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FORORD.

Til forskjellige Tider har jeg i Tidsskrifter og
Blade meddeelt Brudstykker af de Erindringer, jeg
havde medbragt fra henved fire Aars Tjeneste i
den russiske Marine. Det er disse spredte Meddelelser, som med enkelte Tilføielser, nogen Omordning og Beskæring her ere samlede til en
Heelhed, der gjengiver den paa nye Indtryk rigeste
Dee! af min Samværen og Fart med Russere.
lijobrnhnvll i Oct~btr 1884

Forfatteren.

Ait, hvad der vedrørte Rusland, var endnu for
ikke meget mere end en Menneskealder siden hyllet
i et Taageslør, hvorigjennem , den moskovitiske
Kolos• skimtedes som noget Uformeligt, Mørkt og
Truende, hvorom man var tilbøielig til at troe det
Værste. Dette skyldtes vel for en stor Dee! det
chinesiske. Afsondringssyste m,. der af Regjeringen
i lange Tider var blevet anseet for et Arcan um mod
alle Onder, - men ogsaa Landets saare vanskelige
og lidet kjendte Sprog havde sin Andeel deri ; thi
kun ved den literaire Afsondring, som Sproget medførte, kan det forklares, at Custines Værk om Rusland i en lang Aarrække blev betragtet som et tro
Billede af Landet og dets Samfundsforhold. I dette
ligesaa bidende som aandrige V ærk havde jo Forfatteren fremmanet et saadant Billede af Mistænksomhed, Forslagenhed, Grusomhed og Falskhed,
at man i sin Tid med en næsten gysende Nysgjerrighed higede efter ethvert nok saa ringe nærmere Indblik i de Forhold, hvorover han havde
svunget sin Svøbe, og at man tvivlede om Paalideligheden af enhver Fremstilling, der ikke var iklædt
hans grelle Farver. Nu erkjender man, at Custine
skrev sin Bog efter et bestemt Program: Alt skulde
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have en mørk og gribende Tone, og det maa indrømmes, at Værket blev fortrinligt i sin Slags.
Først med Krimkrigen begyndte den russiske
Taage at sprede sig; man fik Agtelse og en vis
venlig Interesse for Sebastopols tappre Forsvarere,
man modtog med et mindre hildet Blik de Skildringer af Rusland, som udgik fra dygtige engelske
og franske Forfattere, og, da endelig de mere fremtrædende russiske Digterværlfer bleve omplantede i
Vesteuropa, var Taagesløret hævet.
Men netop fordi man nu har faaet et vist Kjendskab til Rusland i Almindelighed, tør det antages,
at man vil kunne interessere sig for Enkeltheder,
der nærmest knytte sig til en særskilt Samfundsclasse i Landet, og det er i Fortrøstning hertil, at
jeg fremkommer med nedenstaaende Erindringer,
der stamme fra den Tid, da Taagesløret endnu ikke
ganske var hævet.
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I

de henved fire Aar, jeg tilbragte i russisk
Tjeneste, deeltog jeg ikke i store Foretagender, ligesaa lidt som jeg var Vidne til mærkelige Begivenheder eller kom i nærmere Forhold til fremragende
Personligheder, saa at jeg fra ingen af disse Kilder
kan hente Bidrag til min Fremstilling. Men af det,
jeg har oplevet, skal jeg uddrage Alt, hvad der kan
tjene til Belysning af de Folk og Forhold, jeg lærte
at kjende, hvad enten de Indtryk, jeg har modtaget,
have været gunstige eller ikke. De, som efter denne
Indledning ville følge mig paa Reisen, beder jeg om
Tilgivelse for, at min egen Person kommer langt
hyppigere frem, end jeg kunde ønske det.

Den Sparsom hed i Udcummandoeme herhjemme,
som fulgte efter Krigen 1848- 50, tyngede saa meget
mere paa Office1erne, som de i den nys tilendebragte Krig havde vænnet sig til stadig Virksomhed.
Enhver søgte derfor at bøde paa dette Savn ved at
gaae sine egne Veie, og en af Veiene var fremmed
Orlogstjeneste. I Efteraaret 1856 var halvandet Aar
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forløbet siden min Hjemkomst fra fransk Tjeneste,
og i denne Tid havde jeg kun været udcommanderet i tre Maaneder. Min energiske og dygtige
Kammerat, den desto værre nu afdøde Capitain
Vigant Falbe, der ligeledes følte Trang til større
Virksomhed, gjorde da samtidig med mig de indledende Skridt til at komme i russisk Tjeneste, og
for hans Vedkommende blev Sagen forholdsviis hurtig ordnet, da han havde formaaende Venner at
støtte sig til. Kort efter at være udnævnt til russisk Premierlieutenant blev han commanderet ombord
i en russisk Kanonbaad, som kom til Kjøbenhavn
for at ligge der Vinteren over, medens derimod jeg
i den lange Tid, hvori mit Andragende sled sig op
ad de mange officielle Trin, blev ved Sessions- og
Vagtskibstjeneste forhindret i at erhverve mig et
selv nok saa ringe Kjendskab til det russiske Sprog.
Ombord i Vagtskibet fik jeg endelig. hen paa Foraaret min Udnævnelse til russisk Premierlieutenant
med samme Anciennetet som i den danske Marine,
og samtidig fik jeg Tilladelse til at afgaae til Rusland med en Orlogsskonnert, som netop i de Dage
var ankommen til Kjøbenhavn.
I mine nye Kammerater, hvis Bekjendtskab jeg
gjorde iland, fandt jeg en Samling forekommende
og livlige Mennesker, der gjorde deres Bedste for
at forstaae mig og for at blive forstaaede. Skonnerten havde overvintret i Hammerfest, og enkelte
af Officererne havde der lært lidt Dansk, hvilket var
ganske heldigt for mig, da de fleste af dem trods
alle vore Ideer om Russernes Sprogkundskaber vare
ganske ubevandrede i fremmede Tungemaal. Men,
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havde det første Indtryk af mine nye Standsfæller
været tilfredsstillende - jeg kunde dengang næsten have sagt beroligende - saa kunde ingenlunde
det Samme siges om det Indtryk, jeg modtog af
Skibet og Besætningen, da jeg første Gang var ombord. I alle Mariner slider man vel sine gamle
Klæder op tilsøes, men saadanne Ruiner af Uniformer som de, der her blev baarne af de iland saa
pyntelige Officerer, havde jeg i vor Marine kun fundet Mage til hos Dagleierne paa Værftet. Endnu
ikke ret fortrolig med de russiske Distinctioner
troede jeg, da jeg kom ombord i Skibet, at det var
et Par af Lastarbeide tilsølede Underofficerer, som
modtog mig ved Faldrebet; men de fremstrakte
Hænder og de smilende Ansigter overbeviste mig
strax om min Feiltagelse : det var ingen Ringere
end Skibets Næstcommanderende og den vagthavende Officeer, jeg havde for mig. Selve Skonnerten var ikke indenbords mere pyntelig og pæn
end Officererne, og det kostede lidt Selvbeherskelse
at skjule den Uhyggelighedsfølelse, der greb mig,
da jeg hørte, at jeg paa Overreisen skulde dele
Lukaf med en af mine nye Kammerater.
Ethvert Skridt, man gjør her i Livet udenfor
det reent Dagligdags, bliver jo af den Kreds, man
færdes i, ledsaget af mere eller mindre opbyggelige
Betragtninger, som forvandle sig til Advarsler og
Formaninger, naar Skilsmissen staaer for ' Døren.
Ved denne Leilighed havde disse Meningsyttringer
et næsten mildt og medlidende Præg; det var aaben bart, at Falbe og jeg af Mange, dbg især af ældre
Damer, bleve betragtede som et Par unge Mænd,
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der med en ubegribelig Letsindighed vare gaaede
ind paa Noget, som meget let kunne skaffe dem af
baade med Næse og Øren. • Vogt Deres Tunge!•
var det Omkvæd, der gjenlød overalt, hvor vi kom.
Dagen før Afrejsen, som var bestemt tll meget
tidlig paa Morgenstunden, havde Officererne Ordre
til at møde ombord Klokken otte om Aftenen. Ikkun
os Danske var der af Hensyn til, at vi forlade vor
Hjemstavn, givet Frihed til at blive iland indtil hen
paa Natten. Da vi henved Midnat kom ombord
hver i sit Skib, bleve vi ikke lidt forundrede ved at
opdage, at vi istedenfor at være de Sidste vare omtrent de Første, der havde givet Møde. Det var
et net lille Stød til vore forudfattede Begreber om
rnssisk Præcision og Strenghed.
Den Officeer, jeg !>kulde dele Lukaf med paa
Overreisen, var af tydsk Herkomst, og jeg fik saaledes Leilighed til umiddelbart efter min Indtrædelse
i Tjenesten at stifte Bekjendtskab med et forøvrigt
heldigt Exemplar af en i Rusland meget udbredt
Type, som man ved noiere Kjendskab just ikke
foler sig tiltrukken af. Disse Folk af tydsk Herkomst ere vel paa en vis Maade fremadstræbende,
redelige og rettænkende; men deres gode l!.gen·
skaber gjøre sig i Reglen kun gjældende overfor
deres Egne, og til deres Egne henregne de kun
dem, der ere af tydsk Herkomst. Deres Beundring
for Alt, ~vad der er tydsk eller af tydsk Oprindelse,
overtræffes kun af deres selvbevidste Overlegenhed
overfor Alt, hvad der er russisk. De fleste af de
tyskfødte Russere, man træffer i Marinen, ere ubemidlede Embedsmænds Sønner, der have faaet deres

7
Opdragelse og Udvikling paa Statens Bekostning,
og som altsaa foruden at være barnefødte i Rusland,
hvor deres Forældre have tjent deres Brød og stundom Lidt til, have deres Adoptivland at takke for
Alt, hvad de \:unne, og Alt hvad de eie - og dog
er der Intet, som synes dem kjærere end at rive
ned paa det Folk og de Forhold, hvortil deres Tilværelse er knyttet. De arbeide sig ofte op til de
høieste og bedste Pladser; men, hvor høit de end .
naae, og hvor dygtige de end ofte kunne være, ophøre de dog saare sjelden at være Tydskere i. Sind
og Skind. Naar de indtage høiere Stilling«!r, have
de dog ofte en vis Evne til at assimilere sig med
Russerne og røbe da kun deres Herkomst ved deres
uskjønne Udtale af det bløde russiske Sprog; men
i mere beskedne Stillinger danne de i Almindelighed
afsondrede Cliquer, hvor , Verfluchter Schuft • og
, Dummer Hund, høre til de mest yndede Betegnelser for deres russiske Embedsbrødre. Der findes
naturligviis hæderlige Undtagelser, og blandt disse
kan jeg særlig fremhæve nog41 Officerer og et Par
Skibschefer, som jeg har havt den Glæde at staae
i tjenstligt Forhold til.
Det, som det var vanskeligst at forsone sig
med ombord, baade fra et almindeligt og fra et
militairt Standpunct, var den i alle Retninger saa
iøinefaldende Ureenlighed, hvoraf man var omgiven;
selv Knive, Gafler, Tallerkener og Glas havde noget
saa Mistænkelir;t ved sig, at man gjorde f<:Jogest i
at være saa fraværende som muligt, naar man spiste.
Forresten var Maden i sig selv upaaklagelig, mange
Retter fortræffelige, og saavel Posteier som alt andet
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Bagværk var bedre end i de fleste andre Lande, skjøndt
paa den anden Side den overvættes store Anvendelse
af Smør og Kaal næppe vilde convenere Folk, der lide
af Nutidens udbredte Maveonder. En anden Ting,
som man kun ved Vanens Magt blev fortrolig med,
var den tætte Sky af Tobaksrøg, hvori man altid
levede i Messen. Paa russiske Skibe maae nemlig
Officererne ikke ryge Tobak paa Dækket, men kunne
. til Gjengjæld dampe løs ligesaa lystig, de ville, i
Messen og Lukaferne. Man spiste og drak, gik tilkois og stod op i Røg; thi at lufte ud tænkte Ingen
paa - der blev jo røget hele Natten igjennem : Officererne og Cadetten maatte have sig ,et Drag,c
før og efter Vagten, og, var der ikke noget Særligt
at varetage paa Vagten, skiftedes de til nu og da
at gaae ned og smøge. Men hvad vænner man sig
ikke efterhaanden til? Endog med et mindre reent
Skib og mPd saa temmelig uvaskede Folk blev jeg
efter et Aars Forløb s'a a fortrolig, som vare de gamle
Bekjevdte. Det faldt mig kun undtagelsesviis ind,
at en graaladen Hals, ,Hofsorg paa Neglene« og
gabende Albuer i Uniformsfrakken just ikke vare
den mest passende Officeerspynt ved en Søndagsparade, selv om man var nok saa langt fra Land,
og det varede heller ikke ret længe, før mit Øre
ikke mere ændsede de forskjellige Lyd, saasom
Smasken, Slubren og Stønnen, der af Mange paa
ægte østerlandsk Viis ansaaes for det nødvendige
Accompagnement til Middagsspisen og Theedrikken.
- Man misforstaae mig ikke: dette var det Indtryk,
jeg modtog for snart tredive Aar siden, og i denne
som i saa mange andre Retninger ere de opvakte
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og lærvillige Russere gaaede overordentlig frem i
de sidste Decennier. Men det er paa Tide at komme
afsted.
Trods alle Anstrengelser lettede vi først fra
Kjøbenhavn adskillige Timer efter Bestemmelsen,
og trods deres slanke Udseende krøb de to Skonnerter, hvis Maskiner vare meget svage, kun saare
langsomt Drogden ud. Da Mørket faldt paa, havde
den Skonnert, jeg var paa, tabt sin lidt hurtigere
Kammerat af Sigte. Da jeg ikke som min Landsmand havde faaet Udcommando til Skibet, blev jeg
betragtet som Passageer, hvilket forøvrigt kunde
synes en Selvfølge, saa længe jeg var fuldstændig
uvidende i Russisk - men heller ikke her gik det,
som jeg havde ventet. Der er det eiendommelige
Forhold ved Tjenesten i de russiske Orlogsmænd,
at Alt, hvad der henhører til Navigeringen, er de
egentlige Søofficerer, de saakaldte ,Flaadeofficerer«,
ganske uvedkommende. Ligesom det i England er
,Masteren•, der tager Observationer, udregner Pladsen og besørger Journalføringen, saaledes er det i
Rusland ,Styrmandsofficeren•, der varetager denne
Dee! af Tjenesten. Nutildags forlanger. man dog hos
,Flaadeofficererne et vist Kjendskab til Navigationen; men dengang vare endnu saa vel Chefen
som Næstcommanderende og Vagtsofficererne ganske
fremmede for hele denne Side af Sømandens Virksomhed. Skjæbnen vilde nu, at Skonnertens to
Styrmandsofficerer allerede i Løbet af de første Dage
meldte sig syge, og der stod man da med den vanskeligste Del af Seiladsen for sig og uden anden
V eiledning end den, man kunde faae af et ungt Men-
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neske, en Maskinassistent, der oprindelig havde gjennemgaaet Styrmandsskolen, men aldrig havde havt
nogensomhelst praktisk Virksomhed i det, som man
var henviist til at betroe ham. Chefe.n, der vidste,
at de danske Officerer ogsaa uddannes til Navigateurer, opfordrede mig under disse Forhold til at
overtage Styrmandstjenesten Den Dag, det skete,
havde Veiret netop bedret sig efter en Storm, under
hvilken vi havde havt Gotland i Sigte og derefter
b estemt Skibets Plads. De Forhold, hvorunder der
i de sidste Dage var blevet navigeret, vare imidlertid af en saa uheldig Beskaffenhed, at den mig
opgivne Plads maatte være høist usikker, og ved
med lidt Opmærksomhed at gjennemgaae Journalen
blev jeg overbeviist om, at den Cours, vi styrede for
at staae ind i den finske Bugt, ingenlunde kunde
føre til Maalet. Jeg gjorde Chefen opmærksom derpaa, og han gav ;nig det meget imødekommende
Svar: Jeg veed, fra hvilken Marine De kommer,
og beder Dem derfor oin at handle aldeles, som om
det var dem selv, der førte Skibet.• Jeg rettede
mig derefter, benyttede Loddet saaledes, som vi
lære at benytte det herhjemme, og, da vi fik Landet ved lndseilingen til den finske Bugt isigte, viste
det sig, at mine Betænkeligheder havde været fuldstændig begrundede. - Hvad jeg her gjorde, vilde
enhver dansk Officeer eller Styrmand med nogen
Erfaring have gjort i mit Sted; men ombord i Skonnerten blev det ikke opfattet paa denne ædruef.ige
Maade: der hed det sig, at, hvis jeg ikke havde
overtaget Skibets Navigering, vilde vi om Natten
have været Vrag. Hvad der fortaltes ombord, gik
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videre ved Ankomsten til Kronstadt og medførte 1
Forbindelse med Lieutenant Falbes alt anerkjendte
Dygtighed, at vi af Alle modtoges med den største
· Velvillie, og at Skibscheferne opfordrede os til at
søge Udcommando med deres Skibe.
Før vi naaede Kronstadt, maatte vi imidlertid
ind til Reval for at fylde Kul Her blev der for
første tiang siden Afreisen fra Kjøbenhavn ,spulet<
Dæk og gjort reent overalt, og dog vare baade Chef
og Næstcommanderende ansete for meget ordentlige, paapasselige og dygtige Officerer. Sagen er,
at det dengang var Skik og Brug i Rusland kun at
vaske Dækket høist en Gang om Ugen, og man
paastod endog, at Dæksplankerne beskadigedes ved
en hyppigere Behandling med Vand, Sand og Koste.
Da jeg var bleven nøiere bekjendt med Forholdene,
lærte jeg, at en Næstcommanderende for ret at blive
paaskjønnet, ikke behøvede at liave et skarpt Øie
for Reenlighed, men maatte være i Besiddelse af en
overmenneskelig Otrættelighed. Hed det sig, at
han var dygtig, da vidste man, at han Dag og Nat
ufortrødent gav Møde overalt, hvor Nogetsomlielst,
det være sig nok saa ubetydeligt, blev foretaget.
Og det var ikke som en taus Tilskuer, han viste
sig -- nei ! han rettede, skreg, skjeldte og bandte,
og, bragtes Blodet rigtig i Kog, kunde der trods
Nationens medfødte Godmodighed endog vanke en
Lussing. Hvornaar han sov, spiste eller drak, det
var ligegyldigt; om han var intelligent, havde Kjendskab til sit Kald, Plan og System i sit Arbeide det var altsammen af underordnet Betydning - blot
man saae eller hørte ham det ganske Dog11, saa
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var man lykkelig i Bevidstheden om, at man havde
en dygtig Næstcommanderende.
Det var første Gang, at et Skib af Skonnertens
Tegning kom til Reval, og man kunde derfor være
sikker paa at modtage Besøg af Havneadmiralen.
Da nu en stor Dee! af Skibets Officerer vare fra
det sorte Hav, altsaa udgaaede fra en Skole, hvoraf
Rusland i mange Henseender har havt Grun~ til at
være stolt, og tilmed en Skole, som med en vis
Overlegenhed betragtede sine Standsfæller i Øster•
søen, var det en Selvfølge, at en Admiral af Østersøes·
Flaaden ikke maati:e finde Nogetsomhelt at udsætte
paa Skonnerten. Skibet blev derfor ogsaa virkelig
langt renere, end man skulde have troet det muligt
at faae det. Men ikke blot Skibet, ogsaa Officererne vare i deres bedste Puds. Iblandt disse var
der en Sydrusser, der især havde gjort sig kjøn, og
til Beviis paa, at han havde været i Udlandet, prangede der et Par store »Fadermordere< over hans
stive Krave - Noget, som dengang var strengt forbudt. Efterat Admiralen ved Faldrebet var bleven
modtagen af Chefen med en af de i den russiske
Marine for forskjellige Leiligheder reglementerede
Sætninger, gik han hen for Fronten af Officererne,
der vare opstillede paa Skandsen, og lykønskede
dem til deres Tilbagekomst - han fik her Øie paa
SycJrusserens Flipper, saae et Øieblik forundret, næ·
sten vredt paa ham, men vendte sig dog smilende
til Chefen med den Bemærkning: •Jeg seer, De har
havt god Vind med Skonnerten; Deres Officerer
fører jo endnu Læseil.< Derpaa gik han med militairisk Alvor over om Bagbord, hvor Folkene stode
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opstillede, og, medens Sydrusseren i en Fart fik
Læseilene revne af sig, hilste Admiralen paa Mandskabet med det reglementerede: • Sundhed, Børn! •,
hvilket som med een Mund besvaredes af hele Besætningen med det ligesaa reglementerede : • Vi
ønske Dem Sundhed, Deres Excellence! - Efterat
Skibet af Admiralen og hans talrige Følge var blevet efterseet i alle Ender og Kanter, sluttedes Besøget med de reglementerede Afskedsformularer.
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aar man nu vil følge mig videre, · behøver
man ikke at frygte for at blive viist rundt i Kirker,
paa Museer og lignende; thi jeg skal saavidt mulig
undgaae at fortabe mig i vidtløftige Beskrivelser af
de Stæder og Lande, jeg har besøgt under russisk
Flag.
Russerne ere sjelden ombord mere end høist
nødvendig, naar man Iigger tilankers. Officererne
skyndte sig altsaa iland i Reval og gjennemvandrede den ejendommelige By, der - med de smalle,
ujævne og ofte steile Gader, de spidsgavlede Huse,
med Vindebroerne og Levningerne af en Ringmuur,
besat med Udkigstaarne - frembyder et ret charakteristisk Billede af Tydsklands Middelalder, henkastet paa en Klippe ved den trygge Bugt, som
længe har tjent Rusland til Orlpgsstation. De smaa
lavhjulede Hyrevogne med et enkelt Sæde til to
Personer ere altid paa rede Haand, og ingensteds
kjører man saa rask som i Rusland; men selv der
er der kun faa Steder, hvis Kjørsel i halsbrækkende
Hurtighed kan lignes med Revals. De to smaa
ivrige Heste fare i strakt Galop igjennem de kro-
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gede Gader og føre lynsnart den Reisende ud i
den med Haver bestrøede Omegn, hvis mest besøgte Lysthave er Jekatharinenthal, et Slags Marienlyst ved den finske Bugt. Da det endnu var tidligt
paa Aaret, var der kun faa Badegjæster. De Damer,
vi saae, forekom mig i Regelen smaa, livlige, hyppigere mørke end blonde og somoftest med en
mindre frisk Ansigtsfarve. De lange Officeerskapper
var der her den samme Overflod af som overalt,
hvor jeg senere korn hen i Rusland .
Jekatharinenthal knytter sig til Erindringen, ikke
blot ved de smukke Omgivelser. men fuldt saa
meget ved Peter den Stores beskedne Huus, i hvis
lille Sovekammer man seer hans tarvelige, haarde
Seng og de Tøfler, han selv har syet. I det største
Værelse bestaaer hele Meublementet af et stort, massivt Egetræes Bord og tolv høiryggede Stole. Her
holdt han Raad og gav sine vældige Drikkelag.
Alt staaer i den tarveligste Modsætning til det rigt
udstyrede lille Landsted, som han tæt ved havde
opført til Katharina.
En lille personlig Erindring bragte jeg med fra
Stedet. Jeg var gaaet fra de Andre, der spadserede
i en af Hovedalleerne, for i en Theepavillon at faae
Ild paa en Cigar og var netop ifærd hermed,. da
en mig ubekjendt Søofficer - man erindre, at det
er de russiske Søofficerer forbudt i deres Hjemstavn at bære civile Klæder - korn hen til mig,
hilste og gjorde mig et for mig uforstaaeligt Spørgsmaal paa Russisk. - ,Taler De Tydsk?« svarede
jeg i det sidstnævnte Sprog, idet jeg gjengjældte
hans Hilsen. - Med et forundret Øiekast sagde
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han atter Noget paa Russisk. - ,Taler De Fransk? •
yttrede jeg da paa Fransk og fik til Svar en af et
bistert Blik ledsaget russisk Sætning. - , Taler De
Engelsk, eller forstaaer De Spansk?« udbrød jeg
Slag i Slag, da hans Ansigt efterhaanden antog et
Udtryk, der tydelig sagde mig, at de russiske Sætninger, som nu fløi ham af Munden, paa det Nærmeste maatte være: , Er De fuld, er De gal, eller
vil De have mig til Nar?! • - Til al Lykke kom
min Sydrusser forbi, ilede til og slyngede sine
Arme om den gode Bekjendt, der netop hos mig
vilde have forhørt sig, om Syd russeren var med
paa den nysankomne Skonnert. Vor Hjemkjorsel
var et Billede paa den vilde Jagt: Vognene holdt
som sædvanlig Kapkjørsel; men nu gjaldt det foruden Æren de høie Drikkepenge, som den Hjemkomne altid giver, og godt var det, at Ingen knækkede Halsen. At der til Aftensmaden blev reqvireret Champagne, er en Selvfølge.
Da jeg den paafølgende Aften i Skumringen
kom ombord efter med en dygtig Ledsager at have
seet mig nærmere om i Byen, stode alle Officererne
pyntede og pudsede, klare til at gaa iland, og den
Vagthavende bad mig til min store Overraskelse
om at overtage hans Tjeneste. ,Med Fornøielse!•
svarede jeg, hvis det lader sig gjøre, uden at jeg
siger et eneste Ord eller overhovedet griber ind i
Nogetsomhelst. c - ,Intet er lettere«, svarede han,
, Underofficeren faaer de fornødne Ordrer, og Reglementet forlanger kun, at der skal være •en Officeer«
ombord - De er endog Premierlieutenant, - og
hermed forsvandt han efter at have sagt Under-

officeren Besked, - men jeg tænkte: ,Saa det er
den foirskrækkelig strenge russiske Tjeneste!«
Dagen efter Afreisen fra Reval ankrede vi lidt
efter Solnedgang udenfor det prægtige Fort Mentchikof, der ligger lige for Indgangen til Kronstadts
indre Rhed. Vi vare her omringede af de dengang
saa mægtige Søforter paa flere Etager, med Række
paa Række af Datidens stærkeste Skyts, der i Forbindelse med de mere tilbagetrukne Batterier syntes
at slaae en saa mægtig Kjæde om Orlogshavnen,
at det var saare forstaaeligt, at den engelske Admiral Napier under Krimkrigen ikke havde vovet et
Angreb her, skjøndt han raadede over en betydelig
Styrke. Og dog vilde Napier have kunnet skabe
sig et Navn, hvis han blot havde været saa heldig
at have en Lods, som kjendte det svage Punct i
denne tilsyneladende saa stærke Forsvarslinie - vel at mærke: det f.erste Aar; thi næste Aar var
Svagheden fjernet.
Min danske Kammerat, som var gaaet directe
til ·Kronstadt og saalPcles havde flere Dages Forspring, kom næste Dag trods det daarlige Veir
med sin sædvanlige Djærvhed ombord til mig. Vi
gik sammen iland og fulgte de uendelige Bastioner,
gjennemskaarne af en halv Snees ,Porte«, som danne
Grændseskjellet mellem Orlogshavnen og den indre
Rhed med dens Koffardihavn. Langs disse Bastioner og stundom i selve Portene ligge de under
Eqvipering, Udbedring eller Desarmering værende
Skibe, medens de større Reparationer eller Ombygninger foretages i de granitklædte Dokker, som en~
en Arv fra Peter den Store.
2
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Om Byen Kronstadt sige Russerne, ligesom
Franskmændene om Toulon, at, dengang Djævelen
fristede Christus ved at vise ham alle Verdens Herligheder, skjulte han snedig den hele Stad med sin
Hale, for at det fortærende Kjedsornrnelighcdspræg,
som den bærer, ikke skulde fordunkle alt det Øvrige, - og sikkert er det, at, hvor lidet oplivende
end Toulon kan være, saa bliver den dog næsten
venlig og gemytlig ved at sammenlignes med Kronstadt. I denne Nevaens Garnisonsby ruger ~jedsomheden over de brede, snorlige Gader med Række
paa Ra>kke af store, eensforrnige, graaladne Caserner,
som, naar man fjern er sig fra Værftet, afløses af
stiilløse Træhuse, der tage sig ganske fortabte ud
overfor de lange, ode Gader. Kjedsomheden tramper igjennem Byen i de evige Soldaterkapper og
Matroskitler, der kun sjelden afvexle med Arbeidernes fedtede Faareskinds -Peltse. Kjedsomheden
afspeiler sig i Skildvagternes resignerede Ansigter,
i Officerernes slæbende Gang, og hverken Barnestemmer eller Kvindeskikkelser vove at optage Kampen med den. Det eneste Oplivende, Byen frembyder, er dens Sommerhave, hvor man finder et
Par Alleer, et lille Blomsteranlæg med en halv Snees
Gange og en trofast Copi af Peter den Stores Huus
i Zaardam. Her hører man Musik, seer en Deel
Spadserende og iblandt nem nogle enkelte Damer;
men det mandlige - man kunde næsten sige det
militaire - Kjøn har ogsaa her en umaadelig Overvægt.
I de faa Dage, vi laae paa Rheden med Skonnerten, fik jeg de tydeligste Beviser paa, at den

Upræcision efter Landlov, som havde forundret mig
saa meget i K.jøbenhavn, ikke var noget Tilfældigt,
ikke en Frihed, Officererne toge sig en enkelt Gang
i fremmed Havn, men Noget, der hørte fuldstændig
til Dagens Orden. Man forlanger en Baad til Klokken henved otte, den giver Møde en Times Tid
senere; henved elleve begynde Officererne at indfinde sig: naar Klokken slaaer halv tolv, og de
ikke alle ere mødte, begynder man at tale om at
gaae ombord, og endelig tager henved Midnat den
ældste den dri~tige Beslutning at sige: >Lad os
saa gaae ! • - og dog finde de tilbageblevne det
forunderligt, at man ikke har >Ventet• paa dem!
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II l.
En af de mindre morsomme Formaliteter, der
maae og skulle gjennemgaaes, naar man træder ind
i en hvilkensomhelst Tjeneste, er, som bekjendt,
Præsentationen for de Overordnede. Den havde
her det samme officielle Tilsnit som andensteds,
men dog var der i den Maade, hvorpaa man modtoges af ældre Officerer, noget saa V enligt, Gemytligt og Kammeratligt, at den trykkende Følelse
af at være fremmed og at bevæge sig paa
ukjendt Grund derved i høi Grad mildnedes. Præsentationen for Flaadens Admiral, Storfyrst Konstantin, frembød ogsaa et tiltalende Exempel paa
den kammeratlige Tone imellem Ældre og Yngre.
Man samledes i Forstuen til Modtagelsesværelset,
og, efterhaanden som Officererne traadte ind, hilste
de paa hinanden uden at gjo-re Brug af Titler og
vexlende Haandtryk med det russiske • Vær ved
Helsen!
Admiralen tiltalte Lieutenanten og blev
tiltalt af denne med Fornavn og Efternavn. Men
det maa erindres, at man i Rusland ved Efternavnet forstaaer Faderens Fornavn med Tillægsstavelsen ,itsch , hvorimod det, vi kalde Efter-
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navnet, i Rusland betegnes som Familienavnet. Her
var man præcis, og, da Audientstimen slog, stillede
Alle sig op efter Anciennetet i Modtagelsesværelset.
Storfyrst Konstantin var dengang i sine bedste Aar,
han var slank, kun lidt over Middelstørrelse, bar
det reglementerede Skjæg med raget Hage, og
hans kloge, hurtige og venlige Øine saae paa en
eiendommelig skarp og spørgende Maade ind i
Folks Ansigt igjennem Brilleglassene, som næsten
bestandig dækkede dem. Han var baade før og
senere meget afholdt i Marinen, og, hvad man især
satte Priis paa, var, at han med ubønhørlig Strenghed greb ind overalt, hvor der var Tale om en
urigtig eller uforsvarlig Anvendelse af Statens Midler.
Det smukke Forhold imellem ham og Officererne
afspeilede sig i hans Hilsen, da han traadte ind,
og saavel i deres som i hans Ansigtsudtryk under
den Samtale, han førte med hver enkelt af dem;
men samtidig traadte dog Keisersønnen frem i det
lille Ord Du , som han benyttede overfor de af
Officererne, der havde været i hyppigere Tjenesteforhold til ham.
Skonnerten lagde ind for at aftakle, Størstedelen af Officererne drog bort paa Besøg, og, da
der foreløbig ikke blev taget nogen Bestemmelse
om min fremtidige Virksomhed, var jeg henviist til
at føre en afventende Tilværelse i Kronstadt, hvorimod Lieutenant Falbe var kommen til Petersborg,
hvor hans Skib skulde paa Beding.
Naar mit
Ophold ikke blev fuldt saa kjedsommeligt, som jeg
havde al Grund til at vente, skyldtes det først og
fremmest den Oppasser, som var bleven mig leveret
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af Chefen for den , Eqvipage«, jeg var bleven indskreven i. Man havde valgt ham til mig, fordi han
var fra Grændsen af Estland og deels derved, deels
ved et længere Ophold i Reval var bleven lidt
hjemme i det tydske Sprog. Hans Navn var Fedor,
men af Høflighed imod mig kaldte han sig Friederich. Denne næsten fyrretyveaarige, strunke og
høie Veteran med det martialske Ansigt, de store,
stive Knevelsbarter og de lyseblaae, venlige Øine
var i Besiddelse af en komisk, tør Fiffighed, der
var Guld værd. Han var ret en Typus paa disse
gamle, tro Tjenere, som findes saa hyppig i Rusland, hvor B_arnet, naar Forældrene havde Raad
dertil, saa at sige ved Fødselen fik sig en Opvarter,
der voxede op med det og efterhaanden vænnede
sig til at betragte sin Herre som sin -egen kostbare
Eiendom - en Type, som i Vesteuropa vel jævnlig gjenfindes i Romaner og paa Scenen, men som
næsten er fortrængt fra det virkelige Liv. Fedor
sagde aldrig ,Deres« om mine Sager eller Anliggender, det hed altid ,vore•; han holdt et vaagen~
Øic med Alt, hvad jeg foretog mig, og passede i
enhver Henseende paa mig, som var jeg et Barn.
Han skjendte, naar jeg glemte at spise i rette Tid
eller ikke spadserede i smukt Veir, og paa ægte
russisk Viis havde han indrettet sig en Løibænk i
Forværelset udenfor min Dør for altid at kunne
være ved Haanden baade Dag og Nat. Aldrig
syntes han gladere, end naar jeg kom rigtig seent
hjem om Aftenen. Han stod da ved Indgangsdøren med det tændte Lys i Haanden, stundom
vel kun i Underbeenklæder og Skjorteærmer, men
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altid med de buskede Øienbryn og den stive Knevelsbart struttende af et fornøiet Smiil. Istedenfor
at vise sig gnaven over at være blevcn reven ud
af sin søde Søvn, fremklukkede han paa sit selvlavede Tydsk: >He! He! schi:in schpazieren, nicht
gut zu Hause immer sitzen, lesen uud schreiben. c
Der var ikke Tale om, at jeg selv Ii1aatte tage
Kappen af - hvad havde jeg en Oppasser til? . og jeg havde den største Uleilighed med at faae
Lov til at klæde mig selv af. Naar jeg endelig
opnaaede det, trak Fedor sig tilbage til sin Løibænk og fik sig en lille Hjertestyrkning at sove
paa ved at >knase• en raa Agurk. At det forresten ikke er udelukkende Russere, som ynde
denne Spise, fremgaaer jo af den Fornøielse, hvor •
med man nyder sin Agurkesalat overalt i Danmark.
Da han sikkert var vant til, at de russiske Offi.
cerer led af Pengemangel, naar de opholdt sig i
Kronstadt, tog han sig med ængstelig Omhu af
min Økonomi. Det var mig næsten umuligt at faae
Mælk, end sige Fløde, til min Thee; snart fortalte
han, at hele Beholdningen hos Mælkehandleren var
skjørnet, snart at den var suur eller blandet med
Vand, og mine Forsøg paa efter russisk Skik at
faae en Citronskive i Theen istedenfor Mælk løb
kun heldig af ved høitidelige Leiligheder Engang
havde jeg flere Dage itræk forlangt, at han skulde
kjøbe mig en russisk Ordbog, som nylig var udkommen - men bestandig var der Noget iveien:
den ene Dag havde han forlagt Papiret med Bogens
og Boghandlerens Navn, den anden kunde han ikke
finde Stedet, og, da han saa tilsidst havde fundet
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det, var Bogladen lukket - ,Fyren er nok død•,
sagde han. Jeg gjorde mig endelig vred, gav ham
en ny Opskrift og sagde: ,Nu gaaer Du, og Du
sætter ikke din Fod indenfor Huusdøren, førend
Du har Bogen med!«
Fedor stod lidt og trak i Papiret med en hoist
misfornøiet Mine og udbrød dcrpaa med en Stemme,
der røbede en kraftig Beslutniug: »Den koster tre
Rubler!«
,Naa, Du har altsaa været der!• bemærke<;le jeg.
Til Svar herpaa strakte Fedor med retfærdig
Misfornøielse Armen ud imod Comrnoden, hvor
mine Bøger vare opstablede, og sagde med fast
Overbeviisning: ,Dort Bi.Jcher genuch ! Drei
Rubel viel Geld ! «
Skulde jeg vedblive at fortælle alle de fornøielige Smaascener, jeg havde med ham, vilde jeg
, udsætte mig for, at man fandt Opholdet i Kronstadt lovlig langt; men endnu et Træk rnaa jeg foreløbig meddele, da det er ganske betegnende. En
Dag korn Fedor med sit Ugeregnskab, som paa
Grund af hans Ukjendskab til alle Skrifttegn var en
phantasirig Sammensætning af de forunderligste
Mærker og Streger. Jeg tog en temmelig slunken
Pung op af Lommen og betalte ham omtrent hele
dens Indhold. Fedor saae med et alvorligt Blik
paa Pungen og sagde ganske rolig: • He ! KPin
Geld«, derefter slog han ud til Siden med Haanden
- en Gestus, som bruges meget af Russerne og tilføiede: ,Macht nichts aus! - ubermorgen iclz
Geld kriegen.« - Det var slet og ret et Tilbud
om at laane mig sin Maanedslønning. •- Det be-

.

synderlige Udtr) k: >Macht nichts aus!« gjør her
Fordring paa en lille Forklaring. I den russiske
Folkecharakteer findes der en forunderlig Blanding
af barnlig Letsindighed og overtroisk Resignation
eller stundøm tillidsfuld Foirt:røstning til Skjæbnen,
og denne Griundtone i Charakteren afspeiler sig i
flere af de mest anvendte Ord og Mundheld. Det
russiske Ord: »N1tscltevaa < er et af de hyppigst
anvendte, og det er derfor saa gjennemgaaende
russisk, at det ikke fuldstændig kan gjengives i
noget andet Sprog. Vil man oversætte det paa
Dansk, kommer man Tanken nærmest ved ·efter
den almindelige Maade, hvorpaa det benyttes , at
anvende Udtrykkene: •Det giver sig nok « eller
•det er lige Meget•. Den i Sind og Skind russiske
Fedor kunde naturligviis ikke undvære dette fyldige
Udtryk, selv naar han talte Tydsk, og havde derfor
fundet paa at erstatte det med: »macht nichts aus •,
som blev benyttet mindst en halv Snees Gange om
Dagen.
Det er i Grunden fuldstændig vi ldledend e at
kalde et Menneske som Fedor en Oppasser. Hos
os kan man vel nok tilsøes med denne Betegnelse
forbinde Tanken om en i forskjellige Retninger
godt udstyret Personlighed - jeg har saaledes seet
en elskværdig og opvakt Bagermester være Oppasser til Orlogs og selv hørt om en cand. plul.,
der bar den langt ringere Titel ,Koksmath• men iland, hvor Betegnelsen ofte bruges iflæng
med det drastiske Udtryk >Dunk«, vil man faae et
meget for ringe Begreb om Fedor ved at betragte
ham som. Oppasser i dansk Forstand. Man maa
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tænke sig ham som Hovmester, Goldamme, Mentor, Tolk, Tjener og Porthund for at danne sig et
nogenlunde correct Begreb om ham. Et af hans
første Mesterstykker var at skaffe mig en ganske
menneskelig Bopæl i den paa Leiligheder saa fattige By. Med en Sporhunds Udholdenhed støvede
han rundt fra Huus til Huus I indtil han havde
fundet, hvad han søgte.

IV.
for den Fremmede kan det jo synes næsten
ubegribeligt, at der i Kronstadt, som ikke blot er
en meget søgt Koffardihavn, men tillige en Orlogshavn, hvor alle hjemkomne og bortreisende Søoffi.
cerer idetmindste foreløbig maa opholde sig, endnu
ikke, trods de mange Aar, Byen har staaet, findes
det ringeste Spor af meublerede Værelser og ikkun
saare faa umeublerede Leiligheder, og at kun enkelte
af disse kunne betegnes som Andet end forfaldne
og urene Huller. Man skulde ialfald troe, at man
til de forholdsviis talrige umeublerede Værelser kunde
faae Meubler at leie; men det er kun Tilfældet,
hvis ~1an vil lade sig nøie med et Bohave, som er
nær beslægtet med de Uniformer, som slides op
ombord. Hvor ubegribeligt det end er, saa var det
dog Tilfældet, dengang jeg kom til Kronstadt, og
det tilsyneladende saa Forunderlige heri bliver meget forstaaeligt, naar man har gjort nærmere Bekjendtskab med den Sorgløshed, Mangel paa Forudseenhed og ofte Ligegyldighed for hjemlig Hygge,
som hører til Eiendommelighederne hos de russiske

28
Officerer. Mange af dem komme hjem fra de mest
indbringende Togter uden saa Meget som en Kopek
paa Lommen, og, er der af en Feiltagelse blevet
Noget tilovers, sættes det snarest mulig overstyr
i St. Petersborg. Derefter vender man tilbage til
Garnisonsstaden for under yderst tarvelige og beskedne Forhold at tænke paa de gode svundne
Dage og drømme om de tilkommende. Men det
Nærværende? Nitschevaa! , eller >Macht nichts
aus ' •, som Fedor sagde. Man finder som oftest
en mindre betrængt Kammerat, som man rykker ind
til, og, skulde dette slaae feil, hitter man hist eller
her et Hummer, hvor en Skibscommode og en Koiematras, som man laaner, slæbes hen ; Oppasseren
slaaer en Seng sammen af nogle Vragbræder, som
han altid er Mand for at opdrive ved gode Ord og
uden Betaling, et Par Feltstole eller Lignende er
det heller ikke uoverkommeligt at faae tillaans, og
saa lever man kongelig - af Credit og nogle laante
Rubler - paa Mælk, Thee, Brød og Tobak, indtil
Lønningsdagen kommer. Men, hvad der er det
Bedste ved det Hele, hvad der virkelig fortjener
. Beundring, er, at Humeuret hos de Fleste ikke lider
det Ringeste under Sultecuren: de ere fuldkommen
lige saa lystige som dengang, de nogle Uger tidligere optraadte som Velhavere i en e:ler anden
udenlandsk Havn.
Man kan vel med Hensyn til Mangelen paa
Leiligheder indvende, at Middelstanden, den Classe
Folk, som andensteds i Almindelighed leier Værelser
ud, er endnu svagere repræsenteret i Kronstadt end
i Ruslands øvrige Byer; men de, som lide derunder,

bære dog for en stor Deel Skylden, og de bære den
som sagt med den elskværdigste Sorgløshed. Der
findes vel Officeersværelser i Casernerne, og disse
faae de enkelte Begunstigede istedetfor de magre
Qvarteerpenge, men der er lovlig Mange om
Budet. Jeg kjendte en af disse Udvalgte, der boede
i en Casernefløi og havde havt dette AQvarteer• et
heelt Aar. Han· havde taget en huusvild Kammerat
til sig; men saavel hans som Vennens hele Meubelforraad bestod af et Bord, der maatte støttes til
Væggen for ikke at falde om, af tre Stole, hv'oraf
den ene havde Bordets Skavank, medens kun Kanten af Sædet var tilbage paa de to andre, og enclelig
af to Senge, der vidnede om Oppasserens Opfindsomhed. Denne spartanske Officeer gjorde jeg
Bekjendtskab med en Dag, da jeg kom fra den
smukke og vel udstyrede Officeerskluh>, hvor jeg i
Begyndelsen af Opholdet fik mit eensomme Middagsmaaltid. Idet jeg gik ned ad Trappen, mødte jeg
en Officeer, der i sin Egenskab af Adjutant hos
den i sin Tid meget omtalte Capitain Popoff havde
en vis Indflydelse og i Lighed med de fleste »Fremtidsofficerer~ var meget tilbageholdende. Næppe.
havde jeg vexlet et formelt Haandtryk med min
diplomatiske Bekjendt, førend hans Ledsager - en
høi, lyshaaret Lieutenant - med et spøgende Smiil,
hvorunder han kneb de smaa kloge Øine sammen,
greb min Haand og udbrød paa fortræffeligt Fransk :
,De maa kjede Dem djævleblændt her! Har De
ingen Bekjendte?
Ikke en eneste, som jeg omgaaes •
•Saa kom og besøg mig! jeg er altid hjemme

efter Klokken tre, og De kan sidde paa min Seng.
Stolene tor jeg ikke anbefale.•
Dette var Indledningen til det Kammeratskabsforhold, hvori jeg kom til at staae til nog le af de
dygtigste og elskværdigste Officerer, jeg har kjendt
i Rusland.
Min improviserede Ven s Stuekamm erat var en
af de Officerer, der havde t?ilbragf Vinteren i Kjobenhavn, hvor han havde hørt til de Flotteste blandt
de Flotte, og nu var han af økonomiske Hensyn
sat paa Mælk og Brød tre Gange om Ugen! Stakkels Fyr! hans Bryst var saa angrebet, at han efter
al Rimelighed kun havde et Par Aar at leve i, og
dog var han næsten altid i det prægtigste Humeur.
Medens han opholdt sig i Kjøbenhavn, havde han
laant en Kammerat nogle hundrede Rubler; Beløbd
var stort nok til derfor at gjore den Badereise til
Kaukasus, han saa høilig trængte til, og, da nu bemeldte Kammerat, der opholdt sig hos Slægtninge
i St. Petersborg, tilfældigviis kom til Kronstadt,
spurgte den Syge ham, om han ikke kunde klare
deres Mellemværende.
•Det er mig ikke muligt«, svarede hans Debitor, idet han trak et Par nye Handsker paa; · •jeg
vil tilbringe en Maanedstid i Petersborg, og, naar
jeg skal optræde, som det sømmer sig, kan Du nok
indsee, at jeg faaer Brug for Alt, hvad min Familie
forstrækker mig med. Du faaer vente, indtil jeg
bliver udcommanderet. • Dette Svar fandt den Syge
ganske naturligt og omtalte det uden Bitterhed
eller Nag.
Til de første Bekjendtskaber, jeg sluttede i
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Kronstadt, hører ogsaa en Admirals, der med Rette
var anseet som en af de dygtigste Søfolk og tillige blev omtalt som en stor Original. En Aften,
da Lieutenant Falbe, som efter endt Tjeneste i St.
Petersborg var flyttet sammen med mig i Kronstadt,
vendte i Følge med mig hjem fra Sommerhaven,
bleve vi indhentede af en ældre Lieutenant med livlige sorte Øine og en lidt haltende Gang - en
Erindring fra Sebastopols Fors'Car. Han indførte sig
selv som Adjutant hos den nævnte Admiral og
sagde meget aabenhjertig, at denne ønskede at gjøre
vort Bekjendtskab for at høre vor Mening om den
franske Oversættelse af et Værk, Admiralen arbeidede
paa. Det var derfor blevet ham paalagt at indbyde
os til Middag hos hans Chef til den førstkommende
Søndag. Paa den nævnte Dag bleve vi afhentede
af Admiralens vel holdte og smukt udstyrede Baad,
hvis sexten haandfaste Karle i en Haandevending
roede os over til Klutschinski, en tydsk Coloni fra
Catharina den Andens Tid, paa Nevaens venstre
Bred, tæt Vesten for det smukke Uranienbaum.
Det hele Land er her forvandlet til en Have, hvor
mangfoldige Villaer byde de mere velhavende Kronstadtere og en Dee! Petersborgere et Tilflugtssted
om Sommeren.
Ved Landgangsbroen bleve vi
modtagne af den fiirskaarne, hjulbenede Admiral,
hvis kantede, opadstaaende Næse over de stive, op•
strøgne Knevelsbarter gav hans furede Ansigt et
djærvt og opvakt Udtryk, der Intet tabte ved Sideblikket i de fiffige Øine. Man kom snart paa det
Rene med, at han holdt mest af at tale om sig
selv og i Almindelighed kun talte om Andre for
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at gjore sig lystig paa deres '.Bekostning. Forres~en
vare hans Bemærkning~r saa træffende og hans tørre
\'ittighed saa pudsig, at det var morsomt at høre
ham, og, da han dertil havde et meget sundt praktisk Blik, kunde man lære en Dee! af ham. Han
havde efterhaanden erhvervet sig et vist Privilegium
paa at tale og handle efter sit eget Hoved, selv
overfor den i visse Retninger strenge Storfyrste, og
Uniformsreglementets Bestemmelser satte han sig for
sit eget Vedkommende fuldstændig ud over. Han
havde altid travlt med Et eller Andet og hvervede
med den største Ufortrødenhed Folk til at hjælpe
s ig; men Størstedelen af dem, han benyttede, gav
han e n god Dag, naar han ikke længer havde Brug
for dem. Man havde havt den Ære at omgaaes
ham, at høre hans Skumlerier, at spise ved hans
Bord, kjøre i hans Vogn og seile i hans Baad: det
var jo en rigelig Belønning for flere eller færre Maaneders Slid. Nu skulde vi Danske til at gaae i
Trædemøllen; men vi vare heldigviis blevne ådvarede og underrettede ham derfor strax om, hvor
ringe Tid vi havde til vor Raadighed; derved kom
Spørgsmaalet ind paa Forhandlingernes Standpunct,
og ved Hjælp af hans elskværdige Frue lykkedes
det os at slippe med et Par Timers Arbeide om
Dagen - et Offer, vi gjerne bragte for hver Søndag at faae os en Seiltnr og nogle Timers Ophold
paa Landet.
Det er ikke blot det caserneagtige Præg, som
breder sig over Kronstadt, der gjør Opholdet der
saa kjedeligt og trykkende; hertil bidrager ogsaa
især om Sommeren det Ildebefindende, der frem-
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kaMcs hos den Fremmede af den usunde Luft med
den brændende Hede om Dagen og' de iiskolde
Nætter, og, hvad der ved Siden deraf virker nedtrykkende paa Stemningen, er den næsten fuldstændige Mangel paa Familieliv, som spores saavel
i som udenfor Husene. Ganske betegnende i saa
Henseende er en lille Note, jeg har gjort i min
Dagbog kort før Afreisen derfra; den lyder saaledes:
>De eneste skjørteklædte Væsener, jeg har vexlet
et Otd med i de henved fire Maaneder, jeg har
opholdt mig her, ere : Værtinden i det tydske
Hotel, Mutter Griesemann, og hendes ærværdige
Søster, Admiralinden og hendes forskruede Selskabsdame, min tandløse, uvaskede Værtinde, en
pjaltet Jødepige, der solgte Svovlstikker ved Dørene,
og et halvgammelt, sindssvagt Kvindemenneske,
som paa sin mumlende Vandring igjennem Gaderne
daglig standsede udenfor mit aabne Vindue og bad
om en Snaps, som hun trolig fik.•
Hvad der imidlertid maaskee langt mere end
alle de her berørte Forhold gjorde, at Lieutenant
Falbe og jeg ikke befandt os i den lyseste Stemning under vort Ophold i Kronstadt, var den ringe
Fremgang, vi gjorde i det russiske Sprog, og den
deraf følgende Vanskelighed ved med Frihed at
bevæge os paa Værftet, i Skibene og blandt vore
nye Standsfæller. Det er i sig selv ikke forunderligt, at den, som kun kjende,r vesteuropæiske Tungemaal, har ondt ved at sætte sig ind i et Sprog af
en heelt anden Stamme, og som tilmed har laant
saa overordentlig Lidt af sine vestlige Naboer Men,
kommer nu dertil, at dette Sprog omfatter Lyd,
3
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som man aldrig før har udtalt, at man i Sætningsbygningen meget sparsomt bruger Bindeord og derfor næsten udelukkende er henviist til Ordenes
Bøiningsformer, og at de mangfoldige Regler for
disse Ordbøininger ledsages af en Uendelighed af
Undtagelser, vil man kunne indsee, at det kræver
megen Tid og meget Arbeide at blive blot nogenlunde bekjendt med Sproget. Det er endog ikke
Alle, hvem det selv under g unstige Forhold lykkes
at tilegne sig det i en sen-ere Alder. Blandt de
fremmede Maskinmestre, som i flere Aar daglig
havde færdedes næsten udelukkende iblandt Russere, have vi kjendt mere end een, som gik istaa~
saasnart Talen bevægede sig udenfor Fagspørgsmaal.
Dag ud og Dag ind sad min Kammerat og
jeg hele Formiddagen og tyggede Grammatikken;
men lige vidt kom vi. Endelig begyndte Taalmodigheden at svigte, og der behøvedes kun et
ganske lille Stød for at faae den til heelt at briste.
Dette Stød korn fra min trofaste Fedor. Vi havde
ofte nok lagt Mærke til, at han misbilligende rystede
paa Hovedet ved vore grammatikalske Studier, endelig en Dag kom han ind, medens vi sad og
sled hver i sin Bog, standsede foran mig - hans
egentlige Herre og anbetroede Gods - og sagde
bebreidende: »Sehr schlecht zu viel lesen !c ·
• Vi maae dog lære Jert Sprog, Fedor,c svarede
jeg med et Suk.
Macht nichts aus ! vVirt bald kommen: so ein
halb Jahr auf Schiff, schøn Russisch sprechen, • og dermed gik han.
Men min Standhaftighed
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havde han givet Naadestødet; den selvberoligende
Undskyldning, jeg forgjæves havde søgt, var nu
fonden: jeg lukkede min Grammatik og smed den
hen i Hjørnet af Stuen med det Udbrud: >Der
kan Du ligge til Ære for Fedor!c Lieutenant
Falbe saae op paa mig med et fornøiet Blik og
udbrød : ,Naa, endelig! Naar Du vidste, hvor længe
jeg har ventet paa det!• - og saa gik hans Bog
den samme Vei. De grammatikalske Studier vare
dermed tilende. Men Fedor fik R,:t: da vi havde
været et halvt Aar tilsøs, kunde vi klare nogenlunde for os paa Russisk, især takket være Sømandssproget, der ligesom hos os er afledet af det
Hollandske.
Endnu Noget, der ved Siden af de øvrige Skyggesider gjorde os Tiden lang I Kronstadt, var , den
fuldstændige Uvished, hvori vi befandt os med Hensyn til vor fremtidige Virksomhed. I Orlogshavnen
laa der blandt Anclet tolv Skrueskibe under Udrustning, bestemte deels til det sorte Hav, deels til
Amurstationen, og med et eller andet af disse Skibe
ønskede vi mest at komme; men, hvorvidt Dagene,
som svandt, bragte os nærmere ved Maalet, var
det os i en langs(j)mmelig Tid umuligt at faa Klarhed om. Endelig fik vi det Raad at lade os forestille for Capitain Popoff, der havde mest at sige
i Alt, hvad der vedrørte de nysnævnte Skibes Udrustning og Bemanding, og, da vi havde fulgt
Raadet, beklagede vi kun, at det ikke var blevet
givet os strax ved vor Ankomst: vi vilde derved
have undgaaet megen Uro og Spænding.
3"'

Capitain Popoff, Fløiadjutant hos Keiseren, er
senere bleven bekjendt udenfor Rusland ved de forskjellige runde Skibe, han har construeret. Han
var dengang i mange Henseender i Ordets bedste
Betydning en Sortehavs - Officeer og fortjener ogsaa
af den Grund en lidt nøiere Omtale. Han var
bleven uddannet i Nakhimofs og andre bekjendte
Admiralers ildfulde og strenge Skole og havde tiltrukket sig Alles Opmærksomhed under Krimkrigen
ved den Snildhed og Dristighed, hvormed han
gjentagne Gange brød igjennem den fjendtlige Blocadelinie. Med en overlegen praktisk Dygtighed
forbandt han ganske gode techniske Kundskaber,
et hurtigt og klart Blik og den næsten fanatiske
Begeistring for sit Kald, som man saa ofte finder
hos dem, der have tjent i det sorte Hav, og som
saa meget har bidraget til, at de Flaader, der udgik derfra, ofte vare Gjenstand for de selvbevidste
Englænderes og de kritiske Franskmænds Beundring.
Popoff's noget tatariske Ydre afspeilede den
uudtømmelige Energi og Udholdenhed, der i en
forholdsviis ung Alder havde bragt ham i Veiret.
De noget fremstaaende, runde og mørke Øine saae
Høie og Lave lige ind i Sjælen, de fyldige, ved
enhver Sindsbevægelse dirrende Læber havde et
kraftigt Snit, og de regelmæssige, hvide Tænder,
der hyppig korn tilsyne, saae ud, som om de havde
Lyst til at bide, medens den brede, buede Pande
just ikke skulde lokke Nogen til at rende imod den.
Popoff søgte ingen Hvile efter den anstrengende
Krimkrig: han var af de Naturer, hos hvilke uaf-
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brudt Virksomhed er den væsentligste Betingebe
for Sundhed og Velvære, og hans muskelstærke
Lemmer med de brede Skuldre, det fyldige Bryst
og den kraftige Hals vare føielige Redskaber for
det altid sydende Indre. Næppe var Krigen tilende, førend han satte sig det Maal at skabe Rusland en Dampflotille af hurtige Skruebaade, der
vare skikkede til at spille den Rolle, han selv havde
skilt sig saa smukt ved med sin Hjuldamper under
Sebastopols Forsvar. Storfyrsten gik ind paa hans
Ideer og overdrog ham som en Begyndelse Bygningen af sex hurtigseilende Skrueskonnerter, nærmest bestemte til Amurstationen, hvorfra de i Krigstid kunde løbe ud og bringe Forstyrrelse i Fjendens
Handel paa hina og Japan.· Popoff vilde, at Russerne skulde arbeide sig op til selv at forfærdige
Alt til deres Skibe, saavel Maskiner som Armering,
og disse sex Skonnerter construeredes derfor paa
forskjellige russiske Værfter af indenlandsk Materiale og med indenlandske Maskiner. Popoff var
Sjælen i Arbeidet, som udførtes med en Hurtighed,
der sjelden er bleven overtruffen i Lande, hvor
man havde Maskinværksteder og Lignende paa rede
Haand, medens saare Meget her skulde skabes fra
Nyt af. Han foer uophørlig fra Sted til andet og
var i Stort som i Smaat den ledende Tanke. Da
Skonnerterne vare færdigbyggede, og en Mand som
han sjelden ligger ledig i Rusland, fik han Overopsynet ved Arbeiderne under Klargjøringen og
Udrustningen af de sex Skonnerter og sex Corvetter, som skulde paa Togt, og nogle af disse

Skibe bleve fra Tid til anden sendte op til St. Petersborg, i hvis Nærhed Maskinværkstedet fandtes. Snart
var han paa det ene Sted, snart paa det andet.
Stod han midt i et Arbeide paa Kronstadts Værft,
og blev han saa pludselig ved Telegram kaldt til
St. Petersborg, fik en af hans tjenstivrige Adjutanter
hans korte og bestemte Ordrer for, hvad der var
at foretage, og afsted foer han, som han stod og
gik. Hensyn til Paaklædningen og Lignende lagde
aldrig noget hemmende Baand paa hans Bevægelser:
han havde sit Contoir. sin Huusholdning og sine
Uniformer med Doubletter af alt Muligt paa begge
Steder, og, fik han ikke Tid til at tage til det ene
af sine to Hjem, besørgede han sin Omklædning
underveis, hvis han skulde vise sig i nogen bestemt
Dragt - og hans Dragt var altid ulastelig; thi han
var en stor Ven af Reenlighed og militairisk Optræden. Om end hele Natten optoges af hans
mangfoldige Forretninger, mærkedes det ikke paa
ham den følgende Dag: han kunde baade sove og
spise for To, naar der var Tid dertil; men han
kunde ogsaa undvære baade Søvn og Føde i en
utrolig lang Tid, hvis det gjordes nødigt - i denne
Henseende var han en fuldstændig Tatar. Alle
kjendte Popoffs Egenheder i denne Retning, og,
naar han i Passageerdamperen mellem Kronstadt og
St. Petersborg kom ned i Salonen og med et kort
Nik til Høire og Venstre gik hen til en Hjørneplads
i eu af Sofaerne, vidste man Besked. Næppe havde
han sat sig ned, førend han sov rolig og trygt,
indtil en af de Tilstedeværende ved Ankomsten til
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Bestemmelsesstedet berørte hans Skulder: han sprang
da op og var lysvaagen, ·skjøndt lige før al den
høirestede Samtale ikke havde· fremkaldt den mindste
Uregelmæssighed i hans dybe Aandedræt.
Det Tilsyn, der var blevet overdraget Popoff,
gav ham en Stilling, som man vanskelig vilde kunne
.gjøre sig fortrolig med i vesteuropæiske Lande, hvor
man kun med største Varsomhed lader en Udenforstaaende gribe ind i de administrerende Autoriteters
Myndighedsforhold. Men en saadan Vigen ud fra
de regelbundne, administrative Fom1er ~ørte ikke
dengang og hører jo heller ikke nu til Sjeldenhederne
i Rusland, hvor den med keiserlig Fuldmagt udrustede Embedsmand - han være civil eller militair ansees som en Personification af den keiserlige Villie,
for hvilken Høie og Lave rnaae bøie sig. Det laa ·
ikke i Popoffs Natur at benytte en saadan Stilling
med Nænsomhed, og de Myndigheder, hvis Over
myndighed han blev, kjendte altfor godt hans Indflydelse hos Storfyrsten til ikke at søge at gjøre
ham det tilpas paa alle mulige Maader.
Det var altsaa denne indflydelsesrige Mand,
vi bleve forestillede for med Forsikkring om, at han,
hvis han vilde, kunde gjøre langt Mere for os end
selve Marineministeren. Han modtog os med et
venligt Haandtryk, spurgte os paa Engelsk hurtig
og kort om, hvor vi· tidligere havde faret, forhørte
sig derefter, om vi havde Lyst til at gaae til Amurfloden, og sluttede med i ganske faa Ord at love
os, at det ikke skulde vare ret længe, inden vi
Nogle Dage sentre
fik vore Udcommandoer. -
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fik vi et Par Ord fra en af hans Adjutanter,
hvori han tilbød os at gaae med to af Skibene
paa en lille Prøvetour til Helsingfors, og vi modtoge naturligviis Tilbudet med Glæde. - Vi gik
hver ombord i det os anviste Skib, der for mit
Vedkommende blev Skonnerten Plashm, som skulde
være vor Kammerat paa Amurreisen, og hvis Navn
er knyttet til en sørgelig Begivenhed, som jeg i
Slutningen af disse Erindringer skal omtale.

