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FORORD.
isse smaa fordringsløse Blade er kun et Udtryk for,
hvad vi danske Mænd, der har tjent under vort
gamle, smukke Flag, det smukkeste i hele Verden, føler
for dette Flag, føler for vor Marine, føler for vort kære
lille Fædreland.
Prøv, efter i mange Dage kun at have set Himmel og
Hav, pludselig at faa Øje paa et andet Skib, se dette
Skib tone Flag og opdage, at dette Flag er dansk, saa er
det jo sikkert en ærlig Følelse, naar Sindet glædes, naar
Øjet dugger, naar Hjærtet slaar lidt stærkere, og Alle
bliver liggende paa Rælingen, saalænge dette Flag øjnes.
Prøv at komme til fremmed Havn med et af vore
Orlogsskibe. Skøndt en af de ringeste Mariner i Antal,
er vore Folk jo langtfra de ringeste. De har alle Tider
forstaaet at hævde sig baade i Optræden og Udseende
mellem alle de store Nationer. Og i min Barndom, de
gamle Fregatters og Korvetters Tid, stod vor Marine ikke
tilbage for nogen, naar det gjaldt Manøvre med Sejl og
Rejsning, ja kunde endda vække Beundring hos langt
større Mariner.
Og prøv at komme hjem igen. Hvor spejdes ikke
allerede langt ude om Natten efter de venlige Blink fra
Hanstholms og Hirtshals' Fyr eller om Dagen efter »den
lange Jyde«, Skagens Fyrtaam. Og Rækken af vor
danske Fyrskibe, forskellige fra alle andre ved det smukke
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hvide Kors i det røde Skrog. Øjn saa Kronborg, Øre"'
sundets Juvel, saa føler man sig allerede hjemme,· hjemme,
dette vidunderlige Ord. Ja, enhver Dansk elsker sit
Fædreland, selv om de ikke alle tør være ved det.
Naar vi følte os saa trygge ombord, selv om Neptun
lod sine Havfruer danse nok saa lystigt med os, saa
skyldtes det først vor dygtige Søofficersstand, vore brave
Søgutter og Holmens faste Stok, hvis Tradition gennem
mange Aar er vedligeholdt, som forstod at sætte Liv og
Humør ombord og saaledes gøre den uvante, anstrængende
Tjeneste taalelig.
Og naar disse smaa Skitser begynder med »Nyboder«
er det en Hyldest til Kong Kristian d. Fjerdes geniale
Ide at bygge dette Hjem for den faste Stok, saa de ikke
alene ombord, men ogsaa i Land under alle Forhold
kunde vedligeholde den Kammeratskabsfølelse, som vor
Marineforening lever paa, og som samler danske Mænd
fra Skagen til Gedser, fra Horns Rev til vor lille skønne
Klippeø i Østersøen.
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DEJLIGE DANMARK
f Havet indfattet
Som en Juvel af Alle er skattet,
Pragtfuld Naturen er her.
Paa Marken bølger Komet som Guldet,
Friskende stiger Duften af Muldet
Sugende Solens sølverne Skær.
Rigdom i Bælter, Rigdom i Sunde,
Fredfyldte Skove, og fredfyldte Lunde.
Lille Paradis paa Jord.
Som himmelsk Musik er de dejlige Lyde,
N aar kønt vore Smaafuglcs Sang os fryde,
Vi føler den Nydelse stor.

A

DEJLIGE DANMARK

Perle i Havet
Du med al jordisk Skønhed begavet,
Alt er inden Din Grænse lagt.
Vel er Naturen som Fred og Mildhed.
Men se, hvor Havet kan rase i Vtldhed,
Saa man maa grue for dets Magt.
Dets mægtige Vælde intet skaaner,
De kraftigste Skibe slynges som Spaaner
Langt, langt paa Strandbredden ind.
Høje som Huse kan Søerne række,
Den fraadende Rasen kan Sjælen skr;ekke
Blege den ængstede Kind.

DEJLIGE DANMARK
Aa se en stille Morgenstund
Du vandrer langs med Øresund,
Som mildt og roligt triller.
Saa sagte ført af Vinden her,
Mens Solens Glans sit Sølverskær,
Henover Fladen spiller.
