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Side 1.

på t ogt med "Niels luel" sommeren 1931.
En værnepligtig fortæller.

Det t e er en beretning af en 20-år ig ung mand på sin f ør s t e store
udenlandsre j se .
Som naturligt var sendte jeg en række breve hjem om live t om bord
og om mit indtryk af de byer, "Niels luel" besøgte, i rækkefølge
I s t anbul , Odessa, Piræus (At hen) , Genova, Algier og Bordeaux.
Stil en og udt rykkene er ikke ændrede, kun er brevene forkortede
hist og he r .

Uda t er e t brev,
men ca 21/5

Vi startede fra København i diset vejr for ikke at sige, at det regnede.
Da vi kom ud i sundet, begyndte vi at se jle rundt ligesom dagen f ør for
a t re tte kompas. Da vi ende l i g efter en times tid s tak snuden mod nord,
s ukkede vi alle et l ettelsessuk: Nu var det alvor.

Næs t e dags middag passerede vi Skage n og tabte de danske kys ter af syne.
Turen over Nords øen gik godt, skønt den rul lede mægtigt, men der var i kke
mange søsyge . Søndag formiddag pas ser ede vi Dover og afgav 21 salutskud,
hvad englænderne ikke r eagerede overfor.

Det var Pinse , og i den anledning fik vi lørdag aften en meget kraftig
punch af rom, akvavit, madeira og sherry . Det skaf fede væl dig s~emning.

Hel e søndagen gik vi rund t og nussede , fik god mad. Om f ormiddage n havde
vi gudst jeneste. De t var meget højtideligt . Vi sang førs t Konge r nes Konge ,
så læste næstkommanderende op af Biblen, og til sidst sang vi Dejlig er
Jorden og eftermumlede det obligatoriske : Gud bevare kongen.

Om eftermiddagen var der biograf, noge t gammel t amerikansk sludder, men
hvad J Jeg var forres ten søsyg hel e dagen og brækkede mig et par gange ,
men når man bare æder, ryger og sy nger, går de t hur t igt over i gen. Ned
gennem kanalen f ik vi nemlig søerne lige forfra, hvorfor skuden vippede
op og ned fra for til agter . Det er meget værre end rulningen.

Mandage n (z.Pi nsedag ) gik som søndag med f rihed , god mad og biograf og
hornmusik. Vi så f orresten en flok springere om styrbord .

Nu skal j eg rulle op , hvor l edes dagen går for en aktiv mariner i den danske
flåde. K1.6 bliver der pepet og i l øbet af nul komma nul skal vi være ude ,
have surret køj erne og vasket os, hvoref ter vi f år te og rugbrød med maga
rine eller fedt . Kl. 7 er der mønstring oppe på dækket og derefter rengøring.
Jeg har under rengøringen fåe t den tjans at rede køjerne og gøre i orden
nede i den artillerimes ters lukaf, som jeg kender (gymnasti klære r fra Kvik ) .
Kl. S t holder vi op, hvilke t her om bord ka l des f or udske jning, hvoref t er
vi klæder om i daglig hvidt, d.v.s. de t r eneste hvi de t øj vi har , og f år
kaffe.

Så har vi f or skel l ige ting, eksersits, kanonpudsni ng. Om morgenen har vi
også gymnastik på dækket med nøgen overkrop . Til sidst render vi i en rund
kr eds rundt på dækket i takt til vort hornorkester (meget morsomt ) og f år
e t kol dt s tyr t ebad . Det samme gentager sig eftermiddag. Vi har middag f r a
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kl .ll .4o til 14. Dejl i gt. Om eftermiddagen har vi f.eks. artilleri teori,
pudsning, skydning med r evol ver o.s . v . Kl. 17 er der udske jning , te og en
varm ret. s å har vi fri t il klokken 20 .

Ved siden af har vi vagter, vi har 4 skifter, der turnvis har vagt hver
f j erde time, hel e døgnet rundt. Der er kun een na t - hvar fj erde - den
såkaldte bonde nat, hvor vi kan sove uforstyrrede til kl .6 .