V.
Ombord i Plasht11 gjorde jeg Bekjendtskab med
endeel vakkre unge Mennesker, der saa godt som
alle vare fra det sorte Hav, og, da jeg nu var
mindre paavirket af det Fremmede i min Stilling,
fik jeg et fyldigere Indblik i Stemningen og Tonen
i en russisk Messe end paa min første Tour.
Især blev jeg tiltalt af det smukke kammeratlige
Forhold, der herskede her som forøvrigt ogsaa i
det første Skib, jeg havde været med, og af den
ganske ualmindelige Hjælpsomhed og Tjenstvillighd,
Officererne indbyrdes viste hinanden. Ligeoverfor
mig syntes de at være blevne enige om at gjøre
mig Opholdet ombord saa bekvemt og hjemligt
som muligt, saa at jeg i M;rngel af egen Koie og
Oppasser havde alle Messens Lukafer og Betjente
til min Raadighed.
Baade paa denne Tour cg ved mange senere
Leiligheder blev jeg uvilkaarlig ført hen til. at
anstille Sammenligninger imellem de russiske Søofficerer og de franske, med hvilke sidste jeg havde
færdedes i henved fire Aar. Om end Franskmænclene, naar jeg tænkte tilbage paa dem,
stundom i høiere Grad kunde vinde min Forstand
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for sig ved deres lette Aåndrighed, deres glimtende
Vid, deres Almeendannelse og ved deres i enkelte,
stærkt begrændsede Retninger store Kundskabsfylde,
saa gik Russerne altid ubetinget af med Seiren,
naar jeg tog Følelsen og Stemningen med paa Raad.
I Retning af ukunstlet, sand og virksom Tjenstvillighed ere overhovedet Franskmændene og Russerne de største Modsætninger, man kan tænke sig.
Franskmændene vise den Fremmede, naar man
betragter dem som Heelhed - thi der gives jo
mange smukke og hæderlige Undtagelser den
første Dag, de ere sammen med ham, en i de
netteste Ord og pynteligste Former draperet Opmærksomhed; den næste Dag tager Anstrengelsen
for at gjøre sig behagelig kjendelig af, og, skulde
den holde sig i nogle Dage endnu, mærker man
ofte, at det Hele er langt mere Kunst end Natur,
hvad der ogsaa fremgaaer af det franske Udtryk
»!'art de plaire . Har man som Fremmed ikke
tilfældige Sammenknytnin~spuncter, der efterhaanden
afføde en gjensidig Velvillie elter Fortroli ~hed, er
inden ret mange Dages Forløb den formelle Tjenstvillighed og Opmærksomhed hos Franskmændene ikke
sjeldent gaaet al Kjødets Gang, og det gjælder da
kun om at tilegne sig en vis Correcthed i Ord og
Handlinger for at føre et roligt, fredsommeligt Liv,
hvori de sympathetiske Strenge ere dømte til
Taushed. Russeren derimod .er opmærksom og
tjenstvillig af Naturen, han er odsel med sine
Følelser ligesom med Alt, hvad han eier og har,
og han betænker sig mindre paa at »trække
Skjorten af« for en Kammerat, end Franskmanden
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betænker sig paa at byde denne en af sine nøie
eftertalte Cigarer; thi Franskmanden er i Almindelighed meget nøieregnende, ikke blot med Penge,
men ugsaa - naar ikke Lidenskaben \'ækkes med Følelser Han rutter kun med det, han har i
Overflod, og de blødere, roligere Følelser synes fattigst
repræsenterede i hans forøvrigt saa rige Natur.
Russeren derimod føler Trang til at dele med Ant!re,
hvad han har, det være sig Godt eller Ondt, Meget
eller Lidet. Hvad der dog maaskee mere end alt
Andet danner det store Grændseskjel mellem Franskmændenes og Russernes Forhold til Fremmede, er,
at i Almindelighed alle Franc;kmænd betragte sig
som aandelig mere begunstigede af Naturen end
alle andre Dødelige, medens der paa Bunden af
saagodtsom alle Russere findf's en vis Beskedenhedens Tilbøielighed til at betragte de Fremmede
som Folk, der i forskjellige Retninger have faaet
en gunstigere Udvikling end de selv, og hos hvem
de derfor kunne hente Belæring og Veiledning.
Sammenligner man Franskmændene og Russerne
som Søofficerer, vil man ligeledes blive slaaet af
den gjennemgaaende F orskjel i Opfattelsen af df'n
Virksomhed, de have knyttet sig til: .Russeren giver
sig hen til sit Kald med Liv og Sjæl, hvormange Puds
hans medfødte Letsindighed end ofte spiller ham, Franskmanden derimod betragter meget hyppig sit
Kald nærmest som et Levebrød, som et Middel til
»at gjøre Carriere«. Har han lyse Udsigter, arbeider
han sig frem med stor Flid, Energi og Hensyns-·
løshed; men nogen stor Kjærlighed til selve hans Dont
spores forholdsviis sjelden, og, ere onn-endt Udsigterne
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ikkun · jævne, har han alene Tanke for, hvomaar
det mest beleilige Øieblik vil være kommet til
paa gunstig;,te Vilkaar at tage sin Afsked.
Lægen ombord i Skonnerten Plastun udgav
senere et interessant Værk over den Jordomseiling,
som dengang forestod. Han havde tjent som Flaadelæge under hele Sebastopols Beleiring, talte fortræffelig Fransk, og det var med den største Interesse,
at Alle borte hans Fremstilling af mangfoldige
Episoder fra hiin haardnakkede Kamp. Hans gruopvækkende Skildring af den blodige, rastløse Virksomhed ved de fremskudte Ambulanceposter, hvor
Lægerne »vadede « i Amputationer fra Morgen til
Aften, prægede sig dybt i vor Erindring. Under
Samtalen herom bemærkede engang en af Officererne:
:.Jeg kan ikke fatte, hvorledes man kan holde ud
saaledes Dag ud og Dag ind, Uger og Maaneder
itræk at sætte Lemmer af Folk.«
Man vænner sig dertil, som til alt Andet i
Livet,• svarede han; »Lidelserne og deres hos vore
Folk sa~ sparsomme, men derfor kun mere hjærteskærende Yttringer gaae tilsidst næsten uændsede
Øiet og Øret forbi, - men der er Eet, som man
aldrig kah vænne sig til, og det er Lugten af Blod.
• Uden noget foregaaende Varsel kommer der pludselig
en Dag, hvor denne forunderlige, k\'almende og
ligesom bedøvende Lugt bliver for meget selv for
de mest hærdede Nerver, og saa maa man, enten
man vil eller ei, give tabt. Naar denne Blodlede,
som blandt os gik under Navn af ,Biodsygen•,
kom over os, vare vi ubrugelige Yed Forbindinger
og Amputationer, og man commanderede os da til
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en anden Tjeneste i en otte Dages Tid. Derefter
kunde vi tage fat igjen, indtil det næste Anfald af
Blodsygen lammede os.«
Det er ganske naturligt, at enhver Skildring af
Oplevelser fra Krimkrigen blev fulgt med den største
Opmærksomhed af de russiske Officerer; men, selv
naar Æmnet blev hentet fra langt mindre spændende
eller interessante Begivenheder, var Enhver, der
vilde fortælle, sikker paa at finde opmærksomme
Tilhørere. Ogsaa i denne Henseende er der en
paafaldende Forskjel imellem Russerne og Franskmændene, der vel under en Samtale imellem nogle
Enkelte kunne lytte til hinanden, men dog i Reglen
have den største \' anskelighed ved, hvor Flere ere
samlede, at tie, medens en Anden taler. I en fransk
Skibsmesse er det derfor yderst sjeldent, at Nogen
kommer til Ende med, hvad han vil fortælle: midt
i en Sætning gribes et tilfældigt Ord af en af Tilhørerne, og om dette Ord vikles en Aandrighed,
der danner Indledningen til noget heelt Andet end
det, der oprindelig var Tale om, og, skynder den
Afbrydende sig ikke, er han sikker paa, at en eller
flere af de Andre tager ham Brødet af Munden.
Begynder Samtalen i Form af n Discussion om
ligegyldig hvilket Æmne, varer det ikke mere end
nogle faa Minuter, før alle Messemedlemmerne
skrige op i Munden paa hverandre - om rolig at
høre paa, hvad Modparten siger, er der aldrig
Spørgsmaal. Naar man har gaaet en saadan Skole
igjennem, er det ligefrem velgjørende at leve daglig
sammen med Russere; thi, hvor livlige, varmtfølende,
ja selv opfarende de end kunne være, saa have de

i høi Grad den Gave at høre efter og formaae
derfor at føre en Samtale, hvortil Enhver efter Evne
kan yde sin Skjærv.
Det korte Ophold i Helsingfors skal jeg kun
omtale med nogle faa Ord. Man staaer ind i den
næsten ganske lukkede, naturlige Havn ad Løbet
imellem Sveaborgs Fæstningsværker, der malerisk
hæve sig fra Skjærgaardens Klipper.
Den lille,
venlige By med sine reenlige Gader og den svensktalende Befolkning gjør et saare hyggeligt Indtryk.
Ogsaa her er der en Art Marienlyst, der isa"r
besøges af Familier fra St. Petersborg-, og den,
der længe har opholdt sig i Kronstadt, henviist til
sig selv, kan næppe troe sine egne Øren, naar han
i den store Restaurationssal paa Badeanstalten hører
lutter civde Herrer, Damer og Børn samtale paa
Russisk. At det virkelig er Russere, han omgives
af, seer han snart paa den Mængde Champagne,
der drikkes.
Vi havde ikke været ret længe i Rusland,
da det danske Cadetskib kom til Kronstadt, og
dette gav Anledning til fornyede Besøg i St. Petersborg, som jeg dog ogsaa skulde sige nogle Ord om.
Touren dertil op ad Nevaen er i Begyndelsen kjedsommelig, da der ikke er synderligt Liv paa Floden,
og da de fjerne og lave Bredder ikke frembyde
ringeste Afvexling; men efterhaanden, som man
kommer ind i Flodens Snevring, vaagner Interessen
for Seiladsen. Alt tyder paa, at man nærmer sig
et stort Lands Hovedstad, og de forgyldte Kirkekupler og Spiir, som blinke i det Fjerne, minde om,
hvor rundhaandet man er med det Guld, man eier.
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Det første større Anlæg, der fanger Blikket under
Forbifarten, er det »nye Admiralitet - Orlogsværft - , hvis udstrakte Bygninger træde frem ved
deres stærke Farver; længere oppe i Floden tilvenstre, altsaa paa den høire Bred, sees Søcadetakademiet, den derpaa følgende uendelige Række af
militaire Opdragelsesanstalter, Kunstakademiet m. m.
Alt slaaer ved sin Storartethed, medens den klare,
smukke Neva med Granitkaierne gjør et roligere
og venligere Indtryk. Lidt før man naaer den nye
Nikolai-Bro, der kan maale sig med de smukkeste
Broer i Paris og London, standser Dampbaaden ved
et flydende Billet- og Controlcontoir, og, vil man
nu have et hurtigt Overblik over det mest Fremtrædende i Hovedstaden og dens Røre, skal man
lade sig kjøre hen til Stadens Hovedaare, St. Petersborgs Stolthed, Nievski -Prospect. N aar man fra
denne brede og udmærket brolagte Gade, der har
næsten en halv Miils Længde, træder ud paa Isaakspladsen og altsaa vender Ansigtet imod Flodleiet,
faaer man det fyldigste Storhedsindtryk af Staden :
tilhøire og venstre ligge de talrige kolossale
Ministeriebygninger, ligefor har man det udstrakte
Marineministerium med sit forgyldte Spiir og den
tilstødende Grønning, tilhøire for denne Vinterpaladset, hvis Enkeltheder overtræffe det samlede
Indtryk, og derefter en Række Slotte, hvoraf det
sidste, som dog ikke sees fra Nievskien - det
populaire Udtryk for Nievski-Pros·p ect - er Marmorpaladset. Foran Vinterpaladset hæver sig den slanke
Alexandersøile, og til venstre, ved Isaakspladsens Ende,
reiser sig med sin mægtige Kuppel den Isaakske

Domkirke, der blev begyndt af Catharina den Anden
og først blev fuldført i 1858. Skjøndt den vistnok
er den dyreste Kirke i Christenheden, gjør den ikke
Pt saa mægtigt Indtryk, som man skulde vente:
.Bygningen trykkes af den forholdsviis for store
Kuppel; meu i dens Indre find es Alt, hvad OdsPlhed
kan skabe: massive Søiler af Marmor, Porphyr og
Malachif, storslaaede Mosaikmalerier, Kobber-, Sølvog Guldarbeider, straalende i Lyset fra de farvede
Ruder.
Dog al den Pragt glemmes, naar man
udenfor Kirken faaer Øie paa Peter den Stores
Monument, et prægtigt og dristigt Værk, hvori
man seer Ruslands Omskaber paa sin ildfulde Ganger
træde den raa Klippegrund under Fødder, medens
Haanden peger frem mod Civilisationen. - Gaaer
man ned imod Nevaen, imellem Marineministeriet
og Vinterpaladset, kommer man til Slots broen, fra
hvilken man til alle Sider har en Udsigt, der præger
sig i Erindringen ved sin Skjønhed og Storhed. Ligesom Overgangsleddet - den dannede Borgerstand - er svagest repræsenteret i den russiske
Befolkning, saaledes er ogsaa i St. Petersborgs Bygninger Overgangen fra de overdaadige Paladser til
de tarvelige Træhuse, som omgive Byens straalende
Kjærne, langt mere brat end baade i Paris og London.
Paa Grrr:ndseskjellet imellem d<: Mægtiges og dt:
Ringes Boliger, tilvenstre for Nevaen og ikke langt
fra Nievskien, traf man, da jeg var i Rusland, paa
et af de eiendommeligste Puncter i denne ved sine
Modsætninger saa besynderlige By, nemlig en Samling
af Smaaboder, hvor Gammelt og Nyt solgtes paa
ægte Jødemaneer af de langskjæggede Boutiks-
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handlere, som her Skilling for Skilling ofte samlede
sig store Formuer. Denne Samling af Boder, der
bar Navnet Gostinii-Dvor, afbrændte for ikke mange
Aar siden, og det er mig ubekjendt, i hvilken
Skikkelse ·den har reist sig af sin Aske; men, da
jeg saae den, mindede den meget om de østerlandske
Bazarer, og Kjøbmændene med de lange Kaftaner
og det fyldige lange Skjæg gav ikke deres østerlandske Standsfæller det Ringeste efter i Evnen til
at forlange to til tre Gange Varernes Værdi for
efterhaanden med en vis elskværdig Imødekommen
at sælge dem for en nogenlunde fornuftig Priis under
høitidelige Forsikkringer om, at mange slige Handeler
vilde føre dem til Bettelstaven.
Det Bedste, man kan foretage sig en
Sommeraften i St. Petersborg, er at tage med
en af de mangfoldige Smaadampere, der anløbe de
forskjellige Land- og Lyststeder, som ligge langs
Nevaens Arme.
Faa Minuter efter at man har
forladt den store Stad, omgives man af forbifarende
Villaer, Haver og Parker, som alle ved Kunst ere
tvungne frem af det Morads, der tidligere omgav
Byen. Man gaaer iland paa det første, det bedste
Sted, der synes tiltrækkende, og er sikker paa at
finde en Pavillon, hvor man med Velbehag kan
nyde det duftende Glas Thee, hvis fine Aroma forhøies af en ganske tynd .Citronskive. Stundom
falder man over Musik, og, spadserer man forbi
Landstederne, seer man i Haver og paa Verandaer
livlige Selskaber om Theemaskinen, hvor Damerne
spøge, Børnene lege, og Herrerne med en eiendommelig Blanding af militairisk Stivhed og bukkende
4
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Flothed ere underholdende og ryge Tobak, de
ældre Pibe, de yngre Cigaretter - ja ikke sjelden
seer man unge Damer med Cigaretten i Mundvigen
og det ene af de meget ofte udtryksfulde Øine
tilknebet paa en ganske coquet Maade. Ved disse
Udflugter slipper man ikke alene boet fra St. Petersborgs Landeplage, den forfærdelige Støv, der hvirvles
op af Ridende og . Kjørende og jages ind i Ansigt
og Klæder af den hyppige Blæst; men man bliver
ogsaa de saa trættend e Uniformer i et vist Maal
quit Vil man ikke lade sig nøie med at tilbringe
Aftenen i landlig Fred og Ro, kan man tage til
et af Forlystelsesstederne paa en af Øerne; men,
jo •finere• disse Fornøielsesanstalter ere, jo mere
hjemsøges man af de lange Officeerskapper, der
selv midt om Sommeren bæres, da Nætterne i
Almindelighed ere bidende kolde i Modsætning til
Middagsheden . Iblandt disse lange Kapper gjøre
især Gardeofficerernes sig gjældende.
De Forestillinger, der have størst Interesse for den Fremmede,
gives af de russiske Nationalsangere og af Zigeuneme.
Der er en Blanding af Blndhed, Vildhed og Tungsind
1 den russiske Sang, der virker høist tiltrækkende
og fængslende, medens Zigeunerindernes Dands,
dec opildnes af det fyrige Spil paa Zigeunernes
Strygeinstrumenter. er præget af en overstrømmende
lasciv Op brusen og Vild hed, der fuldsta;ndig river
de russiske Tilskuere med sig. AtDamer seer man
ikke mange paa disse Forlystelsessteder, men derimod adskillige dameklædte Ski,kkelser, og deri
maa det vel ligge, at Tonen her er mere utøilet,
end den pleier at være paa lignende Steder i andre
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Lande. I det Hele faaer man det Indtryk, at Russerne holde meget af at være støiende paa offentlige
Steder - de kalde det selv ganske træffende
•at gjøre Seandale«; men Betegnelsen har i deres
@ren en langt mildere Betydning end i vore: ved
Seandale forstaae de nærmest en lidt overstadig
Gemytlighed eller en lidt støi~nde .Lystighed; men,
hvad der forekommer dem morsomt og lysteligt,
vil den Fremmede ofte finde barnagtigt og smagløst,
saa• at Betegnelsen, saaledes som Andre end Russere
forstaae den, ikke sjelden kan finde Anvendelse
1Daa deres Optræden.
I enhvc::r Kreds af unge
Mennesker vil man i Almindelighed i Rusland finde
en eller anden Spilopmager, som der med en vis
Beundring sees op til i hans Egenskab af Kredsens
•Seandalschik«, dens lystige Fætter. De Egenskaber,
der især udkræves for at indtage denne Hædersplads,
ere en ubegrændset Frækhed og en overlegen Ligegyldighed for alle Former i Forbindelse med et
ofte grovkornet Lune og - hvor underligt det end
lyder - en heel Dee! elskværdig Godmodighed.
Overalt andensteds vilde mange af de Løier, som
der opvartes med, føre til ubehagelige Sammenstød;
men netop den elskværdige Godmodighed, der er
et saa fremtrædende Træk i Russernes Charakteer,
gjør, at Udbrud af den ubændigste Kaadhed enten
kun mødes med Latter eller, naar selv Russere
finde, at det gaaer over Grændsen, standses ved et
roligt: •Lad det nu være nok, mine Herrer!« fra
nogle af de Tilstedeværende.

4
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VI.
Som man erindrer, var Spørgsmaalet om vor
Udcommando Jagt i de bedste Hænder ved vor
Henvendelse til Popoff; men selv han kunde med
al sin Evne til at bryde igjennem formelle Skranker
i dette Spørgsmaal ikke gaae videre end til at
udpege min Kammerat og mig hver til en af de
Corvetter, som skulde til · Amurlandet. Selve Udcommandoen maatte udgaae fra Marineministeriet,
den krævede altsaa en Udfærdigelse, der skulde
gjennemvandre hele det vidtløftige Maskineri, hvis
Hjul bevæge sig med høitidelig Langsomhed i denr
tidligere omtalte store Bygning, hvis Indre-j~g ved
denne Leilighed gjorde lidt Bekjendtskab nied.:
Trapper og Gange i en Uendelighed og alte i
samme Sti il, Contoirer, Venteværelser og Forstuer
i stor Mangfoldighed, en evig Gaaen ud og ind ad
filtbetrukne Døre, hvis stivt an trukne Vogtere og
Budbringere med militairisk Korthed svare paa
Forespørgslerne, og administrerende Embedsmænd,
hvis overlegne Kølighed tiltager i en ængstelig Grad,
efterhaanden som man kommer til de høiere Trin
paa den bureaukratiske Sti°ge. Selve Bygningen er
for den, som for første Gang skal finde sig tilrette
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i den, ikke ulig en Labyrinth; men det Trostende
er, at de alvorsfulde Dørvogtere slet ikke ere saa
ordknappe og ubevægelige, som de have Udseende
af; ved lidt Venlighed « finder man Vei til deres
Hjerter, og det var atter her min trofaste Fedor,
som viste mig V eien og ligefrem lagde diplomatiske
Evner for Dagen, efterhaanden som Vanskeligheden
tiltag ved at faae de høiere Contoirfolk i Tale.
nder Vandringen fra Gang til Gang, Trappe op
og Trappe ned, forbausede han mig desuden ikke
blot ved sine locale Kundskaber, men ogsaa ved
den fine Taxeringssands, han var i Besiddelse af.
Vilde man nogenlunde hurtig til Maalet, maatte de
strenge Dørvogtere jo forvandles til tjenende Aander,
og det var næsten Pengene værd at see, hvor nøie
Fedor kunde angive, hvor meget Forvandlingen
vilde andrage for hver Enkelt af dem, medens hans
skarpe økonomiske Sands ikke et Øieblik fornegtede sig. Hans Træk bleve da ogsaa mørkere
og mørkere, efterhaanden som han maatte forlade
de mindre Møntsorter for at gaae over til de større,
og, da han var naaet til med bister Mine at fremtvinge Ordene: · »Ein Rubel!((, gav han sig Luft
ved et kort G;ynt, slog ud med Haanden og tilføiede med et dybt Suk: > Vid, vfrl Geld!• men, da jeg saa tilsidst fik Sagen klaret og paa
Udveien igjennem de lange Gange fortalte ham,
at min Udcommando vilde komme om et Par Dage,
mumlede han med et Glædeskluk: »Selw sclmell!
so soll sein! Geld wieder kommen: auf Scltijf gut
bezaltlen.«
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Denne Yttring af Fedor var fuldstændig rigtig:
Officererne ere nemlig meget smaat lønnede iland;
men, saasnart de komme tilsøes, stilles de forholdsviis gunstigere end i andre Mariner, dog især i
fremmede Farvande; thi her blev, dengang jeg var
i russisk Tjeneste, Landlønningen fordoblet, Godt gjørelseo for en Mands Kost - de saakaldte Portionspenge - kunde stige lige til fem Gange det, de
beregnedes til i Rusland, og endelig udgjorde Tjenerpengene et ikke ubetydeligt maanedligt Tillæg,
da man fik Oppasser leveret ombord og altsaa ikke
behøvede at antage en privat Tjener, hvad man
forøvrigt havde Lov til at gjøre. .
I Anledning af den meget omtalte Udcommando
skal jeg berøre Udcommandoforholdene, saaledes
som de dengang viste sig for mig. De hjemmev;erende Officerer, Underofficerer og Folk vare fordeelte imellem et vist Antal • Eqvipager« , hvoraf
hver enkelt i sin Tid var bestemt til at afgive
Besætning til et Linieskib og nogle mindre Fartøier
eller til et Par Fregatter og Lignende. Ruslands
Østcrsøflaade havde saaledes ligesom Sortehavsflaaden en igjennem flere Aars Øvelser saminenarbeidet Besætning til hvert enkelt af sine mange
Linieskibe. De klimatiske Forhold medførte vel,
at disse Besætninger i Østersøen kun van• en ringe
Dee! af Aaret tilsøes; men ved den bestandige
Samvirken mellem Befalingsmænd og Underordnede
opuaaedes der et langt større Resultat, end man,
henseet til den korte Søfart, kunde antage. Seilskibenes Tid var imidlertid nu forbi, de Kampskibe,
som skulde afløse Linieskibene, vare endnu i deres
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V orden, og Eqvipagerne vare derved blevne bragte
ned til ikkun at være Depoter for Flaadens hjemme·
værende Besætninger. At dette i høi Grad maatte
virke paa Udcommandoforholdene, er en Selvfølge,
og den Frihed, der tidligere havde gjort sig gjældende i Valget af Officerer til mindre Skibe, ligesom
overhovedet til de udenfor den almindelige Regel
staaende Togter, greb nu mere og mere om sig.
Indenfor hver enkelt Eqvipage havde der vel altid
været en vis Frihed i Valget af de Chefen undevlagte Officerer, idet Eqvipagens Chef vistnok i
høiere Grad• end noget andet Sted i Verden indvirkede paa Valget af de Officerer, der underlagdes
ham; men den Enkeltes Udcommando afhang dog
i høi Grad af den Anvendelse, man gjorde af den
Eqvipage, hvortil han herte. Nu derimod var det;te
regulerende Moment forsvundet, og Protectionen var
derved kommen til at spille en overvættes stor Rolle.
Overhovedet vilde det dengang være vanskeligt at
finde noget Land, i hvis Marine der he.r skede e.n
saadan Frihed for hemmende Baand med Hensyn
til tj enstlige Ansættelser og Deeltagelse i Togter
som i den russiske: Ministeriet commanderede saare
sjelden en Officeer til en eller• anden Pust, uden
at denne var bleven forespurgt, eller havde tilkjendegivet sit Ønske om at beklæde den. Cheferne
modtage kun undtagelsesviis en subaltern Officeer,
som de havde det Mindste imod, og de subalterne
Officerer gik saa at sige aldrig ombord i noget Skib,
hvis Chef og Næstcommanderende de ikke ·sympathiserede med. Især gjaldt det paa Togterne til
fremmede Farvande, hvor de Over- og Underordnede

blandt Officererne igjenneni Slægtninge og Bekjendte,
eller i Mangel deraf ved directe Anmodninger til
Escadre- og Skibschefer, arbeidede paa at komme
paa Skib sammen med hinanden eller paa at slippe
for at fare sammen. Blev en Officeer commanderet
til et Skib, han ikke onskede at fare med, og
lykkedes det ham ikke ved gjentagne Forsøg at
faae Udcommandoen tilbagekaldt eller forandret, saa
meldte han sig syg - en Anden sattes i hans Sted,
og dermed var den Historie ude.
De største
Vanskeligheder opstode, naar Escadrechefen og Skibscheferne ikke kunde blive enige om Anbringelsen
af en subaltern Officeer, som den Øverstcommanderende havde lovet en Plads, men som ingen af
de ham undcrlagte Skibschefer var villig til at
antage sig. Netop dette fandt Sted paa det Skib,
hvortil jeg senere blev commanderet: Escadrechefen
havde uden at raadføre sig med Skibets Chef ladet
tilcommandere en Lieutenant, . som Chefen ikke
syntes o~; Chefen gjorde sin Overorc\)1ede opmærksom paa, at han derved ikke blot fik en Officeer,
som han ikke ønskede at have ombord, men tillige
blev afskaaren fra at give Pladsen til den Officeer,
som han havde forbeholdt den. Dette frugtede
imidlertid ikke, og saa - meldte han sig syg.
Denne hans Optræden horte dengang fuldstændig
til Traditionen, og Enhver forstod udmærket godt
at skjelne imellem Begreberne at være SJ'g eller at
være sygmeldt. Den sygmeldte Chef gjorde endog
sit Bedste for, at man ret trdelig skulde see, at
hans Mening kun var at melde sig fortrydelig: han
spadserede flittigere end nogensinde i Kronstadts
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Sommerhave, naar Musiken om Aftenen drog de
mest gallonerede Officeerskapper derhen, og han
gjorde hyppige Udflugter med Floddamperen til
St. Petersborg. Det lykkedes ham da ogsaa paa
en af disse Toure at blive seet af Storfyrst Constantin,
der ved at faae Øie paa ham strax kom hen og
spurgte om Grunden til hans Sygmelding, og Capitainen havde naturligviis Svaret paa rede Haand.
At indgive en Klage over en af sine Foresatte
vilde have været halsløs Gjerning, men at forklare
Storfyrsten, hvorfor han havde ,indgivet Sygerapport.:,
var jo uundgaaeligt, naar han blev udspurgt. Da
Storfyrsten, der, som man erindrer, var Flaadens
General-Admiral, havde hørt Forklaringen, sagde
han kort: ,Lad nu være at spille den Lunefulde.
Meld Dem rask, og lad Alt være glemt!« Som sagt
saa gjort, og, da et Par Uger senere Chefen paa en
anden af Escadrens Corvetter indgav Sygerapport,
fordi han, efter hvad der fortaltes, havde tabt Lysten
til at gjøre Togtet med, var der et Skib, hvis
Officeersbesætning man havde forholdsviis frie
Hænder med, og heraf benyttede man sig til at
skaffe den fortrydelige Chef af med Stridens Æble.
Hvor meget der end med fuld Ret kan indvendes mod et System som det her fremstillede,
skylder jeg dog at fremhæve, at den Protection,
som gjorde sig gjældende, var lettere at forsone
sig med end det i sin Tid i England anvendte
Protectionssystem, hvor Forældrene!J Rang og Stilling
næsten udelukkende gjorde Udslaget. I Rusland
var det laugt mere Chefernes Opfattelse end Familiebekjendtskaber i den store Verden, som det kom
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an paa. Dygtigheden fik derved mere , end man
skulde troe, Leilighed til at gjøre sig gjældende;
skjøndt der vel paa den anden Side aabnedes en
vid Mark for Cabaler og Intriguer. Forøvrigt havde
Systemet den eiendommelige Virkning, at de Chefer,
der havde gjort sig fortjente paa en eller anden
Maade, altid havde en samlet Trop af Officerer,
som sluttede sig om dem, valgte dem til Forbillede
og stode Last og Brast med dem under de indbyrdes
livlige, men godmodige Kampe , som bestandig
førtes om Fagspørgsmaal. Var en Chef utaknemmelig, opsagde man ham Huldskab og Troskab, meldte
sig ind i en anden Leir, svor til den nye Fane og
gik løs paa den gamle af bedste Evne.
Chefen for den Corvet, jeg blev commanderet
til, modtog mig paa den elskværdigste Maade, og
hans Forholdsordrer vare sandelig ikke vanskelige
at efterkomme: jeg kunde foreløbig gjøre og lade
ganske, som jeg vilde, kun maatte jeg sørge for at
være ombord i Skibet, naar Storfyrsten besøgte det,
og da være paa det Rene med, hvilke Arbeider
der vare foretagne i den Tid, jeg havde været ansat
ombord. Corvettens Officeersbesætning slog mig
ved sin Ungdommelighed, der atter var en Følge af
de nys omtalte Udcomrnando-Forhold. Den Næstcommanderende, Chefen havde valgt, havde gjennemgaaet den saakaldte Officeersclasse - et treaarigt
Cursus for Officerer - næsten umiddelbart efter at
være bleven Secondlieutenant og havde derved ifølge
Bestemmelserne erhvervet sig Premierlieutenantsgraden, men mere forlangtes ikke for at blive Næstcommanderende paa en Corvet. Da nu alle de
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øvrige Lieutenanter maatte staae under ham i
Anciennetet, er det en Selvfølge, at de vart> paafaldende unge. Da jeg til mine Bekjendte iland
yttrede min Forundring over, at en Chef kunde vælge
en Officeer, der, siden han blev Lieutenant, i Et
og Alt kun havde gjort et Par Maaneders Togt
med en større Orlogsmand i Østersøen, til Næstcommanderende paa et Skib, som skulde paa
et fleeraarigt Togt til fjerne Lande, svarede man
mig, at den unge Mand var særdeles begavet,
at han derfor fortjente at gjøre Carriere, og at
Næstcommanderende -Stillingen var den sikkreste
Vei til høiere Poster. Men den Erfaring som praktisk
Sømand, der skulde bidrage til at udvikle de underqrdnede Officerer og hele Besætningen, som jo ikke
bestaaer af Søfolk hvor faaer han den fra? .. ,
spurgte jeg. ,Nitschevaa!«, var Svaret. »Togtet
er jo langt: han faaer nok lært, hvad han har
nødig.• »Og de ældre Lieutenanter, der paa
tilsvarende Skibe i samme Escadre gjøre Tjeneste
som Tredie- eller Fjerdecommanderende hvad
sige de til det?•, spurgte jeg videre. • De !>1ge c,
blev der svaret med Latter, at, hvis han er dygtig,
fortjener han at komme frem, og hvis han er udygtig,
knækker han Halsen, og saa glæde de gamle Lieutenanter sig.• - • Men kan Tjenesten glæde sig ved
at blive gjort til Prøveklud for aldeles uerfarne unge
Folk?•, udbrød jeg tilsidst. - •Kappelysten holdes
i Aande, og der er Intet, der sætter bedre Liv i
Tjenesten end Kappelysten,• var omtrent det Svar,
jeg fik fra alle Sider. Disse Samtaler mindede
mig om, at en dansk Landofficeer engang med en
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vis Medfolelse havde betroet mig, at han havde
gjort den Erfaring, at der blandt de mange Sø•
officerer, han kjendte, ikke fandtes en eneste, der
havde Ry for at være en rigtig dygtig Sømand,
uden at han tillige var, om just ikke en Undermaalcr, saa dog noget lille i almindelig Begavelse.
Denne Opfattelse stod jo i den mest skrigende
Modsætning til Russernes Anskuelse om, at særlig
Begavelse og solide theoretiske Kundskaber kunde
bøde paa et Lavmaal af praktisk Sømandserfaring,
og, uagtet jeg ikke betragtede den danske Land•
officeers Udtalelse som Andet end et Paradox,
nærede jeg den største Tvivl om, at man i den
Grad, som det her skete, kunde lade Aandsbegavelse
træde istedenfor praktisk Erfaring. Et Aar senere
leverede Omstændighederne et ganske oplysende
Svar paa Spørgsmaalet: Corvettens Chef forlod den
i de østsibiriske Farvande, den unge Næstcommanderende blev Skibets Chef, og jeg saae ham
foretage en Manøvre med det, kort efterat han havde
overfaget Commandoen; en større Ubehjælpsom hed
har jeg sjelden været Vidne til. Russerne paastode,
at han senere blev dygtig, hvad jeg ikke fik Leilighed til at dømme om; men det er jo i og for sig
ganske naturligt, da han efterhaanden erhvervede
sig den Erfaring, han havde savnet. Var Skibet
blevet sat til, inden han var blevcn oplært, havde
det dog udelukkende været Systemets Skyld.
Den Frihed, min Chef havde givet mig, benyttede jeg naturligviis til at sætte mig saa meget
som muligt ind i Forholdene under Skibenes Udrustning, og jeg skal ikke negte, at jeg blev noget
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:orundret ved at see, hvorledes et saa gammelt
Orlogsværft som Kronstadts, der i Menneskealdere
aarlig har udrustet Linieskibsflaader, stod tilbage
i systematisk Simpelhed og Orden. Begjeringerne
om de forskjellige Gjenstande til Skibene henlaae
en Evighed i •Havnecancelliet•; hvad der af Nyt
skulde forfærdiges, blev aldrig paabegyndt, naar
ikke vedkommende Skibes Officerer daglig løb om
paa Værkstederne og hos Værftsofficererne for at
•drive paa•. Man indsmigrede sig hos de høiere·
Havneofficerer, klappede de lavere nedladende paa
Skulderen, truede og skjeldte ad Underofficerer og
Folk i Værksteder og Magasiner, og det Dag ud,
Dag ind, stundom Maaneder itræk. Den, der forstod
at lokke og true, der kjendte Maaden, hvorpaa Reglementer og Former bedst kunde orngaaes, fik sit Skib
forholdsviis hurtig og godt eqviperet og blev overalt
udpeget som Maladetz« - en dygtig, opvakt Fyr-,
den, som derimod holdt sig til Reglerne i den
naive Tro, at han Intet havde at gjøre i Værkstederne, som staae under egne, dertil beskikkede
Officerer, fik Skam til Tak for sin Beskedenhed.
Dog ikke alene i denne store Mangel paa System
og Samarbeide i Værftets Ordning laa Grunden til
Eqviperingens paafaldende Langsomhed i Rusland,
den ·maatte tillige søges hos de Eqviperende selv.
Der var vel fuldt op af Folk, som _bare Underofficeerstitel og Distinctioner, og som tilmed brugte Underofficeerspiben med stor Færdighed; men de Fleste
af dem savnede Forudsætningerne for at kunne
lede Arbeidet, og, da Størstedelen af Folkene vare
Landboere med en Smule Søstænk over sig, maatte
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Officererne selv gaae i den største Detail ved
Udførelsen af alt Arbeide. Paa større Skibe med
ældre Officerer var der Sandsynlighed for, at idetmindste Næstcommanderende og et Par af dem,
som stode ham nærmest, ved Forholdenes Magt
havde lært sig til at kunne optræde som Baadsmænd, Skibmænd osv.; men paa mindre Skibe,
hvor, som vi have seet, stundom Alle indtil selve
Næstcommanderende ikkun havde Akademiets ringe
praktiske Erfaring at bygge Iiaa, var det næsten
beundringsværdigt, at de drcve det til at faae t. Ex.
en Corvet menneskelig tiltaklet; thi man maa vel
erindre, at saa at sige hele 'fakkeladsen udmaaltes
og afpassedes til de nye Skibe efter Anviisning fra
de eqviperende Officerer og ikke, som hos o~, ved
Værftets Foranstaltning. Følgen heraf var ogsaa,
at man prøvede sig frem, rettede og bødede, lavede
om og casserede i det Uendelige, og Alt under
uophørlig Slid fra Morgen til Aften. Det var under
denne Eqvipering, at Officererne lærte at gaae med
de tilsølede og medtagne Klæder, som tiltrak sig
min Opmærksomhed, første Gang jeg saae dem.
Snart laae de og rodede med Folkene nede i Lasten,
snart vare de tilveirs for at vise Underofficerer og
Folk Besked om Ting, som enhver befaren Matros
forstaaer langt bedre herhjemme. Var en Officeer
reeo under Eqviperingen, betragtedes det som et
uigjendriveligt Beviis paa, at han var ligegyldig for
sin Tjeneste, og Overbeviisningen herom var saa
rodfæstet, at de allermest snavsede bleve allermindst
controlerede af deres Overordnede. Man maa ikke
troe, at dette er Overdrivelse: da vi laae under

Eqvipering, kom en af de yngre Officerer, som
havde været paa Besøg i St. Petersborg, directe
fra Floddamperen ombord i sit S½ib, hvor netop
en af de høiere Officerer befandt sig. Næppe havde
denne faaet Øie paa Lieutenantens gode Klæder
og nette hvide Handsker 1 før han sagde: >Aa!
vil De ikke springe op i Vantet og ryste det godt,
at jeg kan see, om det er stivt nok.« - Vantet
var lige blevet tjæret l

VII.

Den

Officeer, der skulde føre Amur-Escadren,
saae vi n·æsten Intet til under Skibenes Klargjøring:
han opslugtes ganske af Popoff; men, da det begyndte at see ud til, at vi kunde blive færdige,
inden Vinteren kom og stoppede os, samlede han
Skibscheferne for at træffe endelig Bestemmelse om
Officeersbesætningerne. Til min store Glæde blev
jeg forflyttet fra Skibet med den unge Næstcommanderende og hans ungdommelnge Eftermænd til
Corvetten Vo)'evoda, hvis Officerer gjennemgaaende
vare langt modnere. Jeg havde kun været ansat
der en ganske kort Tid, da Escadrechefen besluttede,
at de tre Corvetter, som nu vare saa vidt, at man
kunde gjøre en kortere Udflugt med dem, skulde
ud paa et Par Dages Prøvetour. En tilsvarende
Corvet, der skulde til det sorte Hav, havde været
ude paa Beseiling kort iforveien, og, da man var
kommen til det Resultat, at det var meget vanskeligt
at faae den til at stagvende, ønskede man blandt
Andet at komme til Klarhed om dette Spørgsmaal
for vc1re tre Corvetters Vedkommende.
Dagen før Prøvetouren kom •Skriveren "' - en
Mand med Underofficeersrang, der besørger alt muligt

Skriveri, ikke henhørende til Regnskabsvæsen et med et beskrevet Stykke Papir, som han bad mig
undertegne. Jeg kunde dengang kun forstaae de mest
elementaire Ord og Sætninger, om at læse Skrift
var der ikke Tale, og jeg maatte altsaa tye til en
af de altid tjenstvillige Kammerater, der forklarede
mig, at jeg var beordret til at gjøre en Dee] af den
Tjeneste ombord, som ellers tilkommer Trediecommanderende.
,Men efter min Ancienr,etet er jeg jo kun den
Fjerde i Rækkefølgen,• ytrede jeg. - >Det kommer
ikke Sagen ved,« blev der svaret; »der er Ingen
uden den Ældste af de subalterne Officerer, som
kan være Næstcommanderende; men Chefen har
Ret til at fordele Tjenesten, som han vil, imellem
Premierlieutenanterne: De er Fjerdecommanderende,
men de skal nærmest gjøre Tjeneste som Trediecommanderende. Der staaer udtrykkelig i Ordren,
at det er af Hensyn til, at De har faret langt mere
tilsøes end Skibets øvrige Officerer, at denne
Tjeneste overdrages Dem. « - ,.Men det er da ikke
Meningen, at jeg skal gjøre Vagt imorgen paa
Prøveseiladsen,« - •Jo, det er netop Meningen;
ellers havde De jo ikke faaet Ordren idagc, svarede
min Kammeiat meget logisk. - >Det var en dristig
Tanke!« mumlede jeg, opsøgte Chefen, der netop
var ombord, og spurgte ham paa Tydsk, om det var
hans Bestemmelse, at jeg allerede den paafølgende
Dag skulde gjøre Tjeneste som Vagtchef, altsaa
give alle Forholdsordrer og commandere Manøvrerne
under Seil.
,Det er det,« svarede han ganske
tørt. - >Men j~g kan jo saa at sige ikke et Ord
5
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af Deres Sprog , tillod jeg mig at yttre. - »De
bæ1er russisk Premierlieutenantsuniform, og jeg har
modtaget en russisk Fortegnelse over de Togter,
De har gjort -- dertil holder jeg mig. Forøvrigt
staaer det Dem frit for at udpege den af Secondlieutenanterne, som De mener at kunne have Nytte
af paa Vagten, og han skal blive commanderet til
at gjøre Tjeneste under Dem.
Det var med en stærk Følelse af det Komiske
i Situationen, at jeg den paafølgende Dag, da vi
vare komne ud i nogenlunde aabent Farvande og
havde sat Seil, modte paa Commandobroen agter
og fik Vagten overleveret af Næstcommanderende.
Signaler vaiede, og ikke blot Chefen, men ogsaa
Escadrechefen og hans Adjutanter beærede mig
med deres Nærværelse. Jeg meldte efter den Formel,
jeg havde lært af min Secondlieutenant, at jeg
havde overtaget Vagten, Signalerne gik ned, og
Escadrechefen vendte sig til mig, idet han med sin
skarpe Stemme fremstod te nogle Ord, som betød:
, Vil De stagvend~! c Der var lige i det Øieblik
kommet en Fornemmelse over mig, som stærkt
mindede mig om den Spænding, man føler, naar
man trækker en Seddel ved et E~amensbord. Ordene:
, Vil De stagvendec vare i dette Tilfælde en brillant
Seddel, da Stagvendingen hører til de Manøvrer, hvor
man i Almindelighed kan klare sig i sproglig Henseende ved Hjælp af nogle faa korte Commandoord og disse Commandoord, som jeg naturligviis kunde
udenad, brugte jeg med Held. Vor Corvet vendte;
men de to andre, der samtidig skulde foretage
Manøvren, vilde ikke gaae igjennem Vinden. Til-

fældigviis havde min Landsmand ikke Vagt paa
nogen af dem. Da vi vare komne over Stag, dreiede
Escadrechefen sig skarpt om imod mig og fremstødte atter nogle Ord; min Lieutenant soufflerede
mig en Sætning, som jeg tilnærmelsesviis gjentog,
og forklarede mig, da den Commanderende atter
havde vendt sig fra mig, at jeg var bleven lykønsket
til Resultatet, og at jeg havde svaret med en ægte
russisk Formel.
Denne lille Seier over mine nye Standsfæller
skyldtes udelukkende den Tilfældighed, at jeg siden
min l dnævnelse til Officeer med faa og forholdsviis korte Afbrydelser bestandig havde været tilsøes,
især med Seilskibe, medens Krimkrigen havde medført, at de fleste yngre russiske Officerer kun havde
været meget lidt paa Søen eller næsten udelukkende
havde _faret med Dampskibe. Men desuagtet havde
jeg strax et bestemt Indtryk af, at Escadrechefen
trods den Compliment, han gav mig, ikke ret kunde
lide, at den Fremmede havde klaret sig bedre end
de Indfødte, og i den korte Tid, jeg derefter tjente
under ham, blev det mig fuldstændig klart, at han
vilde have været langt venligere stemt imod mig,
hvis jeg havde været lidt mindre fortrolig med
Sølivet.
Ved Prøvetouren var man kommen paa det Rene
med, at mangfoldige Ting i Skibene trængte til
Forandringer og Forbedringer, og de, der ønskede
at komme afsted, begyndte at være noget urolige;
thi Regn og Snee, afvexlende med stormende Veir,
hørte til Dagens Orden og syntes at varsle om en
tidlig Vinter. Heldigviis erklærede Storfyrsten, at nu
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skulde det have en Ende, og han gav kun Escadren
en sic.lste Frist af en to, tre Uger. Overfor de
berorte mangfoldige Vanskeligheder ved at faae
Escadren seilklar maa det erindres, at de Skibe,
hvoraf den bestod, vare af en i Rusland ganske
ny Construction, at Reisninger og Tilbehør vare
efter ganske nye Modeller, som for hver Prøve underkastedes Modificationer -- kort sagt, at Skrueskibene
først i de ~Ilersidste Aar vare blevne indførte i
Flaaden.
I den Tid, som var bleven os tilstaaet til de
sidste Forberedelser, laa Es cad ren paa den indre
Rhed, østenfor Koffardihavnen og Forterne, os Alt
gik ud paa, at Skibene skulde tage sig saa fordeelagtig ud som muligt, da man til enhver Tid paa
Dagen kunde vente Storfyrstens Besøg og nu ikke
længen> havde en Undskyldning for Uorden og Ureenlighed i de egentlige Eqviperingsarbeider, der betragtedes som afsluttede. Atter her fik jeg Leilighed
til at anstille Betragtninger over den Mangel paa
Reenlighedssands, jeg tidligere har berørt. Jeg var
ikke langt fra at komme til den Slutning, at Russerne
dengang betragtede Smuds som Menneskets naturlige
og uskadelige Led.sager, hvem de paa Søn• og
Helligdage sagde et kort Farvel til, for des kjærligere
at omgaaes ham Resten af Tiden. Aftenen før
Helligdagene gaae nemlig alle brave Russere i Bad,
her blive de indsæbede, gjennempidskede med Birkeriis, afdampede, afkølede og atter halvkvalte af
Damp, og i alt dette finde de en uforlignelig Nydelse;
men, at denne Nydelse ikke stod i Forbindelse med
nogen egentlig
Reenlighedstrang, syntes at fremgaae
I'
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af, at de, hvor intet Bad fandtes, kunde leve i
Maan~der uden at vaske andet end Øinene og Midten
af Ansigtet før Mønstringen om Morgenen. Denne
Svaghed gjorde sig naturligviis især gjældende hos
Folkene og tildeels hos Underofficererne; men selv
blandt dannede Folk ansaaes dengang koldt Vand
som kun anvendeligt til Hænder og Ansigt, og
bestandig hørte man de Reenligere blandt Offi.
cererne klage over, at de i saa og saa lang Tid
havde maattet give Afkald paa al anden Vask, fordi
de ikke kunde faae varmt Bad. Af Alt, hvad jeg
daglig saae, kunde jeg kun drage den Slutning, at
der dengang ikke lagdes Vind paa Reenlighed hos
Mandskaberne og i Skibene for disses egen Skyld,
men for Tilskuernes Skyld. I Kronstadt, hvor man
hver Dag kunde overraskes af En eller Anden af
>de Store« fra St. Petersborg, blev der saaledes kun
spulet overalt høist een Gang om Ugen, der blev
derefter pudset 'og saa trukket Presenninger, Hætter
og Kapper over det Hele. Disse Presenninger, der
strakte sig fra for til agter over alle Dækkene,
vadede man i under alle Øvelserne, dem spyttede
· man paa og dem smurte man alt Gadesnavset af
paa, naar man kom fra Land, og, da de saare nødig
bleve vaskede, før man kom i Søen, vil man kunne
tænke sig, i hvilken Tilstand de vare. Men, saasnart
Udkiggen meldte, at der viste sig en Damper, som
kunde medføre Besøg af høierestaaende Officerer,
fløi Bedækningen af overalt, F alkene vaskede
Hænderne og Midten af Ansigtet, trak i en reen
Skjorte, og saa var man klar til at tage imod med
reent Skib og rene Folk. Fem Minuter efter, at
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den Besøgende var gaaet i sit Fartøi, var Alt igjen
i Hverdagsklæderne. Nu er det i denne Henseende
heelt anderledes, og man vil meget ofte kunne
træffe russiske Orlogsmænd, der. gjennemgaaende
ere saa omhyggelig og smukt holdte, at de vilde
være en Pryd for enhver Marine. Med Hensyn til
Skibenes Fartøier have Russerne altid indtaget en
høi Rang.
Endelig kom da den til Afreisen berammede
Dag. De Bortdragendes Slægtninge kom tidlig om
Formiddagen ombord for at give den sidste Omfavnelse og. de sidste Kys, ikke blot til den, som
det var dem saa svært at løsrive sig fra, men ogsaa
til dem, der stade ham nærmest, af de Kammerater,
som i flere Aar skulde være hans daglige Omgangskreds. Præsten bad Afskeds bønnen, gav Enhver
Korset at kysse, bestænkede derefter med Vievand
hver Enkelts Hoved og derpaa hver Kahyt, hvert
Lukaf og ethvert Opholdsrum i hele Skibet. Saa
gik de Fremmede fraborde, og Skibene stode ud
forbi Bastionsrækken og Fort Mentschikof, igjennem
Lobet til den indre Rhed og henimud de ydre Forter.
Der var mylrende fuldt af Mennesker paa Bastionerne,
der danne Grændseskjellet imellem Inderrheden og
Havnen, og i de ved dissP. liggende Skibe; rungende
Hurraraab lød os imøde, efterhaanden som vi langsomt gled forbi, og vore Folk, sum uophørlig stode
i Vantene, sendte Hurraerne tilbage.
Ved den
yderste Bastion var der samlet langt flere Damer,
end jeg nogensinde har seet paa eengang i Rusland,
og i en lidt afsides Gruppe stod Storfyrst Constantin
med Gemalinde. Under Vinken med Tørklæder og

Parasoller, under Svingen med Hatte og Hurraraaben
fra den brogede Kreds satte et Fart:>Ji fra Land,
lagde strax efter paa Siden af den Commanderende
og bød ham komme ind til Storfyrsten. Vi stoppede,
og Escadrechefen gik ind for at modtage Storfyrstens
Afskedsomfavnelse og for a,f Storfyrstinden at faae
overrakt en Amulet til Escadren. Jeg troede, at
Afskeden hermed var forbi; men næppe vare vi
komne igjennem Indløbet, før vi omringedes af Alt,
hvad Værftet kunde opdrive af Rofartøier, fulde af
ældre og yngre Officerer, der raabte Hurra, vexlede
Ønsker med Bekjendte ombord og dernæst fulgte
med Skibene ud til Batterierne, hvor de standsede
og gav ni Gange Hurra. Nu faldt Salutten, Amurescadren dannede to Colonner, og, ført af Voyevoda,
begyndte den sin lange Reise til de russiske Landstrøg i det fjerne Østen.
Hvor var det dog velgjørende at komme tilsøes,
at sige Farvel til det aandsfortærende Kronstadt,
paa hvis mørke Baggrund den smukke Afskedshilsen,
et Par elskværdige Sortehavnsofficerer og min trofaste Fedor stode som lysende Puncter. Desværre
kunde denne Perle blandt Følgesvende ikke komme
med mig paa Togtet. - Hos mine Skibskammerater var vel Stemningen lidt trykket i de første
Dage: de droge jo Alle for en lang Tid bort fra ·
Hjemmet, de Fle?te af dem vare jo endnu ikke ret
huusvante ombord, og Enkelte, især af de \" ngre,
vare udsatte for jævn1ig at rende sig en Staver i
Livet ved deres Mangel paa Øvelse. Men Russernes
elastiske Sind lader sig ikke sammenknuge ret længe,
og, inden vi vare naaede til Kjøbenhavn, var der i
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Messen et Liv og en Freidighed, der kun undtagelsesviis forsvandt paa den forestaaende lange Tour.
Det var et talrigt Selskab, der færdedes i
Vo)1evoda's Messe, talrigere, end man i Reglen vilde
træffe det paa Skibe af tilsvarende Størrelse i andre
Mariner, og dette beroede ikke paa en Tilfældighed,
men var ligefrem en Følge af Tjenestens Ordning.
Det var atter her den tidligere berørte Fattigdom
i Retning af et fyldigt Mellemled imellem Samfundets
øvre og nedre Lag, der gjorde sig gjældende ogsaa
i de militaire Forhold. Meget af det, som Underofficererne udføre andensteds, maa i Rusland besørges af Officerer: Sty miandstjenesten paahviler i
Forbindelse med Navigeringen, som alt anfort,
Styrmandsofficererne, og den Tjeneste, der i andre
Mariner besørges af Overkanoneren og Kanonererne,
er her lagt i Hænderne paa Artilleriofficeeren og
hails Conductorer«, de vordende Artilleriofficerer.
Da Cadetterne ikke havde Messe for sig, omfattede
saaledes Officeersmessen: Skibets Næstcommanderende, der var Premierlieutenant, endvidere to
Premierlit:utenanter, fire Secondlieutenanter, Skibslægen, ~faskinmesteren, en Artilleriofficeer, tre
Styrmandsofficerer, to • Flaadcj unkere • - Cadetter,
der ikke havde gjennemgaaet Søcadetakademiet og en Artillericonductor, altsaa ialt sex ten Mennesker
som Skibets faste Besætning, og de rtil, saalænge
Escadrechefen var ombord, hans to Adjutanter,
hvoraf den ene var Flaadeofficeer, den anden Styrmandsofficcer. I Messen paa en dansk Corvet vilde
et saadant Personale umulig kunne rummes; men
de russiske Skibe ere naturligviis indrettede derpaa,
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og med Hensyn til Plads staae de fuldt saa høit
som nogen anden Marines; man kniber ikke,_ som
ofte hos os, af økonomiske Hensyn Dimensionerne
ned til det mindst Mulige, hverken i Retning af
Officerernes eller den øvrige Besætnings Opholdssteder. Det er i Almindelighed en Fornøielse at
see den Rundhaandethed og Smag, hvormed Messe
og Lukafer ere indrettede og meublerede, og det
ligesaa rigelige som s1uukke Messeinventarium, der
medgives Skibene. Men skjøndt der saaledes kan
dækkes et meget smukt Bord, var der til daglig
Brug ikke •stor Stadse ved Anretningen, og især
tog Theebordet om Morgenen sig saare tarvelig ud.
En Krukke med Smør, hvori der var stukket nogle
Knive, et Par Brødbakker med tommetykt, stærkt
syret nybagt Rugbrød og en Skaal med hugget
Sukker - det var det Hele. De smukke Duge ble,·e
kun anvendte til Middags- og Aftensmaden . Officererne slængte sig, efterhaanden som de kom op,
paa en Stol ved Bordet, vinkede ad Oppasseren
henne ved Skjenken, denne skjenkede af en i en
Serviet indsvøbt Theepotte et Glas altid meget let
Thee og satte det hen foran den Lysthavende, der
nød Drikken næsten koghed til en Humpel Brød
med tykt Smør paa ; saa blev Cigaretten tændt, og
med den fulgte eet eller to Glas til. Det blev spiist
til Middag ombord Klokken tolv; man tog sig en
Snaps og en >Bid Brød • før Maden, men til daglig
Brug blev der ikkP sat andre Drikkevarer paa Bordet
end den lette og !>yrlige Nationaldrik >Kvas•; vel
at mærke, saalænge den kunde faaes. Derimod
havde man enten enkeltviis eller i Forening sin
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private Viin- eller Ølkjælder, hvoraf Oppasserne torsynede deres Herrer under det kraftige Maaltid, der
til daglig Brug bestod af Formad, Eftermad og en
sød Ret. Paa Søn- og Helligdage blev der holdt
el lille indledende Maaltid før Middagen, og her
hengav man sig til Nydelsen af de forskjellige Slags
Posteier, som Russerne tilberede med saa stor
Færdighed, efterat Appetit<m var bleven skærpet
ved Hjælp af marineret Sild, forskjellige Salater og
en Extrasnaps. Hen paa Eftermiddagen var der
atter Thee for hele Messen , og Klokken halv otte
serveredes der en varm Ret til Aftensmad. Disse
vare de officielle Maaltider; men hele Dagen igjennem
lod !>nart fra den Ene og snart fra den Anden
Raabet: • Oppasser! Thee!« Theen kom før og
efter Maaltiderne, før og efter Vagttjenesten, før og
efter enhver længere Øvelse, og, hvor slet udstyrede
enkelte Officerer end kunde være ved Afreisen, var
der dog to Ting, som Alle medførte rigelige Forraad
af, nemlig Thee og Cigaretter - Sukkeret til Theen
kunde man kjøbe overalt ' i Udlandet; men selve
Theen og Tobakken kunde kun faaes, som den
skulde være, i Hjemmet.
Naar Russerne have spiist til Middag, maae de idetmindste ombord - have sig en solid Luur, og der var derfor en almindelig Udvandring fra
Messen til Lukaferne, saasnart de til Cigaretten
havde tømt deres Glas Thee efter Maaltidet. Frakker
og Støvler bleve revne af, og oieblikkelig efter
at have slængt sig paa Koien faldt de i en dyb
Søvn, der varede en Times Tid. Efter Aftensmaden
derimod blev man i Reglen lidt sammen, den ene
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livlige Fortælling afløste den anden, og sjelden
skiltes man, uden at der var afsunget nogle af de
saa eiendommelige og tiltalende nationale Sange.
Sangen forhindrede ikke dem, der havde søgt Koien,
fordi de skulde have Nattevagt, i at falde i
Søvn: de vare ligesaa vante til Sang som til Tobaksrøg. Hvad der derimod kan vække en Russer med
samme Lethed som bestemte Signaler eller Commandoord fra Dækket, er Lyden af Knives og Gaflers
Berøring med Fade og Tallerkener.
Det, der
bliver tilovers af Aftensmaden, sættes altid ind i
Skjenken, for at de, hvis \' agt er til ende, kunne
faae sig ,en Bid Mad at sove paa•; men de ere
aldrig ene om Biden: saasnart den klirrende Lyd
høres, seer man søvndrukne Skikkelser, svøbte i
Slaabrok eller Kappe, komme frem fra Lukaferne;
med stive Blikke og forretningsmæssig Hurtighed
og Alvor gaae de i nogle Minuter løs paa Maden,
gjøre saa omkrtng og forsvinde igjen uden at mæle
et Ord i deres Koier for øieblikkelig at -;ove videre. Russerne have ofte forundret mig ved den Lethed,
hvormed de fange Søvnen, og ved de smaa Fordringer, de stille til Natteleiet. Ikke sjelden traf det sig
i Kronstadt, at en af de Besøgende hos en fælles
Kammerat, naar man brød op om Aftenen, sagde:
>Jeg bliver her inat, jeg gider ikke gaae hjem i
det vaade Veir r. Et Nik var det hele Svar, og Alt,
hvad Værten gjorde, var at kaste en eller anden Pude
hen paa Sofaen, hvor Gjæsten da lagde sig efterat
have afført sig Støvler og Frakke. Til Sengetæppe havde han jo sin Kappe . Mange Officerer
betragtede enhver Afklædning, der gik videre end
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til at aftage Skotøi og Frakke, som en Luxus, man
ikkun kunde hengive sig til under ualmindelig trygge
Forhold, og jeg har Adskillige af dem mistænkte
for, at de ombord, idetmindste til øes , bestandig
sov iførte Underbeenklæder og Strømper. Hvad der
vistnok i høi Grad bidrog til denne Vane, var den
Omstændighed, at ingensomhelst Manøvre, der gik
ud over de almindeligste Tilsætninger og Bjergninger
af Seil, blev foretagen, det være sig Nat eller Dag,
uden at hele Mandskabet blev raabt op
og med
Mandskabet fulgte Officererne, der for det gode
Exempels Skyld naturligviis maatte møde paa Dækket
fuldt saa hurtig som Folkene. Men dette lod sig
jo om Natten kun gjøre, naar man sov halv paaklædt. Russerne meente, at de ved saaledes uophørlig at kalde Folkene op fremmede deres Indøvelse og især vænnede dem til Hurtighed; men
jeg skal ikke negte, at jeg aldrig blev overbeviist
om det Rigtige i denne Opfattelse: jeg kom derimod
mere og mere til den Slutning, at det, Folkene først
og fremmest lærte derved, var, at intet større
Arbeide kunde udføres, uden at de vare langt Flere
om det end nødvendigt.