Hør disse Toner, melodiske Suk,
Hør disse indholdsrige Kluk,
Fatter Du ej, hvad de nynner :
» Vi, der vugger mildt og blidt,
Vi kan rase taarnhøjt tidt.ci:
Ja, derom de forkynder.

DEJLIGE DANMARK
Hvor vi end færdes ved fremmed Kyst,
Lad os dog juble af fulde Bryst,
Glædes, at Du er vor Moder.
Skønhed vel findes i mangt et Land,
Skønnest af alt dog den danske Strand.
Lad os da takke for alle Goder.
Lad os da takke ved Dag og ved Nat,
Takke hver Stund vi i Skov og Krat
Havde Din herlige Skønhed tilrede.
Lad os da frydes ved Aa og Fjord,
Føle den Skønhed, som i dem bor,
Juble med inderlig Glæde
DEJLIGE DANMARK.

NYBODER1
Kong Christjan d. 4' har Nyboder rejst
For Sømanden Hvile kan finde.
Paladser er sjunkne, men Nyboer har knejst
Og stander saa fast som hans Minde.

IF.s~~:;;i:llette er jo et Vers, som den gamle N yboders"
mand Ole Kaninstok synger i Folkekomedien
»Caprisiosa«. Men, som vi alle ved, fik den
Gamle ikke rigtig Ret. Thi, medens Christian
d. 4des Pragtbygninger endnu knejser til Fryd for os
og forhaabentlig mange efter os, er der kun sørgelige
Rester tilbage af hans egentlige Nyboder. Og dog er
Kong Christians Navn uløseligt forbun.den til Nyboders.
Gaar man gennem Nyboders Gader nu tildags, lig"
ner de nærmest en lille kedelig Provinsby. Heller ikke
Befolkningen har noget Særpræg mere. Det skulde da
være, at man skal gaa længe, før man træffer en Mand,
der ikke har Snore enten her eller der.
Men i min Barndom var Nyboder noget for sig.
Imellem de toppede Brosten voxede Græsset højt og
frodigt og vidnede om, hvor mærkværdig fredhellig
denne lille Plet laa midt i den larmende Stad. Bag de
smaabitte Ruder saas Nyboders Yndlingsblomster, Ge"
ranier og Christi Bloddraaber. De talte dels for Bebo"
ernes praktiske Sans, da det var Planter, der kunde
blomstre omtrent hele Aaret, og dels om den æstetiske.
Blomsternes smukke hvide og røde Farver mindede om
det, vi alle holder af, vort Flag.
I mangt et Vindue hang der særtsnoede Koral"
,grene. Vi vidste jo fra Skolen, at de langt mod Syd
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var dannet af smaa Dyr dybt nede fra Havsens Bund,
saa det var som Eventyr for os Drenge og gav os
Rejselængsel og U dlyst. Og ofte såas i Karmene store
lyserøde Konkylier, der susede som et helt Uvejr, naar
man holdt Øret til. Dem havde Vestindiefareme haft
med hjem og foræret til Slægt og Venner.
Gadedørene var gærne delt i to Halvdele. Om
Aftenen var den øverste aaben og over den nederste
hældede Nybodersmanden sig ud med Ringe i Ørene,
det karakteristiske Skipperskæg og i Munden den uund"
værlige Snadde, der var saa kort, at man maatte undre
sig, de ikke brændte Tuden. Herfra morede de sig
over Børnenes raske Leg paa Gaden, Børn har der al:0
drig været Mangel paa i Nyboder, og der gik muntre
Tilraab fra den ene Gadedør til den anden; det var jo
som en eneste stor Familie, Holmens faste Stok.
Gaderne bar de vidunderligste Blomster" og Dyreis
navne. Mit Barndomshjem laa i Tulipangade, hvis Navn
er ombyttet senere med det mere historiske »Suensons"
gade«. Som ældste Barnebarn i Familien, og i lang Tid
det eneste, vilde min Moders Slægt, der alle havde
Hjem i Nyboder, hellere end gæme have mig, og jeg
har tilbragt mange Dage hos min Bedstemoder og mine
Tanter.
