Mindet om deres Marinetid; men mange Aar efter vil maaske en af dem
standse Arbejdet et Øjeblik og tænke med et vemodigt Smil:
»Gud ved, hvor han, »Peter Langfart«, nu er henne med sin
Harmonika og sine lange, drævende Sange?«
De kom ind i Tjenesten som pæne, borgerlige Navne - de kom
om Bord i Skibet som stive, upersonlige Numre, og de vil engang
med Tiden gaa i Land igen som »den Kolde«, »Admiralen« eller
»den Grøntsaltede« - som et af de mange, klangfulde Kælenavne,
hvis Oprindelse taber sig i en fjern Fortid, men som paa Trods af
en lang Række Forbud lever videre i Marinens undedulde Slang,
ligesom »Batteriforskrækkelse« og »Mahognitræ«, der i almindelig
daglig Tale betyder henholdsvis Sødsuppe og saltet Kød.
Det var, som sagt, kedeligt Vejr den Dag - med graasorte
Byger, der jog som snertende Piskesmæld hen over Søens Overflade,
saa det føg - sydvestlig Kuling - det kunde blive en dejlig frisk
Tur op gennem Kattegat og Skagerrak; men paa den anden Side var
det meget godt at blive vænnet til Havet og dets forskellige Særheder
8*
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i Tide, naar man skal danse rundt paa det i omtrent otte lange
Maaneder.
Mens vi løb op langs Øresunds saa ofte besungne Kyster, der
laa brunsorte og ventede paa, at det engang skulde blive Foraar igen,
var alt endnu idel Glæde og Travlhed om Bord. Næstkommanderende
og Banjermesteren gik og hersede med Krigerne, der var trukket i
Olietøj og Sydvest, saa det saa ud, som om de lige var blevet nappet
ud af et af de bekendte Skagensbilleder, som Malerne har malet
saa usigelig mange af.
Banjermesteren er den Mand, paa hvem det tunge Ansvar for
Overholdelsen af Skik og Tugt i en »man-of-war« hviler. Det er et
Hverv, der stiller store Krav til sin Mand i Retning af Taalmodighed og Strenghed og mange andre stolte menneskelige Dyder, for
at han fuldtud kan være Situationens Herre over for den Skare af
Danmarks sprælske Ungdom, der udgør Besætningen.
Vor Banjermester hørte til de lykkelige Mennesker, der i Vuggegave har faaet en ganske ejendommelig Evne til at kunne »tage Basserne«, saa de fulgte ham i tykt og tyndt, i Modsætning til saa mange
andre pæne og uhyre pligtopfyldende Sjæle, der altid gør deres bedste for at passe Tjenesten saa punktligt som muligt; men som trods alt
aldrig nogen Sinde kommer paa Talefod med Folkene.
Næstkommanderende og hans højre Haand »rullede« altsaa, som
det hedder i det svære Marinesprog. De stod med hver sin Mandskabsfortegnelse i Haanden og saa grangivelig ud, som om de sang
Duetter sammen, men i Virkeligheden arbejdede de haardt og intensivt paa at faa hver Mand til at kende sin bestemte Plads under de
forskellige Foreteelser, der kan forekomme i et Skib: Brand - Læk,
Skytrulle og Redningsbaadsøvelser og lignende rare Ting, saa de
havde nok at gøre.
Imidlertid var Skibet paa sin Fart naaet op til Helsingør og nikkede lidt vemodigt Farvel til den smilende Sundby og til Kronborgs ædeltskaarne Silhouet og irgrønne Tage og Tinder. Det rundede flot omkring Pynten, hvor Strømmen gik strid som en Flod,
og oppe ved Lappegrundens lille røde Fyrskib kom de første Dønninger fra det vrede Hav det i Møde - Dønninger, der blev større
og større, og som oppe ved Nakkehoveds stejle Skrænter blev til vilde
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og voldsomme Søer. Med Skum paa Toppen kom de spadserende
med en brølende Fart. De slog mod Skibets skarpe Bov og sprang i
Vejret som regnbuetindrende Kaskader, og der begyndte at komme
lidt slingrende Bevægelse i Kassen, saa at den unge, nysudnævnte
Reservelæge, der stod inde i Lukafet og ordnede sit medbragte Bibliotek af digre Lærebøger, gjorde sin første Erfaring til Søs, nemlig den,
at man skal sørge for at have sine Sager stuvet godt og sikkert af
Vejen, førend man kommer ud, hvor der er alt for store Buler paa
Vandet.
Nu laa al Lærdommen og svømmede rundt paa Dørken sammen
med mange andre, rare Sager.
Det var vistnok heroppe ved Kullen, den »Grøntsaltede« fik det
skønne, velklingende Tilnavn, der ikke forlod ham mere paa hele
Togtet, da han pludseligt kom farende op fra Banjerne med en Farve
i sit ellers saa blomstrende Barneansigt, der tydeligt nok fortalte, at
han i allerhøjeste Grad misbilligede Skibets kaade og overstadige
Bevægelser.
Det løjede lidt af henad Aften, og Vinden gik mere Nordvest i.
Dagen, der havde været saa graa, gled efterhaanden over i Tusmørket. Den tunge Skydyne blev revet i Stykker og ligesom visket
bort ovre mod Vest, saa en enlig Stjerne kunde kigge ned gennem
Flængen og smile til Skibet, der stampede af Sted. Lidt senere kom
Maanen op ~ enkelte sorte Skyer sejlede majestætisk frem over
Himmelhavet, kantet af hvidgule, glødende Rande - de gled hen
over Halvmaanen, skjulte den et Øjeblik og sejlede saa videre, bort
mod fjerne Verdener.
Rundt omkring tændtes Fyrene - de blussede op og forsvandt
- blussede op og forsvandt med en stædig Regelmæssighed. »En
Damper ret for,« prajede Udkiggen - to klare Toplanterner dukkede frem ude i Horisonten - lidt efter saa man ogsaa det grønne
»Styrbordsøje« - saa passe11ede Damperen forbi og forsvandt ud i
Natten, der svøbte sig om dets Skrog og gemte det, mens det danske
Inspektionsskib, der skulde op til sin strenge Tjeneste i Nordhavet,
dampede videre frem mod Skagens lange, slanke Fyr.
Paa Hundevagten rundede vi »Lange Maren« - Nordsøen laa
os aaben!
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II.
OVER NORDSØEN
Da det igen blev Dag, var alle Jyllands vindblæste Klitter, hvert
eneste lillebitte Spor af Danmarks Land og Rige forsvundet bag den
blufærdigt rødmende Østhimmel, og der var bare det uendelig store
Hav tilbage - et stort, graablaat Øde indrammet af Horisontens
vide, ubrudte Cirkel.
De mange Skibe, der sejlede af Sted her i Omegnen - nogle
saa tæt ved, at man med det blotte Øje med Lethed kunde læ.se
deres Navn og Hjemsted - andre saa langt borte, at man blot
anede dem som lette Røgskyer der, hvor Himmel og Hav gled i Eet
i det Fjerne - viste tydeligt, at vi befandt os i et af Trafikens Knudepunkter, hvor Skibene mødes fra alle Verdens Kanter.
Stolte Barkskibe, hvis himmelstræbende Rig bragte med sig et
Minde om Fortidens Langfarter med de hundrede Dage i Søen, tøffende Motorskonnerter og tungtlastede Trampdampere trak deres
Kølvandsstriber gennem Skagerraks Vande. Østersøens Træ, Vestens
Kul og Staal og Sydens skønne, eventyrduftende Sager sejlede forbi
hinanden her, som de har gjort det gennem Aarhundredemes Løb,
og som de vil blive ved med at gøre, til Rigerne engang synker i Grus,
fordi Søens Veje altid har været og altid vil være de Veje, hvor
Handelen gaar.
Det var efterhaanden løjet helt af til en graa og stille Dag. Søen
var rolig med lange, tunge Dønninger, der kom rullende sindigt af
Sted og vuggede Skibet saa blidt og ømt som en ung Moder, der
vugger den førstefødte i sine Arme.
Livet gik sin støtte, regelmæssige Gang om Bord, nu da den
første, svære Begyndelse var overstaaet. Vi blev rystet sammen til et
sluttet Samfund, hvor hver enkelt Mand havde sin mere eller mindre
betydningsfulde Dont at pusle med Dagen lang og Natten med for
den Sags Skyld - saa der var ingen, der fik overdreven megen Tid
til at kede sig. Alle de mange smaa Hjul, der skal til for at skabe et
levende Skib, var blevet sat paa Plads og passet ind i hinanden, saa
det hele løb rundt uden pinlige Gnidninger.
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Kokken - vel nok en af de Mænd, af hvem hele Togtets Succes
afhænger, en Mand, hvis ædle Kunst kan hæve Humøret hos alle
mod sfæriske Højder, og hvis Mangel paa Kunst til Gengæld kan
sænke det dybt, afgrundsdybt ned i Underverdenen - Kokken
altsaa - havde smykket sig med sit ophøjede Kalds uskyldshvide
Kalot og regerede sammen med sine Svende, Koksmaterne, mellem Kabyssens Gryder og Stegepander, som om han havde tilbragt
største Delen af sin Levetid netop i den Kabys - Vandmanden og
Dagvagten, og hvad de ellers hedder alle de talrige underjordiske
Væsner, der holder til i Skibets Bug, havde faaet indrettet sig hyggeligt og bekvemt nede i Dybet, hvor de skulde tage Vare paa Skibets
Beholdninger af Vand og Olie, Tvist og Blaar og lignende Herligheder. De tilbragte med Forkærlighed hele Dagen nede i deres mere
eller mindre vellugtende Huler, som Topsgasteme i Fortidens Fregatter havde tilbragt deres Tid oppe i de høje, luftige og lyse Mærs,
og de maatte for Fremtiden næsten hales op ved Haarene, naar der
skulde være Mønsµinger eller anden militær Skæmt oppe paa Dækket, eller de skulde deltage i den lille, daglige Dosis Gymnastik, hvis
Formaal var at forhindre, at de voksede sammen i siddende Stilling.
Disse underjordiske »Frigængerbestillinger«, der er stærkt eftertragtede, stiller imidlertid den menneskelige Karakter paa en haard
Belastningsprøve, fordi de er saa oplagte »Feretjanser«, der let unddrager sig Opsynets ellers saa aarvaagne Argusøjne, og deres lykkelige Indehavere bliver derfor ofte fristet over Evne til at »tælle« den
alt for ubehersket.
Radiotelegrafisten - populært kaldet »Gnisten« - sad oppe i
sin ensomme Celle og lyttede til Æterens mangfoldige Toner og
Stemmer, der bølgede rundt omkring og lavede Spektakel i Himmelrummets ophøjede Uendeligheder, mens Grisepasseren var blevet
»dus« med sine tre lyserøde Plejebørn, der hurtigt fik overstaaet
Søsygens Kvaler, og som nu i deres elegante blaamalede, statsautoriserede Svinesti henne paa Fordækket øjensynligt befandt sig saa herligt som Sild i Havets Lyksaligheder.
Søkrigsartikelbrevene af 1 77 5 eller deromkring - Aarstal er altid
frygteligt svære at huske - dekreterer ganske vist, at Svin og Fruentimmer ej maa findes i Marinens Skibe; men vor oplyste og frem-.
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skredne Tid har heldigvis givet Dispensation fra denne strenge Lov
- for Svinenes Vedkommende.
Opp~eren henne agter i Officersmessen, der var blevet forfremmet til Hovmester, og hans Kammerat, der bare var Mat, hvad der
er et Trin længere nede paa Rangstigen, havde omsider faaet lært, at
Mennesket ikke spiser med Kniv alene, men at der for Eksempel ogsaa hører Gafler til et forholdsvis veldækket Bord - naa, der er vel
ingen af os, der er udlærte Overtjenere fra Fødslen, og Jens, som
Hovmesteren hed, havde i sin hidtidige Tilværelse som civil Mand
mere givet sig af med Nordsøfiskeri paa Doggerbankerne og i Helgolandsbugten end med den finere Borddækning, saa Omplantningen
fra Fisker til Hovmester løb ikke helt smertefrit af, men efterhaanden
som Tiden gik, blev det bedre og bedre, som det sig hør og bør, for
det er som bekendt kun gennem Afbrændingernes Mangfoldighed,
man naar op i Nærheden af det sublime.
Formiddagen gik med Skibsarbejder. Der blev spulet og skuret
overalt for at faa fjernet Sporene af det lange Ophold ved Værftet
- et Skib ser altid farligt ud, naar »V ærftsrotteme« har haft det under Behandling et Par Maaneders Tid under Paaskud af at efterse
det, og det tager som Regel et helt Togt at faa det »shipshape« og
yndefuldt igen efter saadan en Behandling.
Der blev klaret op overalt og rettet paa Surringer og paa de mange
Fald til Vimpel og Signalflag - en Kartoffelk~e blev flyttet hen
til et Sted, hvor den kunde være lidt mere i Vejen, naar man ønskede
at foretage en mindre Promenade langs Dækket, og midt under det
hele blev der igen mønstret efter forskellige Ruller, og det var altsammen et Led i Næstkommanderendes energiske Bestræbelser for
at faa organiseret Skibet saa hurtigt som muligt.
Det er store Dage for en Næstkommanderende disse første Organiseringens Dage, hvor alt staar i Forvirringens Tegn, indtil Kaos
endelig takket være hans Fortjenester bliver afløst af ordnede Tilstande til Fryd og Gammen for alle os andre, som i Mellemtiden
vandrer hvileløse rundt ligesom Husherren, naar den bedre Halvdel
holder Hovedrengøring hjemme.
Om Eftermiddagen havde »Mænneme« Tøjeftersyn oppe paa
Dækket. Omgivet af Randsleme, der gemte alle deres jordiske Ejen-
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dele, Børster, Sko og det Brevpapir, der efterhaanden skulde sendes
hjem - skønt beskrevet - til alle de mange smaa Veninder, der
sad og ventede i Længsel efter Bud fra det høje Nord, hyggede Krigerne sig i smaa Klynger rundt omkring, ivrigt optagne af det alvorlige Stykke Arbejde at sy Numre i Tøjet. En paradisisk Ro hvilede
over alt og alle - især med Formiddagens enerverende »Romelering«
i frisk Minde; men pludselig blev der Røre i Andedammen dernede:
Synaale, Tøj og Randsier blev forladt, og hele Banden styrtede over
i Styrbords Side og gav sig til at kigge interesseret ud over Lønningen
efter en Flok Springere, der kom halsende efter Skibet antagelig for
at faa lidt Fest ud af Dagen. Naa, de kære Dyr har vel heller ikke
saa mange Fornøjelser nede i det kolde Vand, at de har Raad til at
lade noget gaa fra sig.
I en strygende Tagfat gik det rundt om Skibet - de slanke,
graasorte, hvidbugede Fyre skar i susende Fart foran om Boven, der
med en blid melodisk Plasken pløjede sig Vej gennem V andet - saa
svømmede de lidt ud til Siden og kom tilbage igen kort efter som
smaa Hunde, der er paa Spadseretur med deres Herre. Det var fuldstændigt, som om disse Havets Gadedrenge gjorde Nar ad os:
»Sikken I lunter af Sted med den gamle Kasse - nej, se paa
os. Vi kommer vel nok overlang - hvad?«
Men da Legen havde varet i nogen Tid, blev de kede af den og
stak af mod andre og morsommere Legepladser til stor Sorg og Fortrydelse for »Basserne«, som nu maatte tilbage til den ikke særlig
opløftende Syssel med N aal og Traad - en Oplevelse rigere, ganske
vist en af de mindre Oplevelser; men hvor der ikke sker noget videre,
faar Tilværelsens Smaating en betydelig forøget Værdi.
Og der skete ikke noget videre om Bord. Regelmæssigt som et
Penduls Svingninger gled den ene Time over i den anden - kun
Glasslagningens klingre Klokkeslag skilte dem ud fra hinanden. Det
blev Aften - det blev Morgen, og det blev Aften igen, mens vi støt
styrede frem over den saa ofte frygtede og altid lunefulde lille Dam,
der hedder Nordsøen, som for en Gangs Skyld viste sig fra sin allerelskværdigste Side i den Tid, vi var dens selvbudne Gæster. Dens
blygraa Overflade laa fuldstændig roligt hen og saa ud, som om der
var hældt Olie paa den - end ikke den svageste Antydning af en
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kruset »Kattepote« kom listende frem - det var »døddamsstille«,
og det endte med, at vor rare, lille Læge blev overlegen og troede,
at han allerede var blevet en vældig Vikingesøn, hvis rette Element
var det vilde og voldsomme, brusende Hav.
Desværre viste senere Dages Begivenheder, at denne dybe Tro
ikke var baseret paa nogen Realitet.
Om Aftenen slog jeg et Slag hen langs Dækket, inden Køjens
Kalden blev alt for overvældende. Jeg havde nemlig »Bondenat« og
skulde altsaa ikke have spoleret noget af Nattens trygge Bamesøvn
ved at vaage over Skibets Sikkerhed paa ensomme Mørkets Vagter,
saa jeg havde Raad til at bruge Aftentimerne til en lille Spadseretur.
Bjærgemærsmanden henne agter travede frem og tilbage standsede et Øjeblik og kiggede paa Kølvandets boblende, hvide
Streg og vandrede derpaa videre - fem Skridt frem og fem Skridt
tilbage - længere maatte han ikke fjerne sig fra det Bjærgemærs eller Redningskrans - som det var hans Opgave at betjene, hvis
det uhyggeligste Raab af alle skulde gjalde over Skibet: »Mand over
Bord!«
Førstevagtens Frivagt laa midtskibs i en Klynge og dampede paa
de uundgaaelige Cigaretter, der glødede som smaa Set. Hansorme i
Mørket, og oppe paa Broen regerede den vagthavende Løjtnant med
Rorgængeren og Udkiggen - ellers var hele Skibet gaaet til Ro.
Henne ved Nedgangen til Fyrpladsen stod en af de faste Fyrbødere og fik sig en Mundfuld frisk Luft, førend han igen skulde
dykke ned i Kulstøvets sviende hede Rige. Han hed Petersen og
hørte til Holmens gamle, veltjente Stok og repræsenterede en Type,
der nu desværre er ved at forsvinde for Nutidens udflydende Uniformitet, som ikke formaar at skabe Folk, der allerede i levende Live
er blevet legendariske. Petersen var en af denne døende Races sidste
Sønner.
»Naa, nu skal vi altsaa paa den igen, Petersen - det er jo ikke
første Gang, vi farer sammen; men hvad siger Deres Kone til, at
De saadan paa Deres gamle Dage skal paa Langfart igen?«
»Tja, hvad, Hr. Løjtnant - det er der jo ikke noget at gøre
noget ved - saadan er Tjenesten jo engang for os allesammen, og
for Resten,« føjede han til med lille Smil, »har vi det saadan, Mutter
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og mig, at det gaar bedst, naar vi en Gang imellem maa nøjes med
at længes efter hinanden. N aar man ellers gaar og hænger over hinanden til daglig, kommer man let op at rives, og saa kan der som
ingenting ryge et Par Splinter hist og her. Og man kan da ogsaa
have godt af en lille Luftetur med passende Mellemrum - synes
jeg da i hvert Fald.«
Og saa dykkede han ned til sine gloende hede Fyr, der ventede
paa at blive fodrede, og jeg vandrede videre og tænkte dybt og intensivt over Problemet, om der ikke er noget evigt menneskeligt i, at
man holder mest af det, man en Gang imellem maa længes efter.
Igennem Dækkets Staalplader kunde man tydeligt mærke Maskinens durende Sang - en Sang om knægtet Ild og Staal, der bar
os fremad mod vort f jeme Maal - der bar os gennem den døende
Dag ind i Natten.