VIII.
Escadrens sex Skibe vare altsaa underveis til
det første fremmede Anløbssted, Kjøbenhavn, og,
da Dampen kun brugtes, naar særlige Forhold
opfordrede dertil, blev Hovedvægten ligesom i
Seilskibenes Tid lagt paa alle Manøvrer med Seil
og Reisning. Det er en bekjendt Sag, at man
i adskillige Mariner, saaledes blandt andre i den
engelske og danske, altid lige fra den første Dag
virker hen til, at slige Manøvrer udføres under
den størst mulige Stilhed, og at man ikke er langt
fra at betragte det som et Tegn paa daarlig
Mandstugt, naar der under Arbeidet paa Dækket
• og tilveirs ombord i et Skib, som har været blot
en kort Tid ude, høres nogen anden Lyd end en
enkelt Officeers Commandoord og Pibernes vexlende
Triller og Stød. Hos sydlige Folkefærd, der jo
snakke, skrige op og skraale ved alle mulige og
umulige Leiligheder, kræver det næsten overmenneskelige -Anstrengelser at tilveiebringe blot
nogenlunde Ro under en talrig Besætnings Arbeide,
og Følgen deraf er da ogsaa, at man hos dem
ikke stiller ret store Fordringer i denne Retning.
Russerne, <ler have en Del af Sydboernes varmblodige

Opfaren, skjondt de ikke lide af dere~ Snakkesalighed, lægge heller ikke den samme \ ' ægt som
vi paa Stilheden, og dette traadte især stærkt frem
i Begyndelsen af Togtet.
l de før~te Dage
var Støien under Manøvrerne aldeles oredøvende:
Næstcommanderende, der meget hyppig bavde
Commandoen, da, som berørt, hele Besætningen
hvert Øieblik kaldtes op til Manøvre, aabnede
Ballet, de mange rundtorn fordeelte Officerer viste
deres gode Villie ved at bruge deres Stemme efter
bedste Evne, Chefen udsl) ngede supplerende Bemærkninger, der forøvrigt altid vare paa rette Plads,
og Escadrechefen faldt hvert Oieblik ind mc.:d s111
skarpe Stemme, medens hans •Stabschef«, den som
Adjutant fungerende Flaadeofficeer, gav ham oplysende Vink. Underofficererne dryssede kraftige
Ord af sig under ivrig Støden og Puffen til Folkene,
der gik halvt fraSan<ls og Samling i al den Hurlumhei.
Selv hos os kan der vær1 Tummel og Støi nok
under Seilskibsmanøvrer i Begyndelsen af Togtet
- hvor meget mere da her, hvor Erfaring og Øvelse
dengang vare saa svagt repræsenterede hos en stor
Dee! af de yngre Officerer og Underofficerer. Men
med vor bedste Villie kunne vi næppe drive det
saa vidt som Russerne, ikke blot fordi vi ere et
sindigere Folkefærd, men ogsaa, ja endog først og
fremmest, fordi vi baade blandt Underofficerer og
Folk finde langt mere Somandserfaring at støtte
os til ved Togtets Begyndelse. - At Escadrechefen
blandede sig i Flagskibets Manovrer og stundom
gik saaledes op i dem, at han forvandlede sig selv
baade til Skibschef og Næstcommanderende, var
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derimod ikke en specifik russisk Eiendommelighed;
thi det er Noget, som man vil kunne blive Vidne
til i de allerfleste Mariner - dog vistnok med
Undtagelse af den franske, der idetmindste tidligere
kunde tjene til Mønster i Retning af Myndighedsforholdets klart og bestemt gjennemførte_ Begrændsning og Fordeling.
Fra vort Ophold i Kjøbenhavn skal jeg kun
mindes et Par af de Smaascener, der trods al deres
Ubetydelighed fæste sig i Erindringen. De staae
forøvrigt kun i indirecte Berøring med den russiske
Tjeneste. Man vil maaskee have bemærket, at der
paa Listen over Skibets Officerer ikke var opført
nogen Forvalter: dette ligger i, at Intendantforretningerne paa mindre Skibe overdroges til en af
Flaadeofficererne, der i denne Egenskab betegnedes
som , Revisor•, idet Bogføringen bes~rgedes af
dertil ansatte Skrivere med Underofficeers Rang.
Revisoren var altid den Første, der sendtes iland,
og ombord i Voyevoda fulgte jeg ofte med ham
som Tolk. Vi roede altsaa kort efter vor Ankomst
paa Rheden ind til Toldboden, Begge i Uniform.
Som den Ældste gav jeg fra Toldbodtrappen de
fornødne Ordrer til Fartøiets Qvarteermester - saa
meget Russisk havde jeg dog efterhaanden lært og, idet jeg derefter vendte mig om, henvendte
jeg et Spørgsmaal paa Dansk til en af Færgefolkene, som stod i Nærheden. Et Par af Datidens
Toldbodsjovere, der paa Bolværket lige uver Fartøiet
havde afbrudt deres Spytten i Vandet for at iagttage
,Rusmanden•, studsede ved det danske Spørgsmaal,
og den ene af dem yttrede til Kammeraten: ,Han

So
er d .. U . . . I . . . mig Dansk!« - ,Hvad for
en Sludder,• svarede Kammeraten affeiende; ethvert
Fæ kan da see, han er Russer!• Naa, det' sa'e
Du! udbrød Gjenparten; saa si'er jeg, at Du er
en Odder forstaaer Du det!• Næverne skulde
nu til at gribe ind i Discussionen, men jeg fik dem
til at holde inde ved at fortælle dem, at de Begge
havde Ret. Saalænge jeg dengang var i Kjøbenhavn,
fik jeg den ærbodigste Hilsen af de to Herrer,
naar jeg viste mig paa Toldboden. Men dette var
ikke det eneste ·hjemlige Indtryk, jeg mødte ved
Ankomsten: næppe vare Revisoren og jeg komne
igjennem Toldbodporten, for en Dreng var i Hælene
paa os med det bekjendte: ,Rusmand! Kopek!«;
ved Amaliegade kom der et Par til, og, da vi vare
udfor Bredgade, havde vi en fem, sex Stykker efter
os. Vi havde under vor Samtale ikke ænclset dem;
men nu vendte jeg mig pludselig om og bad dem
med et Par ægte kjøbenhavnske Vendinger om
hurtigst mulig at forsvinde.
Den gabende Forbauselse, hvormed de pludselig standsede, var i den
Grad komisk, at min Kammerat brast ud i en
skingrende Latter, medens de gjorde omkring og
løb bort under det huiende Raab: ,Hu, han er
Dansk!,
F orresten var det ogsaa ganske morsomt, naar
jeg korn som Fremmed ind i Boutikkerne, at see
den udsogte Opmærksomhed, hvormed man behandledes som Russer, og høre den høie Priis,
Varerne fik paa enkelte Steder, saasnart de skulde
sælges paa Fransk. Jeg rnaa oprigtig bekjende,
at jeg et Par Gange ikke kunde modstaae Fristelsen
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til at optræde som taus Tilskuer, indtil Handelen
skulde endelig afsluttes
At Lieutenant Falbe og jeg i Kjøbenhavn
maatte gjøre Tjeneste som Tolke, ligger temmelig
nær; men overfor det Ry, Russerne i Almindelighed
have som Sprogmænd, vil det vistnok vække Forundring, at vi Danske næsten overalt, hvor vi senere
kom hen, bleve benyttede som Oversættere. Der
er vel næppe nogen Tvivl om, at Russerne have
en større Lethed end de fleste andre Folkefærd
ved at tilegne sig fremmede Sprog.
Ikke blot
stiller deres Modersmaal saa store Fordringer til
Taleorganernes fyldige Anvendelse, at de med
forholdsviis stor Færdighed kunne gjengive næsten
enhver Lyd, som forekommer i andre Tungemaal;
men deres grammatikalske Sands er tillige gjennem
deres eget Sprog saaledes skærpet, at de med
Lethed komme ud over Meget, som i denne Retning
volder Andre Besvær. Men de rige Evner komme
selvfølgelig kur, til deres Ret, naar de dyrkes, og
hos Mange ligge de brak. Det har i lange Tider
været Brug hos velstaaende Familier i Rusland
at holde franske Gouvernanter eller ,Gouverneurer•,
og i den sidste Menneskealder er det mere og mere
blevet Mode paa samme Viis at lære Børnene
Engelsk; i de større Byer, især St. Petersborg og
Moskau, har det jo tillige været anse et som god
Tone at tale Fransk i Selskabslivet, og ad disse
forskjellige \'eje er den medfødte Gave hos Russerne
i de høiere Samfundsclasser bleven saaledes udviklet,
at mange af dem tale især Fransk omtrent som
deres Modersmaal. Da riu de Russere, der mest
6.
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færdes i Udlandet, netop høre til de Kredse, hvor
Sprogevnen saaledes er udviklet, er det g,tnske
naturligt, at den Anskuelse har dannet sig, at
Russerne i Almindelighed ere meget sprogkyndige,
hvilket dog ingenlunde er Tilfældet. Størsted~len
af Flaadeofficererne havde fra en ganske ung Alder
været paa Søcadetakademiet, hvor de kun hørte
Russisk, og hvor Underviisningen i Fransk syntes
at have været noget tarvelig de talte derfor
kun middelmaadig dette Sprog, og de Kundskaber,
man havde bibragt dem i Engelsk, havde ligeledes
kun efterladt sig ringe Spor. Hvad angaaer Styrmands- og Artilleriofficererne, da havde de i Almindelighed ikke fjerneste Begreb om noget Cremmed
Tungemaal; men de kunde da ogsaa und skylde sig
med, at man paa deres Læreanstalter aldeles ikke
havde underviist dem i ,Indre Landes Sprog. For
Styrmandso1ficererne havde denne Mangel paa Kjendskab især til Engelsk den uheldige Folge, at de,
naar de ikke ved Selvstudium søgte at afhjælpe
Savnet, ikke formaaede at benytte de mangfoldige
. \nviisninger for Seiladsen især i transatlantiske
Farvande, som næsten udelukkende foreligge i det
engelske Sprcg.
Man vil maaskee mindes, at Skyggesiderne
ved at lade de egentlige Søofficerer, • Flaadeofficererne•, være fremmede for Navigationen, allerede
traadte frem ved min Overreise · til Ru sland, og,
skjøndt Flagskibet, som jeg nu var paa, havde
hele fire Styrmandsofficerer, hvoraf ingen blev syg,
til sin Raadighed under Seiladsen til Kjohenha,•n,
sporedes ogsaa her den svage Side ved Ordningen.

Seiladsen og Navigeringen gribe nemlig ifølge
deres Natur saa stærkt ind i hinanden, at idetmindste den Ledende maa være fortrolig med
begge disse Sider af Sømandens Virksomhed, hvis
et tilfredsstillende Resultat skal naaes; men hverken
Escadre- eller Skibschefer havde igjennem Tjenesten
levet sig ind i Navigeringen. At man alt dengang
havde Øie for denne Svaghed i Rusland, fremgik af,
at der var givet Ordre til, at samtlige Flaadeofficerer,
især de yngre, skulde deeltage i Styrmandsofficerernes
Dont, idet man gik ud fra, at de fra Akådemiet
medbragte de nødvendige theoretiske Forkundskaber.
Men, selv om dette kunde være Tilfældet, glemte
man, at de ikke faa Flaadeofficerer, der vare traadte
ind i Marinen som •Junkere•, stode aldeles udenfor
denne Forudsætning. Den nævnte Ordre blev da
ogsaa kun undtagelsesviis overholdt. I de senere
Aar er der dog i denne Retnmg grebet alvorligere
fat. Her i Kjøbenhavn have imidlertid ikke faa
ledige Capitainer og Styrmænd mangen Gang glædet
sig over de russiske Chefers tidligere Mangel paa
Erfaring som Navigateurer, idet de bleve benyttede
som bekjendte Mænd af de fleste af de Skibe,
der skulde ud eller hjem over Kattegattet og Nordsøen. Ogsaa vor Escadre fon,) nede sig i Kjøbenhavn med en saaclan ,Nordsøeslods«, der paatog sig
at føre den til Cherbourg. Baade Lieutenant Falbe
og jeg vare i den Alder, hvor man ligefrem finder
det V!=lgjørende at faae lidt Ansvar; men ved at
benytte os i dette T ilfælde havde man jo trukket
os frem for ældre. russiske Flaadeofficerer, og dette
stred imod Escadrechefens Opfattelse. Vor Nordsøes-

lods rnr forresten en prægtig, djærv Karl, han var
paafærde Dag og Nat og tumlede de russiske
Overordnede med en gemytlig og freidig Bestemthed,
som det var heelt fornøieligt at see paa.
Han
havde gjort adskillige Toure med Russere, var
fuldstændig hjemme iblandt dem og kunde ved en
behændig Sammenblanding af Udtryk og Sætninger,
hentede fra forskjellige Sprog, ikke blot gjøre sig
forstaaelig i sin Dont, men var endog Mand for
at fortælle Russerne adskillige af de morsomme
Historier, han havde paa Lager.
Vor danske Nordsøeslods var kun foreløbig med
os; men en anden Dansk blev i Kjøbenhavn forhyret
til hele Togtet. Det var en Maskinassistent, som
senere rykkede op til Maskinmester, og som tilfældigviis næsten bestandig var paa Skib sammen
med mig. Man maatte dengang- i den russiske
Marine, ligesom tidligere hos os, for en stor Dee!
tage sin Tilflugt til fremmede Maskinmestre og
Assistenter: i Escadren var der saaledes en Amerikaner og flere Svenskere. Blandt disse var der en,
der udmærkede sig ved det høist eiendommelige
russiske Sprog, han talte. Officererne paa hans
Skib vare nemlig blevne enige om at lære ham
Russisk i dets drøieste og mest populaire Form,
krydret med saa mange Eaer som vel muligt, og
Manden, der aldrig læste nogen Bog og næsten
udelukkende omgikkes sine Skibskammerater, havde
efterhaanden levet sig saaledes ind i sin egen
Taleviis, at han slet ikke anede, at han for hver
Dag, der gik, blev en fyldigere Ordbog i Gade-
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sprogets saftigste Vendinger. Iblandt Folkene
Maskinen havde han en høi Stjerne.
Skjøndt vi efterhaanden vare komne ind i
November Maaned, havde vi næsten uafbrudt fortræffeligt Veir paa vor Tour over Nordsøen, igjennem den østlige Dee! af Canalen og ind til Cherbourg, hvis udstrakte Rhed som bekjendt bec:;kyttes
af en mægtig Bølgebryder paa næsten en halv Miils
Længde. Paa Rheden omgives man af dette udstrakte Dige med de tilstødende paa Klippeøer
anlagte Befæstninger, af de kolossale Mure, der i
Forbindelse med Havnebatterierne omslutte Orlogsværftet og Kjøbmandshavnen og slaae Kreds om
Byen, hvis Tage rage op over dem. Hiinsides Murene
hæver sig en stor Fængselsbygning paa en mørk
Klippe, der skraaner ned mod det Bakkestrøg,
som omgiver Staden. Denne er ikke synderlig stor
og har det almindelige franske Physiognomi:
grønne Jalousier, Cafeer og ,Coiffeurerc i Mængde,
Liv og høirøstet Samtale overalt. Men ved Siden
heraf bringer Landbefolkningen med sine eiendommelige Kj~retøier og Dragter baade Afvexling
og Farvespil ind i Billedet. Det, hvortil Interessen
knytter sig, er imidlerlid det storartede Havneanlæg
med sine Værksteder og Dokker, som dengang
gik sin Fuldendelse imøde. Underligt nok er det,
at det Værk, som Napoleon paabegyndte i 1808
for at komme Frankrigs Arvefjende, England, tillivs,
skulde fuldføres halvhundrede Aar derefter af Brodersønnen under en Alliance med den endnu forhadte
Gjenbo, hvis Dronning endog skulde optræde som
Gudmoder ved Barnedaaben. - Hvor paafaldende
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var dog ikke Overgangen fra Kronstadts gamle
og vidtspredte Værft til dette Barn af den nyere
Tid, hvor i Stort som i Smaat det franske Talent
for at systematisere gjorde sig gjældende, hvor
Alt, trods de store Dimensioner, var sammen•
trængt og beregnet paa Besparelse af Tid og
Kræfter.
Under Seiladsen over Nordsøen havde Corvetten
VoJ1evoda trukket endeel mere Vand, end et ganske
nyt Skib pleier at gjøre, og, da man tilskrev det en
mindre god Kalfaktering over Kobberforhudningen,
ble\· det bestemt, at der skulde bødes derpaa
under Opholdet i Cherbourg. Allerede dette medførte en Forsinkelse, og under denne opstod der
som Følge af os ubekjendte politiske Forhold en
Usikkerhed med Hensyn til vor senere Bestemmelse,
der gjorde, at vi forelobig skulde vente paa nærmere
Ordre fra Rusland. Under denne Venten gjorde
Franskmændene flere større Fester for os, og, da
Russerne høre til de mest gjæstfrie Folk paa Jorden,
var man i Escadren uden nogensomhelst Forhandling
paa det Rene med, at der til Gjengjæld skulde
gives et Afskedsbal. Der var saameget mere Anledning dertil, som alle russiske Orlogsrnænd, der
efter Krimkrigen vare gaaede igjennem Canalen,
havde anløbet Cherbourg og under Udvexling af
Festligheder havde frembragt en sand Russomani
blandt Byens Beboere i Almind<'lighed og blandt
de dandselystne Damer i Særdeleshed.
Da nu
intet af Skibene var stort nok til at rumme de
talrige Gjæster, man maatte have, naar man vilde
undgaae Skyggesiden ved slige Fester : de Forbi-

g aaedes Rurnlerier, greb man til at bede om at
Iaane Byens Raadhuus, og Franskmændene gav
med største V en lighed deres Samtykke. Ru sserne
ere imidlertid ikke blot gjæstfrie, de have tillige
en vis Trang til at være · saa rundhaandede som
muligt i deres Gjæstfrihed, og de have Intet imod,
at den Fremmede imponeres en Smule af deres
Elegance og Flothed. I Cherbourg kunde man vel
faae Størstedelen af, hvad der behøvedes til selv
et storartet Bal; men det gjaldt om at overstraale
de tidligere Fester, og dette kunde kun opnaaes
ved at forskrive Alt fra Paris : man fik jo her\'ed
verdensberømte Etiketter paa alt muligt, ligefra
Buketterne, der leveredes Damerne, da de traadte ind
i Balsalen, indtil Bonbonniererne med et Photographi
af Escadren, som de modtage til Erindring, idet de
stege tilvogns. Der var da ogsaa almindelig Begeistring iblandt de talrige Gjæster; men Smaafolk
i Byen sagde : , Vi glædede os saamænd Alle, da
vi hørte, at de flotte Russere vilde give Bal; der
var jo lidt at fortjene for de fleste af os, men
saa gaae de hen og bestiller Alting i Paris, ligesom
om man ikke der altid havde Russere nok til at
gjøre sig en Indtægt af.• Slige Bemærkninger kom
meget snart rnre Russere for Øre, og med sædvanlig
Elskværdighed !ode de et Par Dage efter Ballet
de mange kostbare Tæpper og Drapener, der vare
blevne kjøbte til at decorere Raadhuset med,
sælge til Indtægt for Byens Fattige - at Priserne
gik høit ved Auctionen, kan man nok tænke sig.
Under det lange Ophold i Cherbourg havde
næsten alle Officererne i forskjellige Hold besøgt
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Paris, og mere fornøielige Reisefæller paa slige
Cdflugter end mine nye Kammerater kunde man
vanskelig træffe - vel at mærke, naar man ikke
behøvede at tage det nøie med Udgifterne. De
vare saa friske, saa modtagelige for ethvert Indtryk,
saa uforbeholdent glade ved alt det Nye, de saae,
og ikke mindst over at være fuldt ud sig selv i
civile Klæder.
Hvis man dengang lagde Mærke til de Officerer,
som fulgtes ad iland, vilde man snart komme paa
det Rene med, at de Skibskammerater, der omgikkes aldeles som Sideordnede under Samlivet i
Messen, somoftest afsondrede sig i to Grupper,
naar de færdedes paa Landjorden . Til den ene af
disse Grupper hørte Flaadeofficererne, Lægerne og
Artilleriofficererne, til den anden Styrmandsofficererne
og Maskinmestrene. Cadetterne eller rettere Junkerne
dannede vel stundom et særskilt Hold, men sluttede
sig dog som oftest til Styrmandsofficererne. Den
første Gruppe omfattede nærmest dem, der stode
paa samme Dannelsestrin som Officererne i de
andre europæiske Mariner, medens den anden Gruppe
ikke sj elden røbede Halvdannelsens forskjellige
Svagheder, baade i sin Optræden og i sin almindelige Opfattelse. Efter Besoget i Paris fik jeg en
Dag et ganske morsomt Exempel paa, hvilken
umaadelig Betydning en af den sidste Gruppes Folk
tillagde sig selv i sin Egenskab af Russer og Officeer.
Der var Tale om Mario, der ved sin Sang havde
henrevet Alle, og man spurgte Vedkommende, som
havde en meget smuk Sangstemme og tillige horte
til Marios ivrigste Beundrere, om han ikke nok
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kunde ha\'e Lyst til at bytte Stilling med den
verdensberømte Sanger. Fyr n blev høirød, brystede
sig endnu mere end sædvanlig og sagde oprørt:
•Jeg veed Gudskelov, hvad det vil sige at være
russisk Officeer: min lille Finger er mere værd end
ti Mårio'er og en Snees andre Gjøglere !« - En af
hans Landgangskammerater var ligefrem naiv i sin
nationale Selvfølelse: •Det er dog høist behageligt, •
sagde han, ,at høre til en stor Nation, som kjendes
og vækker Opmærksomhed overalt, hvor den viser
sig. Hvor jeg kom i Paris, paa Boulevarden, i
Theatrene, hviskede man, saasnart man fik Øie paa
mig: ,Det rr en Russer!•. Han anede slet ikke,
at han var den mest trofaste Gjengivelse af den
typiske Figur i de humoristiske Billeder, som solgtes
i Tusindviis paa Boulevarden under Krimkrigen.
Vi· vare allerede en Uge inde i December
Maaned, da vi langt om længe fra Rusland modtoge
Ordre til at afgaae fra Cherbourg. Over to Maaneder
vare da forløbne siden Afreisen fra Rusland, og i
denne lange Tid ,·are vi ikke komne videre end til
en Canalhavn . Men, da vi nu forlod Cherbourg og
stode Vester i I syntes Ud sættelse rnes Tid at være
forbi : · den ,lange Reise • lod til for Alvor at skulle
begynde, - dog heller ikke dette skulde slaae til.
Atlanterhavet hilste os med sin hule Dønning og
med Modvind; vor iltre E scadrechef trippede i
hurtig Tact op og ned ad Commandobroen, saae
meget tydelig, at vi ikke gjorde den mindste
Fremgang ved at ligge og krydse efter alle Escadreseiladsens Regler, og gav sin Fortrædelighed Luft
ved at forcere Seil. Da han et Øieblik forlod

90
Dækket, benyttede den vagthavende Officeer sig
deraf til at formaae Chefen til ombord i Vo1 1evoda
at bjerge nogle af de Seil, der mest truede med
at gjøre Fortræd, og ganske kort efter, at det var
skeet, meldte Forstangen og Klyverbommen sig
fortrydelige i Corvetten Boyarin, som var den
nærmeste i vort Kjølvand. Boyarin, hvor Lieutenant
Falbe var ombord, signalerede, at den maatte i
Havn for at reparere, og efter en kort Forhandling
med vor Chef gav Escadrechefen Ordre til, at
Bo;1ari11, ledsaget af Vo;1evoda, skulde søge ind til
Brest, hvorimod de andre fire Skibe paa egen Haand
skulde fortsætte Reisen.

IX.
Escadrechefen var naturligviis meget fortrædelig over at være nødsaget til at forlade de fleste
af sine Skibe og over at maatte søge Havn med to
Patienter. I Boyarin troede man vel, at VoJ1evoda
var i bedste Velgaaende; men i Virkeligheden
var den langt sygere end sin Kammerat. Saasnart
vi vare komne ud i nogen Sø , havde det nemlig
viist sig, at den Reparation, vor Corvet havde faaet
i Cherbourg, Intet havde frugtet : den trak Vand
Jigesaa lystelig som tidligere. Den Commanderende
var fuldstændig paa det Rene med det Mislige ved
at begynde et baade langt og langvarigt Togt med
et læk Skib; men efter de mange F orsi11 kelsLr var
det ham høist imod nu igjen at søge ind i en eu w pæ1sk Havn - han kunde ikke overvinde sig selv
til at gjøre det. Da indtraf Uheldet med Boyarin
og han gav efter. Forresten er det ganske pudsigt,
at Boyarin's Meddelelse om, at den maatte i Havn
for at reparere, blev fremkaldt ved, at man der
ombord meente at see Tegn paa, at ikke blot lettere
Dele af Reisningen havde taget Skade, men at
endog selve Fokkemasten havde faaet en farlig
Skjøre, hvilket dog senere viste sig at være en
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Vildfarelse, saa at Corvetten meget godt kunde have
bødet paa sit llavari i Søen.
Kort efter at vi havde faaet det franske Kystland i Sigte, fik vi Lods ombord og stode igjennem
det af golde, men afvexlende Høider begrændsede
Lob ind til den udstrakte Rhed ved Brest. \ ' i gik
tæt agtf'nom nogle Linieskibe, der vare detacherede
hertil fra Middelhavsescadren, og ankrede i Nærhecll'n af det til Skole forvandlede Linieskib »Borda<,
som i Forbindelse med et Par tiltaklede Corvetter
tjente til forberedende Læreanstalt for de unge
Mennesker, der efter Afgangen derfra uddannedes
til Officerer ved at gjøre Cadettjeneste i de paa
Togt værende Skibe. Byen kunde trods sin amphitheatralske Beliggenhed ikke sees fra Ankerpladsen,
da den var heelt skjult af den høie og stærkt befæstede Pynt, der begrændser den ydre Side af Indseilingen til Havnen. Først naar man er kommen
ind i denne, seer man de høie, gamle Mure, der
med deres Skydeskaar og Taarne give Stedet dets
ærværdige Præg. Tæt under en af disse Mure blev
begge vore Skibe næste Dag fortøiede i den lange,
smalle Yderhavn, der fører ind til Værftet, dets
Leie og Dokker. Vi bleve her undersøgte af Technikere fra Værftet: Boyarm blev, som alt berørt,
erklæret for kun lettere angrebet; men VoJ't voda
blev dømt til at gjennemgaae en alvorlig Cur. Efterat
Storfyrstens Samtykke ved Telegram var indhentet,
blev det derfor bestemt, at vort Skib skulde i Dok.
Nogle faa Dage hengik nu med at nedtage de
lettere Dele af Reisningen og med at udtage af
Skibet omtrent Alt, hvad der var anbragt i det,
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hvorpaa det i en Haandevending af Franskmændene
indsattes i Dokken. Mandskabet blev indqvarteret
i en gammel Tredækker, Valmy, som jeg i sin
Tid havde faret med, og Officererne bosatte sig
iland. Dermed begyndte vor lange Reparationshistorie, som først sluttedes. i de sidste Dage af
Februar 1858, - men, hvormeget den end forsinkede
os i vor Reise, kunde vi takke den for et Ophold,
der gjorde Brest til et af de Steder, som vi senere
mindedes med størst Glæde.
I Sømandslivet gaaer som oftest Skibets og de
Enkeltes T-Iistorie Haand i Haand: hvem der kjender
den • flydende Boligs • Tilværelse, kjender for en
stor Dee! det Liv, der er ført af dem, som fulgte
Skibet paa dets lange Vandring. Men, da vort fælles
Hjem blev sygmeldt i Brest og gjennemgik sin Cur,
maatte det nøies med de Sygebesøg, det modtog
af os, Baandet mellem os indbyrdes var derved
løsnet, og Enhver skabte sig den Tilværelse, som
bedst stemte med hans Smag.
Jeg skal nu først mindes Voyevoda·s Hospi•
talsliv og derefter skizzere vort Ophold iland.
En Sygejournal har kun Interesse for Fagmænd,
og jeg indskrænker mig derfor til kun i korte Træk
at angive Sygdommens Forløb«.
Da Kobberforhudningen var aftagen, viste det sig, at de private Entreprene11rer, som havde bygget Skibet, ikke
blot havde været i høi Grad upaalidelige, men at
de tillige med stor Fiffighed havde ført de controllerende-Officerer bag Lyset, især i Retning af Skibets
Forboltning og Kalfaktering. Overalt, hvor nu Mangler
eller Feil kunde opdages, bleve de fjernede; For-
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hudningen blev paalagt paa en langt bedre Maade
en.d tidligere, og , da det omfattende Arbeide var
tilendebragt, kom Skibet ud af Dokken og begyndte
igjen sin Udrustning. Men næppe var det trykket
noget ned i Vandet, •før det atter lækkede. Saa
greb man til den praktiske Fremgangsmaade, at
sætte det i Tørdok igjen og pompe Vand ind i det
tomme Skib.
Der opstod da strax en Række
Springvand langs Kjøl og Agterstævn, og dermed
vare de syge Steder opdagede Den Cur, vi nu skulde
gjennemgaae, krævr.de et langt vanskeligere Arbeide
end den første, og derved forklares det lange Ophold.
I Begyndelsen af vor Reparation opholdt vor
Escadrechef sig i Brest, og det var ganske mteressant
at see, hvorledes den af ham stærkt repræsenterede
russiske Opfattelse af Flaadeofficerernes controllerende Myndighed stod i Strid med de franske
Technikeres maaskee lidt for kildne Selvfølelse. Alle
Corvettens Officerer vare tilsagte til at møde ombord den første Dag efter Indlægningen i Dokken,
og nu beordredes de til at , følge Arbeidet• overalt,
hvor Noget af Voyevoda' s Gods var under Behandling; men meget slukørede vendte de tilbage
og mel<;J.te, at man paa den høfligste Maade af
Verden havde givet dem at forstaae, at man p<\a
de franske Værfter aldeles ikke tilstedede Sligt.
Besøgene rundt paa Værftet maatt<;: altsaa opgives;
men Control skulde der øves, hvor det var muligt,
og Franskmændene kunde ikke forbyde de russiske
Officerer at undersøge Bunden af deres eget Skib.
I Medfør heraf beordredes et Par af os til daglig at
opholde os nede i Dokken for derefter at indgive
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Melding om Alt, hvad der blev gjort. Ved lidt fortrolig Samtale med den franske Overingenieur lykkedes
det at blive enige om, at der heri ikke laa nogen
saarende Indgriben. Men dette var kun en mager
Trøst for Escadrechefen, der nu engang var voxet
op med den Anskuelse, at alle Flaadeofficererne
skulde slide den hele udslagne Dag, naar deres Skib
var under Reparation eller Udrustning; det saarede
ligefrem hans tjenstlige Opfattelse, at de ikke vare
i uafbrudt Virksomhed, og Intet kunde derfor glæde
ham mere, end at der blev viist Opfindsomhed i
Retning af at give Officererne ,Noget at bestille«.
Han tilgav mig næsten, at jeg havde mere Søfart
end mine Kammerater, da jeg gjennem Chefen
gjorde ham det Forslag, at lade os holde Fartøisøvelser paa Rheden. Han vidste ikke, at det var
Resultatet af et Compromis, jeg havde sluttet med ·
N æstcommanderencle, der gik svanger med den
Tanke, at lade Lieutenanteme tilbringe bagen tilveirs i Mærsene for at controlere Topsgasterne. At
Sligt vilde have vakt almindelig Morskab blandt
Franskmændene, kunde han slet ikke indsee.
Sjelden havde jeg seet Escadrechefen saa fornøiet som den Dag, han gik om bord i Boyarin
for med den at opsøge de øvrigt Skibe; og, naar
han var glad, kunde man ikke forlange, at Vo1,evoda's Officerer skulde være bedrøvede over at
miste ham. En Escadrechef med Stab ombord i
et mindre Skib, der ikke er indrettet til at huse
dem, tynger altid mere eller mindre, og det virker
derfor som en Lettelse, naar han siger Farvel. Forøvrigt skylder jeg Sandheden at fremhæve, at vor

Øverstcom manderende trods de stærke Spor, hans
Uddan11else i Ostersø • Farvandene havde efterladt
sig, var en meget dygtig Officeer, især en udmærket
Skibschef, der med et godt, praktisk Blik og en
varm Interesse for Tjenesten forbandt en høi Grad
af Rctsindighed.
Mandskabet var, som berørt, blevet indqvarteret
i en gammel Tredækker; men det store, kolde Skib
fremkaldte saa megen Sygelighed blandt Folkene,
at de fik Franskmændenes Tilladelse til at sove og
tildeels opholde sig ombord i Corvetten.
Den
tjensthavende Officeer tilbragte naturligviis Natten
i Skibet, og, da de russiske Officerer vilde feire
deres Julefest sammen, overtog· jeg Vagten Juleaften
og Nat. Folkene skulde have Lov til at gjore Juleløier, og det stod mig frit for at give dem Extrabrændeviin: det fik de naturligviis, og ude fra deres
Opholdssted, Banjerne, trængte en svag Gjenlyd af
deres Munterhed og Sang ind til mig i den eensomm~ og noget kølige Messe , hvor jeg sad fordybet i en Bog. Nu hørte jeg en Hvisken af flere
Stemmer udenfor Døren, denne gik op, og ind
traadte en halv Snees af de smukkeste Karle i
Besætningen under Anførsel af en yngre Underofficeer,
der udmærkede sig ved sin raske Optræden og
klangfulde Sangstemme. De vare. Alle iførte en
Biandtng af National- og Matrosdragten, hvilken i
Forbindelse med de Vaaben, de bare, skulde betegne
dem som Rovere paa Volgafloden. Efter Høvdingens
Befaling satte de sig ned paa Gulvet i to Rækker
ligesom Folkene, der roe et Fartøi
Atter lød en
Commando, og de gave sig til at >trække paaAarerne«
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under en prægtig Sang om det herlige Røverhv paa
den elskede •Moder Volga•, der øver en saa fængslende Magt over den russiske Befolkning: Sangen
sluttedes - Maalet var naaet - Røverne sprang op,
droge deres Sværd, og Høvdingen strakte sit henimod
mit Bryst med nogle tordnende Ord, hvis Mening
var, hvor Meget jeg vilde give for mit Liv.
,En Flaske Brændeviin!« svarede jeg. Sværdene
sænkedes, Høvdingen holdt en Afskedstale, hvori
han erklærede sig tilfreds, bød sine Folk at gaae i
Baaden igjen, og under en ny, klangfuld Sang droge
Røverne bort. Idet jeg nu gaaer over til at omtale Brest og
den ikke tjenstlige Side af vort Ophold, maa jeg
gjøre et Par Bemærkninger om Franskmændene.
Dengang jeg drog en Parallel imeIIem de franske
og de russiske Officerer, jeg havde faret med, fremhævede jeg Skyggesiderne ved det Indtryk, en ikke
ringe Dee] af mine franske Stands(æller havde efterladt hos mig. Om jeg nu end troer, at man ikke
saa ganske sjelden vil kunne finde Spor af disse
• Skyggesider ogsaa udenfor den begrændsede og
forholdsviis lille Kreds af Franskmænd, jeg har været
i Berøring med, er det dog en Kjendsgjerning, at
der - trods det Fællespræg, Landets Befolkning i
Tidernes Løb har faaet - er en overmaade stor
Forskjel imellem Franskmændene i de forskjellige,
fjernt fra hinanden liggende Dele af det store Rige.
Efter min rigtignok kun fra enkelte Skibe og Havnesteder hentede Erfaring ere Skyggesiderne mest
fremtrædende hos Folk fra Middelhavshavnene,
medens omvendt Lyssiderne træde klarere og fyl7
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dige re frem, efterhaanden som man kommer over
ad Nordvestkysten til. Især blandt Bretagnes Beboere
finder man saare ofte en ærlig og djærv Aabenhed
og Freidighed, som staaer i den forunderligste Modsætning til den næsten mistroiske Gaacn op i sig
selv, der medfører, at endog franske Officerer fole
sig som Fremmede blandt Befolkningen i Toulon.
Nei, saa har Brest et ganske anderledes Hjertelag, baade for sine egne og for fremmede Sofolk,
og, hvad selve Byens Ydre angaaer, er det baade
eiendommeligt og gemytligt. Fra Stueetagen i det
ene Huus kikker man ind i Kvistetagen paa det
andet; nette, nye Qvarterer med Qader af passende
Brede paa jævnt Terrain vexle med gamle Strøg,
hvis uregelmæssige, alderstegne Huse staae saa tæt
overfor hverandre, at Gjenbo kan række Gjenbo
Haanden til Morgenhilsen over de smalle Gyder,
der adskille dem, og, er Skraaningen for stærk til, at der
kan anvendes en almindelig Gade eller Gyde, møder
man til Afvexling uendelige Steentrapper. I den høiere
og nyere Dee! af Staden træffer man især de bedre
stillede Samfundsclasser, i den lavere Dee! Smaafolk,
og paa de skraanende Strøg en livlig Blanding af
begge Dele. Damehat og Parasol havde, idetmindste
dengang jeg var der, ikke fortrængt den kneisende
hvide Hovedpynt, som den kvindelige Befolkning
bærer i Bretagne, og de bretonske Bønder viste sig
bestandig i Kofte og Træsko med rød Hue og
mægtige Flipper. I den høie Dee! af Byen vrimler
det af nette Cafeer, hvor •pæne Folk• spille Billard
og Domino om Absinth og Kaffe, længere nede
vrimler det af gzmzguettes, · hvor den Tørstende
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tømmer sin· co1zo1t eller demi-litre ved Disken, idet
han tilsender Skjenkebodens Værtinde en saftig
Compliment - og saaledes videre i det Uendelige.
Men, hvad enten man færdes i de brede eller i de
smalle Gader, faaer man et bestemt Indtryk af, at
det er et muntert Folkefærd, man omringes af.
Man paastaaer vel, at den mandlige Deel af den
arbeidende Classe holder vel meget af stærke Varer,
og at den kvindelige Dee! har en vfs Svaghed
for det stærke Kjøn; dog, selv om der skulde
være en Smule Sandhed heri, er det sikkert, at
den Besøgende ikke bliver opmærksom paa disse
svage Sider, men udelukkende glæder sig over
Folks gode Humeur, der yttrer sig baade hos
Høie og Lave ved deres Tilbøielighed til Selskabelighed og Dands. En saa dandselysten By som Brest
vil man vanskelig finde. Underofficererne og Folkene
fra hver hjemkommen Orlogsmand give Bal, naar
Commandoen er strøgen. De indbyde dertil Slægt
og Bekjendte, og desuden raader den af Officererne,
som de have anmodet om at være Medlem af Bal•
comiteen, over Adgangskort til et passende Antal
fEresgjæster. Den mest fremtrædende af Damerne,
der næsten alle henhøre til deres egen Kreds, Ballets
Præsidentinde, indtager Hæderspladsen og gaaer i
Løbet af Aftenen Selskabet rundt for at gjøre Indsamling til de.> Fattige. Disse Baller afføde andre,
og der finde s næsten ikke en Corporation, den være
sig civil eller militair, som ikke i Løbet af Vinteren
giver et større Bal i det meget nette Locale tæt
udenfor Byen. Hvergang en saadan Lystighed
fandt Sted, meddeeltes det os, at vj som russiske
7"
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Officerer vare indbudne, og, naar Ballet blev give
af Militaire, kom endog hele Balcomiteen i fule
Puds ombord for at indbyde os. Jeg glemme
aldrig vor Næstcommanderendes forskrækkede Mine
da jeg første Gang, vi bleve indbudne paa denm
Maade, meddeelte ham, at man maatte behandl<
Comiteen som Jævnbyrdige - ikke som Matroser og byde dem et Glas Viin - >Drikke Glas mec
Underofficerer og Matroser i Officeersmessen ! ?« ud
brød han med opspilede Øine .. - >Husk, vi ere
Frankrig,< svarede jeg, og han gav efter; men
flere Dage var ·han ganske optagen af den Gyselighed
han havde begaaet. Heldigviis forvandt han fuld
stændig sine Bekymringer, da vi havde deeltaget
det første Bal, og den franske Underofficeer, de1
ledede Festen, med nogle smukke og djærve Orc
havde udbragt en Skaal for den russiske Marine o~
dens Officerer.
Den høiere Deel af Byen gav dog heller ikkt
i Retning af Baller den beskednere Noget efter
Marinepræfecten gjorde Fester baade for Fransk
mænd og Russere, og en meget stor Dee! af de pa;
Stedet bosatte høiere militaire og civile Embeds
mænd indbød ogsaa til en Svingom. Man saae he
aldrig Spor af den i Toulon saa vidt drevne franske
Opfattelse, der fordømmer de ugifte Damer til a
all10lcle sig fra al anden Dands end Franc;;aise o~
betragter det som den høieste Grad af Sømmelighed
at Herrerne dandse med og gjøre Cour til de gift<
Koner, der saa til Gjengjæld stundom vedblive a
dandse, skjøndt ingen Toiletkunst kan skjule dere:
fremrykkede .Alder.
I Brest var det ligesom
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Danmark Ungdommen, der regjerede, og de gifte
Damer dansede kun, naar de ved deres Ungdom
og Ynde kunde erobre Retten dertil.
~lin danske Kammerat forlod os med sit Skib
og deelte altsaa kun Begyndelsen af vort lange
Ophold med os; men, saalænge han var i Brest,
udgjorde han et fortræffeligt Led af den lille Kreds
Nordboer, som Tilfældet her havde samlet, idet der
fandtes Repræsentanter for alle skandinaviske Lande
ombord i de paa Rheden liggende Skibe. Denne
Kreds sluttede sig sammen med Protestanterne iblandt
Russerne for at feire Juleaften paa nordisk Viis. Det,
som var besværligst, var at opdrive et Grantræ; men
tilsidst lykkedes det dog at finde et hos en Gartner,
og alle de øvrige Forberedelser vare snart fra
Haanden; thi de franske Handlende have jo et
sjeldent Greb paa ,hurtig Expedition•. Kokken i
det Hotel, hvor Gildet skulde staae, morede sig
kostelig over at blive underviist i at lave Risengrød,
Klipfiskebudding og Æbleskiver - hver Nation
skulde jo have sin Ret - ; men, da vi kom til Gaasen,
blev han betænkelig: han kunde ikke paatage sig
at stege den Fugl, hvorimod en stegt Kalkun
med Trøfler var Noget, han var Mester i. Værtinden
i Hotellet var aldeles rørt over at høre, paa hvilken
barnlig Maade ,Huguenotterne• feirede Hn itiden, og,
inden vi fik seet os om, havde hun li g<"saa travlt
som Comiteen med at pynte Træet
Da endelig
Dørene aabnedes, hilstes det straalende Træ med
en brusende Storm af Udbrud i fem forskjellige Sprog,
og under Uddelingen af de forskjellige Gaver kom
efterhaanden hele Hotellets Personale listende hen i
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Stuens Krog_e og meldte sin Nærværelse ,·ed den
Latter og Fnisen, som de forskjellige Løier fremkaldte. - Ogsaa Nytaarsaften blev feiret af alle dem
i Kredsen, der Vdre hjemme i de skandina\'iske
T~mgemaal, og som et Beviis paa, hvor stærkt
Længselen efter Hjemmet spillede frem under slige
Sammenkomster, gjengiver jeg tilnærmelses\'iis de
Ord, hvormed Nytaarsskaale11 udbragtes under Afbenyttelse af et Motiv, der skyldes Erik Bøgh:
Nu er det Midnat: Aaret er tilcnde Og vel af Nam det er til Døden dømt;
Men mangen Gang det vil os Gjenklang sende
Af, hvad vi virket har - ja tænkt og drømt.
Lad med en Skanl os det til Graven folge;
Thi mnnge11 ædel Drø1n det bar i Fm•n:
Den Drøm, hvor Sjælen følger Hjertets Bølge,
Som altid strømmer hen mod Fædres Havn;
Den Drøm, hvor Tanken: »Hvordan gaaer det hjemme?•
Er altid virksom i vor Phantasi Den Drøm, hvor Slægts og Venners Stemme
Gjenlydcr som en liflig Melodi;
Og mangen Drøm om virksom Fremadstræben
Til Gavn og Glæde for vor Sømandsstand;
Vel og en Drnm om Smiil paa Barnelæben,
Naar man fortøiet bli'.er som 1Egtcmand. Dog, da nu Drøm og Sandhed ofte krige,
Vi onske vil vor Drøm det sjelclne Held,
At alle Skranker falde eller vige,
Saa Drom som Sandhed staaer hver Nytaarskvæld ! Lad Norges Fjeld! og Sveas skiina Flickor I
Og Øen hist, hvor Bøgeskoven sto.aer,
Som Vidner staae til Skaalen, her vi drikker
Paa Grændsen af et nyt - og ukjendt Anr I

X.