Bedstemoder boede i et af de rigtige gamle Chriis
stian d. 4' Nybodershuse i Enhjørningsgade. Huset er
forsaavidt foreviget, som man ser det paa den smukke
Radering, hvor Nyboders Klokke knejser højt paa sin
Galge midt paa Billedet. Bedstemoders Gaard stødte
op til Galgens Fod, og tidt, naar jeg løb der og legede,
blev jeg overrasket af Klokken, der sendte sine malm"
fulde Toner ud i Rummet, og de lød jo dobbelt kraftig
nede, hvor de gav Genlyd mellem Huslængeme, og
Pokker tog da ved mig ind i Favnen paa Bedstemoder,
jeg var kun saa lille.
»Hvad er Du bange for, min Dreng,« spurgte
Bedstemoder.
»Bange Bedstemoders Ding Dang.«
»Der er ikke noget at være bange for, den bliver
nok hængende deroppe, saalænge Du lever.«
Som vi ved, fik Bedstemoder ligesaa lidt Ret som
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gamle Ole Kaninstok. Klokken hænger nu som et hi~
storisk Minde for den gamle faste Stok ude paa Orlogs$
værftets Modelsamling, og jeg kommer aldrig derud,
uden jeg maa hen og stryge Haanden over Bedstemoers
Ding Dang og sende en vemodig Tanke til de glade
Barndomsdage.
Foran Klokken laa et lille Hus, ja det ligger der
for Resten endnu, men dengang brugtes det til Politi~
vagt. Ved Siden deraf var en Port, der lukkede for
Nyboders Sprøjte. Den kaldtes kun saaledes, for det
var Byens. Paa Raderingen ses Gavlene af to Længer.
I den tilvenstre er der to Vinduer, der gav Lys til
Sprøjtevagten, og lige ved Siden af boede Bedstemoder.
Jeg var ikke ret gammel, før jeg kunde naa op til
Tagskæget, men, naar det fortælles, at de ældste Ny~
bodershuse var saa lave, at Folk ikke kunde spise
højere Retter end Fladfisk og Pandekager og drikke af
Underkopper, turde det nok alligevel være en mild
Overdrivelse. Men lavt var der. Man skulde flere Trin
ned for at komme ind i Huset og paa tværs i Stuerne
gik flere svære Bjælker. Naar velvoxne Folk stod op~
rejst, kunde de ikke se hverandre, idet Hovederne ra~
gede op imellem disse Bjælker. Loftet bestod af smalle,
løst sammenføjede Brædder; der var ikke gibset, saa
hvis Nogen gik henover dem, naar man spiste til Mid~
dag, dryssede det ned i Maden. Det er nok derfor
man har det gamle Mundheld: »Lidt Skidt i Kongens
Mad, hvad Pokker gør det!«
Til Gengæld var Gulvet saa meget desto fastere,
det bestod nemlig af Mursten. Selvfølgelig skulde det
blive en haardfør, kraftig Race, der voxede op paa
Mursten, og Nyboders Folk har jo ogsaa i Tidernes
Løb bidraget deres til at bevare den danske Flaades
gode gamle Ry.
Skøndt Bedstemoder havde været Enke i mange
Aar, var man ikke i Tvivl om, at det var et Sømands~
hjem, man kom ind i. Paa Væggene hang der store
Fuldriggere, der gik for fulde Sejl i et fantastisk blaat
Hav. Dem havde Sønnerne udskaaret i Træ i deres
Fritid ombord. Mange af Rammerne paa Familiepor~
trætterne var smykkede med smukt farvede Muslinge~
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skaller og sjældent formede Sneglehuse fra Vestindien.
Bedstemoders Syskrin var fra Kina, af sort Træ med
indlagte Perlemorsfigurer. Der var en Masse smaa Rum
med Laag, og det var os Børn en himmelsk Fornøjelse
at faa Lov at rode heri. Skøndt Bedstemoder ikke var
saa moderne, at hun røg, stod der dog en Tobaksæske
fremme. Men det var af Pietetshensyn. Den havde til"
hørt Bedstefader og var lavet af en udhulet, blank"
poleret Kokosnøddeskal, hvis øverste Del var savet af
og igen forenet til den nederste med et Hængsel; det
saa fixt ud.
Paa et af Skabene stod en udstoppet Søpapegøje
og bragte en Hilsen fra det høje Nord, hvor en af
Drengene havde været.