Med hensyn t il klimaet og vind og vejr kan vi tydeligt mærke, at vi er
kommet under andre breddegrader. Sol en står nu f ørst op kl . 5t, og dagen
kommer t emmelig pludsel i g. Medens jeg skriver disse ord, ser jeg solen stå
næsten lodret (l) over vore hoveder, skibet pløjer et hav , der er meget
mere blåt, end man tror hav kan bl ive , og om bagbord se r vi eap Vincent
nede ved Gi bral t arl .

Vi har hundevagt - fra o til 4 -. Vi passerede Gi l br al t ar kl. ei-9 morgen.
Det var en vældig flot tur. Vi kunde se kysten meget tydel i gt på begge
s ider, især da det var b j er ge fler e hundrede meter høje . Vi gik temmelig
nær den afrikanske kyst, vis tnok f ordi vi ikke vi l l e salutere ved GibDal~

tar-forte t grundet på Dover-aff æren. Senere så vi Spaniens kys t med bjer ge
med evig sne . Her i Mi dde l have t er ve j ret gans ke dejl i gt med ca 20 gr. i
skyggen. Om formiddagen så vi de mærkelige flyvefisk, der flyver hen over
vandet ligesom svaler, meget smukke.

Den 30/5, min f ødsel sdag ( 20 år ) .

Vi har haft meget travlt hele dagen, så j eg kunne ikke åbne mine fødsels
dagsbreve før kl . 19 . Jeg købte lidt chokolade og satte mig hen i en krog
med brevene og holdt fødsel sdag. I dage ns anledning fik jeg af den artille
rimester, s om jeg kender , fri for vagt hele aftenen og des uden en stor aåse
tobak. Kl.lo sendte jeg et t elegram (er i min besiddelse : Hilsen alt vel
Mogens) , men da jeg f orhørte kl . 19 var det ikke kommet af sted endnu, da
de ikke kunne f å forbindelse med Llfngby .

Det er en de j lig aften, ligesom hele dagen har været de t. Det er mærkeligt,
men jo l ænger e vi kommer frem, jo hurtigere bliver det mørkt om aftenen. Der
går i af ten rygter om, at vi måske i stedet for at besøge Bordeaux på hjem
ve j en skal t i l Roue n og se udstillingen i Paris. Hvi s de t er tilfældet, må
jeg selvfølgelig have f or s t ær kni ng , men de t bliver jeg vist nødt til allige
vel, men nærmere herom senere.

Søndag d . 31/5.

Senere i går aftes havde vi en slags lejrbål på bakken. Aftenen var ganske
stille og meget lun. Tværs om styrbord kunne vi se en lang række lys fra
byen Algier og f orude oplystes skyerne nu og da af vældige lyn uden torden.
Desuden skinnede månen ned over de t stille Mi ddel hav , så I kan nok forstå ,
at vi alle sammen sad og blev sent i ment al e . Der var en sømand, de r sang sange
t i l akkompagnement af en fl øjte, og i pav serne spillede en grammof on. Jeg
kom først t i l køj s kl . 22, meget sent her om bord, men vi havde bondenat, så
det gik mege t godt.

I dag kl . 9A- havde vi i gen gudst jeneste på agterdække t i bagende sol. Li ge
nu så vi langt agt erude sprøjte t fra en hval. Vi sejler stadig langs med
nordkysten af Afrika . Den f or svi nder en gang imellem, men komme r så atter
t i l syne med lange hø je bj ergkæder, der ligger ca 20 km bor t e , skønt det
fo r os lægmænd ser ud til, a t afs tanden kun er 6-6 km.



Side 3.

- 1/6.

Vi havde alle vort hvide t rope tøj på, bare prøve. Det se r meget flot ud med
den bl å krave . Vi nærmer os nu Malta og er antagelig i Konst antinopel fredag
mi ddag.

- 2/6.