Da

vi endelig i Begyndelsen af Marts stode
ud fra Brest for med et godt og ·tæt Skib at tage
for Alvor fat paa den lange Reise, var der forløbet
over et halvt Aar, siden jeg i Kronstadt kom ombord i det næsten udrustede Skib, altsaa en længere
Tid, end vi hertillands anvende paa vore længste
T~gter. Da nu tilmed alle vore Kammerater havde
et ikke ringe Forspring for os, er det indlysende, at den
friske Kuling af Norden, som mødte os, da vi stode
ud af Indløbet, var inderlig velkommen. Otte Dage
efterat vi havde gaaet og pakket os ind i vort
Overtøi, klagede vi over Varmen under Anduvningen
af Øen Tene ri f. Vi stode ind mod Sydsiden,
hvor Santa Cruz's lyse Huse formelig skar os i
Øinene i det stærke Solskin, der glødende rugede over
Byen. Over den hævede der sig et Par gammeldags
Kirketaarne, og foran den figurerede nogle forfaldne
Forter ved den sandede Strandbred. Nu ere de
ubrugelige, men i sin Tid have de beseiret Nelson.
Paa Siderne af Byen og i dens nærmeste Baggrund
ligge nøgne Klipper, der hist og her oplives af en
venlig Have, og omkring det Hele slynge og krydse
sig de takkede Bjerge med en Uendelighed af
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sukkertoppede Spidser af forskjellig Høide og med
vexlende Lysvirkninger. Trods det klare Veir havde
et Skytæppe lagt sig paa Toppen af Øen, saa at
den verdensberømte Vulcanspids Tenerifpiken« kun
i korte Mellemrum kom tilsyne. Det er Toppen af
det kegleformige Bjerg, der som bekjendt benævnes
saaledes, medens der paa selve denne elleve tusind
Fod nøie Top er en mindre Kegle, ,Piton kaldet,
hvori det med en Ringmuur af Lava omgivne Krater
findes. Skjøndt denne Spids ligger under den evige
Snees Grændse, bevarer den bestandig sit sneedækte
Udseende paa Grund af den Pimpsteensskorpe, der
bedækker den. Rei sen til V ulcanen gaaer over den
smukke ,Laguna«, der for sin sunde Beliggenhed hoit
over Havet bruges som Tilflugtssted under den i
Santa Cruz herskende Sommerhede; derefter tager
man til Oratava, Øens Kornmagasin, Viinkjælder og
Frugthave, og saa tilveirs ad anstrengende Veie.
Ved Oratava fandtes en af Øens Mærkeligheder, det
store Drage træ, der, alt da Gen erobredes af Normannerne i det r 5de Aarhundrede, vakte disses
Forbavselse. Dets ranke Stamme var 60 Fod hoi
og 45 Fod i Omkreds.
Saalænge Vinden er saa høflig at blæse udefter,
kommer man let og tørfodet iland paa Granittrapperne
i den lille Havn, der er anlagt; men, er Vinden
blot langs med Land og østerfra, sætter der en
saadan Grund sø, at Landgangen bliver et Vov:e•
stykke. - Steendæmningen, man træder iland paa,
er stadig besat af en Flok pjaltede, barfodede
Drenge og Ynglinge, der i et Kludervælsk af Spansk,
Fransk og Engelsk prøve paa at gjore sig forstaae-
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lige, idet de tilbyde deres Tjeneste eller tigge om
Smaapenge; længere henne ved Dæmningens Omdreining er der en Fjællebod, hvor endeel Kvinder
deels falbyde Sydfrugter og Fisk, deels falbyde sig
selv. De bære et farvet Tørklæde om Hals og
Bryst og et guult Klæde, som fastholdes paa Hovedet
med en Mandfolke-Straahat, og hvis Ender hænge
ned over Kinder og Ryg. De ere næsten alle barbenede; have de Bedækning paa Fødderne, er det
kun ynkelige Stumper af Noget, der maaskee engang
har været Skotøi. - En Port i maurisk Stiil fører
ind i Byen, der begynder med den for de spanske
Stæder uundværlige Spadseregang, eller rettere
Coquetteer-Gang, som kaldes Alameda. • Gaderne
ere stive og støvede og blive end kjedeligere ved,
at Husene, hvad der ofte er Tilfældet i det sydlige
Europa og altid i Orienten, hente Luft og Lys fra
den midt i Bygningen værende Gaard eller Have,
der er omgiven af Gallerier og har en Brønd, en
Cisterne eller et Springvand i Midten. Disse Huse,
som ere uden Vinduer, give Gaderne noget Dødt
og Ubeboet, som maa forekomme enhver Nordbo
uhyggeligt.
Et ceremonielt Besøg hos Stadens
Gouverneur prægede sig i Erindringen ved al den
spanske Etiquette, som der udfoldedes i afslidte
Uniformer og Livreer. I selve Byen er der Intet
at see, medmindre det skulde være den store Ud,algsbygning - et Torv under Tag - hvor a!le
mulige Fødevarer falbydes, eller det Indre af enkelte
Privathuse, hvor Gallerierne, der omringe en lille,
velholdt Have, mylre af spraglede Fugle fra Africa
:ig America. I Stadens Udkanter ligge faldefærdige
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Rønner, hvorfra man horer Guitarklimpren, og hvor
de i Døren staaende Kvinder see ud til ikke at være
stort bedre end deres Huse. Naar man driver gjennem
Byens Gader, møder man af og til den spanske
»Almaviva« eller Slængkappe og den bredskyggede,
spidspuldede, sorte Filthat; men de spanske Damers
yndefulde »Mantilla«, det sorte Slor, der tjener paa
engang som Hat og Shawl, er blevet til en Sjeldenhed. Landboerne have en ganske pudsig Dragt;
det er en ufarvet Uldkappe, lig et Hestedækken,
hvori de med Værdighed svøbe sig; et solbrændt
Ansigt med mørke Gine og uredt Haar krones af
en formløs Straahat, og nogne Been og Fødder
stikke frem under Dækket - de gjøre Indtryk af
at være løbne fra Sengen ud paa Gaden. Santa
Cruz's lavere Befolkning lever af de Skibe, der søge
herind - disse ere for Mænd og Kvinder den daglige Indtægtskilde; del er derfor intet Under, at
Udsvævelser, Tiggeri og Bedrageri ere blevne hjemme
iblandt disse som iblandt Størstedelen af de Søstadsbeboere, hvis Hjem ligger paa den alfare Vei.
Tenerif, ligesom overhovedet de canariske Øer,
hæves til Skyerne for sin Frugtbarhed; og det er
vist, at, hvor der er Vand i tilstrækkelig Mængde,
yder den taknemmelige Jordbund Væxter saavel fra
Troperne som fra de tempererede Strøg.
Dens
Beliggenhed i Nærheden af Vendekredsen og den
jævnt tiltagend e Høide gjør, at man seer de forskjellige Planteverdener. Nærmest Havet finder man
saaledes Daddelen, Bananen, Sukkerroret, Figenen og
Olietræet; dernæst Kornvæxter, saa Laurbær, Kastanier, Vedbend og Myrtearter, høiere oppe Gran-

og Naaletræer og endelig nærmest Toppen forskjellige Buskvæxter, Græs- og Lyngarter. Klimaet skal
især i den nordlige og vestlige Del være meget
sundt
mod Syd er Varmen om Sommeren derimod
noget svækkende. Landbefolkningen er tarvelig og
arbeidsom, dog det sidste egentlig først, naar den
i Medfør af sin Vandrelyst bliver overført til andre
Colonier.
Tenerif er mest bekjendt hos Lægfolk for sin
Yiin, hos Naturforskere for sin Vulcan; der er
imidlertid et vigtigt Stof, som denne Ø i de senere
Aar i store Mængder frembringer, og det er Cochenille. Synet af en med stive, rundbladede Cactuser
beplantet Mark hår Intet , der tiltaler Skjønhedssandsen; men det er ikkedestomindre høist interessant
at følge den hele Proces, hvorved dette Farvestof
fremkommer. Naar Yngletiden stunder til, omvikles
de Cactusblade, der alt ere bedækkede af det mikroskopiske Cochenilledyr, med Linned, som bestandig
holdes fugtigt. Æggene afsættes for en Dee! paa
dette Stykke Tøi, der ved at overflyttes til andre
Cactuser fremkalder paa disses nærende Blade
Millioner og Millioner af det hvidgraa Insect, som
da i Høsttiden ligger tommetykt paa Bladene. Tager
man noget af denne lyse, grynede Substants og
gnider den ud imellem Fingrene, fremtræder den
stærke røde Farve. Forvandlingen fra Insect til
Fanrestof skeer paa en let åg simpel Maade, og,
da saavel Planten som Dyret trives her fortræffelig,
vil Cochenilleavlen efterhaanden vist komme til
at give Øen en større Indtægt end dens Viinavl. De
canariske Øers oprindelige Beboere vare Guancherne,
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som skulle have staaet paa et for hine Tider
temmelig høit Culturtrin. uagtet de paa enkelte
af Oerne boede i Huler, hvor man endnu stundom
finder deres Mumier, der tilsendes Europas Samlinger som en uvurdeerlig Skat.
Meningen om,
hvorvidt Guancherne bleve heelt udryddede af
Normannerne, ere meget deelte; det er imidlertid
en Kjendsgjerning, at der paa Tenerif findes en
Landsby med tilhørende District, hvis Beboere antages at nedstamme fra Urbefolkningen og selv
ere saa overbeviste om deres høie Herkomst, at de
aldrig indlade sig i Giftermaal med den øvrige
Befolkning. Denne Frygt for at blande sig med
•Spauie rne • synes dog fra først af ikke at ha\·e
gjort sig gjældende eller idetmindste at være bleven
betvungen, da de nuværende Øboere bære tydelige
Spor af en fremmed Indblanding, om end de spanske
Træk ere fremherskende iblandt dem
Vi kunne ikke lorlade Tenerif uden at sige et
Ord om dens Viin, der afViindrikkerne ofte betegnes
med det foragteligste af alle Navne »Madviin. « Den
er ialmindelighed syrlig og ram; men det forhindrer
ikke , at store Mængder af den gaae til England,
hvor de under duelige Kunstneres Behandling forvandles til den meget efterspurgte, ægte, gamle
»Madeira« .

XI.

Naar man

gaaer fra Tenerif til Caplandet med
Seilskibe, søger man ikke frem ad den korteste
Vei, da man derved vilde komme tæt forbi den
fremtrædende Dee] af Africas Vestkyst, hvor det
store Fastland paavirker Veirforholdene saaledes,
at man istedenfor den jævne og stadige Passat med
dens nogenlunde bestemmelige Grændser ofte træffer
langvarigt Stille, stundom ubestemte Vinde og hyppig
voldsomme Tordenbyger. Seilskibene søge derfor
saa vestlig, at de skære Æqvator paa det Sted,
hvor Erfaringen har lært, at det stille Strøg, som i
Æqvators Nærhed adskiller Nordost- og Sydostpassaten fra hinanden, er smallest, og trods den
ikke ringe Omvei, de saaledes gjøre, vinde de ikke
blot Tid, men kunne tillige nogenlunde beregne,
hvorlænge denne Overfart vil vare, hvilket ikke
vilde lade sig gjøre ved at følge den korteste Vei,
idet man har Exempler paa, at Seilskibe, ved at
• staae sydpaa for nær ved Kysten, ha,·e ligget 1
Uger med Stille og i den tropiske Hede lidt rædsomme Kvaler af Vandmangel. Da imidlertid Cor
vetten havde en Dampmaskine at tye til, og det
for os gjaldt om at gjenvinde Noget af den spildte
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Tid, besluttede Chefen at nærme sig noget Damp•
skibsrouten, som nåturligviis er den korteste, og at
anlobe Capoverderne for at fylde Kul og Vand. Vi
holdt udenom den østligste af disse Øer og satte
derefter Coursen til. Villa da Praya eller P o rto
P ra y a, Hovedstaden paa den største af Gruppens
Øer, hvor der vel kun findes en aaben Rhed, men
hvor man dog ligger nogenlunde trygt, da Vinden
som oftest blæser ud fr.a Landet. De steile, solbrændte Klipper, som omgive Stedet, hav!:! ikke
noget tiltalende Udseende. Den lille By ligger paa
en noget ophøiet Platform, som ved en brat Fjeldvæg staaer i Forbindelse med Strandbredden.
Blandt de ikke talrige Koffardiskibe paa Rheden
var der et Par spanske »Felukkaer«, som fiskede
Cora!. Tilvenstre for Byen falder Landet af til en
lav Pynt, bevoxet med Cocuspalmer, og overfor
denne ligger en- Klippe med et forfaldent Batteri og
et Vagtshuus. I Hukken, hvor Pynten springer ud,
er det bedste Landgangssted; her staaer der ved
den sandede Strandbred nogle Rønner, . der tjene
til Toldbod, Vagtstue og - Vaskeanstalt. :per
sætter selv her nogen Brænding ind paa Kysten;
men med en øvet Fartøisbesætning kan man trøstig
gaae iland.
Porto Praya er vel Regjeringssædet, men
Boavista er dog den vigtigste af Gruppens ti bjergfulde, vulcanske Øer, der ofte have lidt meget af
Vandmangel, og hvor Europæerne plages af Koldfeber. Den hvide Befolkning bestod for en ikke
ringe Dee! af Deporterede eller deres Efterkommere;
de mørkhudede Indvaanere vare deels Frie, deels
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Slaver. Man træffer sjelden saa kraftige, kulsorte
oi smuktbyggede Negere som her.
Da de tjenstlige Forretninger vare fra Haanden,
opfordrede Chefen nogle af Officererne til at gaae
iland med sig for at aflægge officielle Besøg, og
kort efter roede vi ind til det os anviste Landingssted. Det var hen paa Eftermiddagen, og en
kvægende Køling begyndte at afløse den trykkende
Hede. Vi udsøgte det Sted, hvor Brændingerne
vare mindst heftige, og satte rask ind mod Land,
idet Folkene vare instruerede om at springe i
Vandet, saasnart Brændingen trak sig tilbage, og
hale Baaden op paa det Tørre. Alt gik efter Ønske;
men næppe vare vore Folk komne i Vandet, før
en halv Snees Negere, der paa Stranden holdt Udkig efter en Drikkeskilling, løb til og tilbød at
bære os iland. Vi kastede os i Armene paa nogle
af de kraftigste af disse høie, smalhoftede Skikkelser,
der toge os som Børn i deres Arme og gravitetisk,
som bar de hver en Fjerbusk, begyndte at vade
ind med os, idet vi kjælent omslyngede deres
nøgne Skuldre. Dog, netop som Triumphtoget begyndte, rullede en Brænding, større end alle sine Forgængere, ind imod Stranden, dens runde skuinklædte
Ryg •hvirvlede ind under Hofterne paa vore levende
Bærestole, hævede dem og deres gallaklædte Byrder
fra Bunden og spredte glad over sit Værk sit Skum
og sine Offre henover Stranden, hvor den sorte
Vagt meget militairisk traadte i Gevær og præsenterede for vore gjennemvaade Skikkelser, hvis hvide
Beenklæder havde antaget en høist ubestemmelig
Farve. Ad den stenede Vei, som slynger sig op
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ad Skrænten, naaede vi Klippefladen, hvorpaa Byer
ligger: et Par Gader med fladtagede lyse Huse, er,
fiirkantet Plads med nogle større Bygninger og• e1
indhegnet Torv - see, det er Porto Praya.
Vi skulde naturligviis først have fat i Consulen,
og der var selvfølgelig en villig Sjæl, som strax
,·1dste Besked.
Under hans Veiledning kom vi
bukkende ind og ud af et Par Huse, hvor der
aldeles ingen Consul fandtes, men hvor det lykkedes
os at faae Besked om det, vi søgte. Consulen bar
i Optræden og Ydre Præget af at have bevæget
sig i de bedste Kredse; hans spinkle, men muskelstærke Figur, det solbrændte Ansigt med store
lynende Øine, det ravn sorte, krusede Skjæg og
Haar, de hvide Tænder og det hurtig vexlende,
men raske og bestemte Udtryk i Holdning, Be
vægeiser og Ansigtstræk gjorde ham fuldkommen
skikket til at spille Hovedrollen i en spændende
Sørøverroman. Det undrede mig derfor slet ikke
al høre, hvorledes han var kommen til denne Udkrog. Han var af en gammel adelig portugisisk
Familie og havde i sin første Ungdom spillet Løve
i Lissabons Selskabsliv, men faldt pludselig paa,
skjondt han var Officeer, at blande sig i en eller
anden politisk Historie og blev til Straf paa Livstid forviist til Capoverdei:ne. Her, i et Land, hvor
saa mange Velstandskilder henligge ubenyttede af
af de sløve Beboere, kastede han sig med sin Trang
til Virksomhed over Landbruget og Udførslen og
var snart den første Handlende og en af de største
Landbesiddere paa Øen. Forskjellige fremmede
Nationer udnævnte ham til deres Consul, og den
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portugisiske Regjering fik saa det Indfald at hædre
ham ved at gjøre ham til Gouverneur og »MilitairCommandant• i Porto Praya, da han kun var i en
Alder af nogle og tredive Aar. Det Første, han
·sørgede for, saasnart vi havde hilst paa ham, var,
at vi drak en urimelig Dosis gammel Portviin for
at sikkre os imod, at det ufrivillige Bad skulde
skaffe os en Feber paa Halsen. Da vi vare blevne
nogenlunde tørre, førte han os til Generalgouverneuren for samtlige Øer, og Modtagelsen her havde
det samme Særkjende som i alle de portugisiske
Colonier, jeg til forskjellige Tider har besøgt: en
meget stor og noget forfalden Regjeringsbolig, i
hvis høie og omfangsrige Værelser de overmaade
faa, men desto ærværdigere Meubler tage sig ganske
forvildede ud; et talrigt 1]enerskab med glindsende
sort Hud og stundom bare Fødder, stivt antrukne
Negere, som smælde Dørene op med Rabalder, og
saa tilsidst selve Generalgouverneuren, der er meget
høflig, meget ceremoniel og somoftest saa beskeden,
at man har en Fornemmelse af, at han føler sig
trykket af den store Ramme, hvori han udstilles.
Den næste Dag gave vi Møde til en tidlig
Middag hos vor Gouverneur og Consul, bleve her
forestillede for flere af Byens Udvalgte og gik derefter tilbords i et talrigt Selskab. Fisk, Svinekjød,
Fjederkræ og Grøntsager, Alt med en stærk Tilsætning af sort og rødt Peber, dannede Maaltidets
solidere Dee!; men de søde Sager, de herlige
Frugter og de ædle Vine bare dog Prisen. Saasnart vi havde faaet Ild paa Cigaren, meldte vor
livlige Vært os, at nu maatte vi afsted: Hver valgte
8
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sig en af de i Beredskab staaende livlige smaa
Heste, selv svang han sig, iført en smagfuld Ridedragt, op paa en sort fnysende Hingst, og und~r
spøgende Bemærkninger droge vi ud af Byen for
derefter i fuldt Fiirspring at fare hen over den
jævne Slette med Palmer og andre africanske Væxter,
der omgive den. Lidt efter krummede Veien sig,
smal og stenet, ind imellem Bjergene. Cactuser,
Agaver, Oliventræer og Dværgpalmer søgte rundtom
Næring i den haarde Grund; men overalt, hvor en
Kilde brød frem, eller et Vandløb rislede forbi, omgaves vi af Tropernes og Nordafricas rige Planteverden.
Maalet for vort Ridt var vor Værts smukkeste
Landeiendom med Cocusnødder, Ananas, Oranger
og andre Sydfrugter i Overflod. Foran Landstedet
spadserede en tam Flamingo gravitetisk frem og
tilbage, omringet af halvnøgne Negerunger og af
grinende Negere og Negerinder, iførte spraglede
Kjoler og Tørklæder. I Havens Anlæg havde Naturen faaet Lov til at raade, og Bjergstrømmen,
som omslyngede den, rakte en hjælpsom Haand.
Den farverige Plantefylde paa det kølige Høidedrag,
der omsluttedes af beskyttende Bjerge, var et saa
fængslende Sydens Billede, som nogen Reisende
kunde ønske sig. Mine Kammeraters Glæde over
for første Gang at spise Syåfrugter lige af Træerne
virkede smittende paa Alle og bidrog Sit til den
muntre Stemning, der brød ud i jublende Latter,
da en Mulat med Abekattens Ansigt og Fagter
omfattede Stammen paa en Cocuspalme med
Hænder og Fodsaaler, løb op ad den som hen ad
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et Stuegulv og derefter med de mest komiske
Abekatteskrig og Grimacer gav sig til at kaste de
grønne, saftfulde Cocusnødder ned til os. Et Bæger
Viin tømtes paa Landstedets Sundhed, saa til Hest
og i Dæmring og Maaneskin tilbage fra en af de
gladeste Udflugter, jeg mindes at have gjort i
Troperne, hvor Heden somoftest afbleger de friske
Kinder og sløver det glade Sind.
Da vi nogle Dage efter Afreisen kom ind i
det stille Strøg, hvor Blikstille med glødende Hede
ofte pludselig afløses af voldsomme Tordenbyger
med kølige Vindpust og øsende Regn, vare Forholdene saa indbydende til at improvisere de
savnede russiske Dampbade, at Leiligheden strax
blev greben af Officerer og Besætning. Afløbshullerne fra Dækket, de saakaldte Spygatter, bleve
stoppede, naar Skylregnen kom, og hele Dækket
forvandledes derved til en Beholder for fersk Vand,
hvori den nøgne Besætning straalende af Velvære
rullede sig. Midt under Badningen fik vi en Dag
imod Forventning et heftigt Vindkast, Seil maatte
bjerges, og vi havde det eiendommelige Syn af en
Orlogsmands Ræer besatte med splitternøgne Folk.
Da vi >skar Linien«, blev der holdt den sædvanlige Daabsfest, og der var Folk nok, som skulde
døbes, da hele Besætningen .,.paa et Par Mennesker
nær for første Gang passerede Æqvator. Løierne
bleve udførte med megen Lune; men de glimrende
nøgne Negere vare det eneste Usædvanlige i
Forestillingen: der skal jo ogsaa et vist Mod til at
indsmøre hele sit Legeme med en Blanding af
Suppefedt og Kønrøg.

XII.

aar man i den sydlige Jordklodes Vintermaaneder, Mai, Juni, Juli og August, vil besøge
Capcolonien, undgaaer man helst den farlige Taffelbay og søger Symonsbay, der ligger tilhøire for
Halvøen, som det gode Haabs Forbjerg danner, og
omsluttes af høie Bjerge, der gjøre den til en nogenlunde sikker Havn. Vi nærmede os dette vort
Maal med de Gjæster, som man i Slutningen af
Mai sjelden undgaaer udfor Stormenes Forbjerg,
Regn, Tykning og Storm. Henad Middag klarede
det, Cappyntens mørke Omrids trængte frem igjennem
Taagen, og lidt efter lidt ~aaes den hele Række af
furede Bjerge, der s\{jerme Bugten. Snart vare ,·i
tæt inde under Forbjergets stormslagne Sider, og
kort efter aabnede Symonsbayen sig for os med
sine lyse Huse ved Foden af et høit, brat og nøgent
Fjeld. Der var intet synderligt Tiltrækkende i det
Panorama, der udfoldede sig for os, og dog var det
med inderlig Glæde, vi hørte Ankeret fare i Bund;
thi vi havde været mange Uger tilsøes, og - hvad
der mere end selve Sølivet giver det nære Land en
vis Tillokkelse - vi havde i det sidste Par Uger
levet af salt Kjød og gule Ærter.
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Efter de mange Forsinkelser, Corvettens Svaghed havde voldt os, troede vi naturligviis, at Escadrens
øvrige Skibe havde faaet et langt Forspring, og vi
vare derfor blevne meget forundrede ved under Iudseilingen til Symonsbay iblandt de paa Rheden
liggende Orlogsmænd at faae Øie paa en russisk
Skonnert, som aabenbart maatte være en af vore
Folkene erklærede strax, at det
Kammerater.
maatte være den af mig tidligere omtalte Skonnert
Plastun, hvormed jeg havde besøgt Helsingfors.
,Hvordan kan I vide det?«, sagde jeg til en
af dem; •der er jo Intetsomhelst, hvorved I kan
skjelne den fra de andre Skonnerter
>Det er der heller ikke, Deres Velbaarenhed ,
svarede Manden; , men De skal dog see, at det er

Plastuu.•
,Hvorfor det?•
,Et Uheld maa have ramt Skibet, ellers laa
det ikke- her, og, skal der tilstøde en af Skonnerterne
Noget, bliver det Plastzm: den væltede jo ved
Afløbningen, og det er et daarligt Varsel.•
Folkene fik Ret: det var Ptastun. Underveis
til Cap var den sprungen læk, havde i Symonsbay
bødet paa Skaden, saa godt det lod sig gjøre ved
egne Midler, og ved Escadrechefens Ankomst havde
den faaet Ordre til at vente, indtil vi kom, for at
vi kunde ledsage den til Hong- Kong, det første
Sted paa den forestaaende Route, hvor den kunde
komme i Dok. )) Vi tænkte det nok!• hørte man
Folkene yttre, da der blev fortalt dem om Uheldet~
> d e t e _r e t u 1y k k e 1i g t Ski b !«
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Det Første, man støder paa, naar man træder
iland, er Orlogsværftet, der seer ud, som om det
var en lille Stump skaaret ud af Plymouth eller
Portsmouth og flyttet over paa africansk Grund;
dernæst seer man tilvenstre en Række hvide
og gule Steenhuse, eller rettere Boutiker paa to
Etager, opstillede i Geled langs Strandbredden.
Der er Støv og Sol; Negere, Mulatter, Malayer
og forskjelligfarvede Matroser spadsere om foran
disse Boutikker; nogle spredte Huse ligge bagved,
enkelte steile, stenede Gyder forbinde dem, og
endelig tilhøire for By og Arsenal findes et Par
nette landlige Bygninger med Verandaer og tilstødende Haver, blandt hvilke Stationsadmiralens
Bopæl bærer Prisen. Alt er tørt og kjedeligt om det saa er den engelske Politiconstabel, importeret directe fra London, den smalhoftede, langbenede og korttrøiede engelske ,Marinesoldat« med
Huen affecteret paa Snur, og den mere eller mindre
lyshaarede og rødkindede, stundom vel og rødnæsede
engelske Søofficeer, der nyder sin Grog paa Cafeens
skyggefulde VeraI)da. Nei ! her duer det ikke at
spilde Tiden, lad os komme herfra, bort til Capstad.
I den smukke kølige Morgenstund satte vi os
i en let Tospændervogn. Til Kudsk havde vi en
gulbrun Malay med det for denne Race egne langagtige, kantede Ansigt, med levende sorte, kloge
Øine, fremstaaende Kindbeen, en mere kantet end
fladtrykt Næse, en fyldig, men bestemt Mund og
en endnu bestemtere Hage.
Hans Dragt var
naturligviis, som alt Andet, efterhaanden bleven
europæiseret, kun det om Hovedet stramt bundne
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Tørklæde udgjorde for ham, ligesom for alle hans
Landsmænd, det ubortryddelige Spor af en tidligere
Dragt. Malayerne, som næsten alle de af Civilisationen paavirkede, couleurte Folk, jeg har truffet med
europæisk Dragt, sætte her deres Luxus i at bære
flere Skjorter paa eengang - vor Kudsk havde tre,
den øverste itureven, men blændende hvid - og han
tog sig efter min Mening særdeles godt ud. Dog det
syntes han selv ikke at mene; thi han trak en
gammel falmet Frakke over sin pæne Skjorte og
.anbragte paa det omvundne Hoved en af de spidse
lave Palmehatte, der have en vis Lighed med Taget
paa en chinesisk Pavillon.
Dick - ja han hed Dick, skjøndt han var
Muselmand - smældede med Pidsken, og afsted
rumlede vi under Vognleierens Hilsen, et Par Hundes
Gjøen og Hotelpigens Knixen. Veien slyngede sig
først langs den sandede Strandbred, livor Bjerge,
Høie og Kløfter skød sig saa langt frem, at den
skummende Brænding af og til slikkede Vognhjulene.
Paa flere Steder var Veien endog udskaaren i selve
Foden af Bjerget, der hævede sig i brune og graaladne Ma!;jser over den venlige blaa Bugt med sit
fjerne Bjerghegn. Hist og her var en lille Vig,
hvor en Fiskerhytte, en Baad og en opdyrket Jordplet
slet intet Africansk havde ved sig. Vi dreiede af
fra Stranden og ud over en udstrakt Slette ad en
fortræffelig, men eensformig Vei, hvor det eneste
Nye, vi saae, var en Indsø med et Par rødvingede
Flamingoer. Tilvenstre hævede Constantia-Viinbjergene sig, kun nu og da mødte man et affældigt
Træ; man saae atter den evige »Sukkerplante, med
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de store, skinnende Blade og de blegrøde Blomster,
der indeholde en Art Sukkervand, som Negerne
indkoge til Sirup. ,Kan dine Heste ikke løbe
raskere?• spurgte jeg Dick. flan tilkastede mig et
Blik, fuldt af overlegen Medlidenhed, kastede Tøilerne
under Fødderne og begyndte med Arme og Hoved
en Række Gesticulationer, ei ulig dem, en Flue gjør
med Forpoterne, naar den pynter sig; han mumlede
dertil nogle Ord paa Malayisk. Hestene spidsede
Øren og løb raskere, pludselig strakte han Arme og
Hoved frem og udstødte et forunderligt Skrig og afsted fore vi, som om vi havde den Herre, der
bruger Lediggang til sin Hovedpude, i Hælene .
Med et Par Ord standsede han igjen den vilde
Fart og viste os saaledes, at det ikke er for Intet,
at Malayerne i Cap ere bekjendte som udmærkede
Hestepassere·. Efter et Par Timers Kjørsel gjorde
vi holdt ved Bedestedet ,/ialfway ltouu, • Capstadens Bellevue, hvorhen der hver Helligdag
gjøres Ride- og Kjøretoure. Stedet er, ligesom den
fede flegmatiske Vært, Noget, som man ikke har
nødig at re ise lan~t for at finde; derimod gjorde
vi her Constantiavinens tillokkende Bekjendtskab.
Naar man har forladt ltalfway ltoust·, faaer
Veien en anden Charakteer - man troe ikke, at det
er Virkningen af Vinen - Landet er opdyrket og
bestrøet med Gaarde, Haver og Lyststeder; høie,
ærværdige Ege- og Ceder• Træer kneise fra Tid til
anden paa dens Sider, og man kommer igjenne!Jl (:}t.
Par landlige Byer, hvor smaa hyggelige »Cottager«
krybe i Skjul bag Slyngplanter og !øvrige Træer;
man møder Spadserende, Kjørende og Ridende~
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man seer lyslokkede Børn lege foran Husene eller
gravitetisk ombæres af mægtigbrystede Negerinder
i spraglede Dragter med et skinnende Silketørklæde
slynget om det uldne Hoved, og Gentlemen-Negere
med store Flipper og dygtig Stivelse i Skjortebrystet og Kraven, kjørte af Dicks Brøgre, de flinke
Malayer - kort, man seer livlige Genrebilleder af
Europa flyttede over under den varmere Sol, hvis
Lys- og Skyggevirkninger endmere forstærkes ved
de Indfødtes vexlende Hudfarve. Den venligste af
af alle de Smaapletter, man saaledes kommer forbi,
er Vinberg, men ogsaa det Indtryk forsvinder, og
Veien bliver igjen øde og solbrændt, Bjergene træde
atter nærmere - man dreier om en Pynt, og der
staaer Djævelspiken og Taffelbjerget som paa en
Præsenteerbakke; man kommer tæt forbi dem og
opdager i Siden af Djævelsbjerget tre Fordybninger
som Sporet af en mægtig Klo: det er Djævelens
Klo, hvoraf Bjerget har faaet sit Navn. Det halvfjerde tusind Fod høie Taffelbjerg med sit bordglatte Plateau, der er halvanden Fjerdingvei langt,
og sine bratte, gjennemflængede, graaladne Sider
imponerer ikke saameget, som det vækker Forundring; man stirrer paa denne Kæmpemuur, .og
Phantasien begynder alt at befolke den vældige Stenmasse; men saa træder , Løven , frem i sin storartede
Rolig hed, omslynget af det mægtige Atlanterhav:
der er Bugten med de mange stcre Skibe - hist
og her et enkelt Hm~s med en fattig Fiskerfamilie
og saa - Sydafricas Hovedstad, Hjørnestedet paa
Veien til Indien og China, Hvilestedet paa de lange
Søreiser - Englændernes Capstad !
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Blandt de forskjellige Colonisationsforsøg, der
for mere end halvandethundrede Aar siden gjordes
her af Hollænderne, hører Forflyttelsen til Caplandet
af et storre Antal Hugenotter til de mest frem•
trædende. Det er disse Franskmænd, man kan
takke for de forskjellige Capvine; men det er ogsaa
omtrent Alt, hvad de have efterladt sig. Deres
Sprog og Eiendommeligheder ere gaaede op i Hol•
lændernes Tale, Sæder og Skikke - kun hist og
her træffer man en »Boor«, hvis gammel-aristokratiske
Navn staaer i en sælsom Modsætning til hele Mandens
Ydre, Virken og Levemaade.
Mange Fremmede gik dengang iland i Cap med
Tro paa Farer, med Frygt for Angreb af vilde Dyr og
vilde Negere, ja man fortalte os, at Officererne paa
en ostcrrigsk Corvet begave sig paa en lille Udflugt
fra Capstaden med Revolvere i Bæltet »til Forsvar
mod Kafferne;• men det gik ikke saa let til at
blive overfaldet i denne Coloni ! Vilde man søge den
Fornøielse, maatte man først henad fortræffelige Veie
kjøre en Snees Miil og derefter gjøre en halv Snees
Dagsreiser tilhest; saa naaede man Boor- Fristaten
Orange, og først ved dennes næste Grændse
kunde man finde Kafferblod, hvis man saa stærkt
tørstede derefter. Vilde Dyr er det heller ikke saa
let at komme i Lag med: vel træffes stundom
den ikke synderlig glubske Jakal i Capstadens
Nærhed, og vel har man nu og da seet en Tiger
ikke langt f~a Symonsbay; mi!n, vil man blot have
Mulighed for at faae Skud paa en Tiger, maa man
søge Skovene ved Kysten mindst en halv Snees
l\.fiil fra beboede Steder, og saa kan man endda
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vædde Ti mod Een paa, at man ingen træffer.
Om Løverne ville vi nu aldeles ikke tale: man maa
fjerne sig over hundrede Miil fra Hovedstaden for
at opsøge dem og da have en Gerards Udholdenhed
og Talent for at finde dem. Nei »Cap« er efterhaanden et civiliseret Land, med Provindser, Landog Søstæder, med et Parlament og en Gouverneur,
der tilligemed sin Dronning ofte maa give efter for
dette. Provindsen Orange har i sin Tid viist Veien
til Fristaten, og fra den har Fristatsideen grebet
mere og mere om sig; dog er den vel endnu for
lang Tid dømt til at leve et Tankeliv, thi disse
store Landstrækninger have jo kun en høist ringe
Befolkning, og Mangel paa Vand fører Ufrugtbarhed
og Mangel paa Colonister med sig.
Capstaden har smukke, lige og temmelig brede
macadamiserede Gader. Husene ere for Størstedelen
paa tre Etager af Muursten eller rødlig Granit, med
flade Tage, faa Skorstene og en lille Terrasse eller
Veranda foran Huusdøren. Hyppig beskygges Husene
af en Række Træer, og nu og da seer man en
Bygning, hvis Gavl, smaa Vinduer og endnu mindre
Ruder tiltrække sig Opmærksomheden;· træder man
indenfor, flyttes man som ved et Trylleslag hen til
,andre Tider « og »andre Steder•: de dunkelt
glindsende Ege bjælker under Lofterne paa de rummeVærelser, de bonede Trapper og Stuegulve, de
blanke Messinghængsier og Dørbeslag; de besynderligformede, svære og massive Commoder, Sofaer og
Borde, de udskaarne Stolerygge - ja, om det saa er
den gamle Huusmoders eller Bedstemoders treetages
kniplede Kappe - Alt kalder frem for Erindringen
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•Billeder af den hollanske Skole.« Gaaer inan ud
paa Gaden og hen til den næste Dør, da forandrer
Decorationen sig ligesaa hurtig som paa et Theater ·
en lille ziirlig Messinghammer paa Døren, tæpp<>·
betrukne Trapper og Gulve, lette Døre, der gaae
op og i uden at give den mindste ærværdige Knirken
fra sig, nymodens magelige Meubler, engelske gudelige Skrifter i røde Bind med Forgyldning hist paa
Consolen, Kaminen med det skinnende Ildtøi paa
Siderne og med Koraller og Mineralier og andet Nips
paa Kaminpladen, Blade og andre Tidsskrifter paa
Bordet, længere henne Spisestuen med Mahognibordet, Carafferegimentet og de glindsende Metallaage til Retterne - kort, et engelsk Huus, hvor man
i Mag søger Hvile efter Forretningerne og lader Tanken sysle med Nutid og Fremtid, hvorimod den hos
Naboen uvilkaarlig farer tilbage til den graa Fortid.
Afseet fra disse og nogle andre smaa Egenheder gjør Capstaden et ganske almindeligt Indtryk.
I Heeringsgracht, Stedets Østergade, er der Intetsomhelst, der minder om, at man har passeret Linien,
uden enkelte Boutiksjomfruers mørke Hudfarve og
deres, trods Kam og Børste, krusede Haar. Paa
Holdepladserne seer man accurat de samme Patentdroschker, som med en saa strygende Fart rulle langs
Londons Gader, og den kosmopolitiske Omnibus
kunde være Søskendebarn til den paa Gamlekongevei, naar ikke Trækdyrenes lange Øren og
underlige Former betegnede dem som Muulæsler, og
naar ikke Kudskenes Hudfarve og Hovedpynt fordærvede Illusionen. Der er en Boglade! den seer ogsaa ganske ud som sine Søskende hos os; men, blader
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man i Bøgerne, opdager man Forskjellen, man seer,
at her er en heel Literatur, som tilhører Caplandet
alene, og dens Forfattere ere ikke Lærde, som
»higer og søger i gamle Bøger«, men Missionairer
og Krigsfolk, der, med Korset eller Sværdet i den
ene Haand og Meislen i den anden, have tilhugget
Stenene, hvoraf deres Adoptivlands Historie vil blive
dannet. Der findes ogsaa africanske, lyriske Digte,
hvori det vilde være underligt at læse om September
som Foraarsmaaned, naar man ikke huskede, at
man virkelig var passeret Linien. Nu og da træffer
man paa en Boutik, der strax melder sig som africansk.
Udenfor Døren hænge Løve- og Tigerskind, under
Loftet Elefanttænder; Strudsæg ud pustede og trukne
paa Snor see ud som et Kæmpehalsbaand; udstoppede
Fugle af alle Størrelser og Farver ere opstillede og
ophængte rundt omkring; Slanger og Fiirbeen i
Spiritus og mangfoldige andre for Naturhistorikeren
tillokkende Gjenstande slutte Inventarielisten over
denne næsten udelukkende af Reisende besøgte Bod.
Vi stege af ved »Masonick Hotel« ; en lille
pukkelrygget Malay med Abekattelader tog imod
vort Tøi, en bleg, mager Englænder i sorte Klæder,
V ærten, bød os velkommen. Det var i dette
Hotel, at alle Passagererne fra og til Ostindien toge
ind, naar Pungen tillod det. Der fandtes en smuk
F.orsal og en rummelig og veludstyret Samlingssal
ligeoverfor Spisesalen; men Gjæsteværelserne vare,
hvad man ikke venter i et engelsk Hotel, fattige
paa Meubler og Bekvemmeligheder og altfor rige
paa Senge, hvoraf der fandtes indtil fire i nogle
Kamre; og atter vare disse Senge meget sparsomt
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forsynede med Hovedpuder og Sengklæder - Opvartningen var desuden meget utilfredsstillende. Vi
traf her en Dansk fra China, ret en Typus for disse
engliserede Hjernfødninge, hvoraf man ikke sjelden
finder Exemplarer i Udlandet. De lægge sig ikke
alene efter, men overdrive endog den adopterede
Nations' Særheder i Dragt og Lader, og de tale kun
om det »fattige Danmark«, som er saa gyselig
mangelfuldt i deres fuldkommengjorte Øine; de tale
Dånsk med engelsk Udtale; men deres danske
Trykken paa Ordene forraader dem, naar de tale
Engelsk! Ved Hotellets table d'/u}te traf vi naturligviis
sammen med Folk fra de forskjelligste Verdensegne :
her var Invalideofficerer fra Lucknow og andre
berømte Steder, Skibi;førere, der skulde øster- og
vesterpaa, Fremmedlegionsmænd fra Kaffer-Grændsen
og Privatiserende eller Handlende, der fra Ostindien
eller China vare tyede hertil for at faae lidt Farve i
de gule Ansigter, lidt Sundhed i den angrebne
Lever. Med en saadan Samling af Bordgjæster var
der nok at lytte til. Den Ene fortalte om en Tigerjagt i Ostindiens tætte Krat, den Anden om Oprøret i ,Hinduernes Fædreland«, den Tredie om
Hottentotternes Rytterskab, Kaffernes Kraft, Løvejagtens Spænding og Krigen mellem Moges og
Orange-Staten, den Fjerde om Chinesernes Udvandring til Australiens Guldminer og om Oprøret
i China, den Femte om en sjelden Sælhundefangst
ved nogle nyopdagede Øer i det indiske Ocean,
langt mod Syden, den Sjette om Planen til at forbedre Taffelbay og Gud veed om, hvormeget Andet.
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Men denne Plan til ved et Dige at forbedre Taffclbay, saa at Skibene kunne trygt ligge i Læ af Søen,
der med nordvestlige Vinde sætter ind her fra det
udstrakte sydlige, atlantiske Ocean, var i sig selv saa
storartet, at den fortjener et Par Ords Omtale. Man
havde intet Mindre i Sinde end at bruge selve Løvebjerget til Stormport - Ideen havde saamange Tilhængere og saamegen Tillid, at den, hvor dristig
den end syntes, vist med Tiden var bliven realiseret,
naar ikke Anlægget af Suezcanalen havde berøvet
Capstaden en stor Dee! af dens Betydning som
Anløbssted.
Folk i Capstaden leve paa Engelsk- Hollandsk
og føre overhovedet et meget patriarchalsk Liv,
staae tidlig op og gaae tidlig tilsengs; men dog
paastaaer man, at Byen ligesaalidt som andre
større Handelspladser kan rose sig af nogen overdreven Moralitet.
En af Stedets netteste Bygninger er Gouvernementshuset, der ligger ligeoverfor den offentlige,
tidligere ostindiske, botaniske Have. Kun en Botaniker vil tilfulde kunne skjønne paa alle de Skatte,
der her ere udfoldede; men dog er her en saadan
Afvexling af Cactusarter, af Træer, Buske og Blomster
fra hele det indiske Oceans Grændselande, at selv
den Uindviede maae glæde sig ved det smukke
· Syn . Udenfor Haven var endeel Negre af forskjellige Stammer, alle med Lænke om Benet,
beskjæftigede med et offentligt Arbeide: de · forskjellige Kafferracer vare de største og stærkest
byggede; i deres ovale og noget kantede Ansigter
med fremstaaende Kindbeen og flade Pander som
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og i deres Blik læses Dristighed og Trods; deres
Hudfarve er graaladen-sort. Mozambik-, Fingo- og
Sulu-Negerne udmærke sig ved deres glindsende
sorte Hud, deres smukke Former og bløde afrundede
Ansigtstræk. De smaa Hottentotter ere langt lysere
end de øvrige og meget stygge - man bruger
dem til Ca vallerister, hvortil deres uformelig store
Sæde skal gjøre dem vel skikkede. Høvdingen
Moges's (Moshes's) to Sønner, der opdroges paa
Engelsk i Capstad bleve os forestillede; de talte
flydende Engelsk, men toge sig meget komiske ud
i den europæiske Dragt, især den ældste, en mægtig
Knægt paa femten Aar, der saae ud, som om han
havde stor Lyst til at trække sine generende Sko
af og kaste dem i Hovedet paa Gouverneuren og
hans Omgivelser.
Den smukkeste Dee! af Landets sorte Befolkning
ere Kafferne, den styggeste de for deres modbydelige
IIæslighed, deres forgiftede Pile og dyriske Liv i
Huler og Grotter saa berygtede Buslmun.
Fra den botaniske Have tager Taffelbjerget sig,
med de ved Foden liggende Haver og Villaer,
smukkere ud end fra Landeveien; men, hvorfra man
saa seer det, er Overdelen lige flad, og de ø\"erste
Steenmasser lige nøgne; det tilbagestraaler derfor en
Varme, som gjør Sommerluften i Capstad næsten
kvælende.
Et Taagespil, som man kan være Vidne til
ved Gibraltar -Klippen, Madeira og flere Steder,
fremtræder end stærkere her paa Cap, hvor Skyerne
under Sø- og Landvindens Paavirkning snart leirc
sig paa Bjergtoppen, snart hvirvle bort derfra, hvad
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der paa Stedet betegnes med Udtrykkene >Bordet
dækket, og ,der er taget af Bordet .
Vi bleve ikke ret længe i • Masonick Hotel,.
Da vi om Aftenen kom hjem i vort tresengede
Kammer, fandt en af Officererne til sin Fortvivlelse
sin Seng besat af et beruset Menneske, som det
ikke var muligt at faae Andet end en uartikuleret
Grynten ud af, trods al den Skrigen, Puffen, Rysten
-0g Støden, vi anvendte paa ham. Vanskeligheden
ved at faae fat i en Opvarter og en anden Seng
opdreven var saa stor, at vi bleve enige om at flytte
næste Dag. Om Morgenen fik vi os imidlertid en
hjertelig Latter, idet vor ubudne Nattegjæst reiste
sig i Sengen, med et blaat Øie og et forskrækkelig~
forsviret Ansigt, som han gav et engelsk høitideligt
Udtryk, og holdt en pathetisk Fordømmelsestale
over Letsind og Drukkenskab i Almindelighed og
Punch i Særdeleshed, 4vorpaa han tog sine Klæder
under Armen og forsvandt.
Et Bal hos Gouverneuren ventedes, og vi
benyttede de mellemliggende Dage til en lille Udflugt ind i Landet: det vil sige til de to nærmeste
Byer, Stellenbusch og Pari. Der er en regelmæssig
Postforbindelse imellem Capstaden og den første af
disse Byer: Veien gaaer over en udstrakt, bar og
eensformig Slette, hvor Sukkerplanter og forskjellige
andre Buskvæxter ere det eneste Oplivende. Varevogne med uendelige Forspand af fra sex til fireogtyve Oxer, som styres af en Malay med en lang
Stang istedenfor Pidsk, og nu og da en ,cm-te
(let Vogn) var det Eneste, vi mødte paa Størstedelen af den lige, støvede V ei, der først mod
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Slutningen, da v1 kom ind blandt Bjergkjædens
Forposter, blev vexlende og livlig. Da Solen gik
ned, vare vi overalt omringede af bølgende Høiland,
medens Vognen rullede forbi en steil, tætbevoxet
Afgrund. Det var mørkt, da vi naaede vort Maal,
Stellenbusch, og ·søgte det ene af Byens tvende
Hoteller. Dette havde til Overskrift > Viums Hotel«;
Verten nedstammede fra en Dansk, der har forplantet dette velbekjendte Navn til Africa. - Hr.
Viums's største Rigdom var hans mange Børn.
I Caplandet er det nemlig ikke som i Europa,
hvor en stor Familie i Reglen tærer paa Formuen;
her er den derimod det bedste Midde! til at forøge
den, idet hver Son er en Arbeider, hver Datter et
Tyende mindre at betale for i dyre Domme - ja,
selv om man vil betale nok saa dyrt, kan den for•
nødne Arbeidskraft stundom ikke opdrives. De frie
Negere gjøre som bekjendt kun ringe Gavn, og de
Hvide, der udvandre, lade •sig sjelden nøie med at
være Tjenestefolk.
Stellenbusch er en venlig By med store Egetræer langs Gaderne og landlige hollandske Huse,
omgivne af Haver, hvor Orangetræer bugnede under
den gyldne Frugt, og hvor Alleer af Drueranker
stode i guulbruun Efteraarsdragt. En Række smaa,
lave, straatakte Bygninger, der oplivedes af de foran
Døren kravlende Negerunger, med nldent Hoved
og tykke Maver, og hvor Lediggang og Ureenlighed
aandede ud af Døre og Indbyggere, vare Levningeme
fra Slavetiden. En Bæk frugtbargjor Byens Haver og
forvandles derefter til en Aa, der søger Havet,
begrændset af lutter dyrkede Marker og Landeien-

domme, hvor Sydeuropas Planteverden lever i Fortrolighed med sydligere Gjæster.
Af alle Samtaler kan man drage den Slutning,
at det er et drøit Arbeide at være Huusmoder i
Caplandet. Ikke alene hviler hele Huusbestyre_lsen
næsten udelukkende paa hende, ikke blot maa hun
være sine Børns Amme, Pleierinde og Lærerinde;
men der fordres ogsaa af hende, hvis hun vil
betragtes som en tilfredsstillende Kone, at hun
bringer mindst et halvt Dusin Colonister til Verden!
Touren fra Stellenbusch til Pari gaaer ad den
gode Vei, der med uhyre Bekostning er udskaaren
i Skrænterne og lig en Slange slynger sig fra Høide
til Hø ide; Hestene maatte snart standse det raske
Trav; den ofte steile Bjergvæg, som Veien omsnoede,
den tilstødende Kløft eller sammentrægte Dal, hvorfra
Top paa Top i fantastiske Former hævede sig,
vare Alt, nvad vi i en lang Time saae; frem, iveiret,
bag os, langt nede skinnede som et guult Baand
paa den grønne ellei: rødbrune Grund den tørre
Laodevei.
Endelig naaede vi Toppen af den
Bjergkjæde, der adskiller Stellenbusch fra Pari, og
den smukkeste Udsigt aabnede sig for os, idet vor
Maleykudsk gjorde Holdt og meldte os, ~t vi nu vare
komne til >Dyvelshukc. Foran os laae med maleriske
Bjerge paa begge Sider, en henrivende Dal, hvor
en halv Snees Landeiendomme klædte sig i Bjergegnens lunefulde Lysvirkning, bag ved os badede
det venlige Stellenbusch sig i Solskinnet, og
glimtende slyngede den forbirindende Bæk sig i al
den Frugtbarhed, den havde frembragt. Nu gik
det muntert videre langs Bjergdalens ene Side over en
9'·'
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knudret, stenet Vei, til vi holdt udenfor den katholske
Mission, en kirkeagtig landlig Bygning med en frugtog planterig Have, hvis stive Anlæg imidlertid kun
slet harmonerede med Omgivelserne. Efter at have
lædsket vor Tørst med de aromatiske 1/!Iandariner,
kjørte vi rask ned ad Bakke, og snart naaede vi en
Boor-Eiendom, der meget mindede om en dansK
Bondegaard med kalkede Vægge og Straatag. Den
udstrakte Orangehave med det mørke Løv, en
Overflod af Frugt og duftende Blomster bragte
dem af os, der aldrig havde været i Syden, aldeles
i Henrykkelse. Vi travede nu videre langs en
Slette, omgiven i det Fjerne af de sidste Bjerge,
der adskilte os fra Pari; her var der Gaard , ved
Gaard og Orangehaver og Druemarker i Mængde.
Ved en Eiendom, hvor vi gjorde Holdt, forraadte
den hvide Tjener strax sin oprindelige Profession
ved med rørt Beundring at, undersøge Ærmet paa
min Sommerpaletot, der efter et nymodens Snit var
syet af en Pariserkunstner: den pudsige Maade, hvorpaa han bukkede sig ind under min Arm, forflyttede
mig som ved et Trylleslag fra Sydafricas Bjergland
til den danske Studenterforestilling, hvor , En Spurv
i Tranedands, for første Gang blev opført. >Perledalen• er paa tre Sider omgiven af mægtige Høider,
den fjerde Side taber sig i det Fjerne. Den lille By,
Pari, der var sammensat af lutter Landsteder med
skyggefulde Haver, strakte sig langs et ophøiet
Plateau ved Foden af Bjergkjæden, derfra skraanede
det bakkede og rigt opdyrkede Terrain ned til
Floden, og en bruunladen Bjergryg med grønne
Afskygninger dannede Bagtæppet.
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Førend jeg slutter Beretningen om denne Udflugt, maa jeg nævne et lille Træk, der betegner
det patriarchalske Stellenbusch. Da vi den Morgen,
vi reiste derfra, sade ved Frokostbordet, og Vognen
alt holdt for Døren, kom Værten ind med en Kurv
deilige Muskateldruer. Viinhøsten var forbi, og
Druer havde ikke været at opdrive nogensteds.
Inden vi fik Tid til at spørge, sagde Værten: ,Gjenboen beder De Herrer om før Afreisen at smage
Stellenbusch-Druer.• ,Hvem er Gjenboen?, >En
gammel Caplænder, der eier Byens smukkeste Haver;
han kunde see, at De ikke ere herfra, men Folk
langveis fra I og, da de strax reiste videre, sagde
han, at det var den eneste Gjæstfrihed, det stod i
hans Magt at vise dem.,
Men Solen gaaer ned, og vi rullede ind i Capstaden; Vognen svinger om Hjørnet, hvor vor joviale
Vært med Hatten stærkt heldende til Siden byder
os velkommen, ovenfor paa Estraden staaer et Par
Skibscapitainer og gjøre Cour til den smidskende
Kammerpige hos den franske Cavalleri-Commandant,
der med Kone og Datter venter Leilighed til St.
Helena, hvor han skal vaage over Napoleon den
Førstes t,vende Boliger, Huset og Graven.
Ballet om Aftenen hos Gouverneuren var saa
europæisk, som man vel kunde tænke sig : Damerne
klædte efter europæiske Modejournaler, Salen fortrinlig, og det sorte Orchester upaaklageligt. Desuden smeltede hollandsk Indblanding den ellers saa
uigjennemtrængelige engelske lis, saa at Tonen var
utvungen, ja næsten overgiven - man vil endog
paastaae, at en af de fremmede Officerer manøv-
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rerede sig et Kys til paa Verandaen under Dandsen
i Salen, og at en Anden fik Løfte paa et heelt
Dusin, hvis han gav Møde næste Dag paa et nær•
liggende Landsted; men det er vist lutter Skumlerier.
Vort sidste Besøg i Cap gjaldt Viinbjergene,
hvorfra de forskjelige Constantiavine komme. Vel
dyrkes der især i Parler-Dalen næsten udelukkende
Viin; men den kan ikke maale sig med Druesaften
fra Constantiahøiene. I . de fire forskjellige Sorter,
der her produceres, drak vi Sydafricas Skaal, og
bestyrkede i vor Overbeviisning om, at denne Viin
er den lifligste, ligesom den ogsaa er næsten den
dyreste, man kan finde, vendte vi tilbage til vort
flydende Hjem for ad det indiske Ocean at søge
fjernere Lande.