Som alle gode Mennesker holdt Nybodersfolk me"
get af Dyr, og Bedstemoder havde ikke mindre end tre.
Det største var en mægtig, rød Hankat, der Kønnet til
Trods hed »Mette«; men dette Navn havde den nu
arvet efter sin Forgænger, der virkelig var Dame.
»Mette« var meget blid og meget kælen, altid villig til
at lade sig lege med og kramme af os Børn. Det
næste var en ægte Kanariefugl, som den ældste Søn
havde haft med hjem. Den kunde slaa Triller som en
hel Ida Møller fra det kongelige, var tam og sad næ"
sten altid paa Bedstemoders Skulder. Skøndt »Hans«
med sit Skraal tidt forstyrrede »Mette« i hans Middags,:
søvn, var denne dog altfor velopdragen til at gøre no"
getsomhelst Forsøg paa at æde Fuglen, og til Gengæld
var denne ligesaa gentil og forsøgte heller aldrig paa
at æde Katten.
Naar der var stille i Stuen, kom der kravlende
frem en temmelig stor Skildpadde. Det var jo en for"
holdsvis stor Sjældenhed den Gang. Hvis Sjælevandring
har noget paa sig, maa Skildpaddens Sjæl sikkert paa
et tidligere Stadium haft Bopæl i en Væddeløbshest.
Den yndede ikke at bevæge sig paa det flade, men
søgte enhver Forhindring. Den kunde klatre lodret op
ad Gardinerne, op ad en Puf, ja selv op ad Bedste,:
moders Kjole, til den havnede i hendes Skød. Men
musikal$k var den ikke, i al Fald havde den ikke Øre
for Kanariefuglesang, men trak strax Hovedet ind i

15
Skallen, naar »Hans« gav sin livsglæde Luft i en jub::
lende Trille.
Ruderne var ganske smaa, grønlige og tykke som
Flaskebunde. Det mildnede det stærke Sollys behage::
ligt om Sommeren, men mørknede til Gengæld noget
om Vinteren. For ikke at Vinduerne paa de lave Huse
skulde naa helt ned til Jorden, var de sat saa højt, at
man indvendig' maatte liave en Forhøjning for at kunne
sidde og se ud af dem. Her stod saa gærne Sybord og
Stol, -saa Konerne derfra kunde holde Øje med, hvad
der foregik paa Gaden. Begivenhederne der plejede
dog ikke at være talrige.
Om Aftenen lyste man op med Tran, eller Olie::
lamper. De lignede hinanden, kun var der en Krans
om de første til at opfange den neddryppende Tran,
som saa kunde bruges igen. Hvor Folk var lidt nemme
paa Fingrene, lavede de selv Tællelys.
Stuerne blev opvarmede ved en Bilæggerovn, hvori
der skulde fyres udvendig fra. Dette havde en vis
praktisk Betydning. Kul var dyre. Man var begyndt
saa smaat at udvinde Gas af dem, men Koksene, man
fik tilbage, vidste man ikke, var et værdifuldt Brænd::
selsmiddel, og brugte dem derfor til at strø paa Vejene
ligesom Slagger nu. Senere blev man jo klogere. Til at
fyre med anvendtes dels Brænde og Tørv, dels Bark,
altsammen noget, der tog stor Plads op, hvorfor det
var rart at kunne holde det udenfor de smaa Stuer.
Ved Siden af Stuen laa det lille Kammer, der ikke
var meget større end et velvoxent Penalhus. Hvis der
stod en Dobbeltseng eller to enkelte, var der heller
ikke Plads til mere. Derfor nøjedes Nyboersfolk med
en halvandenmands. Disse smalle Senge havde selvføl::
gelig en vis Betydning. Bygmesteren, Christian d. 4'
var en kristelig Monark. Der var navnlig et Skriftsted,
som Kongen havde bidt særlig Mærke i, og det var
dette: »Vorder frugtbare og mangfoldige«. Dels gik jo
Kongen frem med det gode Exempel selv, og dels
havde de smalle Sengesteder en vis Indvirkning paa
Bømeantallet. Dog hvis Nogen havde hørt, at Ny::
boderskonerne var saa vant til at faa Børn, at de kunde
faa dem hver ottende Maaned, vil jeg ikke ubetinget
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anbefale at tro paa det. Det franske Et og To Børns
System var ikke paa Mode derude; trods det, at Thit
Jensen ikke var opfundet dengang, sværgede Nyboers"
konerne dog til det frivillige Moderskab, men det var
som Regel til en 8 å 10 Stykker. Saa mange kunde
ikke tumle sig inde i de smaa Stuer. Derfor herut med
dem i den friske Luft. Frisk Luft og Sol giver en kraf"
tig, haardfør Race, og kraftige, haardføre· Søfolk var jo
netop det, Danmark trængte til til sine mange stolte
Skibe. Hvor haardfør en Nybodersdreng kunde være,
maa jeg maaske anføre et lille Exempel paa. En af
mine Onkler, han var for Resten i 64 den yngste Del"
tager i Helgolandsslaget, faldt som Dreng gennem Isen.