III.
FÆRØERNE
Det eneste triste ved Farten over Nordsøen var det tungsindige
Graavejr, der fulgte med hele Tiden. Hele Verden var malet med
denne lette, porcelænsgraa Farve, som hører Nordens Himmel til,
og som man ønsker derhen, hvor Peberet gror, naar den gennem
Dage eller Uger har hængt trofast over Hovedet paa en, og som man
alligevel savner saa bittert, naar man i længere Tid har levet under
Sydens evige, gyldentblaa, men trods alt lidt trættende Solskin.
Den Mand, der savnede Solen mest paa Farten over Nordsøen,
var imidlertid Navigationsofficeren, paa hvem Ansvaret for Skibets
Navigation i særlig Grad hvilede. Han hørte til den Type af Medborgere, der tager Livet med en altoverskyggende Højtidelighed alene den Maade, hvorpaa han gik, viste tydeligt, at her kom en
Mand, som mange af Verdens Byrder tyngede haardt paa, men som
ogsaa kunde bære mange, uden at man behøvede at være bange for,
at han skulde kaste dem fra sig. Det er vist en meget anerkendelsesværdig Livsopfattelse saadan en til det yderste drevet Pligtfølelse; men
den kan unægteligt virke lidt trættende paa Omgivelserne en Gang
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imellem, fordi den som Regel mangler lidt af denne Fantasiens vilde
Flugt, der ene formaar at forsone med Jordelivets forskellige Fortrædeligheder, og Navigationsofficerens Tanker drev aldrig paa Langfart med de jagende Skyer - de beskæftigede sig kun med Kenclsgerninger.
Dagen igennem vandrede han sørgmodigt op og ned ad Broen
med en Sekstant i Haanden i Haabet om, at Solen vilde vise sig,
saa han kunde faa »skudt« en Plads, der kunde afgøre, om hans Bestik var rigtigt, eller om den grimme Strøm eller lignende kedelige
Ting havde spillet os et Puds. Det er jo ikke alene paa Land, men
ogsaa ude paa det store V and, at Sømanden er udsat for alskens
Farer og Fortræd, og det er derfor et stort Held, at Himlen er fuld
af Sole og Maaner og tusinde Stjerner, der kan træde hjælpende til,
naar det kniber, og fortælle de smaa Mænd om Bord paa de store
Skibe, om de nu ogsaa er der, hvor de troede at være.
Endelig en Eftermiddag forbarmede Solen sig over os og lod os
faa et lille Glimt at se af sin Kæmpebuelampe - det graa Skytæppe blev tyndere og tyndere, en rund, blussende Skive kiggede ned
til os og gjorde Navigationsofficeren saa glad, at han var lige ved at
smile.
Den første Gang, vi skulde have Kending af Land igen, efter at
Jyllands Klitter var forsvundet bag Kimingens Streg, var oppe ved
Fair lsle ved Orkneyøerne, hvor Nordsøen og Atlanten mødes i en
fælles Hamren løs paa Øernes trodsige Klippeskrænter.
Det var Nat, mørk Nat, da vi skulde »gøre« et af Fyrene her,
der staar som hugget fast i Fjeldet, ragende op mod Himlen som en
Kæmpes Pegefinger, der truende varer alle Søfarende mod at komme
for nær til de lumske Skær, og under almindelige Forhold - i klart
Vejr altsaa - kan det ses viden om over Havet; men naturligvis blev
det rigtig godt diset et Par Timers Tid, før vi skulde have fat i det denne kedelige Nordsødis, som er kold og klam og ækel, og som
skjuler denne Verden bag sig uden dog at være det, man forstaar
ved en rigtig, brandtyk Taage.
Mange Øjne spejdede ivrigt ud i den sorte, slørede Nat for at
hitte Glimtet fra Fyret - der blev endda spejdet ekstra ivrigt, for
der var blevet udsat en Præmie - en meget attraaværdig Præmie,
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der bestod af en virkelig »Mandebajer« og ikke en af de sædvanlige
»Hængemuleøller« til ham, der var saa heldig først af alle at fange
Fyret.
Det var utroligt, saa det blinkede rundt omkring i Mørket den
Nat, »Fyr ret for« og »Fyr om Bagbord« - der var Masser af Fyr
alle Vegne; men endelig langt om længe fik vi da Kig paa nogle
regelmæssige Blink, der slog igennem den fugtigklamme Dis og udløste Spændingen om Bord i et mangestemmigt Suk: »Der har vi
ham endelig.«
Og Fyret lukkede sit store, gloende Øje op, da vi passerede det,
og blinkede, som om det vilde sige:
»Far videre i Fred og Lykke paa Rejsen, hvorhen den nu gaar.«
Da Fair Isle-Fyret igen var forsvundet agterude i Disen, var vi
naaet ud paa et Ocean, men udover at Dønningerne blev noget længere og tungere end i Vesterhavet, mærkede man egentlig ikke noget
særlig til det. Kursen blev sat lige paa Færøerne, hvor »Mester«
skulde have fyldt sine Kulkasser op, inden Turen gik videre til Island, hvor den strenge Fiskeriinspektionstjeneste laa og ventede paa
det lille, fine Skib.
Omtrent halvanden Dag efter, at Fair Isle var passeret, dukkede
der nogle blaa Skyer op forude.
»Der er Land,« var der en, der mente.
»Aah, Sludder - din Klaptorsk,« mente en anden, »Kan du
ikke se, at det bare er »Smørland«.
»Smørland« er, som sagt før, den tekniske Betegnelse for Skyer,
der dukker op langt ude i Horisonten, og som skuffende kan faa Falle
til at tro, at det er Land, der er ved at komme frem - ja, særlig
fantasirige Sjæle ser baade Klipper og Dale, og hvad Jorden ellers
er udstyret med i den Retning, og saa er det bare Skyer, der glider
bort og forsvinder som et Fata Morgana i Ørknen.
Men det var nu ikke »Smørland« denne Gang - det var rigtigt
levende Land - det var vore Ønskers foreløbige Maal, Færøerne,
der dukkede op af Havet der forude.
Det blev større og større - der kom flere og flere blaanende
Øer frem, og man kunde saa smaat begynde at »gøre« dem ud fra
hinanden. Det fik skarpere Konturer - fik Toppe og Tinder og blev