I nat havde vi hundevagt fra o til 4, og da det så yderligere var så varmt
i gå r aftes , da vi skulle til køjs, at vi sov splitternøgne og svedte i
køjerne , har jeg kun sovet højst 3 t imer , men hvor mærkeligt de t end lyder,
så er jeg ikke spor søvnig og ikke engang føler t r ang til a t sove i middags
s t unden ( ca 2 timer ), skønt jeg dog om morgenen må tage e t s tyr t ebad for at
bl i ve rigtig vågen, altså 3 brusebad dagl i g.

Jeg sidder nu i en niche ved lønningen. Der bliver l ige nu slået 4 gl as ,
d.v.s . sige klokken er 6 eller 18, men nu 18 og kikker en gang imellem ud
ove r det blå Middelhav. Dagen har være t mege t varm , og vi nyder alle afte
nens kølighed . I morgen aften går vi ind i det græske Ø-hav. ~r bli ver
noget at se på , dereft er vide re gennem Dardanelle r ne, Marmar ah avet t i l Kon
stantinope~ ,for t i den l ængs l er nes by .

Vi skurer og skrupper , dække t skinner, kanonerne skinner , solen skinner,
ansigterne s ki nner, al ting skinner. I dag havde vi forresten Klar t skib,
d.v.s. ski bet er klart til kamp, og vi i nds t i l l ede kanonerne efter de ordrer,
vi fik f ra artilleri-centralen nede i bunden af skibet eller efter ordre f r a
mær se t højt oppe i masten. De t var meget int eres sant.

- 3/ 6.

Nu nærmer s ig jo Konstantinopel, og vi er for tiden i det græske Ø- hav med
de hundrede af småøer, som vi forresten ikke ser meget t i l . I morgen tidlig
går vi gennem de fra verdenskrigen så bekendte Dardaneller, hvor englænder
ne led der es stør s t e nederlag. I form iddags havde vi ladeøvelser med kanonen.
En bærer granaten hen og lægger den ind i bagenden, hvorefte r han og sæt teren
i forening med en lang stok s kyder granaten så langt i nd i løbe t , den kan komme.
så kommer en mand med ladningen , der sender granaten ud i verdensrummet. Kilen
bliver så smækket i, og hyldebøssen er klar til skud , idet l ademandskabet bag
ved gå r ud til siden fo r ikke at blive ramt af kanonen, når den rekylerer.

- 4/6.

Vi er nu blevet byttet om med hensym t il vagterne. J eg gik t i dlige re nede
på ban j er ne d. v.s . det rum, hvor mandskabet s pi ser og sover. Det var meget
kedeligt , og man bl ev meget nemt søsyg dernede i den i kke al t id friske luft,
især om natten. Nu er jeg blevet udkik oppe på broen. Jeg står med en kikkert
og varskoer, når de r er skib eller land i s i gt e , meget mere interessant .

Nu til aften går vi gennem Dardanelle r ne . Her er meget smukt og ikke stort
br edere end Al ssund . I begyndel sen af stræde t s t od mange mindesmærker f or
de faldne i den s tore krig, og begge sider er spække t med f or ter. For lidt
siden mødte vi en tyrkisk skonnert med flag: 3 stjerner og en halvmåne .

Vi regner med at være i Kons t an t i nopel i morgen formiddag, og der er antage
lig allerede landlov i morgen. For at være på sikre side vil jeg hellere
slutte med, at jeg efter længere og alvorlige overve j el ser mere og mere
hælder til den anskuelse, at de t antagelig nok vil vise sig at være ønske
ligt, a t e t beløb stort 25 kr oner i danske penge ti l s tilles en fat t ig uden-
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denlandsrejsende, der skal besøge 6, skriver seks lande. Jeg håber, at I 
og ogs å morfar og mormor - vi ser jer imødekommende.

- 7/6.

Ja, nu har j eg altså set Konst ant i nopel el l e r Istanbul, som den nu hedder,
den mest snavsede og i ldestinkende by, som j eg har været i. I går var vi
i nde i Sofia-Moskeen, der er omtrent 2000 år gammel. Vi så, hvor en eller
and en sul tan for 500 år siden havde hugget med et sværd i en søjle og af
t rykke t af hans hests hov på fods tykket. Sener e var vi i en basar. Jeg har
aldrig været ude for noget lignende, hverken af snavsethed eller frækhed,
travlhed og snyderi.