Det var en kold Fornøjelse, og han vidste, at kom han
hjem, kunde han nok blive varmet. Men Maaden, de
anvendte hjemme i saa Tilfælde at varme paa, syntes
han ikke rigtig om. Der brugtes nemlig Lussinger i
udstrakt Grad at kurere alting med, ligesom amerikansk
Olie ombord i vor Tid. Saa foretrak han at løbe, ind"
til hans Tøj var stivfrossent, saa gik han hjem. Her
var hele Familien ved at gaa til Bords. Da hans Arm
kom i Berøring med den varme Tallerken, blev der jo
lidt vaadt paa Dugen. »Du spilder Suppen, Dreng,«
sagde hans Moder. »Næh.« Men da Stuens Varme
gjorde sin Indflydelse gældende og smeltede Tøjet, ud"
raabte en af hans Søskende: »Han er drivende vaad,
han er faldet i Vandet.« »Er Du faldet i Vandet,
Dreng? Vil Du se, Du kommer op og faar det vaade
Klos af og til Køjs med Dig.« Og det lod han sig
ikke sige to Gange, glad som han var over at slippe
med Tabet af Middagsmaden.
Havde man tilbragt en Nat i Bedstemoders Sove"
kammer, kunde man om Morgenen se lange, lysende
Striber opad Væggene og henover Dynerne lige op til
Næsen paa En. Det var Snegle. I Nyboder tog man
det roligt som en af Livets smaa Ubehageligheder, der
ikke var til at undgaa.
En Overgang boede der en gammel, tunghør Jom"
fru hos Bedstemoder. Da hun ikke saadan som Bedste"
moder var paa Hat med de smaa Dyr, havde hun en
Nat strøet Peber rundt omkring, men klagede næste
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Morgen over, at hun slet ikke havde kunnet sove, fordi
»Sneglene nøs«. Bedstemoder paastod rigtignok, at det
var hende selv, der havde nyst, men blot var for døv
til at høre det. Midlet hjalp ikke, saa Jomfruen flyttede
før Sneglene.
Tillige hørte der et saakaldt Køkken til Lejlig~
heden, men da dette ogsaa maatte tjene som Gennem~
gang fra Gade til Gaard, maatte man sørge for at have
Køkkenredskaberne betryggende gemt og dog nemme at
komme til. Meget praktisk indrettede man i den ene
Side et Slags aflaaset Tremmeskab til at gaa ind i, saa~
ledes at der baade kunde komme Lys og Luft derind.
Det var en Fornøjelse at se, hvor Alt var hvidskuret
eller blankpudset. Aldrig stod Opvask efter Maalti~
deme trods de primitive Bekvemmeligheder. Man havde
intet Vand i Køkkenerne og intet Nedløb. Selv i de
længste Gader var der kun to Vandposte. Et Aag til
at bære Vandspandene i hørte derfor med til de faste
Køkkenrekvisiter, og i den ene Spand flød altid en
Strippe til at øse Vand op med i det Glas eller den
Kop, man drak af.
Ligeoverfor Skabet var Komfuret, der var fælles
for de to Nabofamilier. Ikke et moderne Gaskomfur,
men kun en Opbygning af Sten, hvorpaa var anbragt
2 Treben af Jern, forbundet foroven ved en Ring til
at sætte Gryden paa. Imellem de tre Ben blev der
fyret. Nabokonerne kunde saaledes aldrig være i Tvivl
om, hvad de gensidig skulde have til Middag. Røg~
hætter var en senere Tids Opfindelse, dengang kunde
man se lige op i Himlen gennem den aabne Skorsten.