til sidst til den sydligste af de smaa Atlanterhavsbørn - til Syderø,
som den mærkværdigvis hedder.
Henimod Aften, da Solen var ved at gaa ned bag Bjergene ovre
mod Vest, ankrede vi paa Thorshavns Rhed mellem en tre-fire
smaa Hvalfangerskibe, der forsøgte at se drabelige ud, prydet som
de var med en stor Harpunkanon i Stævnen. Inde i Havnen laa en
Mængde Fiskerfartøjer og vuggede blidt i den svage Dønning, der
altid staar ind her fra det store, aabne Atlanterhav, og bag vedj det
hele laa den lille, venlige By ved Foden af Klipperne, hvis Toppe
forsvandt i de lavthængende, taagegraa Skyer.
Noget større, imponerende Indtryk gjorde denne Færøernes Hovedstad ikke paa os, selv om det ogsaa var hele fire Dage siden, vi
havde set noget til det, der hedder en By, og i saa lang Tid kan man
jo nemt glemme meget, men den saa overordentlig indbydende og
vennesæl ud, som den laa der med sine hyggelige, mangefarvede
Huse med Mos paa Taget og med sine stejle, krogede Gader omgivet af gulbrune Fjelde og lysegrønne Hjemmetun.
Vi var knap nok naaet ind paa Ankerpladsen og havde faaet
dryppet Krogen, førend et Par raske Færingerfartøjer kom ud til os
inde fra Havnen for at byde os Velkommen og for at faa den Post,
vi havde med til Øerne fra København.
Det var et flot Syn at se de to Ottemandsfarere komme strygende
ud over Søen - det var Søens Folk, der roede dem, kunde man se
med det samme, og Færingerne er da ogsaa Sømænd af Guds Naade,
om nogen er det - opflasket som de er paa Havet, fordi Landjorden ikke er rig og frugtbar nok til at give det daglige Brød til alle
sine Børn. Hvert Foraar drager en Flaade af Kuttere op fra Øerne
til Islands og Grønlands Fiskebanker til en trælsom og farlig Kamp
for Føden - en Kamp, der slaar sviende haardt tilbage paa dem,
hvis Mænd, Sønner eller Brødre bliver deroppe.
Færingerbaaden minder i hele sin Bygning meget om de gamle
Langskibe fra Vikingetiden, og den er vel ogsaa en direkte Aflægger deraf - udviklet gennem Aarhundredernes Løb til den for Færøerne bedst egnede Type. Dens Aarer er ganske· smalle - det ser
nærmest ud, som om de kom roende med Kosteskafter, som man jo
i al Almindelighed ikke anser for at være særlig anvendelige til det
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Formaal; men alligevel gaar det i en rasende Fart selv gennemj den
strideste Strømsø, hvor almindelige Fartøjer uvægerligt vilde give tabt.
Vi skulde kun blive liggende paa Rheden et Par Timers Tid,
inden vi gik videre til en lille Fjord, der hedder Kongshavn, hvor
Marinen har sit Kuldepot liggende til Brug for Inspektionsskibene,
der gennem Aarene har sejlet Farvandene heroppe tynde i Storm og
i Magsvejr for at vogte dem mod træske Lovbrydere, og nogle enkelte udvalgte fik Lov til at benytte Tiden til at foretage en lille
Gaatur i Land - det er altid rart at faa rørt Skankerne lidt, naar
man i en tre-fire Dage eller mere kun har bevæget sig langs de
slingrende Dæksplanker.
Inde ved Land, ved Kongebroen, blev Fartøjet modtaget af en
Skare stoute Færinger, der alle fra den lille, hjulbenede Purk til den
ældste Gubbe med det stride, hvide Skæg bar den nationale, færøiske
røde Hue. Det var kraftige Skikkelser at se til, og de gjorde allesammen et frit og utvunget Indtryk som Mænd, der tog Livet, som det
nu engang bød sig uden at henfalde til ørkesløse Betragtninger over,
hvordan det kunde være for andre, der maaske var født under en
tilsyneladende lykkeligere Stjerne.
Landlovsgasterne blev endvidere modtaget af en liflig Duft af
Fisk og Tang, der begge Dele syntes at have ligget lidt for længe en Duft, vi imidlertid senere hen paa Togtet blev fuldt fortrolige med,
for vi mødte den allevegne. Ligesom Syden har sin bestemte Duft af
Moskus og Hvidløg og lignende rare Ting, lugter Norden af Fisk
og Tran og Tang. Det er unægteligt ikke videre behageligt for Snuseorganerne første Gang, man bliver præsenteret for denne specielle
norrøne Duft, men man vænner sig hurtigt til den i Medfør af den
ejendommelige Tilpasningsevne, de fleste af os har faaet i Vuggegave af en eller anden gavmild Fe.
Spadsereturen gennem de stejle, stenede Gader endte ude paa
Skanseodden, hvor der i gamle Dage laa en Skanse for at værne mod
Piraters Angreb, og hvorfra der var en pragtfuld Udsigt over mod
Nolsøs bratte Fuglefjelde, hvor Tusinder og atter Tusinder af Lunder
og Tejster og andre højnordiske Fugle har opslaaet deres Paulun.
Der var saa stille og fredeligt derude paa Odden - man hørte kun
~øen, der sukkede af forsmaaet Kærlighed til Kystens haarde Sten.
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IV.
GRIND EFANGSTEN
Førend Skibet sagde Farvel til Færøerne, fik Folkene Lejlighed
til at deltage aktivt i et af de store Skuespil deroppe, nemlig en
Grindefangst.
Det var paa Dagvagten - henad Syvtiden om Morgenen, at det
skete. Alt var idel Travlhed om Bord. Pøse og Koste og Levangere
dansede rundt i Oceaner af Sæbevand og Spulevand og forsøgte
ihærdigt at faa Sporene efter Kulfyldningen til at forsvinde fra de
mange Kroge og Smuthuller, der er i et Skib, ~g som Kulstøvet nok
skal finde ind i, saa de næsten ikke er til at faa rene igen, da pludselig et Rygte, nogle faa Ord bare, der gik fra Mund til Mund, bragte
en ukendt Standsning i Arbejdet - ja, fik selveste Næstkommanderende til at glemme, at Rengøringen egentlig er det vigtigste i et
Skib. Det var aldrig sket før, og skete for øvrigt heller ikke senere
paa dette Togt.
»Grind - der er Grind i Farvandet!«
En Grind er som bekendt en Hval af forholdsvis beskeden Størrelse, der lever oppe i de nordlige Have. Den maa aabenbart være
meget selskabelig anlagt, for den optræder aldrig alene, men altid
som Medlem af en større eller mindre Flok. Saadan en Flok Grinder
spiller en meget stor Rolle for de mange smaa Bygder, der ligger
spredt rundt om paa de graagrønne Øer - vel at mærke, naar Beboerne er heldige nok til at faa fat i Flokken, for den kan skaffe
Mad til mange Munde, der maaske ellers maatte have sultet.
Der var derfor ogsaa saare naturligt stor Ophidselse inde i Land,
da Nyheden om den kærkomne Grindefloks Nærmelse spredte sig
med Lynets Hast. Man kunde tydeligt se, hvor de asede og sled derinde med at faa gjort deres Fartøjer klar til Jagten og med at komme
af Sted ud paa Fangstfeltet, hvor Flokken var blevet observeret.
Spændingen naaede ogsaa ud til Inspektionsskibet, der hurtigst
muligt gjorde klar til at stikke til Søs for at være med i Legen - det
vilde jo være en Oplevelse mere paa Turen op til det høje Nord,
og saa snart Dampen var oppe, blev Ankret hevet hjem og Kursen

129

sat ud mod Stedet, der laa en lille halv Times Rejse fra Ankerpladsen.
En Mængde smaa, lette Fartøjer, hver bemandet med fire til otte
Færinger, roede allerede rundt omkring Grinden, da Skibet naaede
derud, ivrigt beskæftiget med at jage den ind i en eller anden Vig,
hvor selve Drabet kunde finde Sted.
Prustende og stønnende svømmede den store Flok af tunge, klodsede Dyr af Sted tilsyneladende uden Maal eller Med. Sorte, vædeglinsende Hoveder stak op over Overfladen et Øjeblik for at snappe
en Mundfuld frisk Luft, hvorpaa de igen forsvandt i det blaagraa
Dyb med et Snøft for at lade andre lufttørstende Kammerater komme
til. Vor »kendte Mand«, Lodsen Christian, der ved den blotte Tanke
om en lille, lækker Grindebøf var kommet ud af sine vante, rolige
Former - der var kun to Ting, der kunde bringe ham i Affekt,
nemlig Grindedrab og Kortspil - fik at vide af en af Baadene,
at der længere ude paa Fjorden laa en større Flok, som der endnu
ikke var Fartøjer nok til at jage, og man var begyndt at blive bange
for, at den skulde stikke til Søs igen og slippe bort. Der kunde Inspektionsskibet gøre stor Nytte, saa »Bagbord helt over« med Roret og
»fuld Kraft frem«, og efter kort Tids Forløb var vi ogsaa naaet derud
og fik Øje paa Bæsterne, der boltrede sig glade og fo_rnøjede uden
at ane noget om den Sorte Skæbne, der ventede dem.
Der var kun et enkelt Fartøj paa Vagt ved dem. Det havde
sejrsstolt hejst en Klud paa en Stage for at tilkendegive, at det
alene havde Æren for Opdagelsen af denne Flok. Senere hen,. naar
Fordelingen af det nedlagte Bytte skulde finde Sted efter Regler,
der er lige saa gamle næsten som selve de Basaltklipper, Øerne er
byggede op af, vilde det ogsaa faa mere af Stegen, saa der var1 nok
at være sejrsstolt over.
Da vi naaede ind i Nærheden af Flokken, blev fire af Skibets
Fartøjer gjort klare til at sættes i Vandet. Besætningerne til dem var
stukket ud i Forvejen, saa det var kun et Øjebliks Sag at faa dem i
Orden, da Baadsmandspibemes Triller rullede over Skibet fra for
til agter, fulgt af den længselsfuldt ventede Kommando: »Fartøjsbesætningerne falder paa Fartøjerne!« Aldrig nogen Sinde har man
vist set »Mænneme« falde saa hurtigt paa Fartøjerne som denne Dag
Paa Togt.