XIII.
for den ·Orlogsmand, der ligger paa Station
et eller andet Sted, det være sig nær ved eller
fjernt fra Hjemmet, vexler Opholdet i Havn saa
jævnlig med Smaateure til nærliggende Puncter, at
Tilværelsen ombord gaaer sin vante Gang, hvadenten man ligger stille eller seiler; bliver man i
længere Tid bunden til et enkelt Sted, som ingen
særlig Interesse har, da er enhver Seilordre, man
faaer, en kjærkommen Gave.
Paa Jordomseilings-Reiserne derimod er Forholdet et ganske andet; her gjælder det først og
fremmest om at seile, om at komme afsted, at tilbagelægge saa mange Mile som muligt ad • de
vaade V eie i saa kort Tid, som det vel lader sig
gjøre, og selve Seiladsen bliver derved til Ens
Hverdagsliv, Ankomsten til Land og Opholdet i
Havn til Helligdage og Ferier. Saalænge man
seiler, er det flydende Hjem Ens Et og Alt; med
Landet aabner der sig en ny Verden for En, en
Verden, man atter skal skilles fra, inden man har
faaet Tid til at blive kjed af den, og det er derfor
ikke til at undres over, om man stundom med et
Suk vender tilbage til den gamle Tilværelse, der i

Manges Øine har den uhelbredelige Feil, at man
efterhaanden kan den udenad .
Men, møder man saa, naar man stikker i Søen
igjen, en frisk Brise, jævn Sø, godt og venligt Veir,
da er det, som man hilses af gamle Bekjendte, og
man føler sig strax tilfreds og hjemme igjen.
Farvandet om Cap hører imidlertid ikke til de
Steder, hvor man hyppig glæder sig over en venlig
Hilsen, naar man kommer tilsøes; et Par Timer
efter, at man i Ro og Mag laa i den lune Symonsbay, er man midt ude i Oceanet ved , Stormenes
Forbjerg.« Overgangen er ligesaa brat, som naar
man, efter at have tilbragt en gemytlig Aften i den
lune Præstegaard, kommer ud paa Landeveien paa
en vaad, stormfuld Novembernat; men, medens man
paa Landjorden kan trøste sig med, at man snart
kommer i Huus igjen, snart bag de tiltrukne
Gardiner kan føle en forøget Hygge og Tryghed
ved at høre Blæsten suse i Lindetræerne og Regnen
pidske paa Ruderne, veed man her paa dette udstrakte Hav, at man vel paa sin Frivagt kan søge
,ned om Læ og stikke sig i sin Koie«, men at al
den Mangel paa Ro og Velvære, som stormfuldt
Veir med voldsom Søgang medfører, skal med
korte Mellemrum være Ens trofaste Følgesvend i
de sex, syv Uger, man ~aar østerpaa. Der er et
smukt Stykke Vei fra Cap til Sunda-Strædet, ikke
, gode ti Miil «, som man med en vis V ægt siger
paa Kjoreveien, men gode tusind og derover, og
det er dertil, som berørt, ikke nogen magelig V ei
at kjøre paa. Man maa nemlig et godt Stykke
sydpaa for at have Udsigt til at beholde god Vind;
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men god Vind og uroJigt Veir gaae her Haand i
Haand, og, jo sydligere man kommer, jo koldere
bliver det jo desuden. Det kan være morsomt nok
at • lænse c i stormende Veir, det vil sige, at løbe
i flyvende Fart i Fraade og Skum med Vinden
agterind; men Morskaben er af den Slags, der
igrunden først bliver god, naar den er overstaaet,
thi først da har man ublandet Glæde af den lange
Vei, der i kort Tid er tilbagelagt - saalænge det
staaer paa, fordærves Fornøielsen for dem, som ere
paa Dækket, af de vældige Søer, der fraadende
taarne sig op lige i Hælene paa Skibet, true med
at slaae Agterspeilet ind paa det og ryste Roret
saaledes, at de stakkels Rorgængere næppe formaae
at støtte Rathjulet med deres valne Hænder, og
for dem, som ere nede om Læ, fordærves den af
den voldsomme Slingring med en uophørlig Knirken,
Knagen og Bragen, under hvilken Mennesker og
Møbler foretage de mest uventede og ufrivillige
Farter fra Lukaf til Lukaf, og Nattesøvnen forvandles til et sandt Mareridt.
>Men det maa dog være et rask Liv saadan
at fare tilsøes, c hører man Folk sige. Aa ja! kun føres Tanken ved denne Yttring let hen til et
Billede af den franske Caricaturtegner Cham. Det
fremstiller en Storm paa Havet; til en Vragstump
klynger der sig en Skibbruden, og ved Siden af
ham sidder Djævelen og siger grinende: >Hvilken
herlig Storm!« - •Ja, seet fra Landjorden•, svarer
Staklen.
Men trods dette meget sande Svar kan det tilvisse ikke negtes, at der er noget Frit og Oplivende,
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noget himmelvidt Forskjelligt fra det jævne, søvndyssende Hverdagsliv paa Landjorden i en Storm
paa Søen -- forudsat, at den ikke staaer for længe
paa. Vaade Klæder, urolige Nætter, Maaltider,
hvor man faaer ligesaameget af sin Mad i Skjødet
som i Munden, og den anspændte Opmærksomhed,
saalænge Vagttjenesten staaer paa, ere Ting, som
efterhaanden sløve Blikket for de oprørte Elementers
ophøiede Skjønhed, sløve den stolte Følelse, der
ligger i Bevidstheden om, at man trods Vinden og
Søen, trods det uendelige Havs mægtige Uro, næst
Gud er Herre over sit Skib. Sølivet har sine raske
Øieblikke; men det er langtfra lutter Lyst og
Glæde, som Mange troe, heller ikke er det lutter
Nød, Savn og Kjedsomhed, som Andre synes at
antage, naar de udbryde : •Hvor De maa have det
haardt•, eller ,Hvor faaer De dog Tiden til at gaae
paa de lange Reiser?, Den gaaer omtrent ligesaa
let som iland; man lever sig ind i sit Skib, denne
lille Verden, hvor Chefen er Ens Konge, Dækket
med sine Master og Seil Spadseregangen med
Planter og Træer , Messen Klublocalet og de sex
Fod i Længde, Brede og Høide, man har til
Lukaf,, Ens private Bopæl. Hver sysler med Sit
ligesom paa Landjorden, gaaer op til sin Vagt, som
en Anden gaaer til sit Contoir eller anden Forretning, og, er Spadseregangen kun ringe i Vide og
Udstrækning, saa er Luften desto friskere og renere,
og Føret selv efter det værste Regnskyl fortræffeligt.
Vel har man ikke Skovtoure, Theatre . og Concerter
at tye til, men især paa en Orlogsmand er der
blandt det talrige Mandskab altid nogle Spads-
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magere, som om Aftenen sætte Lystigheden igang,
naar Veiret er godt, og give - og det tilmed
gratis - de pudsigste mimiske, akrobatiske og
dramatiske Forestillinger tilbedste. Og Kritiken er
her ikke farlig at komme i Lag med; den Verden,
man lever i, er saa lille, at alle Maalestokke rette
sig derefter; man stiller, næsten sig selv ubevidst,
kun smaa Fordringer og morer sig kostelig over
meget af det, som man iland kun vilde tilkaste et
cverlegent, blaseret Blik. Den Evne til at dvæle
ved Smaating, som under Forholdenes Magt saaledes udvikler sig, kan vel stundom udarte til
Smaalighed, og denne Smaalighed, lægger da desværre undertiden Grunden til det uvenlige Samliv,
som stundom udvikler sig i Skibe paa længere
Reiser.
Enhver Tilværelse faaer sin Afskygning af Omgivelserne, og her, hvor Omgivelserne ere Himmel
og Hav, er det en Selvfølge, at Ve iret spiller en
gjennemgribende Rolle. Er det slet, tyer Enhver,
der kan, ned om Læ, hvor der derved bliver endmere fugtigt, mørkt og sammenpakket; men, naar
det saa klarer af igjen, hvor har man da en saadan
Glæde af en rolig Solskinsdag som ombord! Lystig
stikkes Rebene ud af Seilene, som det holdt saa
haardt at faae rebede, da Ve iret stod paa; hver en
Trevl, der var bleven vaad, bredes ud til Tørring;
Frakker, Trøier, Beenklæder, Skjorter, Presenninger
og Seil hænge malerisk imellem hverandre, som
Flyttegods paa en Meubelvogn; i Sidefartøierne,
hvor der er Træk og Sol, udsprede Oppasserne
deres Lieutenanters Cigarer; i de midtskibs Fartøier
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har Hovmesteren travlt med Sukkertoppe og andre
Fødemidler, som ere blevne vaade, da der lække1
i hans Spisekammer, den saakaldte Stirrids; Kreaturoppasseren har bredt et Net over to Kanoner, og
under dette sole nu Hønsene sig og slaae med
Vingerne af Glæde over at være komne ud af de
smaa Bure, som om bord kaldes Hønsehuse. Hanerne
fra de forskjellige Bure, der regelmæssig Morgen
og Aften gale til hinanden, træffes her Ansigt til
Ansigt og ville ikke erkjende denne neutrale
Grunds Hellighed; de begynde en livlig Kamp,
som tager en komisk Ende, da de ,matte i Sokkerne«
af at sidde i Buur rulle henad Dækket for hvert
Sammenstød.
Næstcommanderende
Skibt>ts
Indenrigsminister - har været naadig og skjenket
et Par Pøse fersk Vand til Ænderne, der imellem
de to næste Kanoner underholde en Klynge Tilskuere ved deres Henrykln~lse over at faae en
Parodi paa et Bad. Nei, det er ikke muligt ombord at være i daarligt Humør paa en stille Solskinsdag efter haardt Veir: Alt lyser, Alt skinner
og fryder sig! Nogle af Folkene sidde og pille
med deres Poser, hvori hele deres Eie gjemmes;
de meddele hverandre de interessanteste Erindringer,
der knytte sig til hvert enkelt Klædningsstykke,
som de efterhaanden ryste, glatte ud og lægge
sammen igjen; Andre omringe den af Folkene, som
har faaet Hævd paa at være en morsom Fortæller,
og som skatter dette Ry saa høit, at han bestandig
sørger for at have noget Nyt paa Lager. Er hans
Forraad sluppet op for ham, bringer han Friskhed
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1 det Gamle ved at udpynte det med en Mængde
,pændende eller komiske Tilsætninger, som vidne
:>m hans æsthetiske Anlæg og forøge Tilhørernes
Beundring for hans sjeldne Gaver; thi den øster•
landske Evne til at høre opmærksomt efter og
Orientalernes Glæde over Fort-ælleren selv træder
endnu stærkere frem hos Folkene i Rusland end
hos de Overordnede. De russiske Matroser, som
stoppe og lappe deres T øi i Solskin paa Dækket,
have vel den samme Tilbøielighed som i sin Tid
vore >Usøvante • til at sætte afstikkende Lapper
paa de mest udslidte Steder af deres Beenklæder,
men de gaae ikke som disse saaledes op i dette
anstrengende Arbeide, at de udsøge sig en eensom,
uforstyrret Krog til at udføre det. De ere tværtimod
selskabelige, danne smaa fortrolige Klynger, og fra
hver af disse lyder der bestandig en dæmpet Sang,
hvil Klang er harmonisk, blød- og veemodsfuld.
Kun eet Hold af Besætningen fik man ikke Øie
paa, naar man saae hen ad Dækket, det var de
Uheldige, der endnu ikke vare søstærke - hvor mon
de var henne? Jo see, der laae de >slangede• i en
fortrolig Klynge under de Fartøier, som staae paa
Dækket, de vare trætte ovenpaa det >stygge Veir ,
men Sundhedens Farve havde derfor ikke forladt deres brune Kinder. - Om det saa var vor
Ged, blev den smittet af det almindelige Velvære
og fortærede dobbelt saamegen Tobak og Papir
som til daglig Brug - om Abekatten ville vi nu slet
ikke tale, den var heelt fra det under al den
Knirken, Støien og Knagen, som opstod, da Skibet
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tumlede sig i Søen; nu, da det var forholdsviis
roligt, og alle Officererne vare paa Dækket, følte
den sig som Herre i Messen og fornøiede sig efter
ringe Evne: den dreiede Tuden om paa Vandbeholderen, saa at det kostbare ferske Vand gik
tilspilde, rev Bladene ud af alle de Bøger, den
kunde faae fat i, og kronede Værket ved at vende
op og ned paa Blækhuset og tvære Blækket ud
over Søkortet. Og under Alt dette ruller Skibet
saa rolig og blødt frem og tilbage, som vilde det
ved sine Bevægelser indgive Enhver Tryghed og
Ro, Seilene bugne sig nu og da for et svagt Vindpust og falde derpaa saa udmattede tilbage· mod
Stænger og Tougværk, som vilde de vise, at de
have tabt Evnen til at krænge Skibet over.
Men see, den vagthavende Officeer, der halvt
drømmende har staaet paa Vagtsbænken, hvorfra
Øiet næsten mechanisk nu og da strøg Kimmingen
rundt, retter sig pludselig og seer i en bestemt
Retning - en sort Stribe hæver sig der over Horizonten - han siger et Par Ord, Piben lyder, og i
et Nu er det hele Skibs Charakteer forandret: Tøiet
er kommet i Poserne, og Poser, Høns, Ænder, Alt
er paa sin reglementerede Plads ; der lyder et
Commandoraab, og Alle staae tavse, opmærksomme
og rede til i en Haandevending at iværksætte
de Forandringer i Seilføringen, som den kommende
Vind udkræver.
Skibet selv er altid det samme; men enhver
Forandring i Vindens Retning og dens Styrke
giver det et forskjelligt Præ!$, en ny Charakteer,
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man saa vil - og disse snart større, snart
mindre Forandringer skjenke Sømanden den Af.rexling, som Mennesket nu engang trænger til,
og som man paa Landjorden finder ved Spadsereuoµre og Udflugter.
Men man hænger dog ved Landet, og, naar
man efter i en to, tre Uger at have seilet øster i
kommer forbi de to Øer St. Paul og Amsterdam,
som netop ligge paa Veien, gjør det et behageligt,
oplivende Indtryk. Saa gaaer det videre østerpaa
nok et Par Uger, og først da begynder man at
skjønse nord i op imod Sunda-Strædet. Nu siger
man Farvel til Capduerne, som man, hvergang
det var lidt stille, morede sig med at fange paa
Fiskekroge; man faaer efterhaanden, som man
fjerner sig fra de kølige Strøg, heller ikke mere
Besøg af Hvalfisken, der stundom i Timer i træk
foer skummende afsted i Følge med Skibet; man
kommer paa Overgangen til de periodiske Vinde
, Monsonerne • , og her bliver det stille - næsten
altfor stille - og næsten alt for varmt; men saa
giver ,Monsonen• Møde med lidt Lynild og
Torden, og det gaaer da lystig igjen imod Maalet,
over den rnørkeblaa Sø med sine glindsende Flokke
af Flyvefisk, ind i Troperne med deres kortvarige
purpurklædte Dæmringer og deres herlige, stjernesmykte, liflige og drømmesvangre Nætter.
En Aften lyner det stærkt og vedholdende
forude ; man seiler og seiler; det bliver ved at
lyne; men Tordenveiret kommer ikke nærmere;
det er over Land, at det lyner - det fjerne Land,
)ID
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vi skimte ved Daggry, er det sydligste af SundaArchipelets Øer, de Øer, der i bugnende Fyldt
skyde som Blomster op af det stille, klare Vand
de Øer, hvorpaa Naturen har ødslet sine beds tf
Farver, sine sjeldneste Planter og de fleste af sinf
Rigdomskilder, men ogsaa de Øer, hvor de vældigf
Kræfter, som ulme i Jordens Indre, stundom i vildl
Raseri forvandle et Paradis til et Helvede.

XIV.
Er det den lange Søreise og de mange Dages
uafbrudte •Himmel og Hav,, der ved det Savn, de
have vakt, omgive Landet, som vi nu nærme os,
med et magisk Skjær, eller har virkelig Skaberen
bredt al Naturens Skjønhedsfylde over disse Øer,
hvis blaanende Omrids ved Daggry hævede sig af
det solbestraalte Hav, og som nu vinkede os
imøde med deres tropiske Planterigdom? Man
kunde fristes til at troe det Første, og, jo rbere
man fortaber sig i Beskuelsen, jo oftere gjentager
man for sig selv: , Er dette en Drøm, et østerlandsk
Æventyr, eller findes der en Virkelighed, som overgaaer de skjønneste Drømme ?c Det er umuligt
med Ord blot tilnærmelsesviis at gjengive disse
Øers bløde, bugnende Former, de tætbevoxede
Høie, hvis hemmelighedsfulde Urskove speile sig i
det dybe Vand, de plantemylrende, halvdunkle
Dale, hvor Palmen kneiser over Bregner og Krat,
og hvor Lyset spiller imellem de ranke Stammer.
Hvorhen man. end vender sit Øie, møder det en
vidunderlig Friskhed, en lokkende, skyggefuld Ro,
der trodser Tropernes dirrende Sollys og harmonisk
omsluttes af den høie, straalende Himmel.
IO

Veien til Singapore gaaer, som bekjendt,
igjennem Sundastrædet, hvor man har Oen Java
paa høire Side og Sumatra tilvenstre. I Strædet
holder man sig nærmest ved Javas Kyst, folger
Sumatralandet over Javasøen, hvori Sundastrædet
taber sig, og løber derefter igjennem det smalle
Bankastræde. Fra Banka til Ria-Strædet skærer
man det malayiske Hav og befinder sig, naar man
kommer ud af Riostrædet, overfor den lille 0,
hvorpaa Singapore ligger Under Størstedelen af
denne Seilads er Farvandet saa vanskeligt, at
man maa ankre op om Natten.
Aftensolen nærmede sig Horizonten, da vi vare
komne et Stykke ind i Sundastrædet; vi holdt tæt
md under Javas Kyst og ankrede altsaa op, da Mørket
faldt paa. Den næste Morgen bleve vi, under vor
Letning, hilste af Naturens Opvaagnen i Troperne:
næsten uden nogen Dæmring, kun med en ildrød
Stribe til at bebude sit Komme, brød Dagen frem;
Alting vaagnede af sin Søvn, Fiskene sloge i
Vandet, Skovene gjenløde af deres Beboeres Morgenhilsen, ukjendte Fugle fløi fra Træ til Træ, og
Solen kastede sine første Straaler over den fremmede,
yppige Planteverden, som omgav os. Fra Strædets
Bredder søgte hele Flaader af malayiske Smaafartøier, med de af Morgenrøden belyste Seil, ud til
Dagens Gjerning. Efterhaanden, som vi stade nord
paa, dukkede den ene underslcjønne Ø frem efter
den anden; hist hævede som en Pyramide den ene sin
slanke Top, her bredte sig en anden, hvi s sammenfiltrede Væxter og hundredaarige Træer tydede
paa, at det var en Plet, hvor Menneskene endnu
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ikke havde faaet Magt over Naturen, og yderst tilvenstre bredte en tredie sig, der tog sig ud som
en stor Blomsterkurv, flydende paa Vandet. Hist
og her gyngede en Abe sig over Vandet paa
Træernes Grene, og langs Stranden gik høibenedt>,
langnæbbede Fugle og søgte deres Føde.
De Indfødtes skarpe, spidsnæsede Baade fulgte
os og ventede paa Leilighed til at komme os
paa Siden. Disse Baades Besætninger ~are ligesaa afvexlende i Udseende og Dragt som det
vexlende Land, der omgav os; Mange vare næsten
nøgne, men Alle havde de et eget malerisk Præ~,
der ret passede til de Omgivelser, de færdedes i. Hele
den Søbefolkning, som vi saae fjernt og nær bcskjæftiget med fredelige Sysler, var den samme,
som saa ofte i Fortiden, bevæbnet med Malayemes
giftige Dolk, kastede sig over de forsvarsløse
Koffardiskibe, for at svælge i Mord og Plyndring.
Deres Sørøvernatur har næppe forladt dem, men
Haandværket er blevet for vanskeligt, efterat
Europæerne have lært at være paa deres Post imod
dem. Lidt forbi Midten af Strædet, paa Javas Kyst,
ligger den lille By Anjer, hvis vigtigste Næringsvei
er at forsyne de forbiseilende Skibe med friske
Provisioner, og der er ikke ret mange Seilere, som
efter det lange, altfor fortrolige Samliv med Ærter
og Flæsk modstaae Fristelsen til at stoppe her en
halv Snees Minuter for imod en ringe Betaling at
øse af den Overflod, de travle Kadreiere bære til ·
skue. Selv de Folk, som ere vante til moderate
Priser, ville ikke ret troe deres egne Øren, naar
man byder dem tusinde Æg for otte Kroner; de

tvivle om Æggenes Friskhed, og for at overbevise
dem slaaer den halvnøgne Handelsmand en halv
Snees istykker og forlanger, at man skal smage
paa dem. Et Fartøi er stablet fuldt af flettede
Rørkurve, tæt pakkede med Fjerkræ; fra et andet
lyder der skingrende Toner, som udstødes af indespærrede Abekatte, Papegøier og alle Slags sjeldne
Fugle; fra et tredie høres ingen Lyd, og det seer
næsten tomt ud: paa Bunden ligger en halv Snees
Skildpadder, af de ægte, paa Ryggen; et fjerde
bugner af Grøntsager, Ananas, Bananer, Mangostaner og hele Uendeligheden af tropiske Frugter
- der er med andre Ord Exemplarer af Alt, hvad
Øerne frembringe. Men Chefen har Hastværk med
al komme videre, den ivrige Handel, hvori næsten
hele Besætningen deeltager, og som føres i et
komisk improviseret Sprog, maa afbrydes, og dette
frembringer en sand jerusalemsk Forstyrrelse: En
raaber paa de Varer , han ikke har faaet for sine
Penge , en Anden paa de Penge, han har tilgode
for sine Varer; Abekattene, Hønseburene og de
Kurve med Æg, som ere blevne praktiserede op
paa Dækket igjen, fordi de ikke fandt Kjøbere,
blive •langede , ned til Eierne paa Matrosernes
gemytlige Maade : Dyrene give Hals, adskillige
Snese Æg gaae i Løbet, Sælgerne vræle, og Matroserne lee. Den Eneste, der er alvorlig, er Capitaipen, som fnyser og stamper i Dækket, fordi de
protesterende Handelsmænd vedblive at klamre sig
fast til Skibets Sider. Under al denne Støien tage
vi Afsked med Anjer, hvis hvide Huse titte frem
imellem det frodige Grønt, og hvor det hollandske

149

Flag vaier paa en Stang, der er fæstet til Toppen
af et Kæmpetræ lige nede ved Vandet.
Atter seile vi videre, og atter fortabe vi os i Beskuelsen af Javas underskjønne Kyst, i hvis Nærhed et
Par Øer tiltrække sig Opmærksomheden ved Skovenes
mægtige Træer, hvor Lianerne, der slynge sig fra
Stamme til Stamme, danne en Række Buegange,
værdige et Feeslot
:.Er det ikke smukt, Baadsmand ?« henvender en af Officererne sig til denne
afholdte Underofficeer, der synes mere optagen af
Skibets Reisning end af dets Omgivelser. ,Det er
meget pænt, det ska·J jeg ikke fragaae, • svarer
den praktiske Sømand, • men det Fineste ved det
Hele er dog, at der stikker Grunker i Mestedelen
af de · store Træer derinde : der skal baade være
Farvetræ, Teaktømmer, Ibenholt og Gud veed, hvad
det Altsammen hedder, i de Skove - havde man
bare en lille en af dem, kunde man gaae med
Turban og agere Pascha, Deres Velbaarenhed • Den
praktiske Baadsmand havde virkelig Ret; thi Skoven
~ar en ligesaa stor Værdi i Handelsmandens som i
Naturbeundrerens Øine. Men midt under Samtalen
mindes vi paa en ny Maade om, at vi ere i Troperne,
ja lige ved Linien. Pludselig forandre de lyse,
smilende Bredder sig, truende Skyrnasser taarne sig
op over Javas Kyst, Bjerge, Høie og Dale formørkes,
Vandet bliver blysort og kruser si g- , det reiser lidt
efter Kam, og Skummet pidskes hen over den
sydende Flade - Tordenen buldrer, som om den
sidste Dag var nær, og Lynet gjennemskærer med
sine brudte, blaalige Ildstraaler det forunderlige
Halvmørke.
Ligesaa pludselig, som det vilde
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Vindstød er kommet, hører det op 1gJen; Regnen
styrter ned som et Vandfald - og ti Minuter efter
skinner Solen ligesaa klart som nogensinde over
Landet, der er dobbelt saa lyst og lokkende som før.
Fra Sunda- til Bankastrædet har Øiet Tid til
at hvile sig; man holder temmelig langt fra Sumatras
Kyst, der her er lav og næsten tager sig tarvelig
ud, efter Alt, hvad. man nylig har seet. I Bankastrædet faaer man atter travlt med at bruge sine
Øine: en rivende Strom fører i Forbindelse med
Seilene Skibet afsted, og i flyvende Fart vexle
Omgivelserne.
Øen Banka er høist forskjellig
fra de Øer·, vi tidligere have lært at kjende;
svagt bevoxede, bakkede Strøg ere her frem·
h~rskende, Skoven er ikke længer uindskrænket
Herre over Landskabet, og, var det ikke for Varmens
Skyld, kunde man under Beskuelsen af det let
drømme sig tilbage til det nordlige Europa. Men,
har Øen ikke sine Naboers iøinefaldende Skovrigdom, saa gjemmer den desstørre Skatte i sin frugtbare Jordbund og sine righoldige Tinminer. Strædet
er overalt temmelig smalt, og paa den lave Sumatr'aside synes de høie Træer paa mange Steder at
skyde frem af selve Vandet.
Man siger Farvel til Ba.nkastrædet og har nu
i Almindelighed et Par Dages Seilads for sig i det
af Smaaøer oversaaede malayiske Hav, før man
naaer Perlen blandt alle de Indsnevringer, man skal
igjennem for at naae til Singapore, det henrivende
Riostræde. Dette Løb er saa snevert, at det
stundom seer ud, som om man kunde springe iland
fra Skibet; smaa grønklædte Øer skyde som Blomster.

koste op ·af Vandet, efterhaanden som man kommer
frem, og overalt synes Vegetationen at have sat
sig det Maal at bevise, at der ikke er nogen
Grændse for dens lunefulde, skjønhedsrige Afvexling.
Hen paa Eftermiddagen, da vi havde kastet
det sidste beundrende Blik paa Strædet, dukkede
Singapore frem og tiltrak sig vor hele Opmærksomhed.
Solen dalede ned bag den fjerne Stad, og dens
varme Straaler bredte et gyldenrødt Skjær over
Byen, Høiene bagved den og de omgivende Øer,
hvis Omrids skarpt tegnede sig paa Himlens glødende
Baggrund. Medens vi stævnede mod Maalet, svandt
Solen bag Landet, og paa den modsatte Side
hævede den fulde Maane sig i rødlig Afglands,
medens lette lysbræmmede Skyer i phantastiske
Former svævede om den. Masteskoven foran Byen
nærmede sig hurtig, vi seilede forbi et enkelt Skib,
der laa tilankers, dernæst forbi hele Klynger, og
endelig lød de velkomne Ord: , Lad falde Anker!•
Det er en Selvfølge, at vi ikke saasnart vare komne
tilankers, før vi havde Dækket fuldt af tjenende
A;mder, af Folk i alle Farver og Dragter, der ikke
,,. blot vilde tjene os, men tjene saa meget som
muligt ved os. Den Stilling, der er mest Rift om
i disse Farvande, er Compradorens - Besørgeren
af alle Indkjøb - og med denne Tillidspost beærede
vi en høi, statelig Skikkelse i Turban og sneehvidt
Gevandt, hvis Ydre mindede om de Afbildninger, man seer af østerlandske Scheiker eller
Paschaer. Paa hans mangfoldige Anbefalinger fra
andre Skibe stod der, at han just ikke var ærlig,

men dog ærligere end de Fleste. En anden Hindu,
der malerisk draperede sig i et høirødt Shawl,
anbetroede vi vor Vask, da andre Skibes Erklæring
gik ud paa, at han ikke var ,fuldt saa stor en
Slyngel« som de fleste vaskende Medlemmer af
Samfundet her.
Længe glædede vi os hiin Aften over den herlige tropiske Nat. Mere end hundrede store Skibe
laae paa Rheden; for hver halve Time gjenløde
Klokkeslagene fra denne flydende Verden, og i
Aftenens Stilhed hørtes de bløde, fyldige Toner af
en Vexelsang fra et stort Skib , der laa i vor ~·
Nærhed. Fra Husene inde paa Land glimtede
mangfoldige Lys, fra Himlen sendte Maanen sit
bløde ;ikjær over det speilglatte Vand, og Sydkorset
saae fra Stjernevrimlen ned paa den for saa travle
Verden, der nu var gaaet til Hvile. Med en forunderlig Glæde følte man, at man var omgiven af
en rundhaandet Natur, af nye Folkefærd og nye
Skikke, at man for en kort Tid havde ombyttet sit
tarvelige Hjem med Østens æventyrlige Sagnverden
og dens uudtømmelige Rigdomme.

XV.
Ingen havde i Aarhundreder tænkt paa den
ubetydelige Ø Singapore tæt ved Malaccas Sydpynt,
da Java i Aaret I 8 I 6 blev erklæret for hollandsk
Eiendom; men Sir Ståmford Raffels forskaffede
Englænderne, ved at henvende deres Opmærksomhed
paa dette Punct, en rig Erstatning for det, de troede
at have mistet ved Opgivelsen af Java. I 1819
indviedes det lille Fiskerleie ved Øens Sydspids til
Frihavn, og allerede en fem, sex Aar derefter stod
her en blomstrende By, som i en Menneskealder
voxede op til at tælle 6o,ooo Indvaanere og til at have
en aarlig Omsætning af over hundrede Millioner
Kroner. Singapores Betydning forøgedes, indtil Englænderne havde tiltvunget sig Adgang til de fem chinesiske Havne; derefter gik Byen lidt tilbage, navnlig
paa Grund af, at den ikke længere var Mellempunctet
for Theehandelen; men dens Fremtid er derfor
ingenlunde brudt. Den vil altid vedblive at være
et Marked for de forskjellige asiatiske Stammer,
der, med de europæiske Kjøbmænd som Mellemmænd, her ville finde Afsætning for deres forskjelligartede Varer.
V el vaier det engelske Flag i
Singapore, men den er dog langt mere en østerlandsk
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end en europæisk By; thi der findes knap een
Europzy!er for hvert Hundrede Asiater. Den er et
Slags Tilflugtssted for alle dem, der enten ere landflygtige eller utilfredse med deres underordnede
Forhold paa de tilstødende Øer og Kyster og søge at
skabe sig en uafhængig Tilværelse. Frihandelen er
her den øverste Lov, det Baand, der sammenknytter
de mest forskjellige Folk og Interesser.
Som paa alle Steder nær Linien trykkes man
her i Middagsstunden af den overvældende Varme,
der betegnende kaldes ,vibrerende Hede,, da
Varmen virker saaledes paa Nerver og Øine, at
man modtager det mest skuffende Indtryk af, at
Luften og Lyset ryste. Som en Følge heraf be•
nytter man Morgen og Eftermiddag til sine Udflugter og befinder sig i Midelagstimerne kun ret
vel, naar man kan ligge henstrakt i en Hængekoie
paa et aabent Sted med Gjennemtræk. - Til vort
første Bekjendtskab med den nye, skjøndt s~a ofte
omtalte Ø valgte vi derfor Solopgangen om Morgenen
efter vor Ankomst. Vi roede ind imellem de talrige amerikanske Skibe, der beseile disse Farvande,
og blandt hvilke en lille Brig som de, vi hyppigst
see herhjemme, ved sin Lidenhed tog sig ganske
ud som et Legetøi.
Derefter kom vi forbi en
Række chinesiske Junker med snurrige, klodsede
Former, en himmelhøi Agterstævn og to store,
• malede Øine i Forstæv1,en, og stege saa iland ved
et steensat Brohoved, der førte op til en udstrakt
Esplanade med et stort Hotel ligefor Landgangsstedet og flere europæiske Bygninger tilhøire og i
Baggrunden.
Tilvenstre for Landgangsbroen ud-
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munder en lille Flod, hvis muddrede Vand man
næppe kan øine for alle de Baade, der bedække
den . Den chinesiske ,Sanpang« med Palrnetag
over Huset, der midt paa Dækket tjener til Bolig
for hele Familien, ligger her Side om Side med
Malayernes ziirlige, spidsstævnede Fartøier; den
klodsede Lastdrager med sine forunderlige Seil, der
ere indrettede til at trækkes op og ned ligesom Jalousier, omgives af Færgebaade i alle Størrelser og
Farver og med et Solseil over Midten eller Agterstævnen. Befolkningen paa denne Baadeby sysler,
Enhver med Sit, og man kan der blive Vidne til alle
mulige huuslige Scener: et Sted sidder en Gruppe
Chinesere om en stor Skaal Riis, hvoraf de med
stor Færdighed tage til sig ved Hjælp af et Par
Pinde istedenfor Skee eller Gaffel; et andet Sted
har en gammel Kjærling fra det himmelske
Rige travlt med at sætte sit Haar over en Pude,
hun har anbragt midt paa Hovedet, medens Manden
fletter Snore ind i sin lange Pidsk, og en haabefuld
Yngling børster sine gule Tænder - kort sagt, de
indvie med den største Fordomsfrihed Tilskuerne i
alle Omklædningens Hemmeligheder og opføre sig,
som vare de ganske alene, som om Undseelse var
et Ord, der ikke har faaet Indpas i deres Begreber.
Vi kunde længe have staaet og moret os over dette
venetianske Liv, hvis ikke de kvælende Uddunstninger fra denne sammenhobede Befolkning havde
jaget os paa Flugt.
Inden vi forlede Esplanaden, under hvis løvfulde, bredkronede Træer halvnøgne Klynger havde
leiret sig i Nydelsen af den kølige Morgen-

luft, kastede v1 et Blik paa Europæernes Boliger.
I Opførelsen af disse synes alle Bestræbelser at
være gaaede ud paa at værne sig imod den brændende
Sol, at spærre den Indgangen, µden tillige at ud elukke Luften; man seer ingen tætsluttende Døre,
ingen Vinduer med Ruder i, alle Aabninger tillukkes
med Jalousier, hvis aabne, brede Tremmer holde
Fjenden ude og give den vederkvægende Trækvind
frit Indpas.
Verandaernes fremspringende Tage
skygge for Indgangsdørene, og deres hvide Forhæng afskære de fjendtlige Solstraaler, naar de
skraanende søge at snige sig ind.
Langs en Vei, hvor Areka-Palmer, Brødfrugt-,
Banantræer og andre æqvatoriale Væxter frodig
om hegne Bygningerne, kom man til en Bro,
der over den nys omtalte Flod førte ind i det
chinesiske Qvarteer.
Hvert Folkefærd havde her
sluttet sig til sine Egne, og saaledes vare det
europæiske, det chinesiske, det indiske og det
rnalayiske Qvarteer opstaaede. Hiinsides Broen befandt vi os midt inde i en Stump af China. Lange
Rækker af lave Bygninger dannede de ubrolagte
Gader, hvis mangfoldige Beboere vare i ligesaa
travl Virksomhed som Bierne om en Kube. Hvert
Huus var et Værksted eller en Bod af et eller
andet Slags, hvis hele Virksomhed laa aaben for
Tilskuerne. I et Rum saaes saaledes en fem, sex
Smaabørn, i en Alder, hvor de hos os kun have
Sands for Legetøi, ivrigt beskjæftigede med Skrædderarbeide, i et andet havde nogle voxne Chinesere
travlt med at lave Vifter og Nipssager af lugtende
Træ, i en tredie Bod stod en Smed og filede løs
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paa en forunderlig Slags Laas, medens hans Svende
med stor Færdighed ragede Hovedet paa nogle af
deres Troesfæller; thi til den chinesiske Kleinsmeds
Forretninger hører det at være Skærslipper og
Barbeer. De sorte Bogstaver paa de røde Skilter
over Dørene toge sig ud som en Hexemesters
kabalistiske Tegn. Paa nogle af Gadehjørnerne var
der smaa Templer, hvori Guddommen med det
komiske Theeka~seansigt straalede i grelle Farver,
Flitterstads og Forgyldning ; paa Alteret foran ham
brændte der en Række smaa Lys. Langs Husene,
imellem Indgangene til Boder og Værksteder,
havde en talrig Befolkning af huusvilde Kræmmere
leiret sig; de handlede med alle de forunderlige
Retter, som tiltale himmelske Ganer, men hvis
blotte Lugt tilraaber Europæerne: , Bliv mig fra
Livet!• Disse Gadesælgere vare Stedets fattigste
Lykkeriddere, de sade .Dag ud og Dag ind under
aaben Himmel og !ode den glødende Sol frit spille
paa deres glindsende, kjødfulde Nakke.
Den største Bygning i hele Qvarteret var •det
store Tempel,, hvis opsvaiede Taghjørner vare rigt
prydede med Arabesker, Drager og andre phantastiske
Figurer;- lig en Kæmpe ragede det op over alle de
det omgivende beskedne Bygninger; men dets Indre
var kun en Gjentagelse af, hvad man saa ofte har
læst om, og vi forlade det, for ved Udkanten af
Byen at besøge den indiske Pagode, hvis fiirkantede
Taarn med det ziirlige Tag hævede sig imellem
ranke Palmer. I Templets rummelige Forgaard,
der var omgiven af en høi Muur, bleve vi venlig
modtagne af nogle Hinduer. Midt i Gaarden stod
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der en temmelig stor Bygning, hvis fremspringende
Tag hvilede paa fire Rader lette, hvide So iler;
imellem Søilerne skimtede man en frodiggrøn Eng,
hvor et Par Kalve, bundne til et Træ, ventede paa
Offerkniven. De høie Palmer med deres viftende
Kroner og de venlige landlige Omgivelser tydede
paa, at Hinduen har Følelse for Naturen - han
bygger helst sit Tempel i en Have; Chineseren
derimod kliner sit Gudehuus op ad sin Krambod,
og den væsentligste Fordring, han stiller til det, er,
at Gongongen, hvormed han paakalder sin Guddom,
er saa stor, at han kan være sikker paa, at Buddha
horer ham, naar han hamrer løs paa den. I den
Bygning, der dannede det Allerhelligste, hvælvede
en byzantinsk Kuppel sig over det Indre, og rundt
om Væggene vare Afgudsbillederne opstillede. I
en Fordybning ligefor Indgangen sad Overguden,
straalende af Guld og Ædelstene, paa en Art
Throne; vi fik ikke Lov til at nærme os ham,
uagtet vi af Ærbødighed for det hellige Sted havde
maattet aftage vort Skotøi udenfor Døren. Den
indiske Kunstner syntes ved samtlige Gudebilleders
Udarbeidelse at have anspændt hele sin Phantasi
for at frembringe Noget saa grimt, unaturligt og
frastodende som muligt. En af de mest Fremtrædende iblandt disse Almægtige sad med et
nyfødt Barn i sine otte Arme, og en anden, med
ildrodt Ansigt og lynende 0ine, syntes at underholde sig med en Dværg, der stod tæt ved ham
med en aaben Bog i Haanden. Under et Klæde,
som med stor Omhu blev aftaget, viste man os
Figuren af en Kalv med Forgyldning paa Ryg og

1 59

Sider; den var udskaaren med en saadan Kunstfærdighed, at vi ikke kunde tilbageholde et Udbrud
af Overraskelse, som syntes høiligen . at behage de
indiske Præster. Til Afsked gave de hver af os
nogle Blomster og iblandt disse en Lotus, hvormed
de forst havde berørt deres Øine.
Det indiske Qvarteer frem byder intet Særegent:
Husene ligne her, ligesom i det chinesiske Qvarteer,
mere lave Skure end Vaaningshuse.
Befolkningen derimod giver Qvarteret, sammenlignet med
det chinesiske, et egent døsigt Præg; thi Hinduen
har ikke Chineserens myreagtig travle Natur.
Den varmeste Deel af Dagen tilbragte vi under
Solseilet ombord; men derfor gik vi ikke glip af
nye og fremmede Indtryk ; Hinduerne fore os forbi
i deres smalle, let byggede Fartøier, hvor deres
halvnøgne Figurer ligesom i Leg tumlede de korte
brede Aarer; Chinesernes Pramme med den aabne
Agterstævn, det lange Ror og 0inene i Forstævnen
søgte at fange den lette Brise i de mørke Seil,
forfærdigede af Maatter eller af malet Bomuldstøi.
Paa Siden af Skibet løste det ene Fartøi det andet
af. De indiske Kjøbmænd draperede sig i deres
Toga, omringede af en Ladning Bananer, Ananas,
Appelsiner og mangfoldige andre Frugter, hvorimod
de fleste Chinesere viste sig i en kort Blouse og
korte Beenklæder, naar de ikke foretrak at være
halvnøgne. · Paa Hovedet bare de Straahatte, hvis
Form mindede om Taget paa et chinesisk Lyst- .
huus. Fra nogle af Fartøierne falbødes Udvalg af
de Koraller, Søplanter og Konchylier, hvoraf her
findes en stor Rigdom, andre bragte Smaaæsker
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eller Smaagjenstande, sammensatte af eller indlagte
med Elfenbeen, Perlemoder og Sølv, og desuden
alle mulige chinesiske Silketøier og Nipssager.
Nogle af disse Gjenstande vare som bekjendt udarbeidede med saa megen Omhu og Kunstfærdighed,
at det aabenbart maa have kostet en uendelig Tid
at forfærdige · dem; men ikkedestomindre kunde
man, naar man vil tinge, kjøbe dem for en Priis,
hvis Ringhed noksom tydede paa, hvor lavt Arbeidet
vurderes i det overbefolkede China. Man bragte os
ogsaa hele Samlinger af Sommerfugle og et ikke
ringe Udvalg levende ... ugle, der overgik hverandre
i deilige Farver. Blandt Papegøierne gjensaae vi
den fra Menagerierne bekjendte hvidgule Kakadue
og den i Grønt og Rødt straalende Loris, hvilken
Sidste man med Lethed kan lære hele Operastykker
udenad. Den sjeldneste af de Papegøier, der falbødes, var den javanesiske Bea, der skal have
en ganske forunderlig Lethed ved at tilegne sig
Ord og Melodier. Den er i høieste Grad pirrelig,
farer sammen ved den ringeste ubehagelige Lyd
og skriger af Angest ved en pludselig Støi eller
Tummel. Desværre kan den ikke taale at komme
bort fra sit varme Hjem.
Hen paa Eftermiddagen vaagne de slumrende
europæiske Huse inde paa Land; Forhænget trækkes
op, Jalousierne aabnes, og hist og her jubler en
eller anden europæisk Dame paa sit Klaveer over
den kølige Aften. Spadserende og Kjørende færdes
paa Esplanaden, og Hyrevognene tilbyde deres
Tjeneste. Disse Vogne ere meget lette, heelt omhegnede af Jalousier, der ere til at skyde op og
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ned, og forspændte med en; af de smaa, spinkle,
men k;raftige Heste fra Borneo. Vognene have
istedenfor Buk et ganske lille Bræt, hvorpaa Kudsken,
altid en Hindu, kun ganske undtagelsesviis tager
Plads; som oftest styrer han Vognen ved med
Haanden i Bidslet paa Seletøiet at løbe ved Siden
af Hesten. Saavel Vogn som Seletøi ere af engelsk
Fabricat; men Kudsken giver dog sin Hest et fremmed
Præg ved af pynte dens Hoved med Muslingskaller
og forskjellige i Messing udskaame Figurer, der
tjene som Amuletter. Enhuer af disse Kudske har
sin egen Dragt, der retter
efter hans Smag og
hans Evner; nogle ere ganske nøgne, med kun et
Klæde vundet om Lænderne og det Øverste af
Benene - i et Hjørne af dette Klæde knytter han
sine Penge; andre ere iførte en let Turban og en
Toga af gjennemsigtigt Bomuldtøi. - De ægte
Hinduer kan man altid kjende paa en lodret tatoveret
Stribe, der som en blaa Streg skærer Panden, og
ved smaa runde Mærker af forskjellig Farve, anbragte over og mellem Øienbrynene, tilkjendegive
de for den Indviede, hvilken religiøs Sect de henregne sig til. Deres Ansigter ere vidunderlig ud •
tryksfulde og bevægelige, og ofte er der en saadan
Skjønhed udbredt over deres Træk, at man trods
deres mørke Hudfarve ikke kan see sig mæt paa
dem. Hvor forskjellige ere de ikke i Et og Alt
fra de bleggule, næsten caricaturagtige Chinesere !
Hinduerne have en bronceagtig Farve, der
undertiden falder over i det Sortbrune; enkelte
Dele af Huden, saasom den indvendige Deel af
Haanden og lignende Steder, have et graaligt Skjær,
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som vare de overstrøgne med Aske; de store Øine
gjemme en forunderlig, ulmende Ild; det mørke,
tætte Haar hvælver sig i fyldige, bølgende Krøller
over det lille, knoklede Hoved; Tænderne ere
regelmæssige og blændende hvide; Muskler og
Sener tegne sig faste, fine og skarpe under den
stramme Hud, der ligesom Skindet paa en FuldblodsHest ikke har en eneste Fold for meget. Man
kunde fristes til at troe hver Hindu udmeislet af et
Stykke haardt Metal - selv Solstraalerne spille
med et metalagtigt Skjær paa hans blotte Legeme.
Og dertil har enhver af hans Bevægelser en fuldendt Skjønhed og Harmoni - om det saa er den
Maade, hvorpaa han slynger Togaen om sin Skulder,
vilde den misundes ham af vore tragiske Skuespillere. -- Men desværre synes det, som om disse
Østerlandets smukke Børn ikke have arvet deres
Fædres store Evner; idetmindste lægge de her kun
deres Dygtighed for Dagen som Færgefolk, Kudske,
Barnepiger og idethøieste som Taskenspillere. Vil man finde Forstand, Opvakthed og Fiffighed,
maa man søge den hos deres Naboer Chineserne.
Hinduernes drømmende Beundring for Naturen
er Noget, som Chineserne aldeles ikke have nogen
Sands for; hines kraftige Ynde i hver en Bevægelse
have de intet Øie for; men til Gjengjæld ere de
praktiske Folk i Ordets videste Udstrækning.
Chineseren er Diplomat i næsten Alt, hvad han
foretager sig; han stræber ufravigelig hen mod det
Maal, han har sat sig, indtil det er naaet, selv om
Maalet kun er af et Stykke Elfenbeen at udskære
en halv Snees hule Kugler, som ligge den ene

indeni den anden. Det himmelske Riges Børn have
en snavset-guul, voxagtig Farve, en Farve, som i
Europa stundom træffes hos gamle Jomfruer, der
Deres
henleve deres Liv indenfor fire Vægge
Hud er løs , slap, og dens underliggende Dele kun
svagt fremtrædende. En fed Chineser seer ud som
et mæsket Sviin, ja, Fedtet lægger sig som en Udvæxt under hans kluntede Nakke og tvinger Hovedet
frem efter~ hans Øine ere sorte, med et klogt og
lidet foranderligt Udtryk, stundom spiller Forslagenhed eller fiin Ironi i dem, naar han troer sig
ubevogtet; vel ere disse Øine hyppigst sammenknebne, med opstaaede Hjørner; men man træffer
dem ikke sjelden af en mandelagtig Form og uden
Skjevhed - et forunderlig mildt, næsten tiltalende
Smiil staaer ofte i sær Modsætning til de frastødende
Træk, der hyppig ere vanzirede af Kopar. Modsætningen imellem Chineseren og Hinduen er gjennemgaaende: hver Hindu har saa at sige sit eget
Ansigt, medens alle Chinesere ved en overfladisk
Iagttagelse have en skuffende indbyrdes Lighed;
det er først ved at see nøiere til, at man opdager
de svagt antydede Linier, de næsten umærkelige
Træk, hvorved de blive indbyrdes forskjellige. -I Singapore er næsten ethvert Haandværk, enhver
Beskjæftigelse i og med Handelen i Hænderne paa
Chineserne.
Om Aftenen besøgte vi det indiske Theater,
der laa i en Udkant af Byen. En stor indhegnet
Plet tjente som Tilskuerplads, og for Enden af
denne hævede sig' en Træbygning, ikke ulig vore
Theatre i aaben Luft, kun med den Forskjel, at
11"'

saavel Skuepladsen som Tilskuerne oplystes af to
Rækker høie Fakler, der vare plantede i Jorden tæt
foran Theatrets Sider - Orchester var der intet af.
Paa Tilskuerpladsen leirede det brogede Publicum
sig paa den blotte Jord; Nogle sade paa Hug,
Andre med korslagte Been, atter Andre laae halvt
henstrakte, og alle disse maleriske Figurer - snart
halvnøgne, snart iførte charakteristiske Dragter og
belyste af de flammende Fakler - afgave et Skue,
som man nødig vilde have byttet mod den bedste
Forestilling. Men, da vi vare komne for at see en
indisk Komedie, skulle vi nu søge at gjengive det,
vi bleve Vidne til. Frem og tilbage paa Scenen
spadserede en hvidskjægget Olding i gylden Kaftan;
han fulgtes af to Souffleurer, der med Bøger i
Hænderne secunderede ham i hans Sang; efter
Souffleurerne kom Musiken, bestaaende af Tromme
og Bækner. Oldingen fjernede sig, det tynde Bagtæppe blev tru~ket tilside, og to Dandserinder viste
sig i Gyldenstykkes Klæder, med umaadelige Hals
baand og med Maske for Ansigtet. Foran disse
I >andserinder, som foran alle Hovedpersonerne i
Stykket, gik der to nøgne Drenge med Fakler, der
belyste de Spillende. Dandserinderne begyndte
med at indtage forskjellige Stillinger i Tact med
den besynderlige Sang, som opførtes af Souffleurer
og Statist, reaccompagnerede af Trommer og Bækner;
efterhaanden blev Tacten i denne Sang livligete, og
derved gik Stillingerne over til Bajaderernes egentlige
Dands, med dens mere dristige end 5kjønne Bevægelser. I Skuespillet optraadte en Fyrste, som var
ifort en østerlandsk Kongedragt, han havde en
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umaadelig Krone paa Hovedet, gyldne Vinger paa
Skuldrene og bar en forgyldt Fugl paa Haanden;
en Prindsesse havde en lignende Dragt, kun holdt
hun istedenfor Fuglen et Sværd foran sig. Begge
havde de et lille Følge. Efter et eensformigt Motiv,
reciterede de med hæs, vrælende Stemme lange
Tirader, som Souffleurerne søgte at bringe Afvexling
i ved kraftig Mimik og Gesticulation, hvorimod de
selv, uden at røre saa meg~t som en Haand, stode
stive som Billedstøtter. Begge havde de i Lighed
med alle Hovedpersonerne Maske for Ansigtet, og
under de glimrende Dragter stak de nøgne sorte
Been frem.
En anden Forestilling bleve vi senere Vidne
til paa aaben Gade. En Formiddag, da vi sade
under Verandaen paa Hotellet, kom to Skikkelser
gaaende, ifør-te Turban og en Slags laset Toga. De
bare hver en lille Pose i Haanden. Da man fortalte os, at de vare indiske Taskenspillere, opfordrede
vi dem til at vise os deres Kunster. De toge
Plads paa den blotte Jord; den Ældste, der havde
et forunderligt lidende Udtryk om Munden, satte
sig med korslagte Been nærmest os, den Yngre,
en halvvoxen Knøs, lidt længere tilbage. De smøgede
Dragten af deres Overkrop og toge deres Apparater
frem af Sækkene. Disse Apparater vare meget
simple; de bestode af nogle Messingkopper, et Par
Sværd, nogle Stumper Træ, en kunstig Slan~e og
en heel Dee! Smaakugler. Alle disse Gjenstande
anbragte de rundt om sig, under en taktmæssig
Vriden med Kroppen, idet de med en forbausende
Hurtighed slog Hvirvler med Tungen. Dette var
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Forspillet. Derefter samledes alle Kuglerne, der
strax efter begyndte een for een at springe i Veiret;
flere og flere kom til, høiere og høiere bleve de
kastede, og tilsidst dannede de ligesom et Springvand, hvori Kuglerne i tæt Masse fløi i Veiret og
spredende sig faldt ned igjen, for atter at samles,
inden de naaede Jorden.
Munden paa Taskenspilleren var halvt aaben, Øinene spillede, saa man
næppe kunde følge dem, og den hvirvlende Lyd
gav med forskjellige Intonationer Tacten til Kugledandsen.
Pludselig spillede han et nyt Stykke
med sin Tunge, og Kugle Springvandet tog Retning
bag over hans Hoved og fr~m igjen under hans
Arme - og saaledes i det Uendelige, snart vandret,
snart lodret, snart paa skjøns om hans nøgne
Legeme. Hvad der gav denne saavelsom de senere
Kunster med Dukken, der kom og forsvandt, og
Kopperne, der snart stode fulde, snart tomme, noget
næsten Irriterende, var, at Alt foregik ved høilys
Dag og lige for Næsen af os. Han endte Forestillingen med at stikke et Sværd paa næsten en
Alens Længde ned i sin Hals. - Ogsaa dette har
været seet hos os; men Et er at have Tingen lige
for sig, et Andet at see den paa Scenen i tilbørlig
Frastand og ved kunstig Belysning.
Byen Singapore spreder sig over flere smaa
Høie; de chinesiske og malayiske Boliger i den
lavere Deel af den trænge sig sammen nede ved
Vandet; de europæiske Bygninger ligge mere
spredte paa den høiere Grund.
Dens Udseende
frembyder intet Slaaende, ingen bratte Overgange;
men der er en blød Harmoni udbredt over den,

der er tusinde Enkeltheder, ved hvilke Øiet finder
Skjønhed og Hvile, og om det Hele slynger den
yppige Vegetation sin farverige, friske Krands, som
man aldrig bliver træt af at beskue.
Efter at vi havde gjort os fortrolige med selve
Byen, skaffede en Indbydelse fra Chineseren Vampoa
os en kjærkommen Leilighed til at komme lidt ud
i det Grønne. Denne Vampoa· er en af Matadorerne
i Singapores Handelsverden. Han kom som Barn
dertil fra Omegnen af Canton, lærte snart det
engelske Sprog, blev Comprador, kom som ganske
ungt Menneske i Spidsen for en SkibsprovianteringsForretning og er nu Hovedet for et af de største
Huse paa Stedet. Han eier en stor Bolig og flere
Pakhuse i Byen, har ikke langt derfra et europæisk
Landsted, et Lyststed i chinesisk Smag og udstraihe
Muskat-Plantager.
Tidlig paa Formiddagen toge vi Plads i en af
de omtalte lette Vogne, og med vor Sai:s i strakt
Trav ved Siden af Hesten gik det ud af Byen,
langs Esplanaden, forbi de europæiske Landsteder,
omgivne af Haver, og ud i det bølgende Land,
hvor tætte Hegn næsten overalt begrændsede Veien.
Nu og da kom vi forbi en saftig, grøn Eng, hist
og her stade endnu Smaastykker af Urskoven tilbage, og inde imellem dens gamle Træer gjemte
sig en Sivhytte med høit Tag, foran hvilken halvnøgne Figurer gik og syslede. Nogle Steder stode
unge Palmer i tætte Klynger, og over dem kneisede
stolt Skovens Dronning Areka-Palmen. Hyppige
Sukkermarker giede os forbi med deres sivagtige,
rnandshøie Rør, afvexlende med Peber- og Muskat-

168

plantninger. Muskattræerne have i nogen Afstand
en vis Lighed med Citrontræer, kun at Løvet har
en mørkere Glands og Kroner. en smuk, regelmæssig
Runding. Det gule Muskatæble vilde enhver Uindviet have taget for en Citron; men, saae man nærmere
til, opdagede man i det modne gule Æble en
Revne, og frem igjennem denne skinnede den høirøde friske Muskatblomme, der i kunstigt Væv omsluttede Muskatnødden. Der er intet af de Træer,
som her dyrkes, der i sin Ungdom kræver saa stor
en Omhu som Muskattræet. I Begyndelsen af sin
Væxt maa det med Stager og Maatter beskyttes
mod Sol og· Blæst.
Overalt, hvor Jorden blev
ryddet og dyrket, var det Chinesere, som udførte
Arbeidet. Det er disse gule Myrer, man kan takke
for~ at Urskoven med samt sine Vildsviin, Tigere
og andre ubehagelige Naboer hver Dag rykker
længere tilbage og giver Plads for frodige, indbringende Plantninger af de forskjelligste Arter.
Efter en næsten altfor kort Kjøretour naaede
vi en Port i chinesisk Stiil, der førte ind til Vampoas
Eiendomme, hvis vidtstrakte Grændseskjel var betegnet ved de her saa at sige vildtvoxende Ananasplanter. En Kjørevei, hvis blomstrende Rabatter
vilde have været en Pryd for et af Europas største
Drivhuse, slyngede sig rundt om en Høi op til
Vaaningshuset, der i en Blanding· af chinesisk og
europæisk Stiil hævede sig paa Toppen af Høien,
omringet af en stor Have, hvor alle Chinas og
Indiens skjønneste Blomster prangede med deres
Farver og vinkede med deres Duft. Under Opkjørselen afrev vor mørkhudede Sai:s nogle af de

mest vellugtende af disse Blomster og kastede dem·
ind i Vognen til os, men nogle af dem gjemte han
paa sit Bryst.
Hinduen elsker Blomster, han
troer, at de i mange Tilfælde have en overnaturlig
Virkning, og, naar han trykker en Lotus til sine
Øine siger han, at den klarer hans Blik og bringer
Lys i hans Tanke.
Vi standsede ved et Udhuus, ikke langt fra
Hovedbygningen, og vare næppe sprungne ud af
Vognen, før en lille, rund, middelaldrende Chineser
Det var Stedets Eier I vor Vert,
kom os imøde
den rige Vampoa. Han var ifø.rt en almindelig
mørk chinesisk Blouse med tilsvarende korte BeenHan
klæder og spidsnæsede tyksaalede Skoe.
havde et rundt, guulbn.iunt Ansigt med smaa, kloge,
rolige Øine og et venligt, næsten indtagende Smiil.
Hans Stemme \lar blød og indsmigrende, og hans
Tale langsom, dcPmpet og tydelig. Havde vi ikke
kjendt ham fra Byen, vilde vi næppe have gjættet,
at han var Stedets Eier; saavel hans Dragt som
hele hans Optræden svarede saa aldeles til alle
chinesiske Smaakjøbmænds. Med rolig Tilfredshed
og gjæstemild Venlighed viste han os rundt paa sin
Eiendom, der frembød en forunderlig Blanding af
europæisk og chinesisk Liebhaveri. Midt iblandt
Anlæg, der i enhver Retning kunde maale sig med
de smukkeste Partier i en af vore botaniske Haver,
traf man saaledes en ægte chinesisk Pavillon, omgiven af Grave og Smaadamme med kunstige
Broer, beskyggede af klokkeformige Tage og
1-ignende cbinesiske Herligheder. Ikke langt fra
Hovedbygningen var der et indhegnet Sted, hvorom

han smilende sagde: ,Her ere vi i China,. Denne
Plet var med lave Hegn inddeelt i en Mangfoldighed
af smaa Bede, som man næppe kunde finde ud af
igjen, naar man først var kommen ind imellem dem.
V ed Indgangen til denne Labyrinth stod der nogle
Porcellainsfigurer i Legemsstørrelse, der forestillede
Chinesere og Chineserindcr, som med Parasol over
Hovedet frydede sig ved Omgivelserne . Forskjellige
Buske og Slyngplanter vare her ved Hjælp af Staaltraads Skeletter omdannede til de forskjelligste
Gjenstande; man saae Smaatræer, der havde Form
af Templer og Taarne, og Planter, der figurerede
som Paafugle, Hunde og andre Dyr. Rundt om
Hovedbygningen slyngede sig et bredt Galleri, der
indeholdt en rig Samlig af Chinesernes kunstig
fremdrevne Dværgplanter. Enkelte af disse havde
saa aldeles bevaret Moderplantens Form og Charakteer
og dertil faaet en saadan Ziirlighed ved at optræde
i formindsket Maalestok, at man næsten følte sig
forsonet med denne besynderlige, kunstige Smag.
Et Appelsintræ, rigt paa modne Frugter af Størrelse
som Kirsebær, forekom os saaledes et nydeligt
Legetøi, der flyttede Phantasien hen i Lilliputternes
Land .
Vaaningshuset var et fuldstændigt Museum,
skjondt Intet lod til at være opstillet i den Hensigt at
fremvises, men langt mere tog sig ud som Naget,
der fandtes der til Behagelighed for Verten og
hans Venner. Chinesiske udskaarne Meubler stade
Side om Side med magelige europæiske Stole og
Sophaer; paa Bordet laae engelske Kobberstik
under en Mappe med de bekjendte chinesiske Teg-
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ninger paa Riispapir, og paa Væggt>n hang smukke
Oliemalerier ligeoverfor chinesiske Haandtegninger.
Blandt disse sidste var der et Par, der baade i
Anlæg og Udførelse vare saa fortræffelige, at vi
fristedes til at troe, at man gjør Chineserne Uret,
naar man slutter sig til deres Sands for Tegning
af de Godtkjøbs -Billeder, der falbydes af Kjøbmændene i Havnestæderne.
Det var interessant at iagttage vor Vert, medens
han viste os alle sine Herligheder. Man mærkede
tydelig paa ham, at han havde et aabent Øie for
det Stive, det Maniererede, det ofte Upraktiske i
den chinesiske Industries Frembringelser; men paa
samme Tid var der et Udtryk i ,hans Ansigt og
Stemme, naar han udtalte sig derom, der ligesom
sagde: ,Saalcdes taler jeg, naar jeg dadler mit
Eget; men I skulde blot høre, hvor jeg kunde
dadle Eders Sager, naar jeg havde Lyst dertil! ~ I
Hjer~et var han vistnok Fuldblods-Chineser; men
som praktisk Mand slog han i mange Retninger
over i det Europæiske, og for at spare sin Søn
denne Dobbelthed lod han ham opdrage i Europa.
Paa Hjemveien fra Landstedet standsede vi for
nærmere at betragte en af Skjønhederne i Indiens
Planteverden 1 det hellige indiske Figentræ, hvis
Grene skulle have beskyttet Buddha, naar han
• svandt ·hen i sine Tankere. Træets føre Stamme
tog sig ud som en Sammenslyngning af tusinde
Snore; fra de utallige vidtstrakte Grene mylrede
en Uendelighed af rodagtige Skud frem, slyngede
sig ·sammen og dannede nedhængende Kvaster og
Festons. Fra de yderste Grene strakte disse fine

Skud sig ned til Jorden, voxede sig fast i den og
sendte nye Træer iveiret, der atter udbredte sig
paa lignende Maade.
Under Modertræets tætte
Skygge havde en Bissekræmmer opslaaet sin Bod,
og under dets Nabotræer søgte nogle Indfødte Ly
mod Middagsheden.
Og nu et Par Ord om de meget uskjønne
Malayer. Af alle de Folkefærd, man træffer i
Singapore og dens Omegn, er Malayerne de Eneste,
som man kan kalde Landets egne Børn. Andre
Steder kan man træffe Folk af denne Race, hvis
guulbrune Ansigter med de smukke Øine, den
kløftede Hage og de deilige Tænder give dem
noget Tiltalende, næsten Smukt; men her ere de
et forkrøblet, uskjønt Folkefærd, hvis Ansigt faaer
noget Dyrisk af de sorte Tænder og den fremstaaende, savlende Mund, der hvert 0ieblik udsender
Straaler af den blodrøde Betelsaft. - I Betelbladet,
der har en stor Lighed med Pebertræets Bia4i og
dertil en stærkt krydret Smag, svøbes en Stump
meget fiin Kalk, et Stykke Arekanød, lidt Tobak
og Ingefær, og denne Skraa holder for i flere
Timer. Malayen, der tygger den, spytter Rødt,
faaer sorte Tænder og ikke sjelden, efter længere
fids overdreven Nydelse deraf, Kræft i Kinden. Saagodtsom alle Malayerne her ere Fiskere, og de
leire sig derfor paa Byens Udkanter tæt ved
Stranden. Deres smaa Træhuse staae paa Pæle et
Stykke ude i Vandet, stundom forer en let Bro fra
Huus til Huus, og altid have de deres smaa Fartøier paa rede Haand. Alskens Snavs og Skarn
skylles op paa Stranden ved disse Fiskerleier, som
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derved udbrede den ulideligste Stank, og dog spores
ikke en større Dødelighed iblandt Maiayeme end
iblandt Stedets øvrige Beboere.
For den, der er vant til den civiliserede Verdens
næsten mathematiske Orden, i Medfør af hvilken
enhver Forbryder forsigtig lukkes inde, er der
noget Eiendommeligt ved at befinde sig i en By,
hvor Størstedelen af Befolkningen har større eller
mindre Synder paa sin Samvittighed; thi den overveiende Deel af Hinduerne i Singapore ere enten
landsforviste eller tidligere straffede Personer; mange
iblandt dem bære paa deres brændemærkede Pande
Angivelsen af deres Forbrydelse og dens Straf; og
med mangfoldige Chinesere er det, hva1 deres Fortid angaaer, ikke Qedre bevendt. Men Sligt lægges
der ikke Vægt paa iblandt en Befolkning, der
sjelden bliver gammel paa Stedet. Alle stræbe de
efter at vende tilbage til deres Hjem, naar Lykken
har været dem gunstig, og Nye strømme til i deres
Sted - det er en uophørlig Ebbe og Flod. Folk
fra alle Verdensdele søge hertil, gjøre nogle Forretninger og reise derpaa videre; man møder
Genuesere fra Middelhavet, Armeniere og Jøder fra
Constantinopel.
,Men vi have Intet hørt om Damerne!, vil
man maaskee indvende. Grunden hertil er, at i
dette velsignede Land, hvor Naturen har ødslet
med sin uudtømmelige Rigdom, og hvor Vegeta tionen udfolder en uforlignelig Ynde og Yppighed,
der straaaler ikke »Skabelsens Perle i al sin
Skjønhed. De Færreste af den lykkesøgende Be
folkning have Familie; de enkelte Kvinder, man
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møder, ere udslidte Stakler, og de Skjønheder, der
muligen findes hos en eller anden indisk Radja,
indeslutter denne med osterlandsk Skinsyge i sit
Harem.
Idet vi nu tage Afsked med Singapore, skylder
jeg at fremhæve, at Meget af Skildringerne i de to
sidste og det nærmest paafølgende Afsnit skyldes
min Landgangskammerat, den tidligere omtalte
russiske Læge, der var i Følge med os paa Skonnerten
Plastun.