Regnede det, maatte man passe ikke at faa Suppen for~
tyndet. Var Vinden skikkelig, steg Røgen opad, var
Vinden mindre skikkelig, blev den dernede, saa Ko~
neme maatte dele Vilkaar med Nyboders Stifter og lige~
som ham staa i Røg og Damp. Det hændte ikke sjæl~
dent, at en Fugl satte sig til Hvile paa Skorstenspiben,
blev forgivet af den opadstigende Røg og styrtede ned.
Var det almindelig Suppe, der stod over, blev det jo
en Tilvæxt til det ferske Kød, men var det sød Suppe,
fik den let en lille Bismag.
Gaarden, eller Haven som den oftest kaldtes, var
Under dansk Flag.

2
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afskildret paa de tre Sider. Paa den længste var dergravet en Strimmel og beplantet med Blomster. I mange
af Gaardene, nej om Forladelse Haverne stod der ogsaa
et stort Træ, for det meste Hyld. Det såa saa hygge"
ligt ud med de Træer, naar man kiggede ned mellem.
Husrækkerne.
Hvor fire Gaardhjørner stødte sammen, var der
bygget fire smaa Træpavilloner med Hjærter i Dørene,
det var saa selskabeligt. Og i de modsatte Hjørner laa
da Lysthusene, der var dækket med Grønt, og hvor der
er tilbragt mangen storartet Aften. Det var Nyboder"
folks Surrogat for Landophold.
Naar Muren vendte mod Syd, groede som oftest
Yinranker op ad den. Skøndt de bar mange Druer,
var der dog Ingen, der tænkte paa at blive Vingros"
serer af den Grund.
Sammen med Bedstemoder boede min yngste Tante.
Skøndt kun 15 Aar, var hun dog veludviklet med lyse
Krøller og Smilehuller i det friske Ansigt. De runde
drejede Arme stak ud af de ganske korte Ærmer, og
de lange Kjoler ud i et, der brugtes paa den Tid, gav
Skikkelsen et vist jomfrueligt græsk rent Præg. Naar
der var Pigebørn i en Familie, maatte de i en tidlig
Alder gaa Moderen til Haande og hjælpe til i Huset
og med de mindre Søskende. Og disse huslige Egen"
skaber, de saaledes erhvervede sig, maatte helst gøres
frugtbringende, hvorfor de tidligt kom ud at tjene. Men
Bedstemoder vilde nødig være alene, hvorfor hun be"
holdt Tante hjemme, og Tante gik saa og lærte et eller
andet paa et Kursus i Store Kongensgade. Naar man
kom ud af Bedstemoders Dør i Enhjørningsgade, skulde
man normalt dreje til højre for at komme til St. Kon,.gensgade. Men Tante havde den Ejendommelighed, at
hver anden Dag skulde hun absolut dreje til venstre
ned forbi Brandvagten. Det Sprøjtehold, der saa havdeVagt, havde en Sprøjtefører, der ikke var helt ung, og
et kraftigt, sort Fuldskæg gav hans Ansigt et bestemt
Udtryk, der dog mildnedes af to rare Øjne. Med disse
rare Øjne langede han ømme Blikke op efter det kønne
Pigebarn, og som bly og høvisk Jomfru turde hun ikke
beholde disse Blikke, men sendte dem omgaaende til"
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bage. Følgen af dette Bliklangeri var, at de to tilsidst
blev trolovede, og Følgen af Trolovelsen at jeg blev en
hyppig Gæst i Sprøjtevagten hos min p.ye Onkel, der
senere blev Brandmester paa Orlogsværftet, og erhver~
vede mig mange Venner blandt Sprøjtefolkene. Nu var
der jo ikke saadan Ild hvert andet Øjeblik, saa de
havde god Tid til at dyrke deres private Metier. En
enkelt var Snedker, ellers var de næsten alle Skomagere,
og jeg har set mange Tusind Pløkker blive varmet over
en Flamme, puttet i Munden og rammet ned i Saalerne.
Det gav helt Spænding at se, om de kunde komme
lige ned, og det gjorde ligefrem ondt, hvergang en
Pløk knækkede.