li
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- de var lige ved at flaa hinanden for at komme hurtigst muligt
ned ad »Drengene« - nogle Knudetove, som bliver brugt til at entre
op og ned ad, for at man saa kvikt som muligt kan faa et Fartøj
klart. Det blev en lang, oven i Købet en meget lang Rotur, Basserne
kom ud paa, førend den spændende Jagt rigtigt kunde begynde.
Først forsøgte vi at drive Flokken til en lille Plads, der hedder Midvaag, og som var den nærmeste anvendelige Vig, og det gik ogsaa
straalende et godt Stykke Vej, og vi var saa glade allesammen, for
det lod jo til at gaa glat med at faa de mindre velbegavede Dyr til
godvilligt at lade sig drive til »Slagtebænken«.
Men saa nemt skulde det desværre ikke gaa - man bliver altid
skuffet i sine bedste Forhaabninger - for pludseligt forsvandt de
allesammen - det store »Borte« tog dem alle som een, og væk var
de, og mens vi sad og spejdede ivrigt efter deres sorte Rygfinner og
lyttede ihærdigt, om vi ikke snart kunde høre deres allerede kendte
Prusten og Snøften, svømmede de nok saa frejdigt et Par Kvartmil
i den forkerte Retning.
Det var absolut et ualmindeligt »dirty trick« - de havde nok
faaet Færten af, at der var Ugler i deres lille, ellers saa fredelige Mose,
men vi maatte jo efter dem, og trods et Par fortørnede Midvaageres
Protester blev det besluttet at ændre Slagplanen og søge at faa drevet
Flygtningene ind til en pæn, lille Bygd, der hedder Kvivig, som bl.a.
havde den Fordel, at den først opdagede Flok var blevet lokket derhen - saa kunde man slaa to Fluer med eet Smæk - det er meget
sjældent, man er saa heldig.
Det blev en stram Rotur - heldigvis havde vi en svag Strøm
med, og for Resten fik Spændingen ved hele Historien Kræfterne til
at vokse til næsten overnaturlige Dimensioner. Vi roede og roede
og lavede en mægtig Larm, naar Flokken plaskede rundt i Overfladen, for at faa Dyrene til at svømme i den Retning, vi ønskede,
og Iaa stille, tyste og tavse, som Katte foran Rottehullerne, naar de
tog sig en Dykketur ned i Havets uudgrundelige Dybder.
Det tog hele Formiddagen at faa drevet dem ind til Kvivig.
Det var nogle nervepirrende Timer, for man maatte passe meget
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paa ikke at komme til at fornærme Dyrene, saa de tog deres gode
Tøj og gik deres Vej for godt. Hele Atlanterhavet laa dem aabent,
og der kunde de antagelig nok have fundet sig et sikkert Skjulested
- der er Plads nok i hvert Fald.
I Løbet af Eftermiddagen blev de to efterhaanden lykkeligt forenede Flokke drevet videre ind til V estmanhavn - ind i en lille
Vig, som omhyggeligt blev spærret med to solide Net, for at Byttet,
det havde kostet saa megen Møje at faa samlet sammen, ikke i Nattens Mulm og Mørke skulde falde paa at gøre sig usynligt. Der kan
jo ske saa meget saadan en Nat, hvis man ikke passer nøje paa.
Solen gik i Seng bag de nøgne basaltbrune Klipper ovre mod
Vest. Himlen flammede en kort Tid op i de skønneste, rødgyldne
Farver, der blegnede lidt efter lidt, og umærkeligt gled hele Naturen
over i Natten. Inde fra Nettene hørtes Grindernes Prusten og Stønnen - ubekymret om den næste Dags Rædsler legede de videre som
tidligere i deres Grindetilværelse i en lykkelig Tillid til, at alting
altid vilde være det samme. Inde paa Land derimod var der Fest
og glade Dage. Jægerne holdt Gilde inden Slaget, som deres Forfædre har gjort det gennem umindelige Tider. Ude om Bord i Inspektionsskibet kunde man tydeligt høre dem synge og danse derinde
- Færingerdansen, Kædedansen efter de gamle Folkeviser, gungrede gennem Natten. Grindevisen var den mest populære Sang
den Nat.
»Raske Drenge Grinder dræbe - det er vor Lyst.« Visen har
mindst syv og tredive Vers, saa der er noget at komme igennem.
Men kraftigere end alt andet buldrede et lille Vandfald inde i
Vigens Bund. Det sang paa sin Vej mod Havet Elvenes evige
Sang.
Klokken ni næste Morgen var hele Fangerstyrken blevet mobiliseret efter Nattens herlige Fest, og Drabet kunde tage sin Begyndelse. Talrige Baade omringede Grinderne, og langsomt og forsigtigt blev de forvildede Dyr drevet hen imod et indre Net, der·
kunde trækkes sammen inde paa Kysten. F alkene i Land var just
i Færd med at lukke Nettet omkring hele Flokken, og alt syntes
at klappe fuldstændigt, da den brændende Jagtiver løb af med nogle
9•
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af de gæve Jægere ude i Fartøjerne, saa de begyndte Offensiven for
tidligt, før Nettet helt havde lukket sig om Byttet. De hujede og
skreg af utæmmelig Kampglæde med det saare bedrøvelige Resultat,
at Dyrene blev skræmt og jog tilbage mod det aabne Havs frelsende
Dybder, hvor de var kommet fra, trodsende den Regn af Knive,
Sten og alle mulige andre Kastevaaben, der blev hevet imod dem
for at genne dem ind i Nettet igen. Nogle af de udbrydende Hvaler
blev fanget af Nettets stærke Masker, og skønt de bed og sled for at
slippe fri, blev de dog hurtigt et let Bytte for de øvede Jægere.
Snart efter var Fangsten i fuld Gang overalt i Vigen, hvis Vand
efterhaanden antog en bleg, gyldenrød Farve. Det var forbløffende
at se den Færdighed, hvormed Færingerne forstod at manøvrere
deres lette Fartøjer i det kaotiske Virvar af Baade og glinsende Hvalkroppe, der nu opfyldte den smalle Vig, hvor Fangsten foregik. Hist
og her piskede en haardtsaaret Hval Vandet til Skum i afmægtigt
Raseri - snart var den over og snart under Overfladen, indtil en
barmhjertig Kniv fik flænset Halsen over paa den, hvorpaa et Par
Baade slæbte Kroppen ind til Bredden, hvor andre Mænd stod
klar til at tage imod den. Pludseligt jog en Baad af Sted i vild Flugt.
Den havde lige faaet harpuneret en Hval, som i sin sviende Smerte
med Spydet dinglende i Ryggen jog ind i Virvaret af Hvaler og
Fartøjer - det var nogle spændende Sekunder, for var en anden
Baad uforvarende kommet for Boven af den, vilde den uden Tvivl
være blevet splintret i tusinde Stykker, og dens Besætning vilde aldrig
mere have set Solen staa op over V estmanhavns stejle Klipper, men
som ved et al Fantasi trodsende Mirakel skete der ikke noget, og
Drabet gik videre, indtil alle Grinderne var kommet af med Livet.
Men da var Inspektionsskibet allerede paa Vej videre nordpaa
mod Islands kolde Kyster. Om Bord var der stort Gilde paa en fed
og lækker Grind, som næsten smagte udmærket.
Bøf er dog bedre!
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V.
ISLAND
Det var typisk Færingervejr, da vi sagde Farvel til de smaa Atlanterhavsøer og satte Kursen op mod Islands Syd.kyst. Det regnede
og det blæste - som Baadsmanden om Bord sagde - »saa syv Kællinger ikke kunde holde en Syl op i Vindøjet« - det stod med hylende Glaver, der kom jagende ned mellem Fjeldene og hvirvlede
Vandet op som fygende Skum. Det var, som om Vinden kom farende
med et Smæld ud af en stor Sæk, og Taageme drev som graahvide
Vatdyner ned over Fjeldsiderne.
Alting var efterhaanden blevet vaadt og koldt og graat, saa det
var ligefrem helt forfriskende at komme bort fra al denne vemodige
Melankoli og ud paa det store V and igen, hvor der var lidt Bevægelse i det hele.
Det sure Vejr beholdt vi det Par Dage, det tog at komme op til
Sagaøen, og alle om Bord ønskede blot at komme bort til en lille
palmeskygget Oase midt inde i Sahara med Tusinder af Sømil til
nærmeste bølgebruste Strandbred; men saa en Dag fik vi pludselig
Landkending igen. Svagt, ganske svagt - ligesom lidt udvisket traadte Islands Klippekyst frem gennem Regndisen som noget ubestemmelig sort noget, der efterhaanden fik Konturer og blev til
Fjelde og Dale - blev til Land, og som en Løbeild fløj det over
hele Skibet:
»Kom saa, Kammerater - lad det gaa lidt tjikkelikt - op at
se paa Land - der er Masser af det ude om Styrbord!«
At se paa Land er noget af det bedste i det raske Sømandsliv noget, man drømmer skønne Drømme om paa de lange endeløse
Vagter, men paa denne Dag var Begejstringen over det, der var at
se paa, kølig og klam som selve Dagen.
»Det ser ikke saadan egentlig hyggeligt ud derinde,« var det første Udbrud, jeg hørte fra en af Mænnerne, der stod sammen med et
Par andre Svende oppe paa Overbygningen og stirrede ind over
Landet.
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»Det var ogsaa noget at invitere os op at se paa,« brummede en
af de andre lidt irriteret. »Det bliver til Kongestøvler og Olietøj, naar
den staar paa Landlov for Fremtiden,« føjede han lidt mistrøstigt til.
Særlig opmuntrende var vort første Møde med Island altsaa
ikke. Saa husker jeg saa mange andre Gang, hvor jeg har været
med til at gøre Land paa fremmede, solskinsfestlige Kyster, og hvor
hele Besætningen mødte frem og kvidrede af Glæde over Synet.
Jeg kan især saa tydeligt huske to smaa fjorten-femten Aars
Lærlinge, der ved Indsejlingen til Le Havre stod sammen henne paa
gamle » Ingolf«s Agterdæk og for første Gang saa »det fremmede
Land« komme ind i deres Liv som en Realitet og ikke blot som
noget, man lærte om i en kedelig Geografitime.
De stod tavse og betagne i nogen Tid og bare saa - saa skubbede den ene af dem til den anden og sagde - der var en næsten
jublende Klang i hans lyse Drengestemme:
»Naj - se Edvard - der holder en Sporvogn derinde!«
Ouverturen til vort Gæstespil paa Island virkede som sagt lidt
nedslaaende paa os allesammen, men man skal jo tage mod Livet,
som det gives og bydes en, og efterhaanden som vi dampede vesterover, veg den første Forstemthed, og Humøret rettede sig lidt efter
lidt, og der var almindelig Glæde og Tilfredshed, da vi kunde dryppe
Krogen ved Vestmannøerne for at aflevere Posten, vi havde med
hjemmefra.
Vestmannøeme bestaar af nogle stejle Klipper, der er blevet anbragt ude i Havet lige Syd for Island. De kom til Verden under et
eller andet vulkansk Udbrud for Aartusinder siden og tager sig højst
dekorative ud med deres basaltbrune Fjeldsider, der foroven er kronet af græsgrønne Tun, hvor store Faareflokke springer rundt og
nyder Tilværelsen.
Ved V estmannøeme blev vi for første Gang præsenteret for et
virkeligt Fuglefjeld, hvor Tusinder og atter Tusinder af Svartfugle,
Søpapegøjer, Suler og Tejster holdt til. Det var i en stadig, urolig
Bevægelse - Fugle kom flyvende udefra med rare Sager til Familiens Underhold, og Fugle fløj bort derfra paa Fourageringstogter
over Havet. Man kom uvilkaarligt til at mindes Tjenerne i en eller
anden københavnsk Storrestaurant, naar man betragtede disse Hær-
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skarer af hvidbrystede Kavalerer, der befolkede alle Afsatser paa det
vægbratte Fjeldfald. De spadserede lidt frem og tilbage - faldt saa
i Snak med en anden - vendte sig fra ham et Øjeblik og sagde
ud i Verdensrummet:
»Det er ikke mig, Hr. - nu skal jeg kalde paa min Kollega,« for derpaa at fortsætte Konversationen med den tilfældigt tilstedeværende V en.
Lige førend vi igen skulde til at lette for at gaa videre, prøvede
»Mester« Sirenen, hvad der havde en ubeskrivelig Virkning paa
Fuglekolonien - det hujende Hyl, hvis Ekko rendte rungende rundt
omkring hele Øen, affolkede Fjeldet i Løbet af Nul Komma fem der stod som en fjedret Sky uq fra det, og saa var der ikke andet
tilbage end Beboernes hvide Efterladenskaber.
Da vi gik fra Øerne, var vi blevet forvandlede fra muntre Turister til alvorlige Ordenshaandhævere. Inspektionen paa det islandske
Søterritorium var begyndt.
I gode, gamle Dage, hvor alting efter Sigende skal have været
saa meget bedre end nutildags, var det nemmere at holde Inspektion
heroppe. Det var, førend man havde opfundet det Begreb, der hedder Damptrawlere, og de fremmede Fiskere, man skulde holde Øje
med, drev udelukkende Langlinefiskeri fra smaa Skonnerter. Det
var et haardt og slidsomt Job - fra tidlig Morgen til sen Aften
maatte Folkene staa med en tynd, smækker Line, der skar og sved
i Haanden, og hive den ene store, sprællende Fisk op efter den anden fra gennemgaaende en hundrede Meters Dybde, · og saa til en
Afveksling en Gang imellem ligge underdrejet for en rygende Storm
med Sne og Regn og Rusk lige ud for en Kyst, der ikke havde Spor
af Tilflugtssteder - der ikke havde andet at byde paa i hele sin
Udstrækning end en sikker Død paa Klipperne, hvis man drev paa
Land; men for Inspektionsskibene gik Tjenesten lettere end nu,
hvor man skal »være paa Tæerne« næsten uafbrudt, fordi Fiskeri
med Trawl er saa ødelæggende for Fiskebestanden og især for Fiskeyngelen. Der findes ikke Fisk i lange, lange Tider, hvor Trawlens
Skovle har skrabet, - alt bliver raseret. De Kroge og Garn, som
skaffer Livets Ophold til Kysternes fattige, nøjsomme Fiskerhytter,
bliver ødelagt, sønderrevet og forsvinder.
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Derfor er der ogsaa Blod mellem de graadige Uhyrer og Fiskerne
inde fra Land, der omhyggeligt meddeler Inspektionsskibene Navne
og Numre paa de Trawlere, der bliver observeret arbejdende indenfor den kriminelle Tremilegrænse, hvor alt Trawlfiskeri er forbudt.
Paa den sorte Liste med »Forbryderen«, og saa er der i en god Mening til ham, naar han bliver antruffet engang.
Et skarpt Skud for Boven - det er en Kendsgerning, at Trawlerskippere aldrig kan høre et løst Skud, selv om det buldrer nok saa
drabeligt - først naar Projektilet vander som et Springvand lige
foran Næsen paa ham, bliver han klar over, at der er nogen, der vil
tale med ham, og standser Skuden - en Løjtnant og to revolverbevæbnede Krigere om Bord og saa:
»Good bye, Captain« - af Sted til Sysselmanden. Det er dyrt
at komme paa den gale Side af Stregen - Delinkventerne faar først
en svimlende høj Bøde, og saa bliver for en Fuldstændigbeds Skyld
den dyrebare, møjsommeligt sammenskrabede Last og alle Redskaberne ogsaa konfiskerede.
Det friskede rigtig godt op fra Sydost, det sneede og haglede, da
vi lettede for at gaa videre til Reykjavik, Islands Hovedstad, og vi
tænkte med et Suk paa, at mens vi laa og sejlede rundt her i den
kolde Vinter, holdt Sommeren sit Indtog derhjemme i det gamle
Danmark.
Jeg gik helt hen agter og saa paa Søerne, der kom løbende efter
os. De hævede sig fra Bølgedalens blaagraa Dyb til Tappens gulgrønne Gennemsigtighed og blev saa brudt til kridhvidt Skum, der
perlede og sydede omkring os, mens vi lænsede videre langs Islands
Sydkyst, der er sort og bar og barsk. Et Sted derinde bølgede de
hvide Dampe fra Krisuviks Svovlkilder op mod den blege Himmel
- som Røgen fra Abels Offerbaal, længere borte endnu saa man
Jøklens hvide Masser, og mit letpaavirkelige Sind blev stemt af det
storslaaede Sceneri og dansede af Sted i følgende Rytmer:
Vi lænser for Sydosten
til Reykjanæs fra Heimaey.
Atlanterhavet bølger
i sin kaade Foraarsleg.
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Om Styrbord blaaner Fjeldene
med Sne paa hver en Top,
der hæver sig mod Evighedens
blege Himmel op.
Vi lænser for Sydosten,
hu, hej, saa friskt et Vejr,
se Braadet, hvor det bryder
mod Islands Sten og Skær.
Det durer og det dundrer,
Aartusinders Jættedyst,
alle Tiders Strid og Kæmpen
mellem Hav og Klippekyst.
Vi lænser for Sydosten,
Søen brækker bag vor Hæk det syder og det skummer
langs det duvende Dæk,
men pyt, vi kender Turen, vi er vant at være Gæst,
naar Atlanterhavet fester
i en Rus af Regn og Blæst.