Vi kører gratis med sporvognene her. Bef ol kningen taler mange sprog. De
f les te kan tale l idt tysk , engelsk, f lydende fransk, græsk og tyrkisk.
Ølle t er skrækkeligt, når man ikke kan f å t ysk, og her er lidt dyrere end
i København . Jeg har tage t nogle billeder fra gadel i ve t , men l ugten får
jeg vist desværre i kke med . Det er hvidløg, t is og sved. J eg vedlægger et
billede af den f i nes te r estaurant i Konstan t inopel "Turqoise", hvor vi i
gå r aftes var i nde at spi se mi ddag med rigt ig tyr ki s k kaffe, pragtfuld.
Koppen er ikke større end fem f inger bøller t i l sammen , og hele bunden er
dækket af kaffegrums, i ngen fl øde i, men sukker. Så fik vi en wiener
sni t zel pr. mand med vi n og is. I kan tro , de gl oede , for de er vante til,
at de hvervede folk er fat tige. Vi fik de t russiske orkester til at spille
nogle danske melodier. De spillede så "Der e r et land" og "Den gang jeg
drog af sted". Da de var f ærdige , rejste vi os op alle mand og klappede.

på den restaurant mødte vi en dansk radiotelegrafist, der inviterede hele
banden, ni mand , til et par øller et eller andet sted. Der fik vi så to
øller pr. næse hver med radiser t i l. Senere gik vi med ham som fører gennem
et par høj s t ~vivlsomme gader. Gade l i vet he r er meget livligt, og alle bu
tikker er hel t åbne uden vinduer. De fle ste gade r stiger og falder omtrent
som Geelsbakke, og sidegaderne er i kke ande t end brede trapper, hvor menne
sker og æsler maser sig op ad. Alle vegne ser man f or f r i skningsboder, der
l igefrem stinker af sure tæer m.m., men de t vænne r man sig t il.

- 7/6.

I morgen er der vist noget med en udflugt og soupe med bal f or nogle vær
nepligtige hos en herboende dansk ingeniør. J eg har set, at j eg skal med, og
jeg skal nok beskrive det i et senere brev. I aften, søndag, e r der bal om bord,
og da vi ikke har landlov i dag, er der jo noge t a t se på . Sammen med 3 andre
var j eg gar der obekone , og kan I tænke jer, hvad vi fik, da klokken var 20:
en tallerken dej lige vippemadder med en guldbajer og en iskold snaps til,
de t var vel nok sage r .

I går havde vi landlov, og vi blev, da vi kom t i l land, kørt r undt i Kon
statinopel i en l ang række drosker. Det er den skrappeste bil tur, som jeg
t il dato har være t ude for. Der er i ngen has t igheds regl er og ikke ret mange
f ærdse l sregl e r , og da gad erne eller gyde rne er f ulds tændig dække t af huller ,
s ten, snavs og unger , kan I nok tænke jer t il r esten. Vi så to moskeer , en
he llig pilgrims grav , hvor kvi nder ganske ugenert s tod udenfor og bad højt,
medens vi puffede og masede f or at se noge t . Endvi dere besøgte vi den æld
gaml e bymur, de r er et dejl igt udsigtspunkt.

Om aftenen var to af mine kamme r a t er og jeg ude i byen med en i ndfødt gent 
leman, der tog os med hen til en æ~;e tyrkisk r estaurant. Det var i den
gaml e sultans pal ads og sommer res i dens , at r estauranten var indrettet, og
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uden om strakte der sig en pragtfuld gammel have med grotter og små vandløb.
Vi kom ind i en gård, der i midten var opfy l dt af en stor dam med marmorkan
ter og guldfisk, og en fontæne, der plaskede søvndyssende. Oppe i grenene var
der kulørte lamper, og mel lem bordene stod der bure med nattergale. I bag
grunden lød tonerne af et tyrkisk band, der spillede og sang t yr ki ske sange .
Det l yder meget egendommeli gt f or vore øren, som om de kun brugte tre eller
fire forskellige toner.