Imellem de to Vinduer stod et mærkværdigt kom~
paslignende Apparat i en firkantet Kasse. Men i Stedet
for at Kompasrosen har Streger og Grader, havde Ski~
ven her Bogstaver og Tal. Og i Stedet for Kompas~
naal en Viser, og naar denne begyndte at gaa rundt,
fik hele Vagten travlt. Sprøjteføreren får hen til Kassen
og læste af, ved hvilke Bogstaver og Tal Viseren stand~
sede, og stavede sig paa denne besværlige Maade til, i
hvilken Gade og Husnummer Ilden var. Imidlertid
havde Mandskabet kastet Skotøj og Spanderem til Side,
iført sig Hjæim og spændt Remmen med Øxe og de
andre mærkelige Redskaber om Livet, Sprøjten blev
trukket frem, og saa gik det i skarp Trav til Brand~
stedet. Man havde ingen Motor eller Heste, man brugte
Apostlenes.
Der fortælles jo, at den traadløse Telegraf er en
nymodens Opfindelse. Men den har sikkert været kendt
i Nyboder allerede dengang. Thi hvorledes kunde ellers
Nyboersdrengene strax være paa det Rene med, naar
deres Sprøjte var til Ildløs. Og de stillede troligt for at
følge den hjem, og saa sang de hele Vejen denne klas~
siske Sang:
»Paaen, paaen, paaen igen,
Nu kommer Nyborssprøjte hjem«.

Ja, det rimer ganske vist ikke helt godt, men der
maa dog være noget vist magisk ved dem alligevel. De
kendes da ogsaa fra Helgolandsslaget. Da en østrigsk
2•
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Kugle havde raseret en hel Kanonbesætning, og Besæt~
ningeme foran - og agtenfor forfærdet var styrtet over
paa den anden Side, var der en lille Christianiter, der
sang noget lignende :
»Paaen igen, lille Ferdnand Ludvigsen«.

Det havde den Virkning, at Folkene strax kom til
sig selv, fløj paa Plads ved Kanonerne og bidrog deres
til at vinde Slaget.
Og Sprøjtemandskabet kunde have haft nok saa
drøj en Dyst og være dødstrætte, saasnart de hørte den
dem tilegnede Melodi, en Ære de ikke delte med andre
Sprøjter, fik de strax friske Kræfter. Det var et Folke~
livsbillede af Rang. Den røde, rullende Sprøjte, de
sværtede Brandfolk, to ved Styrestangen og Resten paa
Siden og alle Drengene i skarp Trav bagefter skraalende
i Kor. Naar de saa kom hjem, og Sprøjten var sat ind
i sit Hus, fik Mandskabet sig et rungende Hurra. Strax
gik Døren til Politivagten op, og de to vagthavende
Betjente strømmede ud for at jage Drengene bort. Da
de ikke var saa populære som Brandmændene, fik de
et skingrende Pift i Fingrene, inden Drengene spredtes
for alle Vinde. Baade Hurraraabet og Piftet kunde høres
langt væk og vidnede om Nyborsdrengenes sunde og
kraftige Lunger.
Ved Siden af Sprøjtehuset laa en anden Længe, der
i Gavlen havde en Dør, hvorigennem man kom ned til
Nyboders Kommandantskab, der saaledes mere spartansk
end egentlig komfortabelt boede lavere end Jorden.
Mellem de vexlende Kommandanter og deres gamle
Factotum, Ordonnantsen, herskede et vist patriarkalsk
Forhold. Naar man kunde se Bunden i Kommandan~
tens T obaksdaase, sagde Ordonnantsen uvægerligt: »Nu
har »vi« ikke mere Tobak.« »Naa,« sagde Komman~
danten saa, »har »vi« ikke det, saa er det bedst, at »vi«
ser at faa købt noget.« Og saa fordelte de Arbejdet
paa den Maade imellem sig, at Kommandanten gav
Pengene, Ordonnantsen hentede Tobakken, og røg de
den begge i Fællesskab.