VI.
DEN FØRSTE TORSK
Der var en glimrende Anledning til Afholdelse af store Festligheder i hele Skibet den Dag, vi traadte ind i Fiskenes Tegn og fik
en kærkommen Afveksling i den daglige Menu's efterhaanden velkendte Sammensætning. Dens staaende Retter var altid det samme,
bare paa en anden Maner - den ene Dag var der puttet lidt flere
Kartofler i »Cementen« - Lobescowes hedder den Ret for Resten
paa Land - den næste Dag lidt færre - det rettede sig mest efter,
hvordan Kokkens Humør var, og det var ikke altid lige godt, hvad
der ikke var noget at sige til - hvem af os lider ikke af og til af en

Omgang »spleen«? - og som Følge deraf var Lobescowsen det
heller ikke.
Det var altsaa en Mærkedag, da vi fiskede den første Torsk paa
Togtet. Aa, Herregud - ikke andet, vil De maaske sige og sende en
Tanke ned til Gammel Strands Overflødigheder af denne delikate Vare,
men hvad, naar man kan feste for den første Sneppe, der bliver skudt
i Danmarks Skove, kan man vel lige saa godt gøre det for den første
Kabliau, der bliver hevet indenbords paa et Islandstogt, og forøvrigt
havde vi i al Almindelighed ikke saa meget at lave Fest for, og heller
ikke saa overdaadig megen Tid til det, saa Lejligheden blev naturligvis grebet med Begærlighed - baade for og agter.
Senere hen paa Togtet, da Fiskeretterne blev daglige Omgangsfæller, og Messeforstanderens Fantasi i Retning af at variere dem
slog Klik og nægtede videre Tjeneste, kølnedes Kærlight'den til dem
betydeligt, men det er straks en anden Historie, og det kommer ikke
den foreliggende Begivenhed ved.
Det skete altsammen i noget, der hedder Myrdalsviken paa Islands barske, blæsende Sydkyst. Vi var kommet dertil østfra - fra
Ingolfshøfdi og Medallandsbugten, hvor vi havde faaet rapporteret,
at der skulde være Trawlere paa gale Veje, men de var naturligvis
forsvundet, som Hyren midt i Maaneden, da vi kom luskende dt:rned - saadan gaar det altid.
Kyststrækningen hernede er vel nok noget af det tristeste af alt
trist paa vores gamle, hæderkronede Planet. Lavt og sandet, graat og
sort ligger Landet hen - fuldstændig livløst, saa man faar en frysende Fornemmelse af Død og Undergang ved at se ind over det
milevide, haabløse Øde. Det er, som om et stivnet Stykke af Underverdenen er blevet stillet frem til Skræk og Advarsel for svage Sjæle
- jeg lovede mig selv at blive et nyt og bedre Menneske, bare ved
at se derind, saa hvordan maa det ikke virke paa andre og større
Syndere? - og hvert Øjeblik ventede jeg at se Charons Skyggebaad
færge over en af de stride Elve over mod det Sted, hvor man kunde
tænke sig, at det store »Intet« var.
Her paa denne Egn var det, at Vulkanen Katla vaagnede i Aaret
1 g 1 8 og sprængte sit knugende Isdække og sendte en kogende, sydende Flod af Lava og Vand, af glødende Sten, Aske og Sand i
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mægtige Masser ud over det dengang levende, grønne Land, saa at
alt Liv blev dræbt, og hele Kystlinien rykket en halvanden Sømil ud
i Havet.
Det var halvsurt Vejr den Dag, der her er Tale om. Disen, Jøklens iskolde Aande, laa inde over det døde Land som et tungt, skiden~aat Tæppe og gjorde det endnu mere melankolsk, end det var i
Forvejen, saa vi var glade, da vi kom rundt om Hjørlefshøfdi, en stejl
og klodset Klippe, der rager op over Lavamarkerne i ensom Majestæt,
for nu blev Landet straks lidt livligere at se paa. Katlas Knokkelhaand havde ikke naaet herhen, og der var smaa, grønne Hjemmetun omkring Husene, der laa og hyggede sig nede ved Bredden.
Vi ankrede herudenfor - det var en lille Plads, der hedder Vik,
og Chefen skulde ind at tale med Fiskerne, der havde rapporteret de
Trawlere, der var forsvundet for os, og som vi jo gerne skulde se
at faa fat i.
Først hejste vi et stort og flot Signal om at sende et Fartøj ud
til os, da det som bekendt altid er forbundet med en vis Risiko for
Folk, der ikke er lokalkendte, at lande igennem Brænding paa en
Kyst, der er spækket med Sten og andre kedelige Ting.
Vi ventede og vi ventede et Par Timer mindst - forekom det os
i hvert Fald, men der skete ikke noget videre - vi kunde se Folkene
inde paa Land staa og kigge ud paa os, som om de ogsaa ventede
paa, at noget vilde vise sig, og til sidst besluttede Chefen, der havde
saa mange herlige Egenskaber, at der ikke samtidig var Plads til
megen Taalmodighed, sig til at trodse alle de mange lurende Farer
og gaa ind, og da der hos ham ikke var lang Tid mellem Tanke og
Handling - somme Tider maaske lidt vel kort Tid mellem de to
Begreber - blev et Fartøj, bemandet med fire raske Drenge, gjort
klar med det samme, og saa sejlede han af Sted.
Der faldt en stor og svær Kampesten fra vore Hjerter, da vi saa
dem rutche op ad Strandbredden i god Behold, saa var den første
og svær~te Del af Ekspeditionen forløbet heldigt. Nu var der kun
det at komme ud igen, men hvad - den Tid den Sorg.
Det var, mens vi laa herude og ventede paa, at de skulde komme
hjem igen, at Fiskeriet tog sin Begyndelse.
Allerførst skete der det, at Vejret klarede op. De kedelige, graa
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Skyer blev visket bort af Naturens store Tavlesvamp, og det blev
helt fint og klart. Mellem to mosgrønne Fjeldtoppe saa vi ind over
den store M yrdalsjøkel, der blændende hvid laa hen over et blaanende Fjeld. Den strakte sig langt, langt bort og endte med at forsvinde i Himlens matblaa Hvælving som en Bro mellem Jorden og
Uendeligheden.
Saa skete der endvidere det, at »Mester« kom op paa Dækket
og saa endnu mere energisk ud, end han plejede at gøre. Han havde
en Pilk i Haanden, da han stillede sig op ved Rælingen og gav sig
til at kigge ned i Vandet - dybt, dybt ned - der var nogle og tyve
Meter Vand paa det Sted, hvor vi havde ankret, saa der var rigeligt at kigge ned i. Han saa saa pudsig ud, at jeg rent glemte at glæde
mig over den storslaaede Udsigt - jeg stirrede bare paa ham.
Først stod han i lang Tid og undersøgte Pilken med en rørende
Omhyggelighed, for »Mester« var nemlig en Mand, der havde et
mer end vaagent Blik for alle de mange Detailler, som Livet er bygget op af - saa tændte han sig en Cigaret, kiggede endnu en Gang
kærligt paa den skinnende »Dummyfisk«, som han havde tilbragt saa
lang Tid med at faa pudset, for at den rigtig kunde tiltrække sig
Fiskenes Opmærksomhed, og saa plumpede han den endeligt ud i
»Ballen« - ud i de nogle og tyve Meter Vand, mens Snøren syngende løb ud over Gelænderet, som Næstkommanderende lige havde
faaet lakeret op.
Som han pilkede - det svuppede i V andet for hvert Tag, han
tog. Det forløb regelmæssigt i længere Tid uden større Sindsbevægelser - saa stivnede han pludseligt med Armen strakt lige i Vejret,
knækkede sammen som en Fjeder, der blev spændt, og gav sig til at
hale Snøren hjem, saa Draaberne føg fra den. Det var en stor Kammerat, der var i den anden Ende, kunde man se - den hev og sled
i det - et Øjeblik efter skinnede den hvide Bug igennem det grønlige V and, og saa blev den sejrsstolt hevet indenbords af sin Banemand. Den plaskede gevaldigt paa Dækket og vækkede det halve
Skib, der i al Fredsommelighed var ved at faa sig det, man i Sømandssproget kalder for et »Knald paa Brilleglassene«, og de kom
myldrende til allesammen - »Skæg« og »Peter Langfart«, tre sorte
Fyrbødere og et Par Stykker til. De saa først beundrende paa »Me-
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ster«, der i det Øjeblik mest af alt mindede om en grønlandsk Storfanger, der er vendt hjem til Bopladsen med et overdaadigt Bytte,
og som af den Grund føler sig som Verdens naturlige Midtpunkt, og
saa saa de paa Torsken, der laa og gabede noget saa frygteligt paa
Dækket.
Og Lægen kom til Stede - dog ikke i Embeds Medfør - med
en Pilk og en skarptslebet Økse, for han havde hørt, at Havkattene
skulde være saa grumme at have med at gøre, saa det var bedst at
forberede sig paa alle Eventualiteter, og saa begyndte han at pilke
med, og »Gnisten« og mange andre pilkede med, saa at Dækket til sidst
vrimlede med Torsk og Havkatte og andre af Søens sære Beboere.
Der var en vældig Arbejdsiver over hele Skibet - kun Kokken
og hans hvidhuede Svende var rasende, saa der næsten røg Gnister
fra dem.
»Vi er sgu ikke blevet hyret om Bord i en beskidt Fiskerkvase,«
sagde de og smækkede Kogebøgerne i med et Brag, for derpaa at gaa
arrigt i Gang med at flaa Bæsterne, saa at de standsmæssigt kunde
følge deres naturlige Bestemmelse og blive til Menneskeføde.
Sikken et Svineri der blev - over det hele. Pludselig gav »Mester« sig til at rykke krampagtigt i Snøren - først med den venstre
Haand og saa med den højre og saa med dem begge to paa een Gang.
Jeg nærmede mig interesseret, for det forekom mig at være en ganske
ny Maade at pilke paa.
»Er der Bid igen, »Mester«?«
»Bid,« svarede han med Graad i Stemmen. »Ja, det er der, og
det er oven i Købet et meget alvorligt Bid, for Pilken har faaet fat
i Bunden.«
Kort efter kom Chefen om Bord igen og deltog i Festmiddagen,
·der den Aften stod paa Torsk i Mayonnaise og delikate Havkattebøffer.
Det var en dejlig Dag, vi havde der i Myrdalsviken, og det hele
endte med, at vi i den skumle, buldrende sorte Midnatstime slukkede
alt, hvad der fandtes af Lys om Bord i Skibet, lettede og stak til Søs
for at overraske de træske Trawlere, der antagelig vilde benytte Nattens Mulm og Mørke til et dristigt Fremstød inden for Territorialgrænsen.