Vor gentleman bestilte i s amråd med os - vi talte engelsk - øller. Tjeneren
kom så med s t ore flasker øl , men tillige til vor s tore forbavselse med stegt
lever, f rugt sal a t og et hal v t franskbrød til hver, ikke skåret i skiver. Han
forklarede, at det fulgte ganske automatisk med, når man fik øl, idet, sagde
han, når man spiser noget til samtidig, bliver man ikke fuld. Vi så også, at
når gæsterne fik vin eller likør, var der altid noget spiseligt med.

Derfra tog vi så en tramway ind til New-Town, hvor vi a t ter besøgte, men
nu en gans ke billig beverding. Her fik vi 3 retter mad, i ncl. j or dbær for
een dansk kr one . Derefter gik vi så ned til "Niels luel" og sov 3 timer,
så skulle vi op kl. 4 og have vagt. I 2 døgn har vi kun haf t 9 timers søvn,
så vi bestiller jo noget.

I dag, tirsdag, se j l ede vi fra Kons tantinopel kl. 4 og er nu i det sorte hav.
I overmorgen formiddag er vi i Odessa. Jeg har glemt at f ort ælle j er, at det
bal, som j eg omt~lte i e t el l er andet brev, ikke blev til noget, desværre.

11/6.

Nu er vi i Odessa og Sov j e t -Rusl and .

14/6.

I går var vi al tså i land på russisk grund. Byen er umådelig forfalden og
kedelig med lange lige gader eller boulevarder, der løber parallelle som i
Fr eder i ci a . Vi kom i land kl. ~, og n;gle store busser hentede os ved land
gangsstedet, s om var pyntet med signalflag og dannebrogsflag. Vi kørte så en
tur rundt i byen og kom tilbage og spiste mi ddag om bord. Kl. 13 var vi att er
i l and og var til en fodboldkamp, der var arrangeret i anledning af vort besøg.
Vort hol d var sammensat af nogle, der sagde, de kunne spille fodbold, og hol
de t havde aldrig spillet sammen. Vi fik selvfølgelig læsterlige klø 18-3, men
russerne sagde også, at det var deres bed s t e hold i Odessa, i kke marinere.

Men da klokken var 20, kom dagens clou. Vi blev afhentet af busserne igen
og kørt til det r øde hus, d.v.s. en slags soldater- og officersklub. På
vejen blev vi hyldet af i ndvånerne og blev modtaget med honnør . Det var i
et gammel palads. De t f ørste vi så, da vi kom indenÆor , var et mægtigt bil
lede af Lenin på en talerstol. Ovenpå var de r et museum af gamle og nyere
våben. Så spillede et stort orkester op t i l s kaf ni ng , og vi satte os til
bords i en mægtig sal med musiktribune i baggrunden, hvor et russisk mili
tærorkester spillede ganske pragt f uldt under hele forestillingen. Vi var ca
300 t i l bords, russiske og danske marinere mell em hinanden.

Vi begyndt e med koldt bord. syltede svampe, l ever pos t ej , der smagte af h
til, f i sk og salater. De t smagte altsammen godt undtagen l everpostejen. så
fik vi suppe med en hel masse urter i, derefter en fiskeret, 2 fisk, der var
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stegt hele med hoved og hale og lignede sild. Så steg og is og mocca,
ganske de jligt. Når jeg så tilføjer, a t der var vin, øl og cigare tter
til maden og Cognac eller likør til kaffen, kan I nok forstå, at vi var
i knippelhumør, da vi endelig ved 0,30 tiden kør t e hjem med bus ser ne .
Denne f es t gav Odessa by, og en af os holdt en tale på tysk. NB, der var
ingen officerer med.