XVI.

I

det første Par Dage efter Afreisen fra Singa
pore faer Byge paa Byge hen over os, Regnen holdt
sin pidskende Concert paa Dækket, og Tordenen
slog den store Tromme, saa Ørene bleve ganske
ømme derved. Alt dette var Archipelets Afskeds
hilsen; thi, da Siam-Strædet vat passeret, mødte
Sydvest-Monsunen med smukt Veir og en kun nu
og da svagt tilsløret Himmel.
En Dag under Overfarten gav Solen en Festforestilling af dem, man af og til baade glædes og
ængstes ved i de tropiske Farvande. Det var, som
om hele Himlen henimod Aften blev overgydt med
et Væld af Farver, hver en Sky, den mindste
med den største, indsugede den blændende Farverigdom og iklædte den tusinde Afskygninger. Høit
over Hovedet hang rosenrøde Skyblomster paa en
blaanende Baggrund, den vestre Horizont udsendte
et straalende Flammehav af bløde, hendøend·e,
regnbuefarvede Lyssøiler.
Der er en saa høitidelig Storhed i disse Sydens Lysvirkninger, at
selv den, der er mindst modtagelig for slige Indtryk, bliver taus, han rives med af den Stemning,
der uimodstaaelig paatvinger sig Alle - kun den

praktfske Sømand tænker: i Mon dette er et af df
mange Forvarsler paa en nær forestaaende Orkan?« .
idet han gaaer hen og seer paa sit Barometer. Men.
er Barometerstanden uforandret og Luften ikke kvalrr.
og trykkende, vender han beroliget tilbage og hen·
giver sig til sin Beundring af Himmel og Hav.
Den friske Medbør fulgte os ikke blot til China~
Kyst, der i smaa Høider ligesom fritliggende Øe1
hævede sig over Horizonten, men endog lige indtil
vi kom tæt ind under Land, hvor den chinesisk<:
Lods gav Møde for langsomt at føre os ind igjennem
det snevre Løb, der begrændses af nøgne klippe·
fulde Øer, hvis steile Skrænter kun oplives af dybe
Furer med smaa brusende Vandløb. Ved Foden
af Høiderne saaes mørke, hemmelighedsfulde Hulet
og Grotte.r, hvorfra Vandets sydende Brydning lød
ud til Skibet.
Solen skinnede frem mellem Skyerne, kastede
sit Lys over Klippemasserne, og end skarpere blev
Modsætningen imellem disse raat tildannede Former
og al den bløde, fuldendte Yppighed, Øiet havde
vænnet sig til i Sundaarchipelet. Her rage de
nøgne Klippevægge enten solbrændte frem, eller de
hylle sig i et uafbrudt, sortladent Mørke. Hist
i Archipelet er hver en Plet som en fiint udført
Tegning, hver en Busk, hvert Træ, træder frem med
sine klart belyste Omrids, hvorfra alle Afskygninger
blødt smelte over i hverandre, thi hver Steen
og hver fremspringende Klippeblok er klædt i det
friskeste Grønt, overskygget af mægtige Træers
]øvrige Grene.
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Vi stode ind igjennem et snevert Løb, der adskiller Øen Hong-Kong fra nogle Smaaøer. Overalt
havde Bredderne det samme nøgne Udseende; nu
og da saaes en lys Indskæring i Klippen - den
betegnede et af de talrige Steenbrud, hvorfra den
nye Stad hentede sit Byggemateriale. Snart udvidede
Løbet sig, vi skød forbi en Pynt, og Hong-Kongs
rummelige Rhed laa for os.
Byen, hvis officielle Navn er , Victoria , strækker
sig op ad Bjergets Skraaning med Klipper i Baggrunden, golde Høider brede sig tilhøire og. tilvenstre,
men denne matte Ramme gjør selve Staden end
mere fremtrædende. Med Søiler og Buegange kneise
paladsagtige Bygninger heelt oppe paa Højderne,
paa de fremspringende Terrasser hævede prægtige,
grundmurede Vaaningshuse sig, og fra Kaieme see
Forretningslocaler, overdaadige som Slotte, ud over
den lukkede Bugt, der tager sig ud som en rolig
Indsø, trods de Tusinder af Skibe og Fartøier i alle
Former og Størrelser, som bedække den .
Paa den Plet, hvor denne prangende Stad nu
hæver sig, satte Europæerne for kun et halvhundrede
Aar siden for første Gang Foden i Land paa en
øde Klippeø, og alt en Snes Aar efter var der fremtryllet en prægtig By, om hvis Bygn inger der
slyngede sig herlige Haver med skyggende Træer
og spraglede Blomster. Klippens ru Overflade veg
Pladsen for ypperlige V eie, der førte til Høiderne
imellem frodige Anlæg. Nede ved Vandet fremstod
bekvemme Anlægssteder, hvorfra Varerne bragtes til
rummelige, grundmurede Pakhuse; steensatte Vandrender ledede det kølende Vand igjennem Byen og
12
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medførte Reenlighed og Sundhed; paa Husenes
høie Master tonedes Flag for Skibe fra alle Verdenshjørner, og et Par gamle engelske Fregatter lagde
sig som Blokskibe til Hvile i den store Bugt, som
derved indviedes til Marine-Station, og som nu er et
næsten uundværligt Anløbssted for alle Nationers
dampende Orlogsmænd.
I Almindelighed er det Tilstrømningen, der
skaber Byerne; her, ligesom i Singapore, har,
mærkeligt nok, Tilstrømningen saa at sige ventet paa
Byen og først indfundet sig samtidig med den. De
vimse engelske Kanonbaade komme ind hvert Øieblik,
for efter et kort Ophold atter at forsvinde; Floddampere i amerikansk Stiil med toetages Træhuse
paa Dækket komme og gaae under den bekjendte
Susen, Pjasken og Stønnen; chinesiske •Junker« trælle
frem og tilbage med Varer til og fra Skibene, og
mellem dem alle mylre de lette europæiske Rofartøier
og Chinesernes eiendommelige Færgebaade.
Blandt disse Chinesernes Fartøier maae vi særlig
dvæle ved saakaldte Sampang'er, der spille en vigtig
Rolle i Kystbefolkningens Sæder og Skikke. Enhver
saadan Baad er tillige Eierens eller rettere Eierindens
Huus og Hjem. Hun er født i Baaden, har tilbragt
sit første Barneaar hængende i et Klæde paa Ryggen
af Moderen, der haandterer den ;:tgterste Aare; efterhaanden som hun voxer til, maa hun gjøre Nytte,
istedenfor at seigpine Folk med sin evige Graad,
og, ikke ret længe efter at hun har lært at staae og
gaae, øves hun i at tumle Baadens korte, bredbladede Aarer. Sampangen er smukt og omhyggelig
bygget; Dækket er blankt poleret, som var det et
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Spisebord; det er overalt tildækket med smukke
Maatter og beskjermes tilligemed sin Fragt af tre
Smaahytter - en større midtskibs og en mindre
for og agter - hvis aabne Tremmer lade Luften
frit Spillerum, hvorimod det tætte Straatag holder den
brændende Sol ude. I den agterste Hytte findes
Familiens Bohave og Huusgeraad. Det lille Skab
i Hjørnet gjemmer altid Huusalteret, foran hvilket
der jævnlig brænder Røgelse. Rundt om tre, fire
Porcellainsskaale seer man Familien samle sig til
sit tarvelige Maaltid bestaaende af den uundværlige
Riis, der krydres med lidt Fisk og nogle store
Reier, hvilket Alt nydes ved Hjælp af et Par Smaapinde, som maae agere Skee, Kniv og Gaffel.
Det er fornemmelig Fruentimmerne, som føre
Regimentet i disse Fartøier. Naar Manden er
kommen til Skjelsaar og Alder, søger hq.n at gjøre
sin Tid mere indbringende ved Arbeide paa Landjorden Den flydende Boligs kvindelige Medlemmer
maae derfor passe Aarer og Ror og drive Forretningen. Undertiden indeholde Sampangerne et
fuldstændigt Udsalg af Industriens snurrige Frembringelser, hyppig en Frugtboutik eller Lignende,
og det er altid dem, som føre de vistnok lidet
moralske og i deres Optræden meget fordomsfrie
Vaskerkoner og Piger ud til Skibene.
De første Exemplarer af det chinesiske Kvindekjøn, man gjør Bekjendtskab med, er som en Følge
heraf Færge-Fruentimmer og Vaskerpiger. Chineserinderne ere i Almindelighed smaa og kortlemmede;
de ere iførte en Art Bluse med korte, meget vide
Ærmer, folderige korte Beenklæder og buede høj12"'
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saa lede Skoe. Haaret er strøget tilbage og samlet
over en mægtig Valk til en stor Kugle høit oppe
i Nakken, ikke ulig den i sin Tid i Europa ligesaa
udbredte som latterlige Chignon, til hvilken Ideen
altsaa er udgaaet fra en chinesisk Friseurhjerne.
Der er Noget, som stærkt grændser til det Latterlige,
ved disse afstumpede Figurer med den udstaaende
Nakkehaarsbygning og den rokkende, vraltende Gang,
med de sammenknebne, skjeve Øine, de fremstaaende
Kindbeen og den citrongule Ansigtsfarve; men et
kjælent, indsmigrende Smiil og et varmt Blik
udsletter ofte det første ugunstige Indtryk hos den
følsomme Fremmede. I de sydlige Provindser og
overalt blandt Arbeidsclassen bruges kun meget lidet
den barbariske Indknibning af Fødderne, hvorved
disse forvandles til vanskabte Bukkebeen ; men
smaa Fødder betragtes dog som en saa vigtig
Betingelse for Skjønheden, at de chinesiske ,Skjønne «
i en priisværdig Stræben efter at tilfredsstiJle Smagen
vistnok gjennemgaaende bære for smaat Fodtøi,
hvilket i Forbindelse med de tommehøie buede
Saaler paa de stive Skoe give dem den lidet klædelige
usikkre Gang.
Saasnart vi havde kastet Anker og saluteret
det engelske Flag, kom den vanlige Sværm af
Fartøier tilborde. Vaskerpigerne søgte strax ned i
Officeersmessen, og en af dem, en lille buttet Person
med smalle, spillende Øine, der udsendte de mest
forførende Straaler, tog os ganske ugeneert i Haanden,
satte sig ned i Sofaen og vidste saaledes at indsmigre sig ved Snak, Smiil og Lader, at hun eenstemmig udkaaredes t\l Messens Vaskerpige. Dette
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gav Anledning til en meget udpræget Skinsyge
hos de andre tvættende Møer, hvoriblandt endog en
kraftig Jomfru i blaa Bluse faer ind paa den Udvalgte med saadanne Gebærder, at der vistnok var
opstaaet en Tv~kamp, naar vi ikke mæglende havde
lagt os imellem.
Det led mod Aften, inden vi vare , komne
tilslags•, som Sømanden siger; Luften i den af
Bjerge og Høider otnsluttede Flodmunding var
lummer og tordensvanger; inde under Land paa
Byens Side laae de chinesiske Junker i tætte Rader,
og Gongonens gjaldende Klang l«?d ud til os fra
denne svømmende Stad, der stadig forøgedes af de
indkommende Junker, som med deres kronragede,
halvnøgne Besætninger løb tæt forbi os paa Veien til
deres Ankerplads. Deres forskjellig farvede Seil,
snart af hvidt eller brunrødt Bomuldstøi, snart af
tunge, mørke Straamaatter, udspiledes ved Tvær•
pinde, hvis Styrliner eller Braser gav dem Udseende af
langbenede Edderkoppe. Paa Baadenes Dæk var der
Straatag ved Straatag, l\faatte ved Maatte og en
Mangfoldighed af Smaahytter til at krybe i Læ i. Man havde ondt ved at fatte, hvorledes disse tunge,
klodsede Maskiner kunde tilfredsstille de beskedneste
Fordringer til Seilads, og dog saae vi til vor store
Forundring den ene efter den anden vende og
krydse op med den største Lethed. Seilene dreiede
sig lydløst og hurtig om de glatte Master, og Fartøiet lystrede som en villig Hest den store Aare,
der som oftest traadte istedenfor Ror, og det
uagtet der iblandt de Fartøier, der krydsede sig
op, fandtes adskillige, hvis Seil vare saa lasede, at

man skulde troe, Vinden uforstyrret kunde blæse
igjennem dem.
Morket faldt paa, ud fra Byen skinnede
tusinde Lys, men selve dens Bygninger smeltede
sammen med Klippernes mørke Ba~rund. Fra de
Indfødtes Baade hørtes hvirvlende Knald og saaes
Glimt paa Glimt: Chineserne morede sig som altid
ved at afbrænde Fyrværkeri.
Den kvælende Luft havde ikke spaaet falsk;
thi med Natten gav Uveiret Møde. Tunge, kulsorte
Skyer hævede sig fra Horizonten, Tordenen kom
nærmere og nærmere, Lynene sendte deres brudte
Straaler susende ned i Vandet, og, da Bygen stod
over Hovedet paa os, vare Skraldene saa stærke og
de pludselige Lynglimt saa lysende skarpe, at selv
vi, der efterhaanden vare blevne fortrolige med
Tropernes Tordenveir, tause og blændede, med en
piinlig Uro ventede paa, hvor det næste Lyn vilde
slaae ned. Saaledes var den Velkomsthilsen, vi fik
af Hong-Kong.
Intet har forvoldt Englænderne saa meget
Besvær ved Besættelsen af dette Punct som de
ugunstige sanitaire Forhold. I Aaret 1843 blev
Garnisonen flyttet til den vestlige Deel af Øen, hvor
man haabede at finde en sundere Luft; men ogsaa
h'er bortreves et uforholdsmæssig stort Antal af
de Nyankomne. Man flyttede uden større Held
Tropperne til et tredie Punct, og med knækket
Mod raadede Lægerne til at opgive Øen. De
store Udgravnings-, Sprængnings- og SteenbrydningsArbeider, der maatte foretages for at skabe den nye
Stad, virkede tillige, saa længe de dreves i det

Store, meget ødelæggende ind paa Sundhedsforholdene, idet de medførte Sygdomme af en skorbutisk Charakteer, og endelig forsøgte man atter en
Flytning ved at give Militairet Station paa den mere
fritliggende S)ilside af Øen; men Alt med det
samme sørgelige Resultat.
Disse ugunstige hygieiniske Forhold er det
imidlertid efterhaanden lykkedes tildeels at bekæmpe.
Man har, ved at hidføre Jord, beplantet Pladserne i
Byen og derved skabt de talrige Haver, der daglig
udvikle sig om de fritliggende Steder og langs
Veiene til Højderne. Vandet, der nedstrømmede
fra Høiderne og ofte paa sin Vei efterlod stinkende
Pøle, ledes nu igjennem murede Render ned til
Bugten. - Her som andensteds i Troperne fremtraadte Sygeligheden stærkest blandt Soldaterne,
men istedenfor som sine Forgængere bestandig at
lade disse flytte fra det ene Hjørne af Øen til det
andet, forsøgte General Jervois ved indgribende
Forandringer i Soldaternes Levemaade og Behandling
at naae det hidtil forgjæves efterstræbte Maal. Ikke
blot ved en til Klimaet passende mildere Tjeneste og
Dragt, men ogsaa v.ed paa alle Maader at søge at
frembringe en sorgfri Stemning blandt ~ine Undergivne lykkedes det ham at bringe Sygeligheden og
Dødeligheden næsten ned til det i varme Lande
almindelige Middeltal. .
Den tilsyneladende saa nøgne Klippe har
forresten, naar man seer nøiere til, en for sin ringe
Udstrækning usædvanlig Blomsterrigdom. I Klipperevnerne findes mange Varieteter af de Pragtblomster,
som sælges i dyre Domme af Europas Kunstgartnere,

og de skjønneste blandt disse Blomster træffer man
heelt oppe paa Toppen af Øen, et Par tusind Fod
over Havets Overflade. Den hos os nu saa bekjendte
Azalea pranger i mange Varieteter omtrent 1500
Fod over Vandfladen; men i SkjfJnhed kan den
ikke maale sig med Chinesemes Y ndlingsblomst Euryantus reticulatus der blomstrer omtrent
ved Landets Nytaarstid, i Februar og Marts. Chineserne pynte til Høitiden deres Huse med dens
Grene, og de afplukkede Knopper sætte de i Vand,
hvor de i et Par Uger kunne bevare deres Farve og
Friskhed. De Bouquetter af disse ,vilde Blomster«,
som man af Sm~adrenge kan kjøbe for et Par Skilling,
vilde i Europa vække Opsigt i Haanden paa en Balskjønhed og vilde næppe kunne skaffes tilveie for
ringere end en Snees Kroner.
Det almindelige Landgangssted i Hong-Kong
støder op til en stor Plads, hvorfra brede Gader
sprede sig til Siderne; fra disse føre snoede Veie,
steile Gader og ofte uendelige Trapper op til den
øvre Dee! af Byen. Det samme Indtryk, som vi
havde modtaget ved Indseilingen, gjentog sig ved
nærmere Bekjendtskab.
De større Handelshuses
Forretningslocaler, de offentlige Bygninger, Casernerne og velhavende Folks private Boliger havde
alle tilhobe et storslaaet Præg, som faldt end mere
i Øinene paa dem, der havde vænnet sig til Singapores grøntomhegnede Smaahuse. Husenes Beliggenhed op ad Skraaningen, hvorved hvert enkelt af de
slotagtige Bygninger viste sig i næsten hele sin
Høide, kneisende over lavere liggende Naboer, bidrog
vel og endeel til at frembringe dette Indtryk.

,.
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Mange Steder vare nye Slotte under Opførelse, og
rundt om paa Byggepladsen fandtes rummelige Bambusbure eller Skuur med Straatag, hvorunder alle
forberedende Arbeider bleve udførte.
Hiinsides
Europæernes grundmurede Bygninger traf vi de,
os alt fra Singapore bekjendte, sammenklistrede
chinesiske Huse med deres ildelugtende, travle
Befolkning, i hvilken Kvindekjønnet til Forskjel
fra Singapores var meget stærkt repræsenteret.
Engelske »policemene holdt Øie med den upaalidelige Rede, og jævnlig kom en af Lovens
Haandhævere trækkende med en fem, sex Stykker
Chinesere, hvis lange Nakkepidske vare blevne
sammenknyttede og nu benyttedes som Tøir. Synderne havde rimeligviis været langfingrede og skulde
nu afsone denne Nationalsvaghed ved i kortere
eller længere Tid at bryde Steen i den brændende
Solhede.
I Hong-Kong drages Chineserne til Ansvar for
enhver Uorden, enhver Gavtyvestreg og enhver
Forbrydelse, der bliver begaaet, og det var vistnok
ikke muligt for Europæere at holde det ud der i
Længden, naar ikke de Indfødte bestandig holdtes
i en velgjørende Skræk; thi en meget stor Dee! af
Stedets chinesiske Befolkning bestaaer af Tiggere,
Drivere og lykkesøgende Smaaspeculanter. For
omtrent en Menneskealder siden - under den franskengelske Krig mod China - var det endog farligt
at vove sig ubevæbnet ud om Aftenen, og selv
Vaabnene vare jo dengang magtesløse imod de
nedrige Forgiftningsforsøg, hvorved mangen Europæer blev berøvet, om ikke just altid Livet, saa
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dog for en længere Tid sin Helbred. Ved deres
snigmorderiske Adfærd tvang dengang Chineserne
deres Modstandere til Repressalier, der stade i en
skrigende Modsætning til det Humanitetsprincip,
som Franskmændene i Almindelighed soge at gjøre
gjældende i deres Krigsførelse. Vi skulle herpaa
kun nævne et Exempel. Kort efter Kantons Erobring
blev paa en tidlig Morgen Fartøisbesætningen i en
lille Jolle fra en Orlogsmand, der var inde at hente
~orfriskninger, pludselig overfaldet og myrdet af en
Flok Chinesere. Man gav Qvarterets Beboere en
bestemt Frist til at udlevere eller udpege de Skyldige,
-0g, da dette ikke førte til Noget - blev der trukket
en Cordon i hundrede Fods Omkreds af Drabsstedet,
og Alt, hvad denne Dee! af Qvarteret indeholdt
af Mænd, Kvinder og Børn, blev nedsablet.
Østen for den europæiske By møder man atter
et chinesisk Qvarteer. Gaderne imellem de forkrøblede Huse ere her saa snevre, at man med udstrakte Arme kan spænde fra Dør til Dør. Fra
Huus til Huus er der tværs over Gaden anbragt
Bambusrør, fra hvilke al Slags Tøi hænger ned,
stundom er det Linned, der er ophængt til Tørring,
oftest dog hvide Bomuldsfaner med kabalistisk
Skrift, der agere Skilt for de nedenunder boende
Handlende. Mørke, snavsede Gyder eller Gange
fore ned til Vandet. Hyppig møder man her en
chinesisk Figaro, som bærer en heel lille Barbeerstue paa sin Ryg. En Forbigaande, · der trænger
til hans Hjælp, stopper ham, Km1stneren lader ham
tage Plads paa sin lille Feltstol, rager Stubbene af
hans kantede Hoved, pudser hans Øren og dunker
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ham derefter en halv Timestid i Ryggen, hvis han
trænger til denne af de Indfødte meget yndede Opfriskning. Patientens sammenknebne Øine og det
Udtryk af Velvære, der breder sig over hans slappe,
søvnige Ansigt, overbeviser Tilskueren om, at Dunketouren indvirker høist velgjørende paa ham. De
høie, stive Skikkelser i lange Talarer og med en
lang, kegleformet Hovedbedækning, vi saa jævnlig
møde, ere de driftige >Parserc - persiske Kjøbrnænd - som fornemmelig beskjæftige sig med
Opiumshandelen. Deres fremstaaende Mundskjæg,
der ved en smal, sort Bakkenbart forlænger sig hen
•til Ørene, drager en mørk afstikkende Linie over
deres blege, pergarnentagtige Ansigt.
Vogne møder man næsten ingen af paa HongKongs ofte steile Gader. Palankinen træder istedenfor
Droschken. En langstrakt Stol hviler paa to Bambusstænger, der bæres af et Par halvnøgne Dragere,
som med deres tactfaste, hurtige Gang kunne tilbagelægge lange Strækninger op ad de steile Bakker
udc:n at hvile. De smidige Bambusrør give Bærestolen, som snart er aaben, snart med Tag over og
beskygget af Forhæng eller Jalousier, en blød,
gyngende Bevægelse, som er meget behagelig, om
end ikke ganske fri for at være søvndyssende. Der
er ofte noget Lattervækkende i de forresten saa
velskabte Englænderes Holdning og Bevægelse, og
denne Egenhed hos Albions Sønner gjør sig især
gjældende, naar de, hvilende paa Ryggen, med
Knæene ragende høit over Hovedet, stive og alvorsfulde vugge afsted i en af de flade, aabne Palankiner.
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Den Fremmede finder i Begyndelsen sin bedste
Adspredelse i de chinesiske Boutikker med dere~
brogede Udvalg af alle Slags Nipssager, hvoral
mange have kostet en næsten utænkelig Kunstfærdighed og Taalmodighed.
Vil man studere
Dragterne, behøver man blot at aabne nogle af de
i Rødt indbundne Albumer, der paa Riispapir give
fiint, om ikke kunstnerisk udførte Tegninger af alle
mulige Personer i deres forskjellige Klædninger.
Hele Livsbegivenheder ere fremstillede paa samme
Maade og med alle de Processioner, som en chinesisk
Helt maa gjennemgaae, naar han er kommen til Ære
og Værdighed. Nogle af disse rode Hefter, der
særlig falde i de himmelske Sønners Smag, indeholde Billeder af en saa ublufærdig Beskaffenhed,
at de i Europa vilde blive confiskerede af Politiet.
Ogsaa af Plante- og Dyreriget kan man faae iøinefaldende og ziirlige Fremstillinger.
Skonnerten gik nu i Dok og fik derved Leilighed
til at stifte nøiere Bekjendtskab med Landet. Den
nævnte Læge dvæler omstændelig ved dette Ophold,
hvoraf jeg skal gjengive enkelte Afsnit. Plastun, sige1
han, skulde repareres paa det Skibsværft, der med sine
Dokker er anlagt ved Floden Tschu - Kiang, ikke
langt fra dens Udløb i Kanton-Bugten. Imellem de
talrige Øer, der et Sted spredte sig, et andet trængte
sig tæt ind paa hinanden, førte Lodsen os op imod
Maalet. Bredderne vare som oftest øde · og stenede;
men overalt, hvor Jordsmonnet egnede sig dertil, var
hver nok saa ringe Plet benyttet til Agerdyrkning
Landet forsvandt paa venstre Side, og vi saae ud
over den aabne Bugt; forude i det Fjerne hævede

sig mørke Bjerge. Atter indsnevrede Farvandet sig,
og vi stode ind i selve Sschu-Kiang-Floden. Her
hævede Bjergene sig tæt op til os paa begge Bredder;
paa det smalleste Sted snoede Befæstninger sig som
et hvidt Baand langs de ludende Skrænter: det
var midt inde i det berømte Tigergab, det
stærkt befæstede Flodpas, som Chineserne i den
sidste Kr.ig satte saa megen Lid til, og som dog
Englænderne med en forholdsviis ringe Styrke
vidste at betvinge. Havde en europæisk Styrke
forsvaret dette Indløb, vilde næppe nogen af Datidens
Flaader have været istand til at trænge igjennem.
Tæt indenfor Passet, i en Bugt paa den nordlige Bred,
laae tidligere Opiumshandelens Forraadsskibe. Lidt
efter Midnat ankrede vi op ved vort Bestemmelsessted.
Først næste Morgen stode Omgivelserne tydelig
for os. Vi laae opsvaiede for Strømmen i den gule,
muddrede Flod, af hvis Bredder den sydlige var
høi og lunefuld, den nordlige derimod lav og kun
svagt bølgende. Selve Floden havde alt her dannet
forskjellige Løb, iblandt hvilke det var vanskeligt
at skjelne dens Hovedleie. Den lav~ Bred paa
Nordsiden forsvandt under en Ra;kke tarvelige Smaahuse, byggede paa Pæle, der med Høivande om•
skylledes af Sschu-Kiang-Floden. Disse Hytter stode
saa tæt op til hinanden, at man ingensteds kunde
opdage nogen Gyde eller Gade, der førte ned til
Floden. Foran Husene var der igjen nedrammet
Pæle, og imellem disse laa d~r Fartøier i Hundredviis,
fortøiede til Tværstænger af Bambusrør og i Læ af
lette Straatage, som vare opførte imellem Pælene .
.Mindst Halvdelen af Stedets Befolkning boede vistnok

i denne flydende By, hvor hvert enkelt Fartøi udgjorde et Huus med alt sit Tilbehør -- Alteret med
den guddommelige Dukke ikke at forglemme hvor Familien syslede med sin daglige Gjerning, og
hvor de mindste Børn ligesom Abekatte vare bundne
med en Snor, for at de ikke skulde dratte i Vandet.
Naar det er Lavvande, staae Baadene tørre, og en
Mangfoldighed af magre, køteragtige Hunde søge
deres Næring blandt Aadsler og alskens Affald, som
Floden har opskyllet. Med Høivande seer man den
kvindelige Ungdom holde Renselsesfest udenfor
Baadene. Tæt udenfor Byen Iaae nogle spredte
Huse, der omringede af Træer saa stærkt mindede
om Udflyttergaardene i Norden, at de vilde have
kunnet drage Tanken hen mod Hjemmet, hvis ikke
de forunderlige Skrig, hvormed en Flok Chinesere
lossede et Skib, holdt Forestillingen fast ved det
Fremmede, og hvis ikke den harske Fiskeolie-Lugt,
som klæber ved hele det himmelske Land, ikke
stod i en saa skærende Modsætning til duftende
Høstakke og Rugmarker.
Den lille vadende og flydende By bærer det
reent engelske Navn Newtown; hiinsides Øen,
paa den nordlige Bred, ligger det egentlige Vampu,
hvis grønne Haver kunne sees fra Skibets Top.
Længere oppe ad Floden sees flere høie Øer, der
springe frem med skarpt tegnede Pynter, og paa
Flodens høire Bred strække sig grønne Riismarker,
som fængsle ved den !ikinnende grønne Farve, der
udmærker Riisplanten.
Naar man betragtede disse Strækninger nøiere,
kunde man ikke andet end beundre den Flid og.
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Tindskibelighed, som gjør sig gjældende i den
hinesiske Agerdyrkning. Det skraanende Terrain
·ar omdannet til halvrunde Terrasser, hvoraf de
,verste ved Hjælp af kunstig Vanding avlede Grøntager og forskjellige Kornarter, medens de underste,
om baade fik Vand ved Overrisling fra de høiere
iggende Anlæg og fra Floden ved Høivandetid, be1yttedes til Riisdyrkning, der udkræver megen V æde.
N-aar man fra dette saa rolige og landlige
3illede sendte Oiet hen mod den lavere Deel af
::)en, sloges man af Forundring over den store
vlodsætning. Fra Fordybningerne imellem nogle
3akker ragede de nøgne Master paa nogle store
;kibe i y eiret - selve Skibene laae aftaklede
wert i sin Dok og støiende Haandværkere
nylrede omkring dem. Et Sted afreves Kobberet,
~t andet Sted blev der kalfatret, og paa et
:redie Sted blev den nye ,Hud« spigret paa,
nedens Formanden, lig en anden Chirurg, gik rundt
ned et spidst Instrument og undersøgte, om det nu
)lottede Træ havde taget Skade. Rundt om ethvert
;aadant Skib 'havde der dannet sig en heel lille By,
lvor Eierens ordentlige Arbeidshuse stødte op til
faldefærdige Rørtag, dækkede med store Blade,
linder hvilke afmagrede Skikkelser slidende og
;læbende fristede Livet. Høit over alle Bygningerne
kneisede Skorstenene og Maskinhusene, hvis kraftige
Damppomper i faa Timer udtørrede Dokkerne. Udfor
:!isse laa fuldt op af Skibe, der vare tyede herhen
for at søge Lægedom efter Havets Storme, og Side
)m Side med dem flød nogle rummelige Blokskibe,
;om afgave en kølig og sikker Bopæl for Dokkernes
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Formænd og europæiske Arbeidere. Hver Dol
med sine tilstødende Bygninger havde en høi Indheg
ning af Bambusrør og bevogtedes af chinesiske Op
synsmænd, der vare bevæbnede med Spyd og Gevæ1
Da vort Skib ogsaa var kommet paa det Tørre
maatte vi tænke paa at opslaae vor Bopæl i Land
Vi havde stor Lyst til at reise vore Telte paa e1
Hoide udenfor Indhegningen ; me~ alle Stedets Be
boere, Chineserne ikke undtagne, raadede os derfra
da vi der vilde være udsatte for en skjøn Morge1
at vaagne uden at have saa meget som et Lommetør
klæde til at skjule vor Nøgenhed med. Vi maatte føi1
os i Omstændighederne og med en ilde skjult Mis
fornøielse opslaae vort Standqvarteer ind,enfor Heg
net tæt ved Dokken og ikke langt fra en Cana]
hvorfra Hundreder af Frøer hver Aften udsendtt
deres kvækkende Sang. Dokkens Leie begrændsedes af tre smaa Høie, der holdt hver kølendt
Luftning ude, og, naar dertil føies, at den steensattt
Udgravning glødede under Solstraalerne som er
Ovn, vil man indsee, at Varmen til sine Tider va1
ganske umenneskelig. Aldrig havde vi lidt af Heder
som her, det var kun muligt frit at trække V eire1
om Morgenen og om Aftenen efter Solnedgang,
men med Mørket afløste en ny Plage den svindende
\ arme, idet de blodtørstige Moskitoer i Myriade1
kastede sig over os for at suge sig mætte paa de
Nyankomnes lokkende Blod. Hvor mange Gange
maatte vi ikke under vort otte Ugers Ophold vandre
til Kirkegaarden med en af Orlogsflaget tildækket
Kiste, omringet af Matroser, som bragte en af deres
Kammerater til det sidste Hvilested langt fra Hjem-
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met og med en Geværsalve sendte ham deres sidste,
militaire Hilsen! Det var dog ikke blot mange af
Mandskabet, der under Skonnertens Reparation tilsatte Helbred en eller bleve saa svækkede af Klimatfeber, at de først længe efter kom til Kræfter igjen
- ogsaa Chefen, den freidigste Karl, man kunde
see for sine Øine, fik et saa alvorligt Knæk, at han
efter at have skrantet hele Vinteren maatte forlade
sit Skib for at underkaste sig en Cur i Europa og fra nu af gik bestandig Skonnerten iblandt Folkene under Navnet: ,Det ulykkelige Skib . .:_
Og, som det gik os, er det gaaet og vil det gaae
mange Andre; thi Klimaet ved Vampu er yderst
usundt, og de engelske Orlogsskibe, som have Station her, maae bringe baade Sumpfeber og Dysenteri mangt et kostbart Offer.
Eieren af den Dok, hvori vi laae, en lille rødnæset Person med ildfarvede Bakkenbarter, hørte
til den Slags Folk, der ved Udholdenhed, Arbeidsomhed og Foretagelsesaand skabe sig en stor Formue i fremmede Lande. Han var a'f de Mennesker,
for hvem Vanskeligheder, Uheld, ja selv Modgang
kun ere Sporen til fornyede Anstrengelser. Allerede
hans Fader .havde anlagt to Steendokker og nogle
Jorddokker ved Vampu; men disse vare under Krigen blevne ødelagte af Chineserne, der nedbrændte
et Par engelske Fregatter, som stode i de to største.
Faderens hele Eiendom var dermed tilintetgjort og
hans Bedrift standset, men derfor opgav ikke Sønnen Haabet; han tog tværtimod strax fat paa at
gjenoprette Skaden, og det uanseet de mangfoldige
Vanskeligkeder, han havde at kæmpe med, idet
13
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blandt Andet hans dygtigste chinesiske Haandværkere
forlode ham, truede af Mandarinerne med Forfølgelse
og Pinsler for dem og deres Slægt, hvis de vedbleve at tjene Barbaren,. Da Chinesf'rne ikke
ved Vold og Trusler kunde faae Bugt med de
driftige Dokeiere, benyttede de List. En Aften
kom et Rofartøi paa Siden af Blokskibet, hvor Eieren
og hans Slægtninge opholdt sig, og forlangte at
tale med Faderen, til hvem de foregav at have et
vigtigt Brev, som de ikkun turde levere ham selv.
Den Gamle viste sig da ved Falderebet - og blev
i det Samme greben, kneblet og kastet ned i Baaden, som øjeblikkelig fjernede sig med en saadan
Hurtighed, at der ikke kunde være Tale om i den
mørke Nat at sætte efter den. Man fik aldrig senere at vide, hvad de havde gjort med deres Offer;
men ikke engang denne tragiske Begivenhed knækkede Sønnens Mod: han fuldførte sin nye Steendok,
udgravede samtidig flere Jorddokker, og aldrig var
der Mangel paa Skibe til at benytte dem. En
mindre ihærdig Charakteer vilde have opgivet Kam pen som fortvivlet og havde maattet forlade Landet
som Fallent, han derimod var nu ikke blot en hol den Mand, men vilde sikkert snart være saa rig, at
han kunde trække sig tilbage til England med sin
mere end suurt erhvervede Formue.
Paa Høiderne bag ved Dokken bredte sig
nogle Grupper af skyggende Træer, og under disse
havde Chineseme anlagt deres terrasseformige Bede
med alle Slags Grøntsager; hist og her skinnede
det hvide Muurværk paa deres Gravsteder. Det
er bekjendt, hvor høit Chineserne hædre deres
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Døde: de Velhavende reise høie Pagoder for deres
Hedengangne; de Fattige derimod brolægge Gravstedet og omringe det med to lave Ringmure,
hvoraf den yderste er noget lavere end den inderste.
Gravskrifterne indeholde kun den Afdødes Navn,
Dynastiet, under hvilket han levede, og Dødsaaret.
Disse Grave ere ikke sammenhobede i Kirkegaarde
som hos os, men ligge spredte fjernt fra hinanden
overalt, hvor man finder Stedet bekvemt og passende, og da fortrinsviis paa Høidernes Skraaninger.
Vort Leirliv slæbte sig eensformigt hen, og dog
følte vi et vist V el være ved dette uafhængige Ophold i rummelige Telte efter den langvarige indeklemte Tilværelse om bord. I de lange solhede
Timer laa man henstrakt paa nogle Hynder, bladende i en eller anden Bog, som man aldrig korn
til Ende med, og reiste sig kun, naar man blev
tvungen dertil af en af de lige tyranniske Magter Tjenesten eller Tørsten. Den sidste var den værste;
man fik aldrig Bugt med den, hvor ofte man saa
gik hen for at fylde og i eet graadigt Drag tømme
sit Glas. Tjenesten derimod var let at overkomme;
thi Skibet var jo som en Syg, der ligger paa Hospitalet - dets Læger frabade sig helst de Nærmestes« Besøg. Først, naar Solen begyndte at
svinde bag Høiene, reiste man sig fra sit Leie af
egen Drift og gav sig til at >drive om« paa Skibsværftet. Med Mørket stak Arbeiderne deres Værktøi i Poserne og samledes i et stort Skuur, hvor
de i Taushed fortærede deres tarvelige Aftensmad.
Nede ved Vandet støiede Matroserne, idet de afkølede og styrkede kom op fra en Svørnrnetour.
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En Flok paa indtil hundrede Chinesere havde jævnlig travlt med et eller andet Arbeide, som trak
ud efter Solnedgang. En Aften skulde de flytte
Masten til en fransk Fregat, som var under Reparation. Den franske Baadsmand skjeldte, skreg
og bandede, Chineserne svarede med deres brægende Opsang: ,ai - ja-u, a-ju, i-lu-a - lu ! ;
men, al deres tilsyneladende Anstrengelse uagtet,
rørte Masten sig ikke af Pletten. Hvordan skulde
den ogsaa komme til at røre sig? De hundrede
Mand havde tilsammen ikke flere Kræfter end en
Snees ordentlige Matroser. Størstedelen af dem
vare gamle, udtærede Skikkelser, ynkelige, caricaturagtige, rynkede Skabninger, der arbeidede med
den ligegyldige Dovenskab, som Chineserne udmærke sig ved, naar de skulle hjælpes ad til et
Arbeide, der kun udkræver raa Kraft. Arbeide de
derimod enkeltviis og med en Spore for deres
Vindelyst eller Forfængelighed, ere de overmaade
flittige.
Den tropiske Nat er her som overalt vidunderlig
deilig. Man sidder i det Frie og fortaber !:iig i
Beskuelsen af Stjernehimlen, medens lysende Insecter, lig smaa Meteorer, svæve forbi. Leiren er
gaaet til Ro, den mest velgjørende Stilhed og Fred
er udbredt over den natlige Scene. Da høres pludselig Skriget: Hold paa ham! Hold paa ham!«
Betjentene komme farende, Matroserne styrte halvnøgne ud af Telten~ for at slutte sig til Jagten,
idet de med retfærdig Harme udbryde: ,Det Tyvepak! - De skulde hænges Alle tilhobe ! - Det
er den tredie Nat itræk, vi holde Klapjagt• o. s. v.
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Gjenstanden for Forfølgelsen er som altid en halvnøgen Chineser, der med en Veddeløbers Hurtighed
og Lethed sætter over alle mulige Forhindringer,
trykker sig tilsidst igjennem en lille Aabning i Indhegningen og forsvinder i Riismarken. Dag ud og
. Dag ind gjentages den samme Forestilling. Den
Ene stjæler nogle Kobbersøm, den Anden en Bolt,
den Tredie et Patentglas, og den Fjerde en saadan
Ubetydelighed, at man fristes til at troe, han kun
har stjaalet af Kjærlighed til Tyveriet. Naar det
en sjelden Gang lykkedes at fange Delinqventen,
blev han ført frem for Dokeieren, der øjeblikkelig
idømte ham et vist Antal Slag Tamp, som }3aadsmændene paa Orlogsskibene med en vis Inderlighed
uddeelte. Da en Dag en saadan Synder fik sin
Straf tildeelt af en amerikansk Baadsmand, medens
den engelske Dokeier stod hos og talte Slagene,
bemærkede en af Nore Officerer: , Det er det første
Exempel, jeg har været Vidne til, paa en inderlig
Samvirkeo imellem Østens og Vestens Folkeslag!«
Man vil maaske finde det hjerteløst, ja formasteligt,
at komme med en Spøg midt under en saadan
nedværdigende Afstraffelse; men, sætter man sig
ret ind i Forholdene, vil man dog kunne forstaae
den Mangel paa blødere Følelser, som disse uundgaaelig rnaae udvikle. Vi bev~ge os ikke i det
ideelle China, som vi kjende fra de idylliske Tegninger paa lakerede Æsker og fra nogle poetiske
R~isendes udpyntede Fremstillinger, ikke i det
China, som er en uafbrudt Række af Fester og
Optog i spragleole Dragter med forgyldte Emblemer
- nei, vi ere i Tiggemes, Landstrygernes og Sø-

røvernes Land, det for al blendende Flitter blot•
tede China, der koger og syder under den officielle
Fernis.
Ved Morgenmønstringen ombord i en Orlogsmand , der laa tæt ved os, savnedes der en Dag
to Matroser, der havde medtaget deres Klæder og .
nogle Skibet tilhørende Sager. Chineserne bleve
opfordrede til at efterspore dem, og der udlovedes
en Belønning - ikke for deres Paagribelse: det
var for meget at forlange af en Chineser, at han
skulde paagribe en Europæer - nei, kun for Angivelsen af, hvor de opholdt sig. Et Par Uger
hengik, og man begyndte allerede at glemme Deserteurerne, da en Chineser kom og meldte, at han
nu havde opsporet Vildtet, og at han, hvis man
forud betalte ham den udlovede Belønning og medgav ham nogle bevæbnede Folk, skulde paavise
Skjulestedet. En Officeer med rm Deling af Landgangscompagniet gik med Angiveren i en Sampang
og roede over til en lav 0, hvis Bred de fulgte,
indtil Chineseren paaviste en med Krat tætbegroet •
Strækning og sagde: •Der ligge de skjulte.« I
det Samme gjorde han Mine til at ville springe
overbord, rimeligviis for at svømme hen til en Junke,
som laa i Nærheden. ,Hvor skal Du hen?« spurgte
Officeren og greb ham i Pidsken - •Jeg løber min
Vej, jeg er bange, c svarede Chineseren med et Udtryk, der tydede paa, hvor overbeviist han var om,
at enhver Chineser vilde nære den samme Tilb~ielighed i et saa kritisk Øjeblik. »Gjennemsøg Buskene!
jeg indestaaer Jer for, at I finde dem der«, tilføiede
den modige Angiver, som til sin store Glæde blev
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fritaget for at følge med iland. Landgangsfolkene
spredte sig og arbeidede sig med Vanskelighed frem
imellem de tæt sammenvoxede Buske, der strakte sig
lige ned til Bredden og paa flere Steder skøde op af
•en sumpagtig Grund, hvor Vandet samlede sig i smaa
Pytter. Efterhaanden, som de trængte frem, traf de
ved hvert Skridt menneskelige Knokler, hele Skeletter og længere henne Lig i en større eller mindre
Opløsningstilstand. Dette gruopvækkende Syn og
de kv~lende Uddunstninger, som forpestede Luften,
virkede saa stærkt ind selv paa de kraftigste iblandt
dem, at Officeren maatte halvt trygle, halvt true
dem til at fortsætte Fremrykningen. Heldigviis
vare de nærved Maalet. Tæt indenfor den oprørende
Forskandsning af stinkende Aadsler fandt de De•
serteurerne siddende paa Hug i en Vandpyt med
kun Ansigtet over Vandet. De havde opholdt sig
her i flere Dage uden Føde og bleve, blege, udmagrede og bedækkede med Mudder og Sliiln
førte ud til Fartøiet. Der klæbede en saadan Liglugt ved dem, at man maatte afklæde dem og vaske
dem, inden man kunde tænke paa at føre dem til
deres Skib. Saalænge de havde havt Penge og
Noget, som var værd at lokke fra dem, havde de
fundet Huusly og Føde hos Landboerne; men fra
det Øieblik, de optraadte som Fattige, vare de
overalt blevne jagne bort med Trusler og forfulgte,
indtil de havde søgt Ly i de europæiske Deser·
teurers næsten eneste Tilflugtssted, et eller andet
sumpigt Krat, der somoftest bliver deres Grav.
Paa Spørgsmaalet om, hvorfor de vare deserterede,
gave de kun undvigende Svar; dog fortalte tilsidst
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den ene af dem, at nogle af de Indfødte havde
forlokket dem ved at tilbyde dem en fordeelagtig
Plads paa et chinesisk Krigsfartøi, hvor man i en
Haandevending vilde gjøre dem ukjendelige ved
at iføre dem chinesiske Klæder, rage deres Hoved
og indflette en kunstig Pidsk i den Haartop, man
lod dem beholde paa Issen. De Stakler havde
gjennemgaaet saa Meget, at de vakte almindelig
Deeltagelse og fik al yderligere Straf eftergivet.
Med vor Sampang, der altid laa i vor ~ærhed,
for som en villig Slave at adlyde vort mindste Vink,
besøgte vi Byen Newton. Landgangsstedet bestod
kun af en høi Trappe, der med Højvande skvulpede
i Vandet og med Lavvande tabte sig i det bløde
Mudder. I sidste Tilfælde naaede man ikke heclt
ind til den, og, forstod man ikke at faae Fodfæste paa et af Trinene ved sit dristige Spring fra
Baaden, kunde man glæde sig ved gratis at faae
ligesaa grundigt et Slambad, som noget tydsk
Badested kan opvarte med. Efterat have entret
op ad den steile Stige og ballanceret over nogle
vippende Smaabroer, kom man til en lille Gaard,
hvorfra Trapper førte op til et Beværtningssted, der
flittig besøgtes af støiende Matroser, og som ved
mørke Gange stod i Forbindelse med Byens Hovedgade. Naar vi sige Gade, maa man endelig ikke
dertil knytte det Billede, som Ordet gjengiver for
Europæere: Gaderne her ere ikke mere end tre
Alen brede og ligesom i andre chinesiske Byer
overhængte af flagrende Skilter og ikke sjelden af
mægtige Spindelvæv, midt i hvis tyktraadede Net
en Kæmpe-Edderkop sidder og lurer paa _sit Bytte.
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I Gaderne er der en kølende Skygge, men Luften
er kvalm og stinkende.
I en af de Gader, vi kom ind i, ophold tes vi
af en ganske betegnende Scene, som foregik udenfor en Tobakshandlers Boutik. En amerikansk Matros var gaaet derind, havde forlangt en Pakke god
Tobak, fik den, stak den i Lommen og vendte sig
for at gaae uden at betale. Den Handel svarede
ikke Regning for Kjøbmanden, han skreg op, Folk
strømmede til med truende Skrig og Gebærder, og
Alt saae ud til, at Amerikaneren vilde trække det
korteste Straa. Men denne lod til at kjende sine
Folk - han vendte sig ganske rolig om mod
Sværmen, gav den nogle drøie engelske Eder, viste
sin mægtige knyttede Næve og slentrede saa ganske
rolig ned til sit Fartøi. Denne Chinesernes modige
Adfærd gjentager sig allevegne; de kunne nok tage
Livet af en Europæer, men denne maa da være
aldeles værgeløs; har han blot saa meget som en
uladt Pistol hos sig, og staaer han Ansigt til Ansigt
med sine Modstandere, vove de ikke at lægge
Haand paa ham, om de end ere nok saa mange.
Nei, naar de ville gjøre det af med en ,Barbar •,
have de deres nationale Maade at udføre Tingen
pcJ.a : de fjerne sig fra ham, men holde deres lurende
Øine paa ham, uden at han mærker det, og, naar
de saa vel have ovenbeviist sig om, at han er
vaabenløs og ikke nærer fjerneste Mistanke, falde
de med !Lynets Hurilighed over ham, slaae ham
1lil Jor-den, myrde ham og tage Flugten med samme
Hurtighed, som de have øvet Misgjerningen. Enhver, der_. er fortrolig med chinesiske Forhold, kan
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berette om slige lumske Overfald; Ingen kan anføre
Exempler paa æventyrlig Dristighed eller opoffrende
Mod hos dette Folkefærd, hvis velbekjendte So•
roverfærd altid har været bygget paa Lumskhed,
List og den Stærkeres Overvægt over den Svage.
Vi trøstede den bestjaalne Tobakshandler med
klingende Mønt og benyttede Leiligheden til at faae
et lille Indblik i Opiumsrøgningen, der bl'=v dyrket
i hans Leilighed. I et lavt kvalmt Rum bag Boutiken
var der anbragt Bænke rundt om Væggene, og
paa disse laae Røgerne henstrakte med en haard
Træpude under Ho\·edet og en lille tændt Lampe
tæt ved Hovedgjerclct. Paa Spidsen af en lang
Naal toge de Lidt af den seige Vædske, der ikke
er ulig brændt Sukker, inden det stivner, holdt
den lille Klump hen i Lyset, anbragte den dernæst paa det lille Hul i Pibehovedet, der er dannet
omtrent som et Blæserør, førte saa den med Opium
belagte Spids hen til Lampen og indsugede nogle
lange Drag igjennem Blusset. Den samme Fremgangsmaade blev gjentaget flere eller færre Gange,
alt efter Røgernes Modtagelighed for det berusende
Stofs Paavirkning. - Knap har en saadan Opiums•
roger indaandet nogle faa Drag, før hans Øine op·
li\'es , hans Aandedræt bliver roligere, de slappe
lidende Lemmer rette sig ud, og hele hans Ydre
tyder paa, at han er lykkelig ved Tilværelsen.
KraftJosheden har givet Plads for Velbefindende,
hans Lede for al Føde er bleven erstattet af en
god Appetit, han er bleven snaksom og aahenhjertig.
Men denne kunstige Opblussen forsvinder ligesaa
hurtig, som den kommer; det glade Smiil døer hen
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3.a de blege Læber, Piben glider ud af den matte
:aand, og Blikket faaer igjen sin glasagtige Stivhed,
1inene lukke sig kort efter, og der indtr;eder en
rolig, tung Søvn, hvis vildt phantastiske, sandselige
>rømme Opiumsrøgeren sætter over Alt paa Jorden;
1i de give ham Alt, hvad hans Indbildningskraft i
aagen Tilstand har lært ham at tragte efter og
egjere. Jo mere han forfalder, jo mere blive disse
>rømme hans egentlige Liv; i vaagen Tilstand
lottes han Dag for Dag_ mere for alle sine aandege og sjælelige Evner, han lever i en halv ubeidst Glemselens og Ligegyldighedens Døs, der
tærkt nærmer sig Idiotisme.
Ofte møder man paa Gaderne Folk med udlukkede, forstandsløse 0ine omgivne af en huul,
ort Ring, med en usikker ligesom drømmende
iang og med fremtrædende Spor af fremskyndet
\.!der og Svaghed i hvert Træk og hvert Lem; tager
nan dem ved Armen, forbauses man over dens
ipinkelhed og Mangel paa Muskelkraft. Disse ynkeige Stakler ere Opiumsrøgere. Opiumsrøgningen
:r som ovenberørt en af de mest ødelæggende
nenneskelige Lidenskaber; hverken Drukkenskab
:Iler den videst drevne Udsvævelse formaaer i saa
.ort Tid og saa gjennemgribende at undergrave
tele den menneskelige Organisme som denne Last;
lertil kommer, at Opiumsrøgningen er meget kostiar, og at den, som engang har faaet Smag paa
lenne forbudne Frugt, klynger sig saa lidenskabelig
il den, at Intet paa Jorden uden en Tvang, som
ngen formaaer at anvende, faaer .ham til at løsrive
;ig fra den. Blandt de Arbeidere, der kom ombord
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til os, fandtes en skikkelig, stræbsom Mand, so1
Opiumsrøgningen havde begyndt at faae J'v1agt ove
daglig fortalte han os , med den storste Ruelse, i
han var det nedrigste Menneske paa Jorden, at ha
tidligere havde været velstaaende og havt to Kone
med hvilke han levede i det lykkeligste Samliv nu havde han kun een, og hende, syntes det han
kunde han med Lethed give Afkald paa, naar ha
blot maatte faae Opium i Bytte. >Er det da sa
mageløst at røge den Gift?• spurgte vi ham; t
Svar knugede han Hænde1-ne sammen, og der kor
et saadant Udtryk af overmenneskelig Nydelse
hans sløvede Træk, at vi havde ladet os lokke t
at gjøre Forsøget, hvis der havde været Opium ve,
Haanden.
Man paastaaer, at denne Last virker lang
stærkere ind paa de fattige Classer end paa de rig(
som kunne takke deres Levemaade og Velstanden
relative Sorgløshed for, at de i længere Tid ustraffe
kunne gjøre Brug af Giften.
Alle de F ordommelser, som ere bl evne ud
slyngede imod Opiumshandelen af dem, der ikk
vare interesserede i den, have deres fulde Beret
tigelse; men dette forhindrer ikke, at denne i sin
Følger saa beklagelige Handel har været det først
og vigtigste Tilknytningspunct imellem Europæern
og Chineserne. Hvis China i Tidernes Løb er be
stemt til at blive et efter europæiske Begreber ci
viliseret Rige, da ville ufeilbarlig Fremtidens Hi
storikere udpege Opiumet som den Tryllestav, de
sønderbrød alle d.e Forhindringer, Chines.erne havd,
opstillet imod en Tilnærmelse af Europas Natione1
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It, hvad Missionairer, Diplomater og Gesandtskaber
rgjeves ·havde søgt at opnaae, det udrettede denne
,vndyssende Urt; ved den vaktes Chinesernes Lyst
I at staae i Handelsforhold til Europæerne; denne
yst er efterhaanden bleven til en Trang, til en
.ivsbetingelse, og, hvor Handelen trænger frem,
er indfinder sig ogsaa i Tidens Løb dens Følgevend, Oplysningen. Først, naar Aandens Liv er
levet vakt hos det talrige Folkefærd, som beboer
isse Egne, kan· man gjøre sig Haab OJII at finde
et modtageligt for den Tro og den Lære, som
veralt gaaer Haand i Haand med Civilisationen.

XVII.