VII.
TRA WLERJAGT
Farvandene omkring Island er et af Jordens store Fiskeriger et sandt Paradis for Storfisken, hvor hele Folkeslag af Kabliauer,
Hellefisk og smækfede Kæmpesild lever, yngler og dør. De vidtstrakte
Fangstpladser leverer aarligt Tusinder og atter Tusinder af Tons Fisk
til alle Europas Torve og Haller. En Fjerdedel af Jordens samlede
Forbrug af Klipfisk stammer heroppe fra. Mægtige Trawlerflaader
stævner. fra Englands og Fastlandets Kyster og Havne op mod Jøkeløen i Nordhavet - op til Uger af Arbejde, knugende haardt og
forbandet beskidt Arbejde - for at vende hjem til Dage i Fest, hvis
de da ikke er blevet heroppe - forsvundet i en forrygende Nat. Hist
og her langs de nøgne Kyster ser man rustne, forrevne Spanter af
et søndret Vrag rage op over Søernes Braad som et Mindesmærke
over dem, som Havet har taget til Gengæld for alt, hvad det giver.
Men nye Skarer af Trawlere og Fiskere kommer stadig op for at
deltage i den sejge Kamp om alle Havets lokkende Rigdomme.
Det er mest tyske, engelske, franske og saa naturligvis islandske
Trawlere, der sejler Vandet tyndt heroppe paa Jagten efter Søens
skællede Skatte, men er de end saa vidt forskellige i Nationalitet og
meget andet - Maalet er dog fælles for dem allesammen: fuld Last
i Rekordtid. Det giver Bonus, for Rederne derhjemme i de strenge
Kontorer betaler hurtigt Arbejde med høje Lønninger - og langsomt Arbejde med et Spark ud i en ødelæggende Lediggang, og. da
Maalet jo som oftest helliger Midlet, tager Trawlerskipperne Tjansen, hvor den byder sig - er det end paa Trods af Lov og Ret og
Alverdens Fiskerikonventioner, selv om det ogsaa hører til de meget
store Sjældenheder, at de ligefrem bortfører de islandske Sysselmænd,
der er kommet om Bord til dem i deres lovlige Ærinde for at arrestert
dem for Overtrædelse af Landets strenge Love, men det er dog sket,
og de værdige Rettens Haandhævere fik sig derigennem en ufrivilig
Tur ud i den vide, vide Verlen.
Fristelsen, den store, altbesejrende Fristelse, ligger deri, at man
inde paa Kysternes lavere Vand kan faa den røde Lygte ud paa
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omtrent den halve Tid af den, man ellers maa bruge ude paa de
store Dybder, saa at man hurtigt kan komme tilbage til alle de
mange, rare Ting, der venter i det fjerne Hjemland - og et Pokkers Uheld skulde det dog være, om det arge Inspektionsskib, der
lige er blevet rapporteret vel paa Vej til Østlandet - den »Traadløse« kan jo bruges til mange Ting, bl. a. ogsaa til at fortælle Slægt
og Venner, om der er Fred og Ro og ingen Fare paa Territoriet i
Øjeblikket. allerede skulde have fortrudt den lille Udflugt og være
vendt tilbage til Nordvestkystens lange, fiskerige Fjorde, hvor Arbejdet gaar saa hurtigt og giver saa dejligt et Udbytte, naar man
bare ikke bliver forstyrret.
Saadan omtrent maa de Trawlere vist have ræsonneret, som vi
fik fat i en blæsende Eftermiddag udfor Arnarfjord, da vi kom listende op langs Nordvestlandets stejle Kyster. Inde i en lille Bugt,
der laa i Læ af Bjerget, der blaanede i det Fjerne, kunde man se en
tre-fire, sorte Røgsøjler, der røbede, at der var Trawlere i Virksomhed.
Nu blev der Røre i hele Skibet, for der var Bid - der var endda
stort Bid deroppe, og et Øjeblik efter, at vi havde observeret de
forrædderiske Røgsøjler, skingrede Baadsmandspiberne sammen med
Ordren:
»Paa Post efter Trawlerrullen« overalt fra Bak til Hæk og satte
Krigerne i et vældigt Sving. Fartøjsbesætninger og »Prisemandskab«
blev gjort klar - Navigationsofficeren tog Pladser for at skaffe
bombesikre Beviser til de efterfølgende Forhør for, at Trawlerne derude virkelig var inden for Tremilegrænsen, og »Mester« fik sat Omdrejningerne op til en næsten fantastisk Størrelse, saa det dirrede i
det lange, slanke Skrog. Det var, som om Skibet blev lige saa interesseret i Jagten som vor islandske Tolk. Han var saa ophidset af
Spændingen, at han hele Tiden stod og trippede og hviskede hen
for sig selv:
»Jou-jou.«
Man kan nu heller ikke nægte, at der er en Masse dejlig Sport
i saadan en Trawlerjagt, hvor det jagede Bytte har en oplagt Chance
til at bringe sig selv i Salveten - det gælder bare om at benytte den,
mens man har den.
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»Faar vi fat i dem, eller mon de naar at komme af Vejen i rette
Tid,« tænkte vi, mens alle de mange Kikkerter blev rettede mod de
smaa Prikker, der var ved at vokse op i Horisonten. Den eneste, der
ikke var helt stolt ved Situationen, som den var ved at udvikle sig,
var Artillerimesteren, der stod ude paa Bakken ved Jagtkanonen, for
han opholdt sig i et temmeligt køligt, konstant Styrtebad af Skvættet
fra Søerne, der blev skaaret i Stykker af den skarpe Stævn.
Nu havde den yderste af Trawlerne opdaget os, og for med den
onde Samvittigheds Fart ud i rum Sø - der er jo det med Samvittigheden, at den som Regel først springer ud til sin fulde Blomstring,
naar man er kommet til den Erkendelse, at man er opdaget - han
blev mindre og mindre - først forsvandt det lave, sorte Skrog bag
Kimingens Kant, saa den gule, sodsværtede Skorsten, og tilsidst anede
man ikke engang Røgen fra ham mere. Han var naaet ud til den
gyldne Frihed med Tabet af den ene Trawl, som han havde kappet
for at slippe af Sted saa hurtigt som muligt - et Tab, der altsaa
maatte henregnes under Begrebet: stærkt nødvendige Driftsomkostninger.
De tre andre af Selskabet blev derimod »hængt op« efter alle
Kunstens Regler.
Først kom den onde Skæbne over en lille, graa Engelskmand, der
benede af saa stærkt, hans Maskine kunde trække, indtil et skarpt
Skud, der vandede lige for Næsen af ham, fik ham til at forstaa, at
Spillet var og blev tabt. Saa stoppede han endelig og fik et af vore
Vagthold om Bord, hvorpaa vi faldt over de næste Syndere.
Den ene af dem laa næsten lige oppe i Landet og saa lidende
ud - han havde Maskinhavari, paastod han, og havde ligget og
drevet rundt et Par Døgn uden at være i Stand til at bevæge Skruen,
men da nogle af vore Maskinister kom derover for at undersøge
»Skaden« noget nøjere, kunde »Rokken« løbe rundt lige med det
samme.
Det var et meget besynderligt Tilfælde; men hvad - alle Kneb
gælder jo, naar man er fælt i Knibe, og Trawlerskippere er overordentlig opfindsomme i Retning af at finde paa Kneb for at redde
sig ud af Fedtefadet. De er gerne klar til at sælge deres Førstefødselsret bare for at bjærge Lasten og for at afvende Rederens Vrede fra
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deres syndige Hoveder, og tit og mange Gange er det kun ved et
eller andet ubegribeligt Tillælde, at man faar dem overbevist, saa
de tilstaar.
Saadan husker jeg en Nat, saa lun og lys og dejlig som den danske Skærsommernat, hvor vi langt inde i Bunden af en Bugt overhalede en Trawler, som hver eneste Mand om Bord hos os havde
set ligge og vimse rundt, som om han var svært i Gang med at fiske,
og saa var der ikke en levende Sjæl at se, da Løjtnanten kom om
Bord for at f aa visiteret. Hele Butikken - lige fra Skipperen og ned
til den mindste Skibsdreng - laa og sov de allermest Retfærdiges
trygge Søvn; men omsider lykkedes det da at faa purret »den Gamle«, som kom ud af Lukafet for at se, hvem det var, der spøgede
rundt paa hans Skib. Hani strakte sig, gabede og gned Øjnene, der
var saa tunge af al den megen Søvn.
»Morning, Sir« - og saa fulgte en dyb og smertelig Forargelse
over Mistanken for at have fisket paa forbudne Steder.
»Me - never, Sir. Vi gik til Ankers herinde i Læ for en tre-fire
Timer siden, som De ser - hele Sværmen,« og saa pegede han med
en elegant Haandbevægelse over sit slumrende Kongerige, hvor alt
laa pænt og »shipshape« skudt op og klaret af Vejen. Der var ganske vist vaadt endnu paa Dækket, men det kunde i Grunden godt
stamme fra en mindre Regnbyge, der var drevet hen over Fjorden
for kort Tid siden, saa alt var tilsyneladende i en beundringsværdig
Orden.
Ganske tilfældigt lagde Løjtnanten den ene Haand paa Spillet,
der bruges til at hive Trawlen ind med igen. »Av,« sagde han og
fik den hurtigt til sig. Spillet var nemlig brændende varmt og .maatte
sikkert have været benyttet for ikke meget mere end en tyve Minutter siden. Skipperen trak lidt vemodigt paa Skulderen ad dette triste
Fænomen, men da samtidig en Kæmpekabliau gav sig til at baske
noget saa forfærdeligt benne i en Krog, hvor den var blevet overset,
da de klarede Skibet op i en Hast, som for at bevise, at den i det
mindste ikke havde været oven Vande i mere end et ganske lille
Kvarter - ja, saa var Manden og hans Torneroseslot leveret.
» Well - I've lost the game - Sir.«
En anden Dag, med fygende, bidende Snestorm - det var et
Paa Togt.

Par Dage efter vort berømmelige Ophold i Myrdalsviken, hvor vi
fangede den første Torsk, kom vi igen langs det døde Land efter
forgæves at have ledt efter de forsvundne Trawlere. Snetykningen
skjulte næsten hele Verden for os - Landet derinde anede vi bare
som noget ubestemmeligt sort noget i alt det graa, indtil der pludseligt blev revet en Flænge i Snesløret, og vi saa da, under Portlandsklippens karakteristiske Profil, en Trawler, der fiskede nok saa frejdigt lige ved Land, som om der ikke var noget, der hed Tremilegrænsen.
For at lulle ham fast ind i Troen paa, at han aldeles ikke var
blevet opdaget af os, fortsatte vi roligt paa samme, støtte Kurs et
Stykke Tid, indtil der var en til Vished grænsende Sandsynlighed for,
at vi maatte være lige ud for det Sted, hvor han laa og kørte omkring
sit Fiskemærke. Saa drejede vi haardt Styrbord over, og haps! - et
Øjeblik efter sad han ogsaa nok saa nydeligt i Saksen - grebet, om
man saa maa sige, paa den f erskeste af alle ferske Gerninger med Trawlen og hele Pibetøjet udenbords.
Og saa er der Synderne fra de sorte Lister. Dem naar Retfærdighedens tunge, tugtende Haand altid engang før eller senere, som
den ogsaa ramte ham, Hullskipperen fra H. 109, »Normann«, der
figurerede et Utal af Gange paa »Forbryderlisten«.
Hans Skæbnetime slog en blikstille, stjernetindrende Septembernat paa Slutningen af Togtet, da vi kom kravlende rundt Kap Nord
efter at have været paa et lille Besøg i Øfjord. I den skinnende
Maanestribe saa vi tydeligt de skarpttegnede Silhouetter af to mistænkelige Skibe, der arbejdede langt inde under Land. Hvert et Lys
- hver Lanterne om Bord hos os blev slukket, for at vi ikke skulde
blive røbet i Utide, og som en stor sort Skygge gled vi indover igennem det stille Vand og faldt som en Tyv om Natten over den nærmeste af Misdæderne.
Det viste sig desværre, at vi havde spildt noget af den kostbare
Tid paa en særdeles agtværdig Linefisker, der laa og fiskede med
den kolde og klare Lov paa sin Side - til Glæde for det andet af
Skibene, der blev advaret af vor Projektør og lod Trawlen gaa og
stak til Søs, alt hvad Remmer og Tøj kunde holde, indtil Kanonens
kraftige og indtrængende Opfordring: »Stop straks« fik ham til at
standse og afvente det uafvendelige, der nu vilde ske.
·
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Langsomt søgende gled Lyskasterens lange, fosforhvide Pegefinger over paa ham - med store, hvide Bogstaver stod der skrevet
paa det sorte Skrog, der skinnede som Lak i det skærende Lys:
»H. 109. - Normann.«
Nemesis til Ære.

VIII.
MED KONGEN PAA GRØNLAND
Mens vi laa og sejlede V andet tyndt langs Island stormsuste
Kyster paa de ikke altid lige spændende Inspektionsture, stod Kong
Christian ud paa sin første store Nordhavsrejse, der bragte ham længere mod Nord, end nogen anden regerende Monark nogen Sinde
havde været - en Rejse, vort lille Inspektionsskib kom til at deltage
i, og som førte os over til Grønland, langs hvis Kyster danske Orlogsmænd, Sommer efter Sommer, Aar igennem har hævdet dansk
Højhedsret mod uønskede »Gæster«, og over hvis Klipper danske
Marineluftfartøjer har fløjet Tusinder og atter Tusinder af Kilometer for at kortlægge Land og Strand.
Det var den 17. Juni 1921, Kongeflaget gik til Tops om Bord paa
Krydseren »Valkyrien« paa Københavns Red, saluteret af 27 drønende Skud fra Batteriet Sixtus inde p~a Halmen som Byens sidste
Hilsen til den danske Søkonge, der drog ud paa sin lange Nordhavsfærd.
Det blæste frisk af Vest, da »Valkyrien«, ekskorteret af Krydseren »Hejmdal«, stod Kroneløbet ud, hilst med jublende Begejstring
af Langelinies tusindtallige Menneskemængder, der var mødt op for
at byde Kongen Farvel.
Christian den Tiende var ikke den første danske Konge, der drog
op for at gæste Nordhavet - baade Christian den Niende og Frederik den Ottende havde besøgt Færøerne og Island, men længst
nordpaa i Isens Ødemarker havde Christian den Fjerde dog været
paa sin berømte Færd, der begyndte hin 17. April 1599, da den
unge Konge gik om Bord i sit gode Skib »Victor« for som GeneralCaptain Christiern Frederiksen at inspicere sine nordligste Lande og
10*