I går aftes kom ganske uvente t en indbydelse ti l at komme i Odessa's Opera.
Der gi k en revolutionsballe t , Den røde Lotusblomst, der også har været om
talt hjemme. Vi tog så ind t i l byen ved 19t tiden og kørte i biler til
Operaen. Den var umådelig flot. Balletten vi s å var ganske pragtfuld med
dejlige danse og de jlig musik . I pausen - der var 3 akter - gik vi rundt
i foyer'en. Der var en bar, hvor man kunne få smørrebrød med kaviar -
1,20 kr. - og te på en stor samovar, serveret i glas . Alt luksus er dyrt.
Vi talte med en militær. Han fortalte, at de var alle arbejdere og at en
arbejder fik mere end mange ingeniører. En arbejder tjente gennems ni t l i g
3 dollars om dagen (ca lo kr.) og kunne herfor føde sin familie.

Forestilli ngen var forbi kl . 23, og kl. 24 skull e vi have hundevagt . I te
atret sad vi trods forestillingen og kæmpede med søvnen. Den foregående
nat havde vi kun sovet 2 timer, og denne nat det samme, f r a 4 til 6 om
morgenen. Vi sover i det hele taget kun, når vi er i søen.

15/6.

I går havde vi landlov, og j eg , der var komme t bort fra mine kammerater,
var inde på et revolutionsmuseum, hvor jeg fik det forevist af en kustode,
der talte t ysk. Det var meget interessant. Sener e blev jeg af en ung russer
fø r t hen i en skole, hvor jeg overværede 2 timers tyskundervisning. El ever ne
er gennemsnitlig 20 år og kaldte sig studenter . De sad og l æs t e en tysk bog,
og lærerinden sad kun og kunne rådsperges, når der var en særlig vanskelig
gl ose . Derefter gik jeg med nogle unge fyre med hj em, d.v.s. de boede på
en mægtig kaserne, hvor der ialt levede ca 2000 unge mennesker, der kun
l æs t e og gi k i skole, begge køn. Det var meget morsomt. Bagefter, ved 21
tiden, var vi så i biografen, der er gratis. Reger i ngen udøver en meget
streng censur med biografstykker, og det er som regel kun propagandastyk
ker f or Sovj e t , der fremføres. Be søge t i Odessa har i det hele taget været
meget inter essan t .

Vi er nu på vej til Piræus. Den sidste uge har været skrækkelig varm, mi ndst
30 gr. i skyggen , og vi går nøgne rundt på dække t og sveder, i styrtebad s å
tit, det kan l ade sig gøre og så lidt tøj på som muligt. Jeg s idder nu oppe
på øve r s t e dæk og skriver for at f å lid t l uft oven på dagens svedbad . Rundt
omkring tegne r b j erge sig mod den gråhvide kimmi ng og Piræus, denne mærke
lige by, der ligger bredt ud ved foden, ikke en eneste grøn plet. Baggrunden
er hvid- og gulplettet, og det er husene også, så det hele l øber i eet.

19/6.

I går var vi i land. Ef te r et bad i et skrækkeligt salt, men frisk vand
tog vi med sporvogne n til At hen , ca 7-8 km. Der er bebyggelse hele vejen.
Pludselig så vi Akropolis , den æld gamle byde l med det kendte t empel ligge
oppe over det he l e . Det var al t så Athen. Vi beså nogle gamle ruiner og de t
s t ore pragt f ulde s tadion, der er bygge t af marmor . Her e r gennemgående bil
ligt. En græsk krone, drakme, er lig med 100 l eptas = 0, 05 kr. Vi fik
middag på en fortovsrestaurant og fik senere på en flot restaurant - der
var næsten udelukkende damer - is og kager.

21/ 6.

I dag er det søndag, og vi er i kke i land, det var vi i gå r , og ligger
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derfor og soler os hele dagen. I går var vi på køretur til det gaml e
Akropolis, meget interessant. Sener e gik vi rundt i Athen, der er på
s t ørrelse med København, men jeg har aldrig i nogen anden storby set
så mange mennesker og sådant et liv, som i gå r aftes . Vi tog t i l bage
til Pi r æus og fik en kop kaffe på strandpromenaden. Da den som sædvanlig
var ekselent , bad jeg tjeneren, om jeg måtte se, hvor l edes de fremstillede
en sådan gudedrik. Jeg var så inde i kabyssen og så metode n, som jeg husker
og skal prøve, når jeg kommer hjem.