H

ong-Kong var vort sidste Bedested paa de
lange Tour til Amurstationen, og, idet Voyevoa
provianterer med det tilstundende Vinterophold fe
Øie, beder jeg derfor Læseren kaste et Tilbagf
blik paa Amurlandets Historie.
Russernes Besættelse eller Tilegnelse af d
store Landstrog i Øst-Sibirien, som i Almindelighe,
gaae under Navnet >Amurlandet«, fremkaldtes i si:
Opkomst ikke af Regeringen, men var næsten ude
lukkende Tilfældighedens Værk.
Kosakker fr
Tomsk traf paa deres Streiftog sammen med Tun
guser fra Egnen ved Floden Udsk og hørte a
disse Mangt og Meget om den vidunderlige Amu1
flod, paa hvis Bredder man traf et rigt Folkefærc
Damerne, som beskjæftigede sig med Agerdyrknin;
og Kvægavl, og hvis Fyrste skulde være i Besiddels
af umaadelige Rigdomme. Ved at gaae fra Mun,
til Mund fik disse Beretninger efterhaanden et heel
æventyrligt Skjær, Egnene og Landene ved Amui
flodens Bredder stode i et saa lokkende Lys fo
Kosakkerne, at Voyevoden i Jakutsk ikke kund
modstaae sine Folks indtrængende Opfordringer o
derfor udsendte en af sine betroede Mænd med de

207

:!verv at indhente paalidelige Oplysninger. Denne
:ørste Opdagelsesreise blev foretagen henved Midten
if det syttende Aarhundrede. Udsendingen drog
med sine Folk et langt Stykke ned ad Amurfloden
:.ig saae dens Bifloder Sungari og Ussuri. Ved sin
Tilbagekomst forklarede han, hvor let det var at
underkaste sig disse Landstrøg, og som praktisk
Beviis paa, at man ikke havde nødig at bekymre
sig om Chinas Høihedsret, anførte han, at han paa
sit Tog havde hævet Skat hos Indvaanerne i de
Lande, han gjæstede. Fyrsten med de store Rig•
domme blev fonden af en af hans Stal brødre, der
drog ud kort efter ham, men viste sig kun at være
en meget almindelig Dødelig. Paa sit næste Tog
maatte han bestaae mangen en haard Dyst, og
under de hyppige Kampe udfoldede han og hans
Mænd en saadan Dristighed og Tapperhed, at hans
Navn, Khabarof, klinger igjen i alle de Sagn om
Heltebedrifter, som fra hiin Tid opbevaredes i ØstSibirien . Han beseirede Daurerne og blev i sin
befæstede Leir angreben af Chineserne, som han ved
et kjækt Udfald jog paa Flugt, hvorefter han drog
videre frem i det nye Land. Rygtet om hans Seire
lokkede Æventyrere til at følge hans Spor, og
derved forøgedes hans Styrke og hans Magt. Langt
om længe besluttede Chineserne at modsætte sig
disse Overgreb, og de udsendte en større Styrke
imod Russerne; men dette førte kun til, at den
russiske Regering tog sig af Sagen og i 1655 afsendte en Expedition til Amurlandet, medens sam•
tidig en Afaending fra Moskau skulde forhandle
med den chinesiske Regering om den nye Grændse
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Der blev sluttet en Overeenskomst, som gik ud
paa, at Russerne ikke vilde rykke længere frem,
ikke opkræve Skat udenfor Grændseskjellet og forøvrigt holde Fred med Chineserne. Men ingen al
disse Bestemmelser blev overholdt, og det nyerhvervede Lands Herskere lagde saa lidt Baand paa
deres Tilbøieligheder, at man - som en russisk
Forfatter siger - kunde fristes til at troe, at Mundheldet: , Der er langt til Czaren !• stammer fra ØstSibirien. Russernes mest fremskudte Stilling var
dengang Albazin, og, da det mantschurske Dynasti
var kommet paa Tronen i China, hævdede det sit
Herredømme over det nordlige Mantschuri og
rykkede frem mod Daurien, hvilket førte til gjentagne Angreb paa den nævnte befæstede Plads. Chineserne holdt imidlertid inde med Fjendtlighederne,
da de bleve underrettede om, at der vilde blive afsendt et Gesandtskab til Pekin, og de Forhandlinger,
der dengang aabnedes, førte til den i 1689 i
Nertschinsk afsluttede Tractat. Ved denne blev
Grændsen kun tilnærmelsesviis bestemt, og Spørgsrnaalet om Høihedsretten paa Amurfloden blev
holdt svævende, hvilket er ganske forstaaeligt, da
Floden ingen anden Betydning havde for Chineserne,
end at den var et Samkvemsled i Mantschurernes
Tuskhandel, hvorimod den for Russerne var Kjærnen
i det Maal, de havde stillet sig, nemlig at udvide
deres Herredømme i Sibirien lige til de østlige
Have. Det er ogsaa derfor, at den russiske Regering alt tidlig begyndte med Opmærksomhed at
følge de dristige Æventyrere, der tilsyneladende for
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egen Regning arbeidede sig frem langs Amurfloden;
men, skjøndt den som antydet nu og da i Aarenes
Løb greb ind i Begivenhederne, var det først i
1854, at den traadte fuldstændig ud af sin tilbage•
trukne Stilling ved at sætte Generalgouverneuren i
Sibirien, Nuravioff, i Spidsen for en Expedition,
der endelig skulde fastslaae Grændserne for disse
store Landstrækninger.
Under hans Ledelse afsluttedes Tractaten i Aigun, hvorved Rusland kom
i anerkjendt Besiddelse af hele Landet, der omsluttes af Ussuri- og Amurfloden, og hvis østlige
Grændse er den tatariske Havbugt. Herved blev
hele Central-Sibirien, ·der raader over saa mange
Rigdomme, sat i Forbindelse med det stille Hav,
hvor store Interesser knytte sig til Chinas og Japans
Deeltagelse i Verdenshandelen, medens paa den
anden Side den i sin Tid ved Californiens Guld
fremkaldte Udvikling af det vestlige Nordamerika i
Forbindelse med mangfoldige Sydhavsøers voxende
Cultur Dag for Dag aabnede nye Baner for Virksomheden i det stille Hav.
Russerne ere et altfor krigsvant Folkefærd til
ikke øieblikkelig at opstille en fremskudt Post paa
de Steder, hvorover de ville hævde deres Herredømme, og derfor oprettedes strax Byen Nikolaijevsk
ved Amurflodens Munding. Men de indsaae dog
snart, at den Plads, de havde valgt for at betegne
sig som Eneherskere over Floden, ikke svarede til
Hensigten, idet den baade paa Grund af det nordlige
Klima og de vanskelige Farvande i Flodmundingen
stod i en altfor besværlig Forbindelse med det
14
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mantschurske Kystland lige ned til Koreas Grændse,
som Russerne havde erhvervet. Bestræbelserne gik
derfor allerede ved vor Ankomst i Eftersommeren
1857 ud paa at skaffe nye fremskudte Stillinger
sydefter langs Kysten. En enkelt af disse Stillinger,
som meget betegnende kaldes Poster, var der allerede
lagt Grunden til, og det faldt i vor Lod at forberede
Oprettelsen af en ny Post, som laa sydligere end
de tidligere - hvad jeg senere skal komme til.
Det er hele den nyerhvervede Kyststrækning
fra Amurflodens Munding til Koreas Grændse, den
tatariske Havbugt, og Saghalins Kystland, der under
eet betegnes som Amurstatibnen, hvis Befolkning
jeg nu i Korthed skal omtale.
At Amurlandet i ældre Tider har været temmelig
tæt befolket, fremgaaer af de Levninger af større
Byer og omfattende Befæstninger, som man finder
især i Nærheden af Ussurifloden og dens Bifloder.
Nu derimod er Landet især ved Kysten kun yderst
sparsomt befolket, og de ligesaa faa som spredte
Beboere, den Søfarende træffer, høre næsten udelukkende til indvandrede Folkefærd. Trods de forskjellige Navne, man tillægger dem, kunne de naar der sees bort fra Ainoerne paa Saghalin henfores til tre forskjellige Stammer, nemlig den
chinesiske, den tungusiske og i den nyeste Tid den
koreanske. De talrigste og ældste Indvandrere ere
Chineserne, hvoraf nogle have fast Opholdssted, og
andre føre en omflakkende Tilværelse. Den chinesiske
Indvandring gaaer aabenbart meget langt tilbage i
Tiden, og endnu er det uafgjort, hvor stor en Dee!
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af Levningerne fra Fortiden der skyldes Chineserne.
Paa den anden Side kan det dog med Bestemthed
paastaaes, at mange af de i Mantschuriet bosatte
hinesere ere indvandrede i de senere Aar; thi paa
anden Maade kan man vanskelig forklare den næsten
fuldstændige Mangel paa Kvinder, som mange
Steder spores. De Chinesere, som af egen Drift
soge til disse barske Egne , blive sandsynligvis
dragne derhen af Haabet om lettere at kunne opholde Livet der end i deres overbefolkede Hjemstavn; men en stor Deel af det himmelske Riges
Sønner ere sikkert ufrivillige Indvandrere, som ved
Flugten have unddraget sig et eller andet ubehageligt
~Iellemværende med Øvrigheden, eller ogsaa ligefrem
Landsforviste, idet den chinesiske Regering i lange
·1 ider har benyttet Landsforviisning til Mantschuriet
som Straf. De af disse Indvandrere, som have fast
Opholdssted, træffes som oftest i meget spredte
smaa Landsbyer langs Floderne og ernære sig ved
Jagt og Fiskeri; de afsætte deres Producter paa de
Markeder, der til bestemte Tider af Aaret afholdes
1 det nordlige China.
Disse Folk, der gaae under
Navn af Mandzaer, slutte sig sammen i Kredse, der
regeres næsten egenmægtig af deres selvvalgte
Styrismænd, som kun i meget betydningsfulde
Spørgsmaal ete underlagte et for Kredsene fælles
Overhoved, som de ligeledes selv vælge og hermed
overdrage en saadan Magt, at han har Ret til at
fælde Dødsdomme for Brud paa Kredsenes eller
Samfundets Fred. Den administrative Myndighed
syntes at være aldeles ubeltjendt, da Russerne kom
14 •
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i Besiddelse af Landet, idet den chinesiske Regering,
der kun yttrede sin Tilværelse ved Skatteopkrævning
især paa Markederne, var fuldstændig uvidende om
adskillige velstaaende Landsbyers Tilværelse.
Den indvandrede Folkestamme, som fortrinsviis
træffes i den nordlige Deel af ~ystlandet og i hele
Egnen ved Ussurifloden, gaaer ofte under Fællesbetegnelsen Golderne - en Green af den tungusiske
Stamme - men de forskjellige Forgreninger af
denne Stamme bære forskjellige Navne, og af
Russerne betegnes de fleste af dem som Gilliaker.
De ere spredte over umaadelige Afstande uden
nogetsomhelst Sammenknytningsbaand mellem de
forskjellige Familier. Ofte staae de paa et meget
lavt Udviklingstrin, men dette skyldes mere Forholdene end dem selv; thi de ere baade opvakte,
godmodige og· fredsommelige, ligesom Familiernes
Samliv er meget rosværdigt. Bestandig ere de i
Virksomhed, om Vinteren paa Pelsdyrsfangst og
den øvrige Del af Aaret paa Fiskeri. De hylde
fuldstændig det patriarchalske System: Alting afgjøres
ved Familieraad, og de Ældres Stemme har Overvægten. I alle Sager vedrørende Hjemmet, Børnene
og de Unges Ægteskab have Kvinderne Stemme
med i Familieraadet, medens det udelukkende . er
Mændene, som træffe Afgjørelse, naar det angaaer
Jagt og Fiskeri. Disse Folk kunde ved deres Arbeidsomhed, Ærlighed og Trofasthed blive langt
nyttigere for Landet selv og for Russerne end
Chineserne; men Chineserne have med deres bekjendte Snedighed forstaaet at bringe de troskyldige
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Golder i et fuldstændigt Afhængighedsforhold, saa
at der vil hengaae en rum Tid, inden man vil
kunne bringe dem til at forstaae, at det er Russerne
og ikke Chineserne, som ere Landets egentlige
Herrer, og denne Uklarhed i Opfattelsen i For•
bindelse med Chinesernes Stræben efter at vedlige•
holde Misforstaaelsen førte i Begyndelsen til, at
Russerne optraadte med den Mistænksomhed, Erfaringen har lært dem at vise overfor asiatiske
Folkefærd.
Vanskeligheden ved med Bestemthed at paavise disse forskjellige Folkeracers Afstamning forøges ved, at der i det Ydre ikkun er nogen iøine·
faldende Forskjel imellem Chineserne og de andre
Racer, der alle indbyrdes have megen Lighed med
hverandre. Selv de Russere, som have gjennemreist Landet fra Ussuriflodens Udløb indtil de sydøstlige Kyststrækninger, ere ofte i Forlegenhed
med, hvilket Navn de skulle give Indvaanerne, og
hos de chinesiske Historieskrivere faaer man ingen
fyldigere Veiledning, da de betegne de af Mantschuriets Beboere, som ikke ere Chinesere, med
Fællesnavnet Nordlandsfolk og henføre disse til to
forskjellige Racer, hvis Navne ikke have fjerneste
Lighed med de europæiske Benævnelser.
Saghalins Beboere, Ainoerne, der af Russerne
antages at være indvandrede fra de kuriliske Øer,
synes som beltjendt at have en heel anden Afstamning end baade Østsibiriens, Chinas og Japans
Folkefærd.
Deres Træk ere mere udprægede,
Legemsbygningen ofte kraftigere, og først og
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fremmest er Skjæggets Væxt meget frodig hos dem,
hvorimod Østasiaterne i Almindelighed kun have
meget tyndt og svagt Skjæg.
De af Amurlandets Beboere, jeg selv er truffen
sammen med, skal jeg nærmere omtale under den
Fremstilling af vort Ophold i disse Farvande, som
jeg nu gaaer over til.

XVIII.
Efterat vi altsaa havde ledsaget vor skrøbelige
Kammerat til den chinesiske Havn, hvor han skulde
repareres, gik Reisen nordpaa og videre igjennem
Koreastrædet. Vi skimtede i det Fjerne Japans
Kyster og nærmede os den tatariske Havarm, der
skærer sig ind imellem Mantschuriet og Øen Saghalin.
Da vi endnu ikke ret vare komne ind i Efteraaret,
forekom Overgangen fra Chinas feberhede Luft os
i Begyndelsen ganske velgjørende; men det tatariske
Hav hjemsøges saa ofte af tæt Taage og Støvregn
med blæsende Veir, at Afkølingen snart blev os
altfor følelig. Forøvrigt stod den mantschurske
Kysttrækning, som vi snart nærmede os, i god
Samklang med Veirforholdene: der var noget Koldt
og Raat ved disse steile og nøgne Fjeldvægge,
som man ofte først fik Øie paa, naar man kom tæt
ind under dcc;m. Imidlertid kunde i klart Veir den
sydlige Dee! af Kysten faae et vist storslaaet Udseende, naar Solen spillede paa de bratte Sandsteens•
og Basaltskrænter med deres Kløfter, Revner og
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Fuger, hvor hist og her nærmest Stranden Ege• og
andre Løvtræer, høiere oppe Gran og Fyr i spredte
Klynger trængte frem fra Fordybningerne. Men,
alt som man korn nordligere, skiftede Kyststrækningen
Charakteer: de bratte og tunge Klippeformer afløstes
af jævnt bølgende Høider, hvis dunkle Naaletræeskove
bredte sig saa langt, Øiet kunde række.
Vort Bestemmelsessted var de Cast1·ies-B11gtm,
der ligger tæt søndenfor det indviklede Løb, der
dannes af Grundene udfor Amurmun.dingen og fører op
til Amurlandets tidligere Hovedstation, Nikolaijevsk,
som hvis Udhavn Stedet kan betragtes. Her var
der gjort adskillige Tilløb til Oprettelsen af en
større Post; men man var ikke kommen synderlig
videre end til at anbringe Grundrarnmerne til de
forskjellige Bygninger, der med en noget sangvinsk
Forudseenhed vare nedlagte paa Kaartet med Be•
tegnelserne: , Infantericaserne•, , Observatorium c, osv.
De Veie, ad hvilke Samfærdselen med Nikolaijevsk
fandt Sted, vare ogsaa af en eiendornmelig Beskaffenhed. Ov~ralt, hvor disse V.eie vare nedlagte paa
Kaartet, var der vel foretaget meget regelmæssige
Gjennemskæringer i Skoven, men Veibanen var
frembragt ved tværs over den mosgroede og ofte
sumpige Grund, der saa hyppig findes i Sibirien,
at lægge de i Reglen spinkle Stammer af de fældede
Træer tæt op ad hinanden. Det kan ikke nægtes,
at man kunde gaae forholdsviis tørskoet paa dette
Underlag selv umiddelbart efter de jævnlige Regnskyl,
men man maatte ogsaa bøde derfor ved den store
Træthed, Gangen fremkaldte.
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I Mundingen af de Castries-Bugtm ligge tre
Smaaøer, som i Forbindelse med en høi Pynt paa
Nordsiden og en lang Sandrevle mod Syd gjøre
den til en tryg Ankerplads. De nysnævnte Øer
kunne have deres Interesse i fortificatorisk Henseende; men det, hvorved de nærmest knyttede sig
til vor Erindring, var den eiendommelige Jagt, vi
drev paa dem, da vi kom tilbage til Stedet det
paafølgende Foraar. I disse nordlige Bugter samler
der sig nemlig, naar Rugetiden nærmer sig, store
Skarer af forskjellige Slags Strand- og Søfugle.
Alkerne, der i tætte Sværme opholde sig paa Vandet
i Løbet af Dagen, ere ikke lette at skyde paa
Grund af deres fyldige Fjerbeklædning og Evnen
til med Lynets Fart at dukke ander Vandet; men
om Natten tye de ind paa de tre Øer, hvor de
pakke sig sammen i de mangfoldige Huller, de
have dannet i Brinkerne mellem Løvtræernes og
Krattets Rødder, og her ere de villieløse Offre for
de gridske Jægere. Jagtredskaberne, man benytttr,
bestaae af en Knippel og en Blændlygte, til Jagttaske bruger man en Sæk, og forøvrigt trækker
Man valgte de
man i sine daarligste Klæder.
mørke Nætter, roede uden Støi ind til den Side
af Øen, hvor de fleste Huller fandtes, og kravlede,
klamrende sig til Buske og Krat, op ad Brinkerne,
indtil man var udfor en Række Huller. Paa et
givet Signal aabnede Enhver af de tre, fire Jægere,
der fulgtes ad, sin Blændlygte og sendte dens Skjær
ind imod Hullerne. I samme Nu kom der Uro og
Liv i alle Tilflugtsstederne, i susende Flugt foer
Fuglene tæt paa hinanden ud af dem - og dermed
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var Jagten igang: man huggede som Rasende ned
for sig med Kniplen - ligeud, tilhøire, tilvenstre der var nok at ramme, det gjaldt kun om at være
hurtig; thi Fuglenes Udstrømning var altfor piilsnar
og pludselig til at vare længere end nogle faa
Secunder. I sin Iver glemte man at holde sig fast,
gled eller rullede nogle Alen ned, men var saa
betagen af Ødelæggelsesdriften, at man kun havde
Tanke for hurtigst mulig at arbeide sig op igjen
og slaae løs paa de forskræmte Stakler. Naar man
saa ved Skjæret af Lygterne havde opsamlet sit
Vildt og gjort det af med dem af Fuglene, som
kun vare lammede af Slaget, roede man en halvhundrede !Alen længere hen og begyndte forfra.
I Løbet af et Par Timer kunde en fem, sex Mennesker
dengang nedlægge nogle hundrede Fugle. Disse
bleve da strax rensede og nedsaltede i Tønder.
Naar de tilberedtes paa rette Maade, vare de ganske
velsmagende og derfor en velkommen Kost i disse
paa frisk Proviant fattige Egne.
Landet, der omgiver de Castnes-Bugten, er
meget skovrigt, og Jordbunden bestaaer paa store
Strækninger af den saakaldte Tundra, hvis oprindelige Mosebund efterhaanden er bleven dækket af
et alentykt Lag af hensmulrede Træer, hvorover
der breder sig et tykt Tæppe af det blødeste Mos.
Naar man i disse eensomme Skove, der bestaae af
næsten lutter Naaletræer, vandre! henad denne bløde,
gyngende Grund, hører man ikke den mindste
Gjenlyd at sine egne Fodtrin, man seer intet Spor
af, at Mennesker færdes i Nærheden, den klamme
Luft er svanger af Træernes og Grundens Ud-
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unstning, og Alt forener sig om at fremkalde et
Lare eensomt og forladt Indtryk. Men, medens
koven med sit mosbegroede Underlag eneraadig
ersker i den sydfor de Castries liggende Keiserbugt,
,øder man her aabne Strækninger, hvor Lyngen
:aaer i tætte Klynger , og hvor der er en rig
lverflod af vilde Bær, som hidlokke en egen Art
_yper, der ere saa lidt vante til at forstyrres af
lennesker, at de med Nysgjerrighed betragte
cegeren og ikke flyve op, før man kommer tæt ind
aa dem. Andet Vildt træffer man imidlertid ikke
er paa Landjorden, hvorimod man ude paa Bugten
I sine Tider kan faae Skud paa Svaner, Graagæs
g forskjellige Slags Vildænder. Ved vor Afreise fra Kronstadt var det blevet
estemt, at Cheferne for Corvetterne, naar de havde
~rt disse til Amurstationen, skulde overgive Com•
1andoen til deres Næstcommanderende for over
.and at vende tilbage til Vestrusland. Dette med~rte, at vor besindige og elskværdige Chef forlod
s i de Castries, og hans Afsked med Skibet gav
~nledning til en af de eiendommelige Scener, som
1an næppe vil kunne blive Vidne til andre Steder
nd i russisk Tjeneste. Indledningen til den officielle
~fsked er for saa vidt den samme overalt, som
fandskabet og Officererrie stilles op som til Parade,
1aar Chefen skal gaae fraborde; men, medens det
andre Mariner afhænger af Chefen selv, om han
flere eller færre Ord vil tage Afsked med Folkene,
1ører det til Vedtægten i den russiske Marine, at
:hefen, umiddelbart før han forlader Skibet, vender
ig mod det opstillede Mandskab og paa en høit1ds-
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fuld Maade udtaler Formlen: • Farvel, Børn! c, hvo
efter Folkene som med een Mund svare: »Vi øns~
lykkelig Re ise, Deres Høivelbaarenhed !c Dog ogsa
her kommer den besynderlige Frihed i Ufrihede
frem, idet nemlig Folkene ved ikke at istemm
Svaret, give tilkjende, at der er Noget, som d
ere misfornøiede med. Denne Dee! af Programm(
fandtes ikke optegnet i noget Reglement; men de
hm de dengang vundet en saa almindelig Hævd, ,
Ingen traadte op imod den. Da altsaa vor Ch(
efterat have sagt nogle venlige Ord til Officerern
vendte sig mod Folkene og med en Stemme, de
tydede paa hans gode Samvittighed, udtalte si
•Farvel, Børn!«, ventede han det reglementered
Gjensvar - men ikke en Lyd kom fra Mandskabe·
der stramt rettet og uden at forandre en Min
stirrede lige ud for sig. Chefen blev dødble~
Næstcommanderende høirød, og de øvrige Officere
saae spørgende paa hverandre. Efter et Øieblik
Betænkning gik Chefen ned imod sin Kahyt Oi
vinkede ad Næstcommanderende, som fulgte me,
ham. Lidt efter kom den Sidste op igjen, udspurgt
de ældste Underofficerer og bragte Chefen de
Oplysning, at Folkene ikke havde faaet udbetal
et mindre Beløb, der tilkom dem som Godtgjørels
for Et og Andet. Nu kom Chefen op igjen, med
deelte selv Mandskabet, at hans Afløser samm
Dag vilde sørge for, at Feilen blev rettet, gjento1
derpaa sit Farvel og modtog denne Gang e
rungende Svar.
Efter nogle Ugers Ophold ved de Castries fi
vi Ordre til at begive os til Nikolaijevesk, hvorfr
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~r var afsendt en saakaldet Lods, som skulde
!ilede os under den indviklede Seilads igjennem
~t krogede Løb, der temmelig fiær Landet fører
p til Amurmundingen. Det var en Seilads med
orhindringer, som vi nu toge fat paa, Løbet var
aa flere Steder ikke dybere, end at vi netop kunde
uabe os over Grunden, og Lodsen var ikke ganske
>rtrolig med den sidste af dets mange og hyppige
·orandringer. Udbruddet »Saa! nu staae vi igjenc,
jentog sig derfor, hvergang man havde seilet høist
n Timestid. Var Vandet i Stigning, ventede man,
il man kom flot igjen; faldt det derimod, slog man
ig til Ro og trøstede sig med, at man kunde
1enytte Tiden til at bøde paa den mangelfulde
~ulbeholdning ved at forsyne sig med Brænde.
•artøierne bleve firede i Vandet med dobbelt Beætning og en Øxe til hver Mand ; de roede ind
il nærmeste Land og toge for sig af den rige
)verflod, som fandtes af Gran og Fyrretræ. Efter•
1aanden som et af Fartøierne var fuldt lastet,
)lev det bugseret ombord og vendte tilbage med
riske Folk
Man glædede sig ikke ombord ved at skulle
il Nikolaijevsk, da man vidste, at Chefen meget
et kunde lade sig narre eller forlokke til at blive
ler Vinteren over, og der var derfor almindelig
:ilæde, da en Damper omtrent paa Halvveien dertil
)ragte os Ordre til at vende tilbage til de Castries
·or der at forberede os til at gaae til en af de
;ydligere Bugter.
Da der vilde medgaae nogen Tid, inden de
·orskjellige ~ager, vi med Damperen havde anmodet
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om at faae fra Nikolaijevsk, kunde ventes, blev d,
besluttet, at vi skulde gaae over til Duje p.
Saghalins Nordvestkyst for at fylde Kul, der jo ,
langt bedre Brændsel, især til Skibsmaskiner, e11
Træ. Øen Saghalin tager sig fra Fastlandet u
som en høi, temmelig jævn lille Bjergryg, der lud«
ned imod Havet, og, naar man kommer nærmer,
møder der heller ikke Øiet fremtrædende Aaser o
Pynter, men det er paafaldende, hvor regelmæssi
de skraanende og skarpttegnede geologiske La
ligge over hinanden. Her er Klimaet langt milde1
end paa det dog saa nærved liggende FastIane
og Sommeren er selv paa Øens Norden de saa varrr
at alle vore Kjøkkenurter trives fortræffelig, hva
der ingenlunde er Tilfældet paa den modsatte Kys 1
Alene ved sin store Kulrigdom vil Saghalin kunn
faae en stor Betydning i Fremtiden, skjøndt de
har den alvorlige Vanskelighed at kæmpe mec
at den ikke eier en eneste naturlig Havn. Det c
derfor ogsaa muligt, at der vil hengaae Menneske
aldere, inden man tyer til Saghalins Kulforraac
da der er fundet Kulleier ved nogle af de fo1
træffelige Fjorde og Havne paa Mantschuriets syc::
lige Kyst.
Den lille Militaircoloni med sine halvhundred
Indvaanere stod under en Landofficeer, og KL\
brydningen lededes af en Ingenieur. Vaaningi
husene laae ganske venlig og hyggelig i en Slug
paa Bredden af en brusende lille Elv, omringed
af Aske- og Birketræer. Dog ikke blot Beligger
heden, men ogsaaBygningernes afvexlende Udseend
befriede Duje for det soldatermæssig~ Præg, d~
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:>reder sin Eensformighed over de Træhuse, man
.almindelighed seer i disse Egnes militaire Poster.
Kulleierne laae i Lag paa henved et Par Alen ved
Foden af et Høidedrag, knap hundrede Skridt fra
Stranden, og der udfordredes saaledes hverken
Op- eller Nedstigning for at komme ind i de
magelige Skakter. Men trods den store Lethed
ved Brydningen var der ikke en eneste Sæk Kul i
Oplag; thi Alt gik øieblikkelig til Nikolaijevsk, og
vi maatte derfor kjønt hjælpe os selv. Dette have
imidlertid jo Russerne et godt Greb paa, og det
var atter her Mandskabets 0xer, som maatte holde
for. Da vi laae paa en aaben Rhed og hvert
Øieblik kunde blive tvungne af det ustadige Veir
til at lette, gjaldt det om at skynde sig: Alt,
hvad der kunde undværes af Mandskabet, deeltes i
Hold, hvoraf et besørgede Brydningen, et andet
Transporten ned til Fartøierne og et tredie Færgningen ombord.
Det var en Fornøielse at see,
hvorledes den ene store Kulblok efter den anden
huggedes ud af Kulvæggen for derefter at sønderbrydes, stuves i Sække og bringes til Stranden.
Her gik Folkene halv afklædte og slæbte Sækkene
ud til Fartøierne, der laae saa langt ude, at de
kunde flyde med den tunge Last.
Trods det
kølige Efteraarsveir vadede Matroserne her i flere
Timer itræk uden at tage mindste Skade, og Udsigten til den gode Ration Brændeviin, hvorme.d
man lønnede dem, medførte, at denne Dee! af
Virksomheden var meget efterspurgt, og at Arbeidet
trods den primitive Maade, hvorpaa det udførtes,
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gik rask fra Haanden. Men det gjaldt, som
jo ogsaa om at skynde sig; thi, selv om
kunde være bleven liggende med Skibet,
Vinden blev paalands, havde man været nødt
afbryde Kulfylrlningen, da Søen i saa Fald
saa stærkt inde ved Stranden, at Baadene
kunde opholde sig der.
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XIX.
Beboerne i den nordlige Deel af de her omtalte Kystegne føre især om Sommeren en saare
omflakkende Tilværelse, og det skyldes derfor somoftest en Tilfældighed, naar man træffer sammen
med dem. Vi havde dog det Held til forskjellige
Tider at møde Repræsentanter for de saakaldte
Gilliakers forskjellige Udviklingstrin. Længst tilbage stode de, som vi traf i den nys berørte åf
uendelige Skove omgivne dybe Fjord, der bærer
Navn af Keiserhavnen. De havde kun Forstand
paa Aarstiderne, men ikke noget klart Begreb om
Tidsregning, og vare saaledes ude af Stand til at
angive deres Fødeaar og Alder. De boede her
Vinter og Sommer i usle Hytter af Birkebark, og,
da Fleerkoneriet hersker iblandt dem, men Mangelen
paa Kvinder er stor, har ikke enhver Hytte sin
Huusmoder. Denne Mangel paa Kvinder fører til
hyppige Feider; List og Overmagt vinde Prisen,
men egentlig Kamp, endsige Blodsudgydelse, kommer
det næsten aldrig til. I Retning af Skinsyge staae
de vel ikke tilbage for civiliserede Folkefærd; men
den Kvinde, der gjør sig skyldig i Utroskab, slipper
i Almindelighed med at blive gjennempryglet,
15
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hvorimod hendes Forfører undertiden maa bøde
med Livet. De have den besynderlige Opfattelse,
at Kvinden er et ureent Væsen i den Tid, der
følger nærmest efter hendes Nedkomst: hun afafsondres da i en særskilt Hytte, hvor den høist
nodvendige Føde tilkastes hende, og hverken Mand
eller Kvinde kommer hende i den Tid nær. Børnene
gaae halv- eller heelnøgne, og denne tidlige Fortrolighed med Kulden, hvorimod de ere saa slet
skjermede, og med Sneen, som de til Adspredelse
boltre sig i, forklarer, hvorledes de kunne gjennemleve de strenge Vintre med stundom over tyve
Graders Frost i deres elendige Boliger, hvor et
l;laal opheder den ene Side af Kroppen, medens
Kulden har frit Spillerum paa den anden Side. De
gjøre et troskyldigt og meget ærligt Indtryk og ere
trods deres spinkle Udseende mærkværdig udholdende. Vinteren benytte de til at fange Pelsdyr,
især Zobler og Graaegern, og i denne Retning staae
de naturligviis langt over alle civiliserede Folkefærd,
hvorimod deres Fiskeri drives paa en temmelig
primitiv Maade. Deres Smaafartøier, der i Smag
med Sydhavets Piroger ere udhulede af en Træstamme, egne sig ikke til at forlade de nogenlunde
rolige Farvande, og deres væsentligste Fiskeredskab
er en lang Stage med Jernspids, der benyttes som
Harpun. Da deres Piroger ikke ere synkefrie som
Gronlændernes Kajakker, udfordres der en forbavsende Sikkerhed og Behændighed til at tumle
sig med dem, som de gjøre.
De her omtalte <iiilliaker betegnes vel undertiden af Russerne med Navnet Orotschier; men i

Ydre og Ansigtstræk afvige de aldeles ikke fra de
mere velstaaende Gilliaker, som vi saae, da vi
fyldte Kul ved Saghalin. Ligesom disse have de
runde, fladtrykte og noget pi uskjæ_vede, rødbrune
Ansigter med fremstaaende Kjævebeen og sammenknebne, mørke Øjne, hvis Udtryk ikke ere let at
fange. Deres Ansigtshud har et fedtet Udseende,
som om de udsvedte noget af det Sælhundespæk,
de for en stor Dee! ernære sig med. Alle disse
forskjellige Stammer have sort, glindsende Haar, der
fl~ttes i en Pidsk i Nakken. De bære Alle samme
Slags· Klæder, hovedsagelig forfærdigede af Skind,
og den samme Art F ødtøi, en Slags Mokkasiner
eller Kamikker. Den mest fremtrædende Forskjel,
Det er
man sporer, gjælder deres Optræden.
tydeligt, at de Gilliaker, man træffer paa Saghalins
Nørdvestkyst, ere bereiste Folk, som have lært endeel ved at omgaaes andre ~ennesker. De komme
til Gen fra Egnen ·ved Amurfloden, om Sommeren
i deres Baade, der ere ganske fiffig sammentømrede og undertiden bekiædte med Birkebark,
og om Vinteren med de11es Hundeslæder. Som
driftige Kjøbmænd føre de en livlig Handel med
Ainoerne, der boe i det Indre af Øen, og med de
Japanesere, som have hjemme i dens sydlige Deel.
Det er en fuldstændig Tuskhandel, de drive, idet
de til bytte sig Bomuldstøier, Tobak og forskjellige
Brugsgjenstande for Pelsværk og tørret Fisk. Da
de ere gode Huusholdere, ligge deres Slædehunde
ikke ledige om Sommeren; man seer altid adskillige
Spand af dem i deres lange, smalle Baade, som
Hundene maae trække afsted med langs Kysten,
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der paa de fleste Steder er saa brat, at Fartø1et
kan holde sig ganske nær ind ved Land. Bliver
Veiret daarligt, trækkes Baaden paa Land, et Telt
af Birkebark bliver reist, og overalt er der Brændsel
nok til at tænde et Baal
Forøvrigt have ikke faa
Gilliaker fast Ophold paa Saghalin, og, da de høre
til de mere Velstaaende, ere deres Boliger lune og
ganske rummelige. Her ligesom ved Amurflodens
Bredder ere de det væsentligste Mellemled imellem
deres lavere stillede Stamfæller og de omreisende
russiske og chinesiske Opkjøbere af Pelsværk, og de
have et saadant Ry for deres Ærlighed, at Opkjøberne kun sjelden betænke sig paa om Efteraaret at give dem Varer i Forskud for Skind, der
først skulle leveres om Foraaret.
Vor Corvet fyldte altsaa Kul og vendte derpaa
tilbage til de Castnes, hvor vi maatte vente adskillige Dage paa de Fcrsyninger, vi havde anmodet
om, og, da Sendingen endelig kom, manglede der
Adskilligt - af den meget simple Grund, at Beholdningen af de manglende Gjenstande var udtømt
i Nikolaijevsk. Man trøstede sig imidlertid med
det philosophiske mtsclzevaa, indskibede lidt Tømmer,
som blev pillet ned fra en af de Bygninger, hvis
Opførelse aldrig var bleven fuldendt, og stod saa
Syd paa til Vtadzmirbugten, hvor en Post skulde
anlægges, hvis Forholdene egnede sig dertil. I
modsat Fald skulde vi gaae til den tæt søndenfor
liggende Olgabugt og der forberede Anlægget af en
Station.
Vi droge afsted med en vis Freidighed, ikke
blot fordi Nikolaijevsk, hvor •vi havde været saa nær
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ved at komme til at overvintre, havde et ikke ufortjert
Ry for sin Kjedsommelighed, men ogsaa fordi
Vladimir- og Olgabugterne, der ligge omtrent paa
Norditaliens Brede, betragtedes af de Fleste som
Steder med en meget mild Vinter. Noget nøiere
Kjendskab havde man dog ikke til dem, da de
kun havde været besøgte i nogle faa Sommerdage
af en Opmaalingsdamper, og Isothermeme tog Ingen
Hensyn til. Hvorvidt der var Leilighed til at faae
nogensomhelst Forsyning af Proviant, vidste man
ikke; men stor· Sandsynlighed var der ikke derfor,
da det Skib, som havde været der, kun havde
seet en enkelt Hytte. Heldigviis hørte ikke Skibsprovianten til de Sager, som der havde været
Mangel paa i Nikolaijevsk, saa at man i værste
Fald kunde leve paa Skibskost.
Der er ingen
Tvivl om, at Officererne havde maattet tye til
Folkenes Proviant i Løbet af Vinteren, hvis Messen
endnu havde været i Hænderne paa en af de
Officerer, som havde ført ,Huus for os i Begyndelsen
af Togtet; thi de vare fuldblods Repræsentanter
for Russernes freidige Ligegyldighed for, hvad
Fremtiden kunde føre med sig. Naar vi vare i
Havn og de første Dage efter Afreisen, bugnede
Bordet af kostelige Spisevarer og af Viinflasker
med straalende Etiketter; men Beholdningen var
snart udtømt, og saa maatte man tage tiltakke med
,hvad Huset formaaedec, det vil sige med de
Retter, som kunde laves af Skibsproviant, og med
de Drikkevarer, hver enkelt havde været saa forsynlig at tage med sig. Paa Touren fra Tenerif til
Caplandet, som medførte det længste Ophold ude
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af Sigte af Land, som nogen af de yngre Officerer
havde været med til, gjorde vi saa rige Erfaringer
i Retning af Eensformighed og Tarvelighed, at
endog de nøisomme Russeres gode Humeur begyndte
at svigte, og de helmede ikke, før en af Officererne,
som ved forskjellige Leiligheder havde viist Ordenssands og Fremsynethed, havde lovet at overtage
Messen ved Ankomsten til Cap paa den Betingelse,
at han i Modsætning til, hvad ellers var Tilfældet,
anerkjendtes som Enehersker i alle Messesager.
Den Opgave, han paatog sig, var ikke vanskelig;
vi vare jo saa lidt forvænte, Penge var der nok af,
og han kunde udtage, hvem han vilde blandt
Folkene, til Kok og Hovmester. Fra nu af var der
i de forskjellige Havne blevet gjort Indkjøb med
det Maal for Øie at være rigelig forsynet med alt
det, som var meget kostbart, eller slet ikke kunde
skaffes paa de Strøg, hvor vi skulde overvintre, og,
da Corvetten gik sin Overvintring imøde ved at
staae ind i V!adimi1·bugtcn, var der ikke ringeste
Bekymring med Hensyn til Messens Proviantforraad.
Men det maa ogsaa indrømmes, at Skibet havde
maattet give Afkald paa en heel Deel af sit orlogsmæssige Udseende. Fra Stormasten forefter 'Var
Dækket iborde forvandlet til Svine- og Faarest,er,
der indeholdt interessante Racedyr fra forskjellige
Lande; paa Bakken var hver en ledig Krog optagen af Bure med Ænder og Kalkuner, og under
Fa1tøierne, som staae midtskibs, vrimlede det af
Høns - ja selv agtenfor Fokkemasten havde man
fundet Plads til at anbringe et Dueslag, hvori
sværlemmede Duer fra Sydafrica levede i bedste
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Forstaaelse med deres lette og fiint byggede Stamfæller fra Sumatra. Dette vel forsynede Menageri
havde sit ikke til Gryden bestemte Supplement i
en lille gemytlig Gedebuk, som var født ombord,
et Par Abekatte og nogle Papegøier.
Vladz.mirbugten gjorde just ikke noget trygt
Indtryk paa os, da vi stode ind i den. Et Forbjerg skyder sig ud fra Baglandet overfor det brede
Indløb og deler den i en større og en mindre Bugt,
af hvilke den sidste, der ligger sydligst, kun kunde
have · egnet sig til Vinterophold, hvis Indløbet havde
været snevert nok til at bryde Søen. Da imidlertid
vor Chef, Skibets tidligere Næstcommanderende,
ikke holdt af at tage nbgen Bestemmelse, naar han
ikke havde bestemte Forskrifter at holde sig til,
lagde vi Corvetten paa det mindst udsatte Sted i
den sydlige Bugt og toge fat paa Forberedelserne
til Opførelsen af vort Huus. Samtidig gjorde vi
Udflugter med Fartøierne til den nordlige Bugt for
at lære Omlandet at kjende og opsøge dets Beboere,
hvoraf der ikke fandtes Spor ved Kysten, hvor vi
laae. Paa den vestlige Bred af den nordlige Bugt
fandt vi tre Smaahuse i stor Afstand fra hinanden,
men kun en enkelt Beboer i det ene, et Par æld re
Mænd. og en gammel Kvinde i det andet. Et Par
Smaabaade, ganske i Smag med Gilliakernes, laae
optrukne paa Land ved hver af Hytterne, opad
hvis sydlige Side der var bygget et Skuur af
Tremmer med Straatag til Opbevaring af tørret
Fisk, medens rundtorn Sødyr af alle mulige
Størrelser og Former vare trukne paa Snore til
Tørring. Nogle primitive Damme til Salttilvirkning
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fandtes ved en af Hytterne. Af Laxørreder havde
de stor Overflod; de bleve fangede i Mundingen af
en Aa, som faldt ud i Bugten. Udløbet var snevret
ind ved en Opdæmning og spærredes ved en Vidiefletning, naar Laxørreden vilde søge ud igjen i
Bugten efterat have kastet sin Rogn. Paa enkelte
Tider af Aaret kunde man see den store Fisk
samlet i tætte Stimer indenfor Spærringen, hvor
den med største Lethed blev indfanget med de
lange Harpuner, som ogsaa Gilliakerne bruge.
Uagtet vi her befandt os paa kun omtrent fire
og fyrretyve Grader nordlig Brede, faldt Efteraaret
tidlig ind med koldt og uroligt Vejr. Søen var
næsten bestandig i Bevægelse, Ankerkjæden vilde,
naar Frosten kom, blive behængt af Isen, som uophørlig vilde skure mod Skibssiden, og, da Vinden
kom i heftige Pust fra Slugterne, vilde der hverken
Dag eller Nat være Ro ombord, ikke at tale om,
at Samkvemmet med Land, hvor en stor Dee! af
Folkene arbeidede, ofte vilde være meget besværligt.
Men vor nye Chef kunde ikke beslutte sig til at
handle efter Omstændighederne. Det gik ham som
en forresten meget dygtig russisk Admiral, der
under vor første slesvigske Krig commånderede
den Escadre, som viste sig i den vestlige Del af
Østersøen . Man fortæller i Rusland, at hans første
Ordre lød paa at begive sig med sine Skibe til
Farvandet ved Als, til at optræde venskabelig overfor de Danske og til forøvrigt at handle efter bedste
Skjøn. I Anledning af denne Ordre begjerede han
• at faa Marineministeren i Tale og skal have sagt
til denne: »De befaler mig at handle efter bedste
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3kjøn. Da jeg var Cadet, sagde Lieutenanterne til
:nig, saasnart jeg handlede efter mit eget Skjøn:
,De har at lystre og ikke at skjønne! - som
Lieutenant maatte jeg høre det Samme af Capitainerne,
;om Capitain af Admiralerne - og nu forlanger
De, at jeg skal handle efter eget Skjøn ! - Nei !
det har jeg saa grundig lært ikke at gjøre, at jeg
maa udbede mig klare og bestemte Ordrer for alle
forudseelige Tilfælde.•
Uheldigviis syntes der ikke at være nogen
Mulighed for, at vor Chef kunde faae yderligere
Ordrer paa det Sted, hvor vi nu befandt os, og
det var derfor et sandt Lykketræf, at Skonnerten
PI as tun, efter endt Reparation i China, paa sin
Reise nordefter fik det Indfald at komme ind i
Bugten. Dens Chef var en ældre Capitain, og hans
Udtalelser vare derfor Viisdommens Ord for vor
Chef, som kun var Lieutenant. Capitainen yttrede
strax, at det .var Galskab at overvintre paa dette
Sted, naar man havde Lov til ikke at gjøre det.
• Vi komme lige fra 0/gabugteuc, sagde han, ,der
vil De finde en tryg Havn; her derimod kan De
ligefrem ikke forsvare at blive.• Dermed var det
besluttet, at vi skulde gaae til Olgabugten, og vi
nølede sandelig ikke med at bringe Beslutningen
til Cdførelse.
Under An duvningen af B'ugten var forresten
P 1as tun kommen paa Grund, og rundtorn hørtes
Udbrudet: ,Det er det ulykkelige Skib!•
Det Sted, hvor Corvetten skulde tilbringe de
paafølgende fem Maaneder, kaldes ganske betegnende
af Russerne ,det rolige Ly• . I det nordvestlige
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Hjørne af en dyb, men aaben Bugt tæt Syd fo1
Vladi1nz·r, ligger et smalt Løb, som fører ind i en
aflang, regelmæssig afrundet, naturlig Havn, som
har en skuffende Lighed med en Indsø. I Europa
vilcde en saadan nat~rlig Dok være uvurdeerlig her ligger den ubenyttet hen. Inderst inde sees
Mundingen af en Aa, der kommer fra Dalstrøget,
hvor Birketræernes hvide Stammer spille i Sollyset,
og derfra til Indløbet høiner Landet sig paa begge
Sider til et heelt lille Bjerglandskab med Aase,
Skrænter og Kløfter. Alt er mere eller mindre
skovklædt, vel er Egen med sit Underkrat mest
fremherskende, men Side om Side med den sees
Træer af mangfoldige andre Arter, Hvidbirken
flokker sig nærmest alle Vandløb, den mørkstammede
kurilske Birk spreder sig høiere oppe, hist og her
er der et eenligt Kork- eller Valnøddetræ, som
Skildvagter paa Post kneise enkelte høie, ranke
sværstammede Asketræer, og Høiderne krones af
Cedertræer.
Da vi med Corvetten dreiede tæt om den høie
Pynt ved det smalle Indløb, saae vi en Brig, der
)aae tilankers langt inde i det trygge Leie : det var
Transportskibet Balkal, der havde samme Bestemmelse som vi.
Dets Chef havde imidlertid
næppe brugt flere Timer, end vi Dage, til at komme
paa det Rene med, at han ikke vilde overvintre i
Vladimivbugten - men han horte ogsaa til Amurofficerern,·.

XX.
Dengang Russerne begyndte at skabe en
Orlogsstation i Amurlandet, gjaldt det først og
fremmest om at formaae unge, virkelystne Officerer
til at knytte sig i en Aarrække til Stationen, og
der tilstodes derfor ikke ringe Begunstigelser til de
Søofficerer, der forpligtede sig til at tilbringe ti Aar
paa dette fjerne, afsides og lidet tillokkende Sted.
De mest iøinefaldende af disse Begunstigelser vare,
at den, der paatog sig den nævnte Forpligtelse,
strax forfremmedes en Grad, og at Styrmands•
officerer kunde benytte denne Forfremmelse til at
blive Flaadeofficerer. Man opnaaede vel ad denne
Vei, at nogle energiske og dygtige unge Mænd
gjorde Stationens Opkomst til deres Livsopgave;
men det kan dog ikke nægtes, at af og til Officerer,
der af en eller anden Grund stode paa svage
Fødder hjemme, droge til Amurlandet for at
bøde paa Fortiden , og derved opstod den Eiendommelighed, at halvgamle og erfarne Mennesker
med de feilslagne Forhaabningers mindre lyse Blik
paa Livet kom til at staae under ganske unge Mænd,
der dækkede deres Mangel paa Erfaring ved en
uopslidelig Freidighed og en ubændig Tro til, at

det først og fremmest gjaldt om at lade staae til,
naar man vilde udrette Noget og selv vilde frem.
Paa den anden Side medførte den lange Vinterdvale
i denne afsides Verdem,krog, at disse forskjelligartede
Elementer droges nærmere sammen end under
almindelige Forhold, og under den gjensidige Paavirkning udviklede der sig inden visse Grændser en
Selvstændighedsfølelse i Tjenestesager, der afveg
meget fra den almindelige Opfattelse, medens der
til Modsætning lige med eet og ofte paa den
pudsigste Maade blev trukket meget for store V exler
paa Anciermetetsretten. I og for sig er dette jo
forøvrigt ganske naturligt, hvis der er Sandhed i
Ordene; •Jo større Frihed, jo større Fare for
Selvtægt «.
Da nu Transportskibet Baikal førtes af en ikke
Amurofficeer, er det let at forstaae, at
ganske
der saa hurtig blev truffet Bestemmelse om, i hvilken
af de to Bugter man skulde overvintre. Men denne
Chef stod, skj0ndt han kun var Premierlieutenant, i
Anciennetet over vor Chef, og derfor optraadte han
strax overfor Corvetten, hvis europæiske Officerer
han tilmed ikke syntes at nære nogen stor Sympathi
for, paa en saa overlegen Maade, at han var omtrent
ligesaa fremmed for os, da vi kort efter Overvintringen skiltes ad, som dengang vi saae ham for
første Gang, lidt efterat vi vare komne tilankers
omtrent midt i Leiet.
Vor Chef havde, som tidligere antydet, den
største Agtelse for Anciennetetsprincipet og saae
med militairisk Ærbødighed op til Folk af høiere
Grader; men at betragte en Lieutenant, der paa
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:i-rund af tilfældige Forhold var kommen til at staae
lVer ham i Listen over Flaadens Officerer, som en
t\rt Stationschef eller commanderende Admiral, det
:aldt ham noget .svært, og Følgen deraf var, ikke
:,Jot at de to Skibschefer ikke saaes mere og
hyppigere, end det fælles Arbeide netop krævede,
men ogsaa at den Iver, hvormed vor Chef havde
taget sig af Arbeidet iland, dengang vi laae i Vladimirbugten, nu kølnedes i en paafaldende Grad.
Dette faldt imidlertid først senere ret i Øinene;
foreløbig havde vi nok at gjøre med at indrette
vort Skib til Vinterbolig. Corvetten blev fortøiet for
sine Sværankere, tildeels aftaklet, og af Lægter og
Spiir, som huggedes iland, byggedes over hele
Dækket et Tag, der blev klædt med Alt, hvad vi
kunde skrabe sammen af gamle Presenninger og
Seildugsstumper, som derefter bleve tjærede. Det
viste sig dog snart, at dette ingenlunde var nok til
at holde den Kulde ude, som efterhaanden gav
Møde, og nu kneb det; thi man havde lntetsomhelst
medgivet os af Varmeapparater, og hverken Kabyssen
eller de Kugler, vi glødede i den, kunde drive
Kulden og Fugtigheden bort fra Banjerne, medens
forskjellige Grunde stillede sig i Veien for at bøde
paa Manglerne ved at fyre paa i Maskinen. Heldigviis
fik man den gode Idee at omdanne en Jernvandkasse til Kakkelovn ved indvendig at mure den op
med Steen, som vi selv forfærdigede, og ved at
danne et Kakkelovnsrør af nogle Reserveplader, som
tilfældigviis fandtes i Måskinen.
Det blev en
glimrende Ovn, og Mandskabet havde det derfor
luunt ombord i den strengeste Kulde. I Kahytten

og Officeersmessen maatte man derimod finde sii
i sin Skjæbne: Reservepladerne vare slupne op, 01
det kunde ikke forsvares at ødelægge endnu e1
Vandkasse. En af Officererne havde rigtignok ti
senere privat Brug medtaget en lille Dampskibs
kamin, som han havde faaet Øie paa i et af Kron•
stadts Magasiner; men den viste sig snart ubrugelig,
da det trods Maskinmesterens mangfoldige Forsog
ikke lykkedes at construere et Apparat, der kunde
forhindre Vinden, som bestandig kom i hvirvlende
Kast ned fra Høiderne, i at jage Flammen og Røgen
ned i Messen. Man maatte lade sig nøie med de
gloende Kugler, der gave megen Os og ringe Varme.
Det var dog forst senere hen, at disse Ulemper
gjorde sig gjældende. I de første Uger af vort
Ophold havde vi forholdsviis mildt Vejr , og dette
blev benyttet til en Udflugt op ad en Aa, der faldt
ud i det sydlige Hjørne af den ydre Bugt. Paa
Bredderne af den indelukkede Bugt, hvor vi laae,
var der nemlig intet Spor af Beboelse; men langs
Yderbugtens vestlige Kyst løb der en Sti, som
fulgte den nordlige Side af Aaen ind ad Landet til.
Der var altsaa Sandsynlighed for, at vi lettest vilde
finde Beboerne ved at søge op ad Aaen, og det
var os om at gjøre at komme i Forbindelse med
dem for om muligt at tilvejebringe fersk Kjød og
derved undgaae at blive hjemsøgte af Skjørbug.
To af vore lettere Fartøier bleve forsynede med
Alt til et Par Dages Fraværelse; sex Officerer, en
Læge og rigelig en Snees Mand fordeelte sig i
Baadene, Officererne bevæbnede med Revolvere og
Jagtbøsser, Folkene med Geværer og Huggerter.
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)a vi nærmede os Aaens Munding, opdagede vi
angt borte paa Yderbugtens Sydside en lille Hytte
Jag en fremspringende Pynt, der tidligere havde
,kjult den for os; men vi spildte ikke Tiden med
it undersøge den, da den aabenbart var ganske i
Smag med Hytterne i Vladimirbugten.
I flere
Timer arbeidede vi os langsomt frem imod Strømmen
i Aaen; af og til stade vi ind til Land og gjenfandt
Stien, der altsaa uden Afbrydelse fulgte Aaløbet,
men, naar undtages en Flok Dyr paa en fjern Høideryg og hist og her en opskræmmet Fugl, saaes
ingen levende Skabning. Skjøndt Farvandet blev
grundere, jo længere vi kom frem, var Bunden saa
jævn og reen, at vi ikke havde nogensomhelst
Vanskelighed at overvinde, før vi op ad Dagen
pludselig befandt os ved ·en Opdæmning, som der
ikke var Spørgsmaal om at komme igjennem uden
betydeligt Arbeide og Tidsspilde. Tæt udenfor
d~n bati den nordlige Bred umiskjendelige Spor af
at blive benyttet til Slæbested, og her udmundede
ikke blot den Sti, der hidtil havde tjent os til Lodsmærke, men tillige en bredere og mere nedtraadt
Vei, som førte ind gjennem det nærmeste Krat.
Folken~ vare anstrengte efter den lange og
seige Rotqur, og Alle trængte til en Hjertestyrkning,
hvorfor det blev besluttet at holde Rast, inden vi
droge videre. Men, da vi vare i et ukjendt Land,
hvis chinesiske Beboere vare uberegnelige, naar de
ikke tydelig saae, at Overmagten var paa vor Side,
maatte vi sikkre os ved at afsøge det Landingsstedet
c;>mgivende Terrain og udstille Forposter. Den
Hurtighed og Sikkerhed, hvormed den lille Deling,

som fik dette Hverv, traadte an og satte sig
Bevægelse, vidnede om, h,·or fortræffelig Officerer
Underofficerer og Folk vare uddannede til Soldater
inden de gik tilsøes; thi paa Togtet havde vi sact ai
sige aldrig foretaget slige Øvelser. For det Tilfælde
at noget Uventet skulde indtræffe, var der aftalt
bestemte Signaler; men et lille 0ieblik efter, at
Delingens Blænkere vare rykkede frem, praiede de,
at der var et Huus tæt ved. En Vagt med skarpladte Vaaben blev efterladt ved Baadene, og vi løb
nu Alle hen til Huset, som først blev omringet og
dernæst afsøgt. Det var den største og omhyggeligst
opførte af de Vaaninger, vi endnu havde seet; men
den var dog som alle de Huse, man træffer her,
bygget af Bræder, beklædte med en Slags Bindingsværk af Lægter og Leer; dens temmelig steile Tag
var straatakt. Det Indre dannede som altid kun et
enkelt Rum; langs den ene Sidevæg strakte sig
en Forhøining af Leer, der dannede en Løibænk
paa omtrent sex Fods Dybde, som var beklædt
med Straarnaatter. Denne Løibænk fortsattes et
Stykke hen paa Bagvæggen og tjente her til Comfur
med Indfyring i Endefladen og et stort Kogehul
med Jernkjedel ovenover. Løibænken dannede saaledes en vandret Skorsteen, der fortsattes under
Jorden udenfor Huset og i fem, sex Alens Afstand
fra dette udmur,dede i et lodret Rør, dannet af en
udhulet Træstamme paa lidt over en Mands Høide.
Nogle smaa Vinduer med Ruder af Oliepapir eller
Blæreskind vare anbragte paa Solsiden, hvor ogsaa
Døren fandtes. Foran Huset var der en med Tremmer
omhegnet firkantet Plads.
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Huset var fuldstændig tomt; men Alt tydede
)aa en hurtig Rømning: i den aabne Kjedel var
for endnu varmt Vand, Løibænken var ganske
.unken som efter længere Tids stadig Fyring, og et
Bundt tørrede Tobaksblade var glemt i en Krog.
Vi fordeelte nu vor Styrke saaledes, at Huset
og Fartøierne vare dækkede, holdt Maaltid og Rast
en Timestid og droge saa afsted paa Opdagelse.
Et jævnt Terrain strakte sig hinsides Dæmningen
langs den nordlige Side af Aaen, der var orngiven
af Træer, og ved hvis Bredder talrige Smaabaade
røbede, at der i Nærheden maatte findes flere Huse.
Igjennem det Krat, som omringede vor Leir, kom
vi ud paa en stor Slette, hvoraf den nærmeste Dee!
var bevoxet med en Art meget høit, nu hentørret
Græs, og i nogen Afstand saae vi en lille Klynge
Huse. Idet vi i spredt Kjæde rykkede frem igjennem
Straamarken, dukkede pludselig Noget, der lignede
en stor Fugl, op fra Straaet, forsvandt ligesaa hurtig,
men dukkede atter og atter frem Paa vort Tilraab
mærkede Skikkelsen, at den var opdaget, og kom
tilsyne. Fuglen forvandlede sig til en Hovedbedækning af Blaaræveskind, formet aldeles som en
trekantet Hat, hvis Sider ere slaaede ned; Fyren,
som bar den, var en høi, slank og velskabt ung
Mand, der efter Alt, hvad vi kunde slutte af vore
senere Møder, kun var her paa Gjennemreise, men
indtog en overordnet Stilling. Han var aabenbart
bleven overrasket under en lille Recognoscering.
Hans Træk vare fuldstændig regelmæssige, endog
smukke, og der var derfor ikke ringe Sandsynlighed
for, at han hørte til en mantschursk Slægt, hvorimod
16