Strande, og som førte Kongen rundt Nordkap og helt over til Kolahalvøens ukendte Egne, hvor Sørøvere og andet Skarnsfolk huserede
mod Kongens tro Undersaatter.
Den fejende, vestlige Kuling fulgte »Valkyrien« og dens trofaste
Ledsager »Hejmdal« op gennem Kattegat og Skagerrak, men efterhaanden blev Vejrguderne formildede, og da Færøerne nogle Dage
senere dukkede op over den vestlige Horisont en tidlig Morgenstund,
var det det fineste, blideste Sommervejr - altsaa rigtigt det, man
forstaar ved Kongevejr.
Allerede nogle Dage tidligere havde vi forladt Islands Kyster og
var staaet ned til Færøerne for at indgaa i Kongeekskorten, og en
solrig Eftermiddag stod de tre danske Orlogsmænd ført af »Valkyrien« ind til den festlige Modtagelse i Trangisvaag, der laa flagsmykket og ventede paa sin Herre. Det var et betagende, farverigt
Syn, der mødte Kongen og hans Følge: den blaa Himmel, det gulbrune Fjeld, de smaa lysegrønne Hjemmetun omkring Gaardene
derinde og alle de mange rødhvide Flag, der blafrede over de farvestraalende Huse.
Hele Havnepladsen var som en myldrende Myretue - alle Mand
fra Byen og fra Bygderne rundt omkring var stævnet sammen i deres
maleriske Folkedragter for at deltage i den store Dag, og den hjertevarme Modtagelse, der blev Kongen til Del, da han her for første
Gang satte Foden paa færøisk Jord, viste tydeligt, med hvor stærke
Baand de smaa Atlanterhavsøer føler sig knyttet til Moderlandet mod
Syd.
Trangisvaag, Thorshavn, Klaksvig - overalt den samme umiddelbare Begejstring - den samme Glæde over det høje Besøg, og det
var nogle skønne, minderige Dage for alle, der deltog i Besøget, indtil
Kursen igen blev sat ud over Havet mod Island.
En skønne Morgen dukkede hvide Jøkeltoppe op over Kimingen,
og som et Tegn paa, at Kong Christian nu var kommet ind i sit
andet Kongerige, blev det blaa, islandske Kongeflag med den kronede Falk hejst paa »Valkyrien«s Top ved Siden af det danske. Allerede i I g 18 var Island som bekendt blevet et selvstændigt Kongerige, forbundet med Danmark gennem en Union, personificeret i den
fælles Konge, og under det danske Inspektionsskib »Islands Falk«s
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Salut var Dannebrog blevet strøget over Regeringsbygningen i Reykjavik og det frie Islands Flag hejst i Stedet for.
Flag - Flag og atter Flag - blaahvide under et graanende Skydække - saadan hilste Reykjavik, Øens opblomstrende Hovedstad,
sin Konge velkommen ved Ankomsten. Ti Dage varede det kongelige Ophold paa Sagaøen - ti uforglemmelige Dage med en lang
Ridetur over Tingvallas berømte Slette til Geysir, der dog ikke viste
sig fra sin venligste Side. Trods mange Kilo grøn Sæbe var den berømte, varme Kilde ganske utilbøjelig til at ville springe til Ære for
sin kongelige Gæst.
Da de ti Dage var forsvundet, gik Kongen og hans Følge om
Bord i Det Forenede Dampskibsselskabs Damper »Island«, der var
bedre egnet til Sejlads i de grønlandske Farvande end »Valkyrien«,
og med vor lille, pæne »Fylla« som Eskorte stak Eskadren til Søs
ud over Danmarksstrædets tunge Dønninger rundt det stedse stormende Kap Farvel, mod Godthaab, Grønlands største Koloni.
Fem Døgn tager Rejsen dertil fra Reykjavik - det blev til fem
Døgn i næsten uafbrudt Taage for os denne Gang. Straks, da SkagiFyret var gledet ned bag Horisonten, kom Taagen drivende i store
Banker - saa klarede det lidt op, og saa blev det tykt igen - brandtykt, saa hele Verden blev visket bort fra os, og det eneste, vi hørte,
var »Island«s hæse Dampfløjte, der regelmæssigt sendte sine Hyl
ud i Taagetæppet for at fortælle, at her sejlede der et Skib. Vi svarede
omgaaende med et skingrende Sirenepift, der kunde berolige Eskadrechefen ovre paa den fine og fornemme Kongedamper og meddele
ham, at vi ikke var blevet borte i den grimmige Taage.
Det var en meget opmuntrende Tur, men man vænnede sig meget hurtigt til Hylene - selv vore fede Grise reagerede til sidst ikke
overfor dem, naar de fik deres daglige Morgenpromenade paa det
slingrende Dæk for at blive »smalstrivrede«, til Dommens Dag kom til
dem, og paa den anden Side var der den Behagelighed ved Turen,
at det næsten altid var stille, saa vi gjorde god Fart fremad mod det
fjerne Maal, lige til vi kom ned i Nærheden af Kap Farvel, hvor det
klarede helt af, men til Gengæld blæste det noget saa gammeldags op,
som det kun kan blæse rundt om Forbjerge.
Det var, da jeg skulde op til Dagvagten meget tidligt om Morge-
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nen, at jeg mærkede, at det i Mellemtiden var gaaet hen og blevet
Havvejr. Stolen i Lukafet var trimlet omkuld og dansede nu rundt
nede paa Dørken sammen med alle de mange Ting, der havde dekoreret Skrivebordet om Aftenen, da jeg var gaaet til Køjs - udenfor var der en ondskabsfuld Dør, der stod og slog ustandseligt med en
irriterende Regelmæssighed under Skibets haarde Bevægelser, og ligeover Fodenden af min Køje svingede min Kikkert som et Pendul.
Der var, kort sagt, ikke noget at tage fejl af.
»Det blæser nok,« sagde jeg til Ordonnansen, da han kom brasende ned med sine tunge Kongestøvler for at purre mig ud til Vagten.
»Ja - det er en værre Re'lighed med det Vejr, Hr. Løjtnant.
Den ene af Dørene oppe i Styrbords Gang er allerede røget, og det
bliver nok værre endnu.«
Det var ikke nogen videre festlig Optakt til en ny og uprøvet Dag,
og det var ogsaa kun med den største Overvindelse, at jeg kunde bekvemme mig selv til at tørne ud af den lune og hyggelige Køje og
krybe i Ondtvejrstøjet, men op skulde jeg jo, hvis jeg ikke vilde risikere at blive tiltalt efter en eller anden streng Paragraf i Straffeloven,
og op kom jeg da ogsaa efterhaanden.
Oliefrakken slaskede omkring Træskostøvlerne, mens jeg balance·rede henover det duvende, slingrende Dæk, hvor jeg under særlig
skrappe Overhalinger maatte klamre mig til Davider, Luftrør og
hvad der ellers fandtes af f aststaaende Genstande i min umiddelbare
Nærhed, saadan som en »øverlastet« Nattevandrer maa klamre
sig til tilfældigt tilstedeværende Lygtepæle paa Hjemturen efter en
høj og fugtig Fest, og jeg naaede lige akkurat at faa bjærget mig af
Vejen, da en himmelhøj, grønblaa Sø brød ind over den luv Lønning
med et dundrende Drøn, saa det dirrede i hele Kassen - som en
foraarskaad Elv ved Tøbrudstider fossede Vandet agterefter gennem Gangene nede paa Hoveddækket for til sidst at blive ædt af de
slubrende Spygatter og klaprende Lænseporte.
Det var en rigtig kedelig Morgen at vaagne op til. Rundt om,
hvor der var lidt Læ at finde, krøb Vagtmandskabet sammen som
en Flok Graaspurve, der er blevet overrasket af en piskende Regnbyge, og oppe i Styrehuset paa den fine og fornemme Bro stod
Hundevagtsløjtnanten og klemte sig ind mellem Væggen og Maskin-
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telegrafen for at kunne staa fast - selv helt heroppe drev Dørken af
Vand.
Føj for et Vejr, det var blevet! - Graat i graat med hvide Stænk
fra Bølgebrækket, der bruste flimrende og funklende, naar Boven
bankede ned i Søerne, saa hele det vilde Hav stod som et sviende salt
Styrtebad op over Bakken, og Skvættet piskede paa Styrehusets Ruder, saa at man af gammel Vane trak Næsetippen til sig. Heldigvis
havde de det ikke bedre ovre paa »Island«, kunde man se.
»Peter Langfart« stod til Rors.
Han var »deep-water-sailor« af det reneste, rene V and - af den
særlige Slags, man desværre næsten ikke træffer mere, fordi de gamle »windjammers«, hvori de blev skolede, snart er »en saga blott«,
men som er ubetalelige om Bord i et Skib, fordi de er saa handige
til alt, hvad der kan komme for. Var der et eller andet rigtig Sømandsjob, der skulde laves, gik Budstikken straks over hele Skibet:
»Hent Peter - hvor er Peter nu henne?«
Han var født etsteds langs Jyllands tunge Vestkyst, der er skabt
saa barsk og haard, udelukkende for at kunne fostre Søfolk af den
rigtig vaskeægte Type - haq. var saa at sige flasket op med Saltvand, og havde levet største Delen af sine tre og tyve Somre paa Farten over denne Verdens Have.
Han var Sømand til langt ud over Fingerspidserne, med Sømænds
store Dyder og Sømænds stor~ Lyder, hvad der især ytrede sig, naar
han havde Landlov - han var ikke videre velset paa den faste Jord,
men han var trods alt en prægtig Fyr, som han stod der og styrede
gennem det buldrende Vejr rundt Kap Farvel.
Da vi var blevet ene deroppe paa »Pinden«, kiggede han lidt
stjaalent hen paa mig, mens han tørrede Næsen i Haandens farvestraalende Tatoveringer, for at se, om der ikke skulde være Tjans
for en lille Morgensludder - det kunde han nemlig godt lide at faa,
og det var for Resten ogsaa meget morsomt at høre ham fortælle om
alle sine mange Oplevelser rundt om i den store Verden.
»Den er skrap, til Morgen,« begyndte han og fortsatte saa hurtigt som for at kundgøre, at han havde meget mere paa Hjertet:
»Den er næsten værre end den Storm, jeg havde, da jeg var paa
Hvalfangst engang - det var oppe i Beringshavet.«

Men det er jo ikke hver Morgen, at Menneskenes Børn er oplagte
til at kvidre om Vejr og Vind og muntre Oplevelser, og denne specielle Morgen var jeg det i alle Tilfælde ikke - det var saa surt altsammen, saa at jeg ogsaa blev smittet af det - man bliver træt og
muggen og gnaven af at skulle staa og bide sig fast i flere Timer alene Udsigten til at skulle gøre det giver Livet et vist pessimistisk
Anstrøg, saa jeg afbrød ham kort med et:
»Styrbord lidt, Peter. Op med Næsen i Søerne. Hold i Halen
paa »Island«.«
Saa tav han stille, og jeg kunde staa i ensom Syrlighed og se ud i
Vejret, der blev værre og værre.
Det var ikke det, man forstaar ved, Søer mere - det var heller
ikke Bølger, det var simpelthen Bjerge, der var paa Vandring der
udenfor mod et eller andet fjernt Maal. De var sortblaa nede i
Bunden af Bølgedalen - saa blev de lysere og lysere opefter, og
endte med at være helt lysegrønne, næsten gennemsigtige oppe ved
Toppen, hvor de pludseligt blev brudt i et kogende, sydende Brus, der
føg henover V andet som smaa Taagebanker.
Og Stormen sang i Riggens Spindelvæv, akkompagneret af Faldenes Klapren mod Masternes slanke Stænger - snart nynnede den
bare ganske sagte, - saa sang den op, højere og højere for til sidst
at ende i en hujende Fanfare.
Det sukkede i hele Skroget, naar Skibet satte i Søerne, og Maskinen gav sig til at rouse, fordi Skruen slog ud af V andet og snurrede rundt i en Sky af kridhvidt Skum - man kunde næsten høre,
hvordan det pustede og stønnede i det hele:
»Uha, uha, - det var en harsk Omgang, denne her«.
Og oven over det altsammen jog sorte Skyer af Sted mod Nordøst.
Stormen varede to Døgn, saa var den vrede Vejrguds Kræfter
udtømt, og Vejret bedagede sig. Søerne blev glattet ud, saa der næsten ingen Buler var tilbage, og vi kunde igen fortsætte op mod Davisstrædet med Masser af Kvartmil i Etmaalet, nu da der ikke var
mere, der kunde virke hemmende paa vor vilde Fart.
Til Gengæld kom saa Taagen tilbage igen - federe, tættere og
tungere end nogen Sinde tidligere. En Gang imellem lettede den
- man fik lige et Glimt at se af Nanortaliks hvide Klippetinder langt

Klipfisk tørres paa Vestmannsøerne.