Senere mødte vi en ung græker , der invi terede på vin og salat. Han havde
en dansk ven, f ortal te han, og han tal t e udmærket klart engel s k. Vi tog
så toget til Athen og derefter en bus . Vi kom hel t ud i byens udkant,
og vor vært halede os i nd på en gammel græsk kro. Her sad vi bænket
under vin i l ange vandre tte espalier , meget idyllisk og de jligt køligt .
Vor vært besti lte en rigtig græsk middag med græs k vin til maden. Før s t
fik vi noget, som jeg ikke kan fortælle jer (de t findes i øvrigt kun på
t yre ). Det var ristet og smagte de j l i gt , omtrent som ristede mus linger.
Ef t er denne egendommel ige ret fik vi små kødboller i ndsvøbt i vinblade
med sovs, ci tron og æg. Så kom en slags blodbudding bes tående af hakket
lever med noget andet i. Endelig koteletter, som vi dog kan lave meget
bedre, f riske abrikoser og fersken. Den græske vin var l ave t af noget har
piks f r a pinier og smagte mærkeligt, noge t muggent . Den skulle man vænne
sig t il. Det var en meget morsom oplevel se .

Da vi gik f r a Piræus, f ik vi at vide, at vi skulle gennem Cor i nt he r 
kanalen. Det var vel nok en sejlads. Kanalen er så smal - 20 m og "Niels
TueL" er 15 m - så vi måtte hænge fendere ud for ikke at blive sk rabet
på siderne. Kanalens sider er meget høj e og går omtrent lodret ned, en
gang f i k vi en gren i hovedet. Vi blev selvfølgelig slæbt gennem kanalen
af en l ill e slæbedamper.

Nu er vi i Genova og har være t i land, en meget smuk by. Vi nen er umåde
l ig billig, en stor kold Vermuth koster 60 centimer = 14 øre, med lidt
gin i 20 øre = l lire , det er vel nok sage r . Vi besøgte verdens smukkeste
kirkegård, fuld af pragtfulde marmorstatuer og små marmorkapeller . Senere
var 3 af os oppe på et udsigtspunkt med en bjergbane, Ri ghi. Heroppe fik
vi en lille middag på en fl ot kosmopolitisk r estaurant. Vi f ik spaghetti,
bøf med kartofler , der skal betales ekstra for, og kiraebær og ferskner
i iskoldt vand . Til maden fik vi 2 store f lasker vin. Det blev 75 lire,
25 lire til hver = 5 kr.

Vi er lige komme t til Algier efter nogle gl ade og dyre dage i Genova.
Vi havde en god r e jse med dejligt vejr, bagende sol . Nu ligner jeg snart
en hel nigger på hele kroppen. I går havde vi forresten ~ t imes middag,
i det urene blev stillet en t ime tilbage, dejligt.

5/ 7.

I går modtog jeg jeres anbefalede brev af 28 f .m. med i ndlagt 30 kr. ( som
jeg havde telegraferet ef t er) . Det var de jligt igen at føl e pengenes magt .
I gå r var vi i nde i Algier, altså i Afr i ka . Næsten alle he r går med f e z
eller turban, og alle kvinderne er tilslørede . Vi gik selvfølgelig s t raks
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op i araber-kvarteret, da det var blevet os advaret mod at g§. derop om
aftenen. Det var uhyre morsomt. Gader p§. 3m, tildækkede p§. sine steder
af huse el ler overgange, fyldte med en masse mennesker. Alt foreg§.r herude.
Skomage r en , grønthandleren, restaurationsliv. Hvad de mennesker lever af
er et uigennemtrængeligt mysterium, idet de allerfleste sidder og halvsover,
spiller Domino eller kort, drikker kaffe el ler sludrer som kvinder. Senere
traf vi en dansker, der havde levet 15 §.r hernede. Han gav et glas anise tte ,
der smager omtrent som abs i.rrth ,

8/7.