Ordonnantsen havde ogsaa et særligt Frisprog. Da
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gamle Petersen fra Haregade fyldte 100 Aar (han blev
106 Aar gammel), var Kommandanten, naturligvis led"
saget af sin uundværlige Ordonnants, ogsaa mellem
Gratulanterne. Da de gik derfra, siger Kommandanten
eftertænksomt: »100 Aarl Det er ligegodt en høj Alder,
ikke sandt Caspersen.« »Naa, Hr. Kommandant, er det
saa meget? Havde min Bedstemor levet, saa havde hun
nu været over halvanden Hundrede.«
Det var Skik og Brug, at en Holmens Mand, der
skulde giftes, forinden stillede med »Pigen« hos Kom"
mandanten, der havde det Privilegium at knibe hende i
de tykke røde Kinder og sige et eller andet, som jeg
dog ikke skal røbe, men, naar jeg siger saa meget, at
»Pigerne« plejede at rødme og fnise, kunne vi maaske
tænke os, i hvad Retning det gik.
Nyboderskonerne har jo tidt faaet Skyld for at
være nogle skrappe Madammer. Men man maa jo være
retfærdig og holde dem lidt tilgode, og det er klart, at
naar Mændene var tilsøs eller borte fra Hjemmene det
meste af Dagen, var Konerne alene om BørnenesI OP"'
dragelse, og navnlig Drengene var ofte nogle vilde
Krabater.
Nu stod Bedstemoder for mig som noget af det
elskeligste, og da jeg en Dag spurgte en af Onklerne,
om hans Moder aldrig havde givet ham Klø, fik jeg
det Svar: llNaada! Tror Du ikke, jeg var en Dreng?
Tror Du, jeg kunde dy mig for at lave Gavtyvestreger?
Du kan stole paa, jeg har faaet Klø, og jeg hylede.«
»Hylede Du Onkel? Jamen Du har altid sagt, at en
rask Dreng kunde. staa for Klø uden at kny.« »Ja men jeg hylede jo kun for at glæde min Moer, saa hun
kunde tro, det gjorde ondt. Næh, jeg var saamænd
bedre vant.«
Og det var han, for Holmens Skole, hvor Ny"
bodersbørnene gik, var en haard Skole, hvor Cachot,
Kat og Tamp hørte til væsentligste Opdragelsesmidler.
Saa man kan nok tænke, at den Smule Klø, der faldt
af i Hjemmet til en enkelt Dreng, ikke gjorde noget
videre Indtryk.
Men engang var Bedste dog lige ved at komme
galt afsted. Min ældste Onkel var lige kommen ind
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paa Underofficersskolen, hvor der dengang ogsaa lærtes
Navigation, hvilket senere afskaffedes, da ikke faa efter
endt Skole tog Styrmandsexamen, gik til Koffardis og
søgte at faa eget Skib at føre. Dette gjorde Onkel ogsaa.
Han opnaaede at blive Kaptain paa en stor amerikansk
Fuldrigger, blive gift med Rederens Datter, men saa
forsvandt Skibet uden at efterlade sig Spor. Denne
Onkel kom en Dag hjem og har formodentlig gjort sig
fortjent til det, for Bedstemoder tog efter Stokken. Men
enten nu Onkel mente, at hans Trøje var tilstrækkelig
godt banket paa Kasernen, eller han fandt det under
sin Værdighed som vordende Befalingsmand at faa Klø
af en Kvinde, nok er det, han tog sin Moder blidt om
Armene og satte hende op paa Skabet, medens han an$
bragte Porcellæn rundt om, for at hun ikke skulde
hoppe ned. »Nu kan lille Madam Caspersen blive sid$
dende deroppe ganske rolig, indtil det er gaaet over,
saa skal jeg lave os en Kop Kaffe.« Dermed gik han
saa i Gang, medens han sendte sin Broder i Land efter
Brød. Nu var Bedstemoder ikke aldeles blottet for
Humor; selv om hun strax var noget forbløffet over sin
Ophøjelse, fandt hun sig deri med fornøden Sindsro,
da den liflige Kaffeduft begyndte at kildre hende i
Næsen. Historien vilde vel ogsaa være endt her i yndig
Harmoni, hvis ikke en af Søstrene var kommet hjem,
og da hun ser, hvad Drengene har gjort ved hendes
Moder, langer hun den nærmeste en Generallussing ud,
saa det smeldede. Havde det nu været i Byen, var
der strax blevet Panik, og Ungerne var kommen op at
slaas. Men en Nyborsdreng nedlod sig