Et kongeligt Haandtryk paa Grønland.
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ude i Horisonten - det var, som om der laa en gammel Borg med
Mure og Tinder og svømmede derude, men saa kom Taagen tilbage
igen og gemte det hele for vore undrende Blikke. Ogsaa Isen stiftede
Eskadren Bekendtskab med - en Storismark med talrige taamhøje
Isfjelde, født et Steds langs Østgrønlands ugæstmilde Strækninger,
vilde spærre for videre Fremfart, men en Kongeeskadre lader sig ikke
standse. Den holdt stolt, omend passende forsigtigt, gennem lsskodsemes Mængde - fantastisk formede var de, prægtige, skinnende
hvide og med en næsten krystalklar, blaagrøn Fod. Braadet, der brød
over dem fra den blaanende Sø, var blodrødt at se til mod den tindrende Sne. Det var saare skønt at skue, men man var alligevel hellere fri for den Slags Skuespil - ikke mindst, fordi Taagen stadig
satte ind og skjulte de farlige Isfjelde i sin slørede Favn.
Men saa en tidlig Morgen, just som vi efter Bestikket skulde være
paa Højde med Godthaab, klarede det op for godt. Dagen var begyndt trist og graa som alle de andre Dage; men pludselig som paa
en »Angakok«s - en Troldmands Bud, forsvandt alt, hvad der
kunde kaldes Taage, og vi sejlede lige ind i en dejlig, gyldentblaa
Verden, en Verden vi havde troet var holdt op med at eksistere for
længe siden, men som vi nu genfandt endnu skønnere og endnu dejligere, end den nogen Sinde havde været før. Saa pludseligt holdt den
melankolske Taage op, at Agterskibet endnu sejlede i den, mens
Forskibet badede sig i den straalende Sol.
Flokke af Edderfugle, Lomvier og andre højnordiske Fugle svømmede rundt paa det blaa V and og nikkede ærbødigt til Kongeeskadrens to Skibe, og ude om Bagbord legede et Par Hvaler en
lystig Tagfat - de sprang højt op i Luften og dumpede saa ned igen
i en kogende Kaskade og havde det overmaade festligt efter Hvalers
Maalestok.
Langt ude om Styrbord dukkede Landet efterhaanden frem en forreven, graasort Kyststrækning kronet af hvide, knejsende Tinder, der hævede sig stolte og utilnærmelige mod den skyfri Himmel.
Det blev tydeligere og tydeligere - nede mod Syd laa Kingigtorsuaks
kompakte Klippekrop - saa kom længere mod Nord alle de mange
smaa Øer, Kokøeme ved Indløbet til Godthaabsfjorden, hvor Grønlands Apostel, Hans Egede, i I 72 I gik i Land for at kristne Landet,
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og blaanende i Baggrunden laa Hjortetakkens og Sadlens kendelige
Profiler.
En af Øerne traadte frem som en skarp, sort Silhouet mod den
øvrige Vrimmel - det var Avadtlek, »den yderste Ø«, der paa sin
flade Ryg bar en Baake - en Vejviser ind til Landets Lyksaligheder,
og det var i Nærheden af denne 0, at de første Kajakmænd bordede
de to fremmede Skibe for at føre dem frelst i Havn.
Det begyndte med, at et Par smaa sorte Prikker rev sig løs fra et
Udsted inde paa Kangeklandet og kom pilende ned mod os. De kom
nærmere og nærmere og blev til sidst til to Kajakker, der roede
frem gennem Vandet i en rasende Fart. De tobladede Aarer hjulede
rundt som Møllevinger i frisk Kuling, for det gjaldt om at være de
første, der naaede om Bord for at byde os velkommen til Grønland
og for at kunne optræde som kendt Mand for de fine Skibe, der
kom sejlende med Kongen selv og alle hans »Kivfakker« for at besøge Kolonien.
Det er ogsaa under daglige Forhold et meget eftertragtet Hverv,
som foruden Æren og Berømmelsen giver et mere haandgribeligt
Udbytte i Form af en Cigar, lidt »Kaffemik« og ti blanke Kroner,
hvad der er mange Penge heroppe, hvor et Pund spillevende Torsk
dengang kostede tre Øre, og Livets andre Fornødenheder i Forhold
hertil.
Det er gammel, hævdvunden Skik, at den Mand, der først border et Skib ved dets Ankomst til Kolonien, skal beværtes paa denne
festlige Maade, og det vilde være et groft, ja et utænkeligt Brud paa
god Tone med mere, hvis men engang gik hen og glemte at erlægge dette »Lodsgebyr«.
Den Fanger, der kom først ud til »Island« et lille »Sælhoved«
foran ham, der maatte nøjes med »Fylla«, fik endda yderligere af
Kongen selv overleveret en flunkende ny Riffel, og han gav da ogsaa
omgaaende sin overstrømmende Glæde Luft ved at fyre et Par Skud
af i Luften.
Vi stoppede op, da de var ved at borde os, og fik det hele Mand og Kajak som en uadskillelig Enhed - hevet indenbords ved
Hjælp af tre Kasteender - en ned om Stævnen paa det lange,
smækre Fartøj, en ned om Agterenden og en til Manden selv at hol-
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de i, saa trak vi til, og et Øjeblik efter stod han smilende paa Dækket og sagde paa sit ligesom lidt gurglende Sprog:
»Tiksitluaritse !«
Senere fik vi at vide, at det betød »Velkommen«, men det stod
os ikke ganske klart dengang, saa vi smilte bare tilbage Il}ed et af de
kendte Smil, der betyder: »Saa - det synes jeg ogsaa.«
For Resten lærte vi meget af det grønlandske Tungemaal i de
fjorten Dage, vi laa i Kolonien, mens »Island« dampede længere
nordpaa, og det viste sig at være et overordentlig let tilgængeligt
Sprog - at for Eksempel: naligannik tusarumipasasunik univkat betyder Beretning om læseværdige Ting, kan ethvert Barn, der blot
har en beskeden Antydning af Sprogsans dog forstaa. For øvrigt er
det Navnet paa en af de lokale Aviser, og jeg vilde med Glæde give
de meste af Golcondas samlede Skatte for at høre en af vore hjemlige Bladsælgere gaa og raabe med det paa Strøget.
Kajakmanden var en lille, lavstammet Mand med en brunlig
Lød og med klare straalende Kuløjne, der lo saa hjerteligt og varmt
- alle Grønlændere er meget lattermilde, og det at komme om Bord
som den første Mand er noget af det allermorsomste, der kan times
et Menneskebarn paa disse Breddegrader. Han stak os allesammen
paa Næven, som om vi var gode, gamle Bekendte og gik derpaa op
paa Kommandobroen, hvor han fik Ild i den obligate Cigar, en
dampende Kop Kaffe blev stillet foran ham, og saa satte vi Maskinen i Gang igen og gled frem gennem de blaagraa Bølger, der bare
anedes som Krusninger paa Vandets Overflade, mod Kolonien, der
laa flagsmykket og ventede paa sin Konge.
Det blev en straalende, festlig og uforglemmelig Modtagelse,
Grønland gav sin Herre, da han hin g. Juli 192 1 som den første
danske Konge stod ind mod Godthaabs Havn. Klokken var elleve
om Aftenen, og Solen var saa smaat ved at belave sig paa at gaa i
Seng ovre i Davisstrædet, men endnu laa dens varme, gyldne Skin
over de stejle, blaahvide Klippetinder ved Ameralikfjordens Munding, over Hundeøerne og over Koloniens mange smaa farveglade
Huse, der næsten gemte sig lidt generte bag de mange Flag, der
vajede i den svage Brise.

Hele Kolonien var samlet nede ved Landgangsbroen klædt i de
straalende smukke Grønlænderdragter, der lyste saa festligt op mod
de brungraa Fjeldsider - cfet hele mindede om en Palet, hvor Farverne var blevet levende - saa stod pludseligt tre Skibe ud af Havnen flagsmykkede fra Stævn til Stævn, og et Øjeblik efter dundrede
Salutten fra gamle »Ingolf«, der tilbragte lidt af Sommerens Skoletogt i de grønlandske Farvande det Aar.
Det var, som om Salutten kun var et Signal, Grønlænderne havde
ventet paa, for knap var Ekkoet af de sidste Skud rullet bort, før
hundrede Kajakker og en Sværm af Konebaade stod ud fra Kysten
mod Kongeskibet, der netop var ved at ankre. Oppe paa Kommandobroen stod Kongen og Dronningen og vinkede og smilede til hele
den glade Skare af Kajakmænd, der tumlede rundt, mens Hurraraabene og Jublen inde fra Land tonede ud gennem den stille
Aften.
Dage med Fest og Dage med Glæde fulgte efter hinanden uden
Stop og Stands - der var ingen, der tænkte paa at gaa til Køjs i
den Tid, Kongebesøget varede - end ikke Solen. Knap var den forsvundet bag Horisonten ovre mod Vest i Davisstrædet, før den nikkede God Morgen igen over Indlandsisen, der gemte sig et Steds
mod Øst bag Ameralikfjordens Uendeligheder. Den granvoksne Konge i den røde Garderuniform tog straks alle Hjerter deroppe, og alle
Grønlænderne forstod, at de i ham og derigennem i Danmark havde
en god og trofast Beskytter.
»Kongen har givet os et Ansigt«, sagde en gammel Grønlænder,
og det er den største Kompliment, man kan give paa Grønlandsk.
Men selv grønlandske Festdage faar en Ende, og en skønne Morgen sejlede »Island« videre mod Nord - alene-, for »Fylla« havde
faaet »Kulsmerter« og maatte blive i Godthaab, da man ellers var
bange for ikke at have Kul nok til den lange Fart tilbage over Atlanten til Færøerne, og det vilde dog have været meget pinligt, hvis
vi skulde have roet det sidste Stykke Vej til de smaa Klippeøer.
Det var naturligvis en stor Skuffelse for »Fylla«folkene. Vi lod
dog ikke Solen gaa ned over vor Skuffelse, men festede videre med
Dans paa »Silamutten« - med skønne Udflugter i Godthaabs betagende Omegn, samtidig med at vi i Radioen fulgte Kongeskibets
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videre Fart op over Polarkredsen - over Diskobugtens Vande mod
Jacobshavn, til vi pludseligt fik Telegram om, at »Island« havde afbrudt sin planlagte Rejse og var ilet nordpaa gennem Vejgattets
taagesvøbte Stræde for at komme et nødstedt Skib til Hjælp.
Det var den svenske Damper »Bele«, der var gaaet paa Grund
et Sted oppe i Nærheden af Upernivik, og som nu gennem sit svage
S. 0. S. havde kaldt paa Hjælp - en Hjælp, som Kongen og hans
Følge var parat til at sætte ind saa hurtigt, det overhovedet kunde
lade sig gøre, trods den store Risiko, der var forbundet dermed.
Det blev en spændende Sejlads op gennem det frygtede Farvand,
hvor Faren lurede usynlig bag Taageme, der drev deroppe Dag efter
Dag - ustandseligt maatte »Island«s Fører, Kaptajn Aasberg være
paa Broen for at kunne manøvrere klar af Iskæmpeme, der taamede
sig op omkring Skibet, men omsider naaede man op til Strandingsstedet og fik bjærget de skibbrudne, der alle i god Behold havde reddet sig op paa en lille nøgen Ø, hvorimod en stor Del af Skibets
kostbare Last var gaaet tabt. Saaledes havde Knud Rasmussen mistet en stor Del af sit uundværlige Udstyr til den 5. Thuleekspedition.
Men Folkene blev reddet - det var det vigtigste - og med en
ny Samling glade Passagerer om Bord stod »Island« atter sydpaa
mod Danmarks Sol og Sommer. Om Bord i »Fylla« fulgte vi Farten
sydover - nærmere og nærmere kom Kongeskibet, og endelig slog
da ogsaa vor Afskedstime. Vi dansede den sidste Dans i Seminariets
Gymnastiksal, der saa saa hjemlig ud med alle sine Ribber og Klatretove - hvis ikke alle de smaa, brune, farvestraalende Mennesker
havde været der, kunde man godt have drømt sig i en lille, dansk
Landsbyskole, og da de sidste Toner var forstummet, fulgte hele
Kolonien os den lange Vej ad den bugtede, stenede Sti over de mosklædte Klipper mod Skibshavnen, hvor Skibet laa fortøjet.
Vi standsede alle oppe ved den sidste, graasorte Varde, før Stien
gik ned mod Havnen. Hist og her groede det grønt i Klipperevnerne
- smaa, røde Lyngblomster voksede frem til et spraglet Tæppe, og
nede i en Dal, hvor en sidste Rest af Sne var ved at smelte, var
Mosset gulliggrønt af Fugtighed - og dybt under Fjeldets bratte
Fald laa Skibshavnen - krystalklar og gennemsigtig, saa man kunde
se det hvidgule Sand paa Bunden lige ved Bredderne.

158
De gjorde klar til at gaa nede paa »Fylla« - kunde man se. Saa
rev et skingrende Sirenehyl gennem Stilheden - Opbruddets Time
var kommet. Et sidste Haandtryk til alle vore nye Venner, et sidste
»Inuvdluaritse« - det stemningsfulde, grønlandske Ord for »Farvel«, og saa gik vi ned ad den stejle Fjeldsti mod Havnen, hvor Fartøjet laa og ventede paa at føre os til Skibet, og jeg mindedes en
anden Aften, hvor vi paa et andet Togt havde sagt Farvel til Grønland:
Det var den sidste - allersidste Aften,
og Kolonien holdt vor Afskedsfest,
for næste Morgen skulde Skibet atter
staa ud til Davisstrædets Rusk og Blæst,
mens alle Grønlands hvide Klippetinder
bag Horisonten sank og blev til Minder.
Men denne Aften vilde vi blot danse
og gemme Sorgen til en anden Gang,
og Glæden lo i alle blanke Øjne den jublede i Violinens Sang,
og hver en Pige vuggede i Dansen,
mens Lyset glødede i Perlekransen.
Den tunge Time kom, da Dansen slutted',
og alle Tonerne forstummed' brat,
mens Festens glade, muntre Skare
gik ud i Natten - i den dunkle Natned imod Skibets blinkende Lanterner,
der tindrede om Kap med Himlens Stjerner.
De fulgte os paa Vejen ned til Baaden den hele Koloni - til sidste Mand
de vinkede og vinked', da vi letted'
og ganske langsomt roed' bort fra Land.
For hvert et Tag, vi tog, fra vore Aarer,
der drypped' klare blanke Morildstaarer.

-
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Og pludseligt igennem dette dybe
og stille, mørke Nattehvælv en Sang
ud til os over Søen naaede
. - saa blidt vemodigt skælvende den klang.
Og underligt uvirkeligt blev Sangen
af Klippesidens stejle Skrænter fangen.
Den tonede og tonede tilbage,
som vilde selv det stolte, tunge Fjeld
- ja hele Landet Afsked med os tage
i dette sidste, sitrende Farvel,
der var en Bøn fra Grønland: »Sig derhjemme,
at I maa aldrig, aldrig Grønland g1emme.«
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