alle de Folk, v1 derefter mødte, øiensynlig vare a
chinesisk Herkomst. Naar undtages den store Hat
var hans Dragt som de øvrige Beboeres; den bestoc
af en Art Bluse eller Trøie af blaat Bomuldstøi
foret med Skind, af korte, tilsvarende chin~sisk1
Beenklæder, der holdtes sammen under Knæet a
Skindgamascher, og af Skindsko i Smag med dem
Gilliakerne bruge. I en Snor om Livet hang er
lille Pibe og en stor Tobakspung. Den almindeligt
Hovedbedækning er en tætsluttende Kalot af tykt
Filt med en opbøiet Kant, klædt med Zobelskind
og stor nok til at dække Pande, Kinder og Nakke,
naar den smøges ned.
Da Speideren endelig havde besluttet sig til at
opgive sin sammenkrøbne Stilling, gjorde han en
Hoben Gebærder til Tegn paa, at vi vare yderst
velkomne, og førte os derefter om til de Huse, som
fandtes i Nærheden. Her traf vi vel enkelte Beboere;
men det var dog let at see paa Alt, at man havde
foretaget en deelv1is Rømning. Da vi derfor gjorde
Mine til at rykke videre og pegede hen paa el
langt større Huus end alle de øvrige, som nu saae~
bag en lille Høining noget fjernere fra Aabredden,
røbede vore V ærter en vis Uro, og deri var der jc
en Opfordring for os til at rykke lidt hurtigere frem
Det rummelige, luftige og lyse Rum i det ston
Huus, som vi nu kom til, førte uvilkaarlig Tanker
hen paa Beretningerne om vore nordiske Forfædrei
Haller. Vaaben- og Fangstredskaber vare samled1
i Hjørnerne, Skind i Mængde vare ophængte pa.
Væggene, og endeel kraftige Skikkelser med et ikkt
ganske ublandet Udtryk i deres guulbrune Ansigte
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;tode opstillede langs den lange Løibænk. Da de
midlertid saae, hvor godt bevæbnede vi vare, og
)emærkede den Punctlighed, hvormed Folkene ind:oge Sikkringsposter rundt omkring Huset, bleve de
baade venlige og indsmigrende, viste os deres Luntebøsser og røbede en vis Tilbøielighed til at beføle
\'ore Geværer og Revolvere, som aabenbart forekom
dem noget spinkle og lette. Vi !ode dem i al
Gemytlighed forstaae, at de nok maatte see, men
ikke røre, og, for at de ikke skulde være i
Tvivl om disse lette Vaabens Virkning, opfordrede
vi dem ved Tegn til at opstille en Skive i den·
Afstand, de fandt passende. De Bedste blandt vore
Jægere og Skytter traadte efter hinanden frem; men
ingen af dem skød, førend den foregaaende igjen
havde ladet sit Vaaben - hvilket vore Tilskuere
meget godt bemærkede - og af Officerer og- Folk
blev der sat en saa smuk Bouquet afRævehagl, Riffelog Revolverkugler i og om Centrum, at selv de
~utte og Tilbageholdne blandt Indvaanerne bleve
saare høflige og opmærksomme. Da vi henimod
Solnedgang forlade dem, havde de imidlertid saa
travlt med at vise os den korteste Vei tilbage til
vort Standqvarteer, at der næppe kunde være Tvivl
om, at der længere fremme fandtes Noget, som de
vilde skjule for os, og, skjønt vi ikke havde seet
Spor af Kvæg, tydede dog nogle store opdyrkede
Strækninger paa, at de raadede over anden Arbeidskraft end Mennesker, og at de vare bange for, at vi
skulde faae Vished derfor. Vi besluttede da for at
faae Klarhed i Sagen at overnatte i vort Hoved16"
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qvarteer og at anvende en Dee! af den næste Da;
til et Streiftog.
Der var saa hyggeligt og luunt i Huset vet
Landgangsstedet, at vi mange Gange i Løbet a
den tilstundende Vinter ønskede, at vi kuhde hav,
ombyttet det med vor kolde og sodede Messe
Leiet paa Løibænkens Maatter var nok lidt haardt
men til Gjengiæld afgav det en jævn Varme, saa a1
man halv afklædt, med Kappen over sig og Frakkf
og Beenklæder til Hovedpude følte sig som i der
varmeste Seng. Indvaanerne ligge ogsaa heelt nøgne
om Natten og dække sig til med deres Klæder.
Vore Folk havde slaaet Telt med Fartøisseilene,
men de sov af egen Lyst i det Frie rundt om
et Baal. Skifteviis holdt en af Officererne Vagt,
Patrouiller udsendtes, og Skildvagterne afløstes efter
alle Kunstens Regler.
Etter den velgjørende Nattehvile vare vi næste
Morgen tidlig paa Benene, fik vort dampende Glas
The og droge afsted. Da vi kom til det føromtalte
store Huus, var Antallet af de lndvaanere, som
flokkedes sammen der, ikke lidt forøget, og, da vi
efter at håve vexlet nogle mimiske Bemærkninger
med dem satte os igang for at søge ind ad Landet
til, omringede de os under heftige Gesticulationer
og med støiende Udbrud, hvis Mening naturligviis
var, at vi ikke maatte rykke længere frem . \' i
vinkede dem ganske rolig tilside, og, da et Par at
os samtidig lagde Haanden paa Revolveren, veg de
tavse, men med urolige Blikke tilbage, og vi droge
uforstyrrede videre ad den ved Færdselen frembragte
V ei, som fulgte Aaens nordlige Bred.
Tilhøire
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Jegrændsedes Sletten af temmelig fjerne Høide ,
jer trak sig nærmere, efterhaanden som de bugtede
,ig ned mod Aaen, hvor de endte med et brat
Affald ligesom et Forbjerg. Det var henimod dette,
at vor Vei førte, og, da vi kom i Nærheden af det,
fik vi Bekræftelse paa vore Formodninger. Den
bratte Skrænt, der omskylledes af dybt Vand, saae
ud til at være utilgængelig; men den nedtraadte
Bred tæt indenfor den viste tydelig, ikke blot at
her var et Vadested, men at en Drift Hornkvæg
for nylig var bleven dreven over Aaen
Vandet
var imidlertid saa dybt, at vi, hvis vi vilde følge
Kvægets Spor ved at vade over, havde Valget
imellem at klæde os heelt af og bære Vaaben og
Klæder paa Hoved og Skuldre, eller ogsaa at blive
dyngvaade til midt op paa Brystet. Valgte vi det
Første, vilde i høi Grad vor Evne til at gjø, e Modstand svækkes, og, hvis vi vadede paaklædte over,
maatte vi gjennemblødte til Skindet tilbagelægge
den lange Hjemvei med Fartøierne - Noget, som
selv de haardføre Russere ikke vare komne uskadte
fra paa saa kold en Aarstid. Desuden vare vi
enige om, at vi ikke stode os ved at tiltvinge os
et enkelt Stykke Kvæg, men at vi derimod - da
vi nu vidste, at der var Kvæg - Q1aatte stille os
paa en saa venlig Fod til Indvaanerne, at der var
Udsigt til at formaae dem til i Løbet af Vinteren
at afstaae os noget af den Arbeidskraft, som de
vare saa bange for at miste. En yderligere Fremrykning blev derfor opgiven; men nogle af Officererne
syntes, at det havde sin Interesse at see, hvad der
var bag ved Forbjerget, og deres Nysgjerrighed

eggedes desuden ved, at adskillige Indvaanere under
vor Fremrykning havde skyndt sig frem og tilbage
imellem Træerne og Krattet paa den modsatte
Aabred under de kjendeligste Bestræbelser for ikke
at opdages af os. Fire af os fik Tillaclelse til at
gaae paa egen Haand, imod at vi inden et bestemt
Klokkeslæt vare Yed Hovedqvarteret. Vi undersøgte
Skrænten nærmere og opdagede, at der ikke langt
fra Aaen fandtes en Sti, som i Skikkelse af en udvisket Trappestige førte op ad den meget steile
Skraaning. For Folk, der bare bøielige Skindsko
udenpaa den i blødt Ho indsvøbte Fod, var det vist
let nok her at faae Fodfæ5te; men med stive europæiske Vandstøvler var det umuligt, og derfor
kunde kun vore to ivrigste Jægere, som bare meget
blødsaalet F odtøi, arbeide sig op over Skrænten. De
to An ct..e af os lovede da at holde Vagt, den Ene
ved H)!1dens Fod, den Anden noget længere henne
paa Tilbageveien. De to Skilovagter havde det just
ikke saa aldeles trygt paa deres Post· saasnart de vare
ene, korn først et Par, saa flere Indvaanere og vilde
over Skrænten, de vare i heftig Sindsbevægelse,
skreg op og demonstrerede; men de spændte Haner
paa Geværet, der laa 1 Armen, og Revolveren, der
var klar i Haanden, talte et meget forstaaeligt Sprog,
og med alle Slags protesterende Udbrud og Gebærder
trak de sig tilbage, efterat Nogle af dem i Vand
op til Skuldrene vare vadede over Aaen. Det var
dog tydeligt, at Ophidselsen nu var paa sit Høieste:
fra forskjellige Sider hørtes der Tilraab, og rundtorn
jagede !ilbud afsted.
Vore to Jægere lode heldigviis ikke vente længe
paa sig. Et lille Stykke hiinsides Skrænten vare
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ie gjennem et tæt Krat komne til et fortræffeligt
Vadested, hvor store flade Steen dannede en bekvem
Overgang, og i en Lavning bag Skrænten paa den
modsatte Side fandt de et rummeligt Huus, rundt
om hvilket en net lille Flok Kvæg var samlet. De
havde stødt Døren op til Huset og vare blevne hilste
af Angestskrig, Forvirring og Tummel fra den Flok
Kvinder og Børn, om hvis Tilværelse vi Intet skulde
have anet. De mange Beretninger om, at en stor
Deel af den Befolkning, der er af chinesisk Op·
rindelse, er blottet for Kvinder, slog altsaa ikke til
i dette Tilfælde; men der er ligefuldt ingen Tvivl
om, at Kvindernes Antal er meget ringe i Forhold
til Mændenes i Mantschuriet. Vore to Jægere morede
sig kostelig over at have fundet et Slags Vildt, som
de slP.t ikke havde drømt om; men de vare altfor
elskværdige til at volde mere Forstyrrelse e~ nødvendig i den opskræmmede Rede og gik derfor
strax bort med et venligt Nik og nogle beroligende
Haandbevægelser. Oppe fra Høiden, som de paa
Tilbageveien atter maatte bestige, saae de, hvorledes Beboerne, der havde maattet gjøre en stor
Omvei for ad den modsatte Flodbred at naae Stedet,·
der laa paa en Halvø, nu kom farende hen
til Huset for at jage Kvæg, Kvinder og Børn
længere bort.
Da vi vare vendte tilbage til Hovedqvarteret,
og Alt var ordnet til at drage tilbage til Corvetten,
kom de ledende Mænd blandt Indvaanerne ned til
Fartøierne og bød os Farvel paa en saa indsmigrende
Maade, at vi ikke kunde være i Tvivl om, at de
havde faaet Meddelelse om vore Jægeres nette Op -

førsel overfor deres kostelige Skatte, som de havde
anvendt saa megen Møie paa at skjule for os . Der
forløb heller ikke mere end et Par Dage, før vi fik
et meg-et tydeligt Beviis paa, hvormeget de paas kjonnede, at vi ikke havde misbrugt vor Opdagelse,
idet de aflagde et høitideligt Besøg med fire, fem
af de store Baade, som de bruge til længere T oure
langs Kysten, naar de drage ud for at samle Søkaal.
Med megen Støien og Gestikuleren lagde de paa
Siden af Corvetten og ordnede sig i et Slags Optog,
anført af Fyren med Ræveskindshuen og de Ældste
i Stammen, og overleverede os med Nik og Smiil
en rød Hane, som altsaa maa have været det
vigtigste Venskabstegn, og derefter nogle Grøntsager, en Vildsvinekølle og et Knippe tørret Fisk.
Deres indsmigrende Væsen og de Sideblik, de tilkaste<J$a hinanden, efterhaanden som vi viste dem
rundt i Skibet, vare ufeilbarlige Tegn paa, hvor
henrykte de vare over at have holdt Fred med de
, Barbarer«, der raadede over en saadan Mængde
Skydeva<!ben og en saa talrig Styrke som den, der
var samlet ombord i Skibet. Med dette Besøg var
·Venskabspagten sluttet, og i Løbet af Vinteren korn
jævnlig nogle af dem for at bringe os Peltsværk,
Bjørne- , Dyre- og Vildsvinekjød, som vi betalte
enten med klingende Mønt eller med Sager, de
havde Brug for. Af deres Kvæg var det derimod
ikke muligt at faae dem til at afstaae os noget;
men et Par af de Driftigste iblandt dem lovede dog
at søge at skaffe os Kvæg fra ~ernere liggende
Bygde~. Vel forstode vi ikke et eneste Ord af deres
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Sprog, og alle vore Turigemaal vare dem fuldstændig
fremmede; men under slige Forhold lærer man saa
forunderlig hurtig at klare sig med nogle faa Ord,
man opfanger, i Forbindelse med Tegn og Gebærder,
at man, hvad Livets materielle Side angaaer, kommer
uden Besvær over alle Vanskeligheder.

XXI.

De sydlige Vinde, der saa tappert havde holdt
Kulden Stangen, maatte endelig vige for nordvestlige
Storme fra Østsibiriens Høisletter; Kulden satte ind
med Fynd og Klem og skabte os i Løbet af nogle
faa Dage en tryg Vei mellem Skibet og Land.
Der blev da ogsaa nu for Alvor taget fat paa Arbeidet
iland, og under dette viste det sig fyldigere end
nogensinde, i hvor høi en Grad russiske Besætninger
egne sig til med meget smaa Hjælpekilder at overvinde Vanskeligheder af alle Slags. Alene ved den
Maade, hvorpaa Arbeiderne indlededes, lagde de
deres praktiske Sands for Dagen, idet de saae bort
fra det militaire Moment for at komme den hjemlige
Opfattelse saa nær som muligt. Det er nemlig
Skik i Rusland, hvor Fællesskabet, som bekjendt,
spiller stærkt ind i de mangfoldige Landboforhold,
at Haandværkere slutte sig sammen i Interessentskaber paa ti Mand, hvis Virksomhed og Pengeanliggender ledes med en temmelig omfattende
Myndighed af den iblandt dem, som de kaare til
deres Desiatnik eller Timands - Formand.
Man
begyndte i Corvetten med at udtage de Underofficerer og Folk, som foretrak ikkun at gjøre Skibs-
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tjeneste, og lod saa alle de Øvrige indordne sig
aldeles paa egen Haand i Timands-Hold, der selv
valgte deres Formænd . Da dette var gjort, udnævnte Næstcomman~erende efter Raadslagning med
Formændene en af de ældre Underofficerer til
Arbeidsrnester, og den saaledes ordnede Styrke
havde, saalænge Virksomheden iland stod paa, Intet
at gjøre med den daglige Skibstjeneste.
Naar
Folkene om Morgenen havde faaet deres Frokost,
gik Arbeidsstyrken iland og mødte derefter kun
ombord til Middag og ved Mørkets Frembrud . Et
af Holdene paatog sig Teglværksarbeidet, de øvrige
Alt, hvad der henhørte til Træhusets Opførelse.
Det var ikke noget let Arbeide, de gik til, da vi
imod Forventning vare henviste til at anvende haarde
Træarter til Bygningstømmer, idet man maatte være
sparsom med de forholdsviis faa Gran- og Cedertræer,
der i Fremtiden skulde · leve1e Materiale til lettere
Gjenstande, saasom \ ' induessprosser o. L. Det
meget Arbeide i haardt Træ havde især d en Ulempe,
at Øxerne, som vare beregnede paa den i Rusland
udbredte Anvendelse af Gran, Fyr og andre bløde
Træarter, meget hurtig sløvedes ved at fælde Egetræerne, hvis Yderskal var glat og steenhaard i den
strenge Frost. Ikke bedre gik det Langsaven, der
var opreist paa Byggepladsen, og flere Folk . maatte
derfor fra Morgen til Aften være beskjæftigede med
at slibe Øxer og Save.
Det var en sand Fornøielse at see, hvor hjemme
Folkene trods alle Vanskeligheder følte sig i det
Arbeide, de toge fat paa iland, og hvnr godt de
holdt Humeuret oppe trods den strenge Kulde med
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Storm og Snefog, som snart hørte til Dagens Orden.
De gik meget systematisk tilværks, begyndte med
at sprede sig i Skoven for at mærke de Træer,
som egnede sig bedst til FormiJ.alet, og som tillige
fandtes nogenlunde samlede paa Steder, hvorfra der
med Lethed kunde dannes en Slæbebane ned til
Byggepladsen; derefter gravede de saavel i Nærheden
af denne som paa de Strøg, hvor Træerne skulde
fældes, mandshøie Kuler, i Læ af en Bakkekam eller
et Krat, til at holde Rast i. Paa Bunden af Kulerne
var der altid et Ildsted og en KJedel, som de i
Løbet af Dagen jævnlig tyede til for at faae sig en
Slurk varm The. Pro forma havde vel et Par af
Officererne Tilsyn med Arbeidet; men i Virkelig•
heden overlod man Folkene fuldstændig til sig selv,
og de misbrugte det ikke, men arbeidede støt og
trofast hele Vinteren igjennem. Den Færdighed,
hvormed de brugte Øxen, var lige beundringsværdig,
hvad enten det gjaldt om med faa, sikkre og kraftige
Hug at fælde de største Træer, eller med varsom
Lethed og Omhu at tilhugge de forskjellige Stykker,
hvoraf Dørkarme og andre mindre Gjenstande vare
sammensatte. Kun ganske undtagelselviis anvendte
de Høvlen og andre slige fiffige Instrumenter.
Kun i en enkelt Retning led Folkene af den
strenge Kulde: deres Fodtøi var opslidt eller var
blevet ødelagt i de varme Lande, og paa vor
Anmodning om fra Nikolaijevsk at faae tilsendt
Materiale til Støvler, havde man svaret, da vi laae
i de Castries, at Beholdningen var sluppen op, men
at vi ikke maatte tage os det nær, da vi skulde
overvmtre i et mildt Kljma. Folkene hjalp sig,
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som de bedst kunde, ved at flette sig Sivsko og
meente, at dette Surrogat vilde blive fortræffeligt,
naar de kunde faae svært Seildug til at overtrække
Skoene med. Vor nye Chef var imidlertid ikke at
formaae til at gaae udenfor Reglementet, der Intet
indeholdt om, at man kunde anvende ældre Seil til
Skotøi - og saa hjalp Folkene paa Reglementet.
Et af vore gamle Mærsseil var blevet jordslaaet,
og det blev spredt over Egekrattet iland for at luftes.
Jeg væddede med en Kammerat om, at det den
næste Dag vilde være forsvundet, og jeg vandt mit
Væddemaal.
Lidt efter lidt korn der Seildugsmen Underbeklædning paa alle Sivskoene søgelsen af, hvorfra Seildugen var kommen, blev
bestandig udsat, og en skjønne Dag maa Mærsseilet
vist være blevet ført til Udgift i Regnskabet.
Skotøiet spillede overhovedet en meget stor
Rolle i vor Vintertilværelse. De fleste af Officererne
havde gjort Regning paa i Nikolaijevsk at kunne faae
det for sin Blødhed saa afholdte russiske Lædf'r til
Vinterstøvler, og, da dette glippede, vare de hen viste til det lette Fodtøi, de havde anskaffet til
Brug i Troperne. Følgen deraf var, at de opholdt
sig ombord saameget som muligt; men, da der,
som alt bnørt, var baade koldt og fugtigt i Messen.
og, da de tilmed vare afskaarne fra den Motion,
der kunde have sat Blodet i lidt livligere Bevægelse, '
saa tyede de til Koierne. Al den Samtale og Sang,
som tidligere havde gjenlydt fra Messens store Bord,
hvor man nu kun samledes ved Maaltiderne, afløstes
af V exelsange og Bemærkninger, der strømmede
ud fra Lukaferne. Ikkun de faa af os, som havde
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ordentligt Fodtøi, befandt sig fuldstændig vel. Vi
tilbragte daglig flere Timer i Land med Bøssen paa
Nakken, og, da man før:.t hen paa Foraaret traf
noget Vildt, morede man sig med at levere Lægen
Biditg til hans Samling af ·1 ræpikkere, hvoraf der
blev skudt syvogtredive forskjellige Varieteter, de
mindste paa Størrelse som en Spurv, de største lidt
større end en Skovskade. Denne sidste Art var
saa sky, at den i hele to Maaneder trodsede alle
vore Forsøg paa at faae Skud. paa den; da det
endelig lykkedes at skyde • den sorte Djævel,, var
der vistnok ligesaa megen Jubel i Messen, som naar
man paa en arktisk Expedition har fældet en
!isbjørn.
En lidt mindre Art af disse Træpikkere havde
os i nogen Tid tilbedste paa den mest ydmygende
Maade. Engang, da Sneen i Begyndelsen af Vinteren
imod Sædvane var falden i stille Veir, stødte vi ikke
langt fra Byggepladsen p_aa Spor som af en meget
stor nøgen Menneskefod - en Bjørn rodede altsaa
om i Nærheden. Da Sporene vare ganske friske,
jagede vi i en Fart en Kugle i Løbet paa vore
Geværer og fulgte Sporene indtil Kanten af en dyb
og tæt bevoxet Slugt. Idet vi nu med Forsigtighed
nærmede os Affaldet, hørte vi en ganske egen
Brummen eller Knurren. Saad,m brummer Bjørnen
ikke • , erklærede vor ivrigste Jæger og tilføiede:
~Det maa vist være en Los eller et andet vildt
Dyr.• Da Slugten var utilgængelig fra den Side,
hvor vi befandt os, opgave vi foreløbig at faae
Klaring paa Sagen; men ganske kort Tid efter
gjentog den samme Forestilling sig, og vi bleve da
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enige om ad en Omvei at trænge ind i Slugten.
Efterhaanden som vi nærmede os dens snevreste
Dee!, blev den forunderlige Lyd klarere og skarpere,
og til vor usigelige Flovhed opdagede vi, at det
brummende Rovdyr var en Træpikker med ltteget
kraftigt Hoved og Næb, som ved at skrabe ned ad
Stammen paa Træerne frembragte den sære Lyd.
Vi stødte aldrig paa nogen Bjørn, skjøndt vi flere
Gange saae dens ganske friske Spor, og andre vilde
Dyr traf vi heller ikke, skjøndt vi af lndvaanerne
kjøbte baade deres Skind og deres Kjød; men en
Mand af den Besætning, som efterlodes, da vi forlade Posten, blev om Sommeren sønderflænget af
en Tiger.

•
XXII.
Efterhaanden som Tiden led, kom Indvaanerne
hyppigere til os; de medbragte altid noget Dyreeller Vildsvinekjød, saa at vi især mod Slutningen
af Vinteren havde saa meget fersk Kjød, at Messen
kunde paatage sig de Syges Forpleining. Derved
opnaaede vi endelig at standse Skjørbugen, som
havde begyndt at gribe om sig og desværre berøvede
os et Par af vore flinke Folk. Den blev imidlertid
først aldeles fortrængt, da det var lykkedes vore
mantschurske Venner at skaffe os en nogenlunde
stadig Tilførsel af Kvæg fra det Indre. Deres Besøg
fremkaldte altid Liv og Munterhed: da vi havde
opbrugt de Sager, vi havde medbragt fra China til
Tuskhandel, betalte vi dem med spanske Dalere,
og i god Overeensstemmelse med deres chinesiske
Herkomst forlangte de altid et langt høiere Beløb
end det, de ved Handelens Afslutning !ode sig nøie
med.
Messeforstanderen ledede altid Forhandlingerne, men alle de andre Officerer gave deres
Bidrag, og en af dem havde sin Morskab af at give
Sælgerne Medhold, hvorfor han da ogsaa var Gjenstand for deres mest rørende Venskabsyttringer.
Naar endelig Pengene skulde udbetales, optraadte
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en af Transportens Officerer, der næsten bestandig
var ombord hos os, som Casserer.
Han lagde
Pengene i en Række paa Bordet, talte dem efter
for Sælgerne, strøg dem ned i Hænderne paa dem
og opfordrede dem saa til endnu en Gang at tælle
efter. Det slog aldrig til, altid manglede der flere
eller færre Dalere.
Men, inden de fik Tid til
at fremkomme med Indsigelser, rystede han de
manglende Penge ud af den Enes Ærme, den Andens
Calot eller den Tredies Tobakspung og di:ev engang
deres Forbauselse til det Høie te ved at trække
den sidste manglende Daler ud af Næsen paa en
pludskjævet Fyr, som med opspilede Øine og Mund
stod midt inde i Klyngen. Den beundrende Angest,
som de nærede for vor Troldmand, gav sig tilkjende
ved alle Leiligheder, og, naar han havde været i
deres Nærhed, forsømte de aldrig at eftertælle deres
Penge, saasnart de vare komne et Stykke fra Skibet.
Corvetten var, som man vil erinde, forvandlet
til en Slags Noah's Ark, dengang vi forlode Chinakysten, og, da vi efterhaanden bleve godt forsynede
med Kjød fra Land, sparede vi paa den levende
Beholdning.
Kreaturpasseren Ivan havde den
russiske Bondes Greb paa at passe Huusdyr; men,
da han var noget magelig og glemsom, løb han sig
jævnlig Staver i Livet og søgte da at vaske sig
reen ved at kaste Skylden paa Domavoyen, Huusnissen, der spiller en saa stor Rolle i den russiske
Folketro, at de kloge Koner• meget ofte skaffe
sig Kunder ved at liste sig til at paaføre Kvæget
tilsyneladende Sygdomme, der naturligviis ere Dornavoyens Værk, og som de kaldes til at fordrive.
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Hvergang en Høne slap ud af sit Buur, erklærede
Ivan, at Huusn:ssen havde aabnet Døren, og, savnede
Lammene Vand, var det Nissen, som havde væltet
Drikkekarret. En skjøn Dag var en af vore bedste
Grise forsvunden . Ivan kom selv om Morgenen og
meldte det med en lang Forklaring om, at han
længe havde mærket, at bemeldte Griis var besat
af Domavoyen, da den paa den mest uforklarlige
Maade altid var, hvor den. ikke skulde være. Denne
Gang var den bestemt løbet fra Skibet: han havde
om Natten tydelig hørt den skrige ude paa Isen,
men havde ikke vovet sig ud efter den i Mørket,
da han havde troet, at det var et Fif, Oomavoyen
brugte for at lede ham selv i (Jlykke. I Sneen var
der dog ikke Spor af Grisen, og Ingen uden Ivan
havde hørt dens Skrig - men borte var den. Fem,
sex Dage efter stak en Fyrbøder, der var gaaet
ned i en af Kulkasserne for at lempe Kul, med et
bredt Griin Hovedet op 1gjennem Nedgangshullet
i Dækket, kaldte paa Ivan, og spurgte: »Vil Du
have en sort Griis for den hvide, Domavoyen rendte
med?,, og under Folkenes Latter rakte han den
forsultne og sværtede Griis op fra Kulkassen, som
den rimeligviis var falden ned i, da Nedgangshullet
Ivan
sidst var blevet aabnet under Reengjøringen
dode ikke i Synden: bestandig maatte han høre,
at han havde gjort Domavoyen Uret, og at det nok
\'ilde straffe sig, da den kun blev ondskabsfuld og
hevngjerrig, naar den uforskyldt blev anklaget. Da Fostens første Bygning, der meget mindede
om de norske Bjælkehuse, var reist, blev den strax
indrettet til Badeanstalt. En stor muret Ovn tjente
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til at gløde de Steen, der brugtes til den stærke
Dampudvikling. Folkene jublede ved atter at kunne
faae sig et ægte russisk Bad, Bademesteren stod
nøgen i Døren trods de syv Graders Kulde og
straalede af Tilfredshed over al den Roes, han fik
for den tætte Da,mp og for de herlige Birkeriis, han
havde bundet til den grundige Gjennempidskning.
Kun Officererne benyttede den kolde Overgydning
med Vand - Mandskabet foretrak at rulle sig i
den høie Snee udenfor Døren for derpaa igjen at
lade sig gjennemdampe. Om Aftenen feiredes et
muntert Reisegilde.
Af Gilder var der ikke saa faa i Løbet af
\ mteren; blandt Andet holdt vi Juul og Paaske,
og de -russiske Oriogsmænd sørge saavidt muligt
altid for at have Noget at tage til paa Festdagene.
Paasken indviedes med størst Høitirlelighed; før
Midnatsmessen b værtedes Mandskabet med haardkogte Æg og Punsch, og derefter var der Parade i
fuld Puds, som afsluttedes med, at alle Skibets
Officerer gik langs Rækken af de opstillede Folk
og kyssede hver enkelt af dem med Ordene:
, Christus er opstanden!•, hvilket besvaredes med:
, 1 Sandhed, han er opstanden!•
Blandt Rus.;erne h 9 r Kys~et overhovedet en
egen Betydning : det er Venskabets, Tilgivelsens
og Forsoningens ypperste Tegn. Naar en Officeer
forlader sit Skib, komme de af Folkene, han har
havt mest at gjøre med, og bede ham om at tage
Afsked med dem - han kysser dem da paa Munden
og begge Kinderne. Den, han ikke giver Afsked~kysset, gaaer sønderknuust bort; thi i sioe egne og
17 "'
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Kammeraters Øine er han stemplet som uværdig.
Den Døende kysses af dem af hans Overordnede
og Kammerater, han mest har samvirket med, og
i Kysset ligger en gjensidig Tilgivelse for hvert
uvenligt Ord, for hver en urigtig Handling.
I dette som i saa meget Andet afspeiler sig
den varme Hengivenhedsfølelse, der breder et saa
smukt Lys over Samlivet iblandt Russerne, at det
ved første Øiekast kunde synes ubegribeligt, hvorledes Mennesker af dette Folkefærd ere istand til
at begaae de Nederdrægtigheder, hvorved Nihilisterne have vakt Omverdenens Afsky. Forklaringen
ligger dog temmelig nær: Russernes drømmende
og ureflecterede Hang til abstracte Ideer og deres
Trang til med Begeistringens Selvopoffrelse at løse
de Samfundsgaader, der kaste Skygge over Tilværelsen, have skabt en Jordbund, hvori selv de
giftigste Væxt~r kunne skyde frem med tropisk
Frodighed, naar den blot tilsaaes med phantastiske
Billeder og glødende Forsikkringer om, at hver en
Ugjerning, der øves ,for den gode Sag«, forvandler
sig til et ædelt Offer, hvis Høst vil blive til Velsignelse for kommende Slægter. I Olgabugten, hvor
vi stode saa langt som muligt fra det Abstracte,
og hvor Virkeligheden under de forskjelligste Former
gjorde sine Krav gjældende, viste Folkene ved alle
Leiligheder, hvilken Selvfornegtelsens Styrke de
van• i Besiddelse af. Det er den samme Styrke,
som truende udfolder sig, naar de med deres
drømmende Troskyldighed og ubændige Dødsforagt
af phantastiske og hadefulde Ledere fores ind paa
Samfundsopgavernes ubanede V eie.
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Et Træk hos Russerne, som især er betegnendf',
er deres Optræden overfor Sygelighed og Svagelighed. Folk med en Jernhelbred ere saa ofte tilbøielige til kun at skjenke den Syge og Svage et
overlegent Skuldertræk, at det næsten kan vække
Forundring at see, hvor hensynsfulde disse haardføre Mennesker ere overfor Enhver, hvis Kræfter
svigte. I Begyndelsen af Vinteren, inden Sneen
havde opfyldt Dale og Bjergkløfter, gjorde vi Udflugter i forskjellige Retninger for at opdage nye
beboede Steder. Naar Mørket faldt paa, leirede
man sig om et Baal og sled Natten igjennem, som
man bedst kunde i den strenge Kulde. Det feilede
da aldrig, at Folkene holdt Øie med de mest
Medtagne, og, naar disse endelig vare faldne i Søvn,
sagte sneg sig hen og dækkede dem med deres
Faareskindspels for selv at tilbringe Resten af
Natten uden Overtøi. Dette er kun et enkelt af
mangfoldige Træk, og den, der under Forhold som
de her skildrede har færdedes med Russerne, vil
derfor trods deres Skrøbelighed mindes dem som
et Folk, hvis store og smukke Sider fordunkle deres
Svagheder, og desuden som Mennesker, man føler
sig knyttet og dragen til.

XXIII.

l\!Ldt

i April brod ·Isen, ikke som hertillands
efter vexlende Tø og Frost, men efter en pludselig
Overgang fra uophørligt Frostveir til stadigt Tøveir.
Vindforhbldene paa Chinakysten paavirke nemlig i
høi Grad Vindretningen længere nordpaa; hele Vinteren afvexlede Stille med tudende og pibende nordlige Storme, der fra Begyndelsen af December til
henimod April holdt Thermometret under syv Graders
Frost og i blæsende Veir drev det ned til atten
Graders Kulde. Men saa tog Vinden en sydlig Retning og jog med en forbavsende Hurtighed Vinteren
paa Døren. Sneen sendte Smaastrømme ud fra
Slugter og Kløfter, Aaern'e svulmede og bragte Opløsning i den alentykke lis, Høider og Skrænter
svøbte sig i Grønt, og et Mylr af gule Stedmoderblomster. Anemoner og Tazetter blinkede i Solskinnet, Løvtræerne satte Knop og Blad - ikkun
de besindige Egetræer vægrede sig ved at følge
med i dette vilde Kapløb fra V inter til Sommer.
Ogsaa Corvettens Reisning gav sig til at skyde
tilveirs, og, da Afreisen stundede til, overraskedes
vi ved, at vor tidligere Følgesvend Plasttm stæmede
ind til os i Bugten. Den havde overvintret i Japan

og kom nu med en mægtig Forsyning af Grøntsager
og fersk Kjød under den Forudsætning, at vi havde
været meget ilde stedte. Hvor overraskede bleve
ikke Officererne, da vi førte dem ind i vor nybyggede
Kostald med et Par gode Malkekøer, viste dem vore
Grise og Lam af eget Tillæg og derefter gav dem
en Middag med nyfanget Fisk, kæmpestore Reier,
et Par Slags Vildt og - Vanilleiis.
I Følgeskab med vor Kammerat droge vi nu til
de Castries, hvor alle disponible Skibe samledes for
med General Muravioff som Escadrechef og en
,Styrmands Oberst til Stabschef at gaae til China
og Japan, hvor den endelige Tractat om Saghalins
og hele Mantschuriets Indlemmelse i Rusland skulde
afsluttes. Det Afsnit af Togtet, som nu paafulgte, har
jeg tidligere for en stor Dee! skildret i et lille Skrift
om Japan, og, hvis jeg opholdt mig ved Hjemtouren
over Sydhavsøerne og rundt om Sydamerica , vilde
man have Grund til at finde Reisen lovlig lang. Da
imidlertid mit Hovedformaal har været at gjengive
saa fyldig, jeg formaaer, det Indtryk, jeg har bevaret
af Russerne efter mit fleeraarige Samliv med dem,
skal jeg slutte med at fremdrage Et og Andet, som
jeg tidligere ikke nærmere har dvælet ved.
Da P!astzm kom ind til os i· Olgabugten, var
der en egen Inderlighed i den Maade, hvorpaa vore
Folk modtoge deres Kammerater. Jeg troede i Øieblikket, at det udelukkende skyldtes Glæden over
Gjensynet med Landsmænd eg .l:3ekjen8te, men jeg
opdagede snart, at det nok saa meget v;ar fremkaldt
ved at see, at Skonnerten endnu var i god Behold;

thi en lille Grundstødning, det havde havt ved Ankomsten til Stationen om Efteraaret, opfattedes af
Mandskabet som et nyt Beviis paa, at det var og blev
det utJ,kkdige .Skib, hvis Dage vare talte. Hrnr 111dgroet denne Opfattelse var, viste sig da ogsaa, dengang det hen paa Sommeren blev bestemt, at Plastlm
skulde være blandt de Skibe, der samme Aar vendte
tilbage til Rusland, hvorimod Corvetten Voyevoda,
som jeg dengang endnu var ombord i, indtil videre
skulde blive paa Stationen, i hvilken Anledning den
fik Ordre til at udpege en Snees Mand af sin Besætning til at afløse de Folk paa Skonnerten, som havde
Lyst til at blive i Amurlandet. Da jeg dengang
gjorde Tjeneste som Næstcommanderende i Corvetten,
lod jeg Folkene kalde op, meddeelte dem denne
efter min Opfattelse gode Nyhed og opfordrede dem,
der havde særlig Grund til at ønske at komme hjem,
til at træde frem. Jeg havde ventet, at en stor
Deel af Mandskabet med Iver havde meldt sig; men
ikke en ~fand rørte sig af Pletten.
,Hvordan hænger det sammen? .-. spurgte jeg
Underofficererne, der stade paa Fløien.
• Det er det ulykkelige Skib! blev der svawt;
•Mange af dem ville gjerne hjem; men de ville
hellere blive herude, om det saa er to Aar til, end
gaae ombord i Plastmz.•
•Der er dog et Par af Officererne her fra Cnrvetten, som folge med den,• sagde jeg.
Naar nogen af vore Officerer gaaer med den,
saa gjør jeg Følgeskab!• svarede en af vore flinkeste
Underofficerer og traadte frem . Han fulgtes strax
af en Snees Mand.

De Stakler! kun de Færreste af dem gjensaae
deres Hjem. Lige ved Maalet, udfor den finske
Bugt, sprang ,det ulykkelige Skib« i Luften, og
ikkun en Trediedeel af Besætningen korn levende
derfra.
Naar jeg efter den ulykkelige Begivenhed talte
med Kammerater af de Omkomne, hørte jeg sjelden
Beklagelse over, at de havde mistet Livet - Russerne sige Farvel til Tilværelsen med en beundringsværdig Resignation - nei ! det, som baade den Ene
og Anden gjentog, var: ,Stakkel! han maatte gaae
sin Vei uden at tage Afsked.« Denne Opfattelse
var jeg dengang forlængst bleven fortrolig med; men
den første Gang, det ret stod klart for mig, hvilken
dyb Betydning Russeren paa en egen umiddelbar
Maade lægger i Afskeden før Døden, gjorde det et
stærkt Indtryk paa mig. Det var under vort Ophold ved Singapore. Ved en Salut gik der Ild i en
Kardus, idet den førtes ind i Kanonen, Laderen blev
slængt lemlæstet overbord, sank og blev reven med
af den stærke Fbbe. Forgjeves søgte marn efter
ham den hele Dag. Paa min Vagt næste Formiddag
kom Skild,·agten ved det Styrbords Faldreb hen til
mig, skuldrede og meldte med rolig Alvor: •Deres
Velbaarenhed, Adam er her for at tage Afsked •
»Adam? Han blev jo slaaet ihjel under Saluten
igaar.•
Ja! men nu er han ved Faldrebstrappen for at
tage Afsked med os.•
Jeg sprang derhen: Strømmen, der nu løb stærkt
ind, havde drevet Liget hen til Trappen, hvortil den
Dødes sønderrevne Klæder havde kroget sig. Kam-
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meraterne toge ømt og varsomt paa ham, som var
det et skrøbeligt Barn, og, idet de bare ham forefter,
hortes fra alle Sider: , Han var en god Kammerat
han vilde ikke gaae sin Vei uden at tage
Afsked«.
Det er dog ikke blot i slige gribende Øjeblikke,
at den russiske Matros røber, at han er i Besiddelse
af en elskværdig, barnlig Blødhed, som næppe tiltroes ham af dem, der kun kjende hans for den
Fremmede saa kantede og haarde Ansigtstræk, og
som tillige staaer i en tilsyneladende saa forunderlig
Modsætning til hans Haardhed, naar Lidenskaberne
vækkes. Denne Russerens Blødhed kommer især
frem, og det ofte paa en høist komisk Maade, naar
han - hvad desværre vel hyppig skeer - har faaet
sig en Taar over Tørsten. Drukkenskab hørte til
Dagens Orden, naar Folkene havde Landlov, og
Officerernes Overbærenhed gik saa vidt, at en Mand
saa at sige aldrig blev dragen til Regnskab for de
Dumheder, han begik, naar han var beruset. De
Overordnede gik bestandig ud fra den Opfattelse,
at der ikke var noget Strafværdigt i den Ting, at
en Mand drak sig fuld, medens man paa den anden
Side heller ikke kunde straffe Manden for Noget,
han havde gjort i utilregnelig Tilstand. Det skyldtes
derfor ogsaa næsten udelukkende Folkenes barnlige
Elskværdighed og Blødhed, at de kun ganske undtagelsesviis trods al Beruselse gjorde sig skyldige i
Andet end høist uskyldige Løier. Men denne de
Commahderendes Overbærenhed i Forbindelse med
det lidet følgeværdige Exempel, de selv gave i Retning af Præcision, medfø1te da ogsaa, at Folkene

ikke toge det saa nøie med at møde til den befalede
Tid, og at Officererne som en Følge heraf paa Steder, hvor Fristelserne iland vare store, maatte ind
og ,samle dem op•.
Ved Honolulu paa Sandwichøerne, hvor vi laae
i længere Tid med et af de. Skibe, jeg var ombord
i paa Hjemreisen, var Alt beregnet paa at skaffe de
talrige Hvalfc\ngere, der dengang holdt Rast her. af
med deres gode Fortjeneste, og d ' r var altsaa saa
fuldt op af Tillokkelser, at vi jævnlig maatte md for
at opsamle vore Landgangsgaster Vi traf her sammen med americanske Officerer, der havde en ikke
nnge Fortrolighed med slige Expeditioner, og de
vare ligefrem forbavsede over den gemytlige Godmodighed, hvormed Folkene øieblikkelig fulgte os,
naar vi endelig havde fundet den Dandsebod eller
Kneipe, hvor de holdt Lystighed. Blandt man ge
Exempler skal jeg nævne et enkelt: En Politibctje:nt
havde sagt mig, i hvilket •Drikkehuus• et Par
Snese af vore Folk vare samlede. Jeg gik ind i
Skjenkestuen, hvor den amencanske Vært med stor
Forekommenhed tog imod mig og strax indrømmede,
at vore Folk vare samlede i en Stue indenfor. Med
eu Tak for Oplysningen gik jeg henimod Døren til
\ · ærelset; men V ærten sprang hen til mig, lagde
Haanden paa min Arm og sagde urolig: ,De vil da
ikke ind til dem?
•Jo! hvorfor ikke?•
,Fordi Flere af dem ere overstadige.•
»Naa, og hvad saa?•
,De iisikerer jo at blive slaaet fordærvet - det
vilde da enhver americansk Officeer være udsat for.•
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•Ja, men vi ere ikke Americanere, vi ere Russere - nu skal De see !• svarede jeg og gik ind.
De sade alle om et langt Bord med Drikkevarer
foran sig. ,Tøm Jere Glas, Børn, og lad os komme
afsted! • sagde jeg til dem.
•Giv os Lov til et sidde et lille 0ieblik længere,
Deres Velbaarenhed! vi · har det saa fornøieligt«,
sagde en stor, kjøn Knegt, soip førte Forsædet.
•Reis Jer og tøm Jeres Glas! ellers stryger jeg
dem af Bordet for Jer.•
• Vil De saa kysse os til Beviis paa, at De ikke
er vred paa os? blev der spurgt.
•Ja! dem af Jer, som ikke ere drukne , svarede
jeg. De reiste sig som een Mand, gav mig tre
Gange Hurra, tømte Glassene og strammede sig op
til med faste Skridt at komme hen til mig og hver
faae et Kys paa begge Kind~r og et paa Munden.
Kun en af dem maatte tages paa Slæb af en Kammerat; men han holdt dog paa, at ogsaa han vilde
have Forsoningskysset. - ,Saadant et Sviin kysser
jeg ikke•, sagde jeg og gik ud, fulgt af hele Flokken, medens Værten med den mest komiske Forbavselse mumlede: ,Paa Ære! det har jeg aldrig i
mine Levedage seet Mage til!«
Paa Veien ned til Fartøiet gik den Drukne og
mumlede snøftende, idet han snart blev støttet, snart
slæbtes afsted: ,Bedstefader har ikke villet kysse
mig.•
Folkene kjende nemlig kun sjelden deres Officerers Familienavn, og, om de end ofte kjende den
Betegnelse ved Fornavnet og Faderens Fornavn med
Tilføielse af dsclt, som man daglig bruger indbyrdes,

foretrække de dog i Regelen, især paa længere T oure,
at betegne deres Officerer ved Øgenavne. Onkel
og Bedstefader ligesom 0verhovedet Slægtskabsbetegnelser hørte til de Øgenavne, Officererne satte
mest Priis paa, da de vare Udtryk for en vis Hengivenhedsfølelse hos Mandskabet. Jeg blev, skjøndt
jeg kun var omtrent tredive Aar, døbt Bedstefader
paa mit første Skib, og Navnet fulgte mig tilligemed
en Deel af Folkene over paa det næste.
·
Den Svaghed overfor stærke Drikke, som man
saa ofte møder hos Russerne, er af en ganske eiendommelig Art: de drikke til Stadighed vist ikke stort
mere end andre Folkefærd fra nordlige Lande; men,
naar de give sig til at drikke, kunne de ikke holde
Maade. De have heri som i alt Andet en fremtrædende Tilbøielighed til at gaae til Yderligheder,
til at lade sig rive med af Øieblikkets Stemninger.
Mundheldet ,Skal det være Gilde, saa lad det være
Gilde!« gjenfindes paa Russisk i en noget stærkere
Form end hos os, og det kommer især iblandt Folkene bestandig til sin Ret. Adskillige af Mandskabet
betragtede deres Landlov som ilde anvendt, naar
de ikke kom tilbage fra den med en rigtig solid
Bjørn«; men de kunde dog samtidig være høist
pligtopfyldende Folk, der satte en Ære i trods
Drukkenskaben ikke at møde for seent. Selve Drukkenskaben blev jo, som berørt, ikke betragtet som
ne.dsættende for Manden. Vi havde et Par Tatarer,
som afgave et meget slaaende Exempel i denne Retning. Begge vare de glimrende, uforfærdede Topsgaster, der aldrig vare gladere, end naar de skulde
udføre et rigtig halsbrækkende Arbeide. Men Land-
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loven maatte ikke ,gaae tilspilde <, som de kalde
det, og saa sloge de sig sammen. Hveranden Gang,
de havde Landlov, drak den Ene sig døddrukken
og blev meget punctlig baaren ned til Fartoiet af
Kammeraten, - hveranden Gang skiftede de Roller.
En Dag ved Honolulu, da de kom tilbage fra Landlov, iod jeg som sædvanlig gjøre klar til at heise
den ene af dem over. Fartøiet kom paa Siden, de
øvrige Landgangsfolk stavrede over Faldrebet under
mere eller mindre vellykkede Forsøg paa at vbe,
at de havde Herredømme over deres Lemmer, og
den Sidste af dem sagde med en vis Selvfølelse:
,Nu er der kun de to Topsgaster Jlfa:oim og A/exæi
igjen c - ,Lad saa Maxim blive heist over, det er
jo hans Tour idag•, sagde jeg til den tjensthavende
Underofficeer. -· •Javel!• svarede han og gik ud paa
Faldrebet, men vendte sig strax om og sagde leende:
, Der er kommet Utour i det, Deres V elbaarenhed. •
- Det var der ogsaa: Jl;faxim, som skulde have
ligget sandsesløs i Bunden af Fartøiet, stod opreist
med begge Næver i Siden og betragtede den ved
hans Fødder liggende Aiexæi med 0ine, hvori lidt
Beruselse, en heel Dee! Venlighed og et Stænk af
Bebreidelse smeltede sammen i en fugtig Glands.
»Sikken en Kjæltring !• sagde han; •sikken en topmaalt Snyder! ... Der ligger han døddrukken, rigtig, inderlig snydefuld . . . og . . . og jeg, hans trofaste V en og Kammerat, som han skulde have baaret
ombord paa sin ædrue Ryg, jeg har maattet holde
Faste for at hjælpe ham ombord! ... Han er et
Sviin, et topmaalt Sviin !•
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, Stik saa Enden paa ham, Alexæi« ! afbrød jeg
hans Tale.
»Det er rigtigt, Deres Velbaarenhed; det er,
som det skal være! . . . Hans egen Ven skal hjælpe
ham« - og han bandt Enden om ham under følgende Udgydelser: ,Du er en rar Ven! ... en mage·
løs Ven! ... Hvor Du dog er deilig fuld! ... Det
er ikke mig, som er drukken . . . nei ! det er mig,
som hjælper Dig . .. og Du skulde have hjulpet mig,
for det var min Tour! .. . Aa, Du nedrige Bedrager! . . . Heis ham nu op ; men forsigtig, for han
er min Ven! •
Hvor mildt der end blev taget paa Folkene,
naar de gave sig hen til den her omtalte Skjødesynd,
vare de Overordnede ingenlunde langmodige i deres
Fremfærd, naar den hos Russerne saa almindelige
Magelighed kom til Yttring under de forskjellige
Øvelser. Her stilledes der ofte Fordringer, som baade
i Retning af Hurtighed, Behændighed og Uforsagthed
laae paa den yderste Grændse af det, der kunde
præsteres af de oprindelig for Sølivet ganske fremmede Folk, og, gik ikke Arbeidet efter Ønske, saa
r,egnede det med Eder, Skjældsord og Knubs ja, engang imellem vankede der en Portion Tamp i
Tilgift. Tamp og Riis vare dengang omtrent de
eneste Straffemidler, som anvendtes. Tamp blev
ikke givet paa Rygstykkerne, som dengang denne
Straf anvendtes hos os, men ligesom Riis paa Bagen.
Riis benyttedes kun for meget alvorlige Forseelser,
hvorimod femogtyve Slag Tamp ingenlunde hørte
til Sjeldenhederne.
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Men, selv om der lød nok saa mange Eder og
Skjældsord, og selv om Øvelserne afsluttedes med
nogle Portioner Tamp, sporedes der ikke den ringeste Misstemning. Folkene vare vistnok allerede
fra Hjemmet saa indlevede i at blive drevne frem
paa denne Maade, at de ikke ret troede, det var
Alvor, naar Officererne optraadte med afmaalt Sindighed. Hvad særlig angaaer Legemsstraffen, som
jo nu er afskaffet i Militairetaten i Rusland, havde
den i deres Ø111e intet Krænkende for Selvfølelsen,
og den legemlige Svie og Smerte vare de altfor
haardføre til ikke hurtig at forvinde. Min danske
Kammerat gjorde en ganske betegnende Erfaring i
den Retning. Da han i Brest i nogle Dage fungf'rede som Næstcommanderende, anskaffede han i
sin Uv11lie mod Anvendelsen af Tamp en Boie og
lod de Strafskyldige sætte i den. Men de russiske
Matroser toge ham hans gode Hensigter meget ilde
op og indgave Klage over at være blevne behandlede
som Straffeanstaltsfanger ,ved at blive lagte i Jern .
Naar Officererne vare retfærdige og toge sig
med Omhu af Folkene i andre Henseender, kunde
de drive Strengheden meget vidt og stille næsten
urimelige Fordringer med Hensyn til Arbeidets Udførelse uden at vække Misnøie. Til en vis Grad
kan dette jo siges at være Tilfældet under militaire
Forhold i Almindelighed, idet det er det rette Hjertelag overfor de Undergivne, som det hovedsagelig
kommer an paa; men det maa dog, som jeg nys
berørte, erindres, at de Fordringer, der tilsøes ofte
stilledes af Russerne, stode i et langt større Misforhold til Folkenes Sømandsevne end i nogen anden
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Marine, og at Strengheden havde en langt mere
intensiv Charakteer.
Dog, som sagt, Russerne bære i det Hele ikke
Nag, og deres Opfattelse af Legemsstraffen kan finde
sit Udtryk i følgende lille Oplevelse. Jeg kom en
Dag ned til Stranden, hvor vi havde endeel Sager
under Reparation, og undersøgte nogle under Arbeide
værende Gjenstande udenfor et Telt, som var reist
over vort største Fartøi, der blev skrabet og tættet
af Folk, som havde været sammen med mig paa
• Voyevoda «. Der lød Nynnen og Samtale derindefra, og i nogle af de Yttringer, som faldt, blev der
gjort ganske morsomt Nar af en høist elskværdig
Officeer, som i nogen Tid havde været Næstcommanderende hos os. Jeg gik ind i Teltet og sagde
til Folkene: ,I ere rigtignok nogle nette Fyre! Der
staaer I og gjør Jer lystige over det bedste Menneske, som nogensinde har commanderet Jer. Det
er saaledes, I takke en Officeer, som kjælede for
Jer paa alle mulige Maader, og som var reent ulykkelig den eneste Gang, han blev nødt til at give
en af Jer en Portion Tamp. •
,Det var netop Ulykken, Deres Velbaarenhed«,
svarede den Flinkeste iblandt dem; ,Dovenkroppene
og Driverne vidste I at der ikke vankede Stryg, og
saa luskede de sig fra alt det anstrengende Arbeide,
- men Arbejdet skulde gjøres, og saa maatte vi,
de flinke Folk, gaae og slide for de dovne. Nei !
den Slags Godhed skjøtte vi ikke om!•
• I vil altsaa hellere have Prygl?•
»Vore Brødre , , svarede han med det her gjengivne russiske Udtryk for ,Folk s-f vor Slags «
18

_,
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,vore Brødre kunne nu engang ikke undvære
Prygl. «
En anden lille Scene, som jeg en Dag var
Vidne til i de Castries, peger i samme RPtning.
Den Underofficeer, der gik Regnskabsofficeren tilhaande ved Modtagelsen og Udleveringen af Proviant, havde tilegnet sig nogle Potter Brændeviin og
meget fiffig skjult dem i Apotheket. Det blev opdaget, og Officeren straffede ham med en alvorlig
Portion Tamp. Da denne Officeer kort efter forlod
Skibet, kom Underofficeren hen til ham og bad om
Afskeds kysset.
Har Du da glemt, hvor haardt jeg for nogle
Dage siden straffede Dig?« spurgte Officeren.
Nei, Deres Velbaarenhed !•, svarede Manden;
,jeg husker godt, at De gav mig Tamp; men jeg
vced ogsaa, at De kunde have ladet mig stille for
en Krigsret. Retten havde dømt mig til Straffearbeide.
Det bjergede De mig for, og det skal
jeg huske saa l~nge, jeg lever!
I Mildheden overfor Folkene, naar de fik sig
en glad Dag, og Strengheden imod dem, naar der
arbeidedes, ligger forøvrigt Nøglen til de Befalendes
Opfattelse af Forholdet imellem Over- og Underordnede. Der vil næppe kunne paavises noget Land,
hvor man drager en saa skarp Grændse som i Rusland imellem den Overordnedes Optræden O\·erfor
Undermænd, alt eftersom der foretages noget Tjenstligt eller ikke. Det gjentager sig paa tusinde Maader,
i Stort som i Smaat, og Alle, Iløiere- saavelsom
Laverestillede, gaae med en paafaldende Lethed
hver Time paa Dagen over fra den tjenstlige til den
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kammeratlige Tone og omvendt. Ingensinde traadte
dette i Løbet af min russiske Tjeneste saa skarpt
frem som under den Escadrechef, der førte os hjem.
Han var en udpræget Repræsentant for alle Yderlighederne hos de saa anseete Sortehavsofficerer:
han helligede sig Tjenesten med en fanatisk Ubændighed, der sjelden lod ham selv eller Andre i Ro,
og som bragte Officerer og Folk til at anspænde
hver Nerve, saasnart han viste sig. Nat og Dag
mødte han paa Dækket, naar man mindst ventede
ham, lod snart Chefrn snart Næstcommanderende
eller andre Officerer kalde, og, mødte de ikke hurtig nok, bleve de modtagne med skærende Irettesættelser - ja, var han rigtig i Humør, sluttede
Reprimanden med: ,Gaa ned i Deres Lukaf! De
er arresteret! Engang paa min Nattevagt arresterede
han baade Chef og Næstcommanderende, fordi de
ikke havde givet Møde hurtig nok. Saalænge han
var ombord i et Skib, sov Officererne ligesom han
selv næsten fuldt paaklædte; men man maa ikke
troe, at de derved sikkrede sig mod Overfusninger:
den ringeste Misforstaaelse af hans Ordrer, den
mindste Afvigelse fra den Fremgangsmaade, han
forlangte, aabnede Sluserne for hans Ustyrlighed, og
,De er arreste·ret!« var Udraabstegnet til hans fnysende Gjennemhegling. Det er indlysende, at han
ofte forløb sig og gav mangen ufortjent Irettesættelse; men det maa indrømmes, at han ikke
sjelden efter nogle Timers Forløb indsaae, at han
havde været ubillig, og han gjorde det da godt
tgJen ved at lade Vedkommende kalde til sig ug
gjøre ham en Undskyldning. Den Nat, da han var
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•~aaet saa vidt at arrestere Chefen, lod han, :,;iasnart
han havde faaet Ro i Sindet, denne kalde til sig,
- men Chefen sendte ham en Sygemelding til Svar.
! lan gik da selv ned til ham, og efter en lang Samtale udvexledes de tre forsonende Kys - dern,cd
var den Historie skriinlagt. Flagskibets Cadetter
muntrede« han tidlig og silde, og det var ikke
mange Manøvrer, der foretoges, uden at de fleste
af dem maatte tilbringe nogle Timer paa Stængesalingen . En Dag efter en større Ma,nøvre sade de
der oppe allesammen, da vi gik til bords som hans
Gjæster - ,Hvad er det for ledige Pladser?« spurgte
han sin Hovmester. - •De to Cadetters, som jeg
havde Ordre til at indbyde - de ere paa Stængesalingen, Deres Høivelbaarenhed.
- Cadettcrne
bleve kaldte ned, og, saasnart de havde taget Plads
ved Bordet, lod han skjenke Viin i for dem med
den Bemærkning : ,Tag Dem strax en Hjertestyrkning, der har været køligt deroppe idag. - ,Det
kan være ligemeget med Kulden«, svarede den ene
af Cadetterne; •det Ubehagelige ligger i, at Straffen
var uforskyldt: det var ikke os, der gjorde den DumSaa kan I trøste Jer
hed, vi bleve straffede for.• med, unge Mænd, at I saa ofte gjør Dumheder, som
I ikke blive straffede for. Lad os saa drikke sammen !•
Som Vært var Eskadrechefen Elskværdigheden
selv, og, naar man var hans Gjæst, kunde Æ ldre som
Yngre udtale sig aldeles frit om de tjenstlige Anliggender, der havde fremkaldt Rivninger imellem ham
og Officererne. Vi bleve af og til indbudne til at
drikke The hos ham. Der var ikke Plads nok til
AIIe paa Divanerne, som omgave hans Kahyt; men

der bødedes herpaa ved at læ,gge store Puder rundt
om paa Gulvet. Naar vi Alle saaledes vare leirede
paa østerlandsk Viis, gik Theen, Cigarerne og Cigaretterne rundt, og, var man ikke i Stemning til at
bringe en Samtale igang, opfordrede man ham til
at læse for af et eller andet russisk Digterværk.
Han læste glimrende, og Russerne ere, som tidligere
berørt, udmærkede Tilhørere. Denne drømmende
Lytten i magelige Stillinger, med Cigaretten i Munden og det dampende Theglas ved Siden af sig var
et saa trofast Billede af de lange Vinteraftener i
Hjemmet, at alle Tjenestens Baand og Bekymninger
bleve glemte, medens de halvlukkede Øines vexlende Udtryk og de pludselige Yttringet' og Udbrud,
som Digtet fremkaldte, vare varslende Glimt fra den
ulmende Glød, der vækker snart en blød Hensmelten,
snart en vild Opblussen hos dette i al sin Elskværdighed og Godmodighed saa uberegnelige Folkefærd.