De af os, der havde lyst og r§.d (det koster 6 kr.) var p§. en bustur -
ca 165 km - ind i landet til et sted, der kal des abe kløften, hvor aber
kom og s pi s t e af h§.nden. Landskabet p§. turen derned var ikke meget for
s kelligt f r a vort, når- man ser bort fra bjergene i baggrunden og en en
kelt palme el l er kaktus hi s t og her. Vi kørte igennem en lille by, der
hedder Bl i hda . Vi gj orde et lille holdt d~r, for der var marked i byen.
Vore kadetter og nogle af of f i cer erne har været på en 2 dages tur ind i
den rigtige ørken, en meget interessant tur, sagde de . Bl .a. havde de set
den or iginale mavedans hos en arabers tamme.

15/7.

Tur en til Bordeaux gik temmeli g godt, vi kunne jo godt mærke, a t det ikke
mere var Middelhavet, vi sejlede i. J eg har været en del søsyg, dog ingen
brækninger, kun kvalme . P§. vejen s§. vi §.ndesprøjt fra en hel flok hvaler.
Livet om bord g§.r sin sædvanlige gang. Forleden havde vi ladeøvelse med
gasmas ke . Ladeøvelsen er i sig selv en kraftanstrengelse, men med tætslut
t ende maske f or ansigt et en l i del se . Selve projektilet vejer ca 50 kg og
krudthylsteret ca 13 kg , og ladeapparatet skal lades, s§. der i en kanon
kan g§. et skud hvert 6- 7 sekund. S§. skal man ogs§. ruppe neglene. Efter og
fo rres ten ogs§. fø r blev vort hj er t e sl ag og §.ndedræt m§.l t , og de r var stor
forskel. Vi har ogs§. baj onetfægtning med kyr ads , fægtehjælm og handske. Vi
m§. i kke stikke efter brystet, men efter under l i ve t , s§.ledes a t bajone tten
i kke sætter sig f as t i ribbenene, s§. man ikke kan f §. den igen, men det er
jo endnu fremtidsmusik.

I g§.r var vi i land. Det er en meget morsom by. Efter en lille shoping- tur
var vi i e t biografteater med variet~optræd en om aftenen, indbydelse og
meget morsomt. Derfra gik vi ind i en lille beværtning, hvor der var en
lille sc ene med opt ræden. Vi fik s§. en genstand , men da vi skulle betale,
havde jeg kun 3 frs. tilbage, og den kostede 6 frs. Der kom omg§.ende en
politibetjent til syne, og der var lige ved at blive ballade, da jeg mente,
de havde ' t aget' os t ilstrækkeligt og ikke ville have, at de andre betalte
differencen. Til sids t endte det med, at de f ik de 3 f r s . (45 øre ), og vi
t r ak os t i lbage , jeg god t gal i skralden.

19/7.

I aften se jler vi kl. ca 18, og vi er alle meget opr ømt e . Der g§.r rygter
om, at vi først ankommer t il København lørdag, men det afhænger jo af t §.ge
og s t orm.

He r slutter br evene om udlands turen med "Ni els LueL'", Vi sejlede ikke til
København , me n til Åbenr§.. Her blev der ar rangere t en slags parademarsch i
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vore bedste unifonner og gevær på skulder e n og musi k i spidsen. Vi gik
ca 5 km gennem byen og ud ad en landevej. Her ved vendepunktet havde vi
hvil og vederkvæge de os med rødvin i de medbragte feltflasker (rødvinen
havde vi efter s igende fået af en dansk vinhandler i Algier) . så tilbage
ad samme rute gennem byen til s ki be t.

I de næste 14 dage havde vi skydeøvelser i de hjemlige farvande, inden vi
i begyndelsen af september blev hjemsend t efter endt værnepligt . Den havde
varet fra begyndelsen af april, altså ca 5 måneder.

Mogens Mal ther ,
værnepligtig på orlogss ki be t "Niels l uel" sommer en 1931.
Kongens Kvarter.
Skibs-nr. 339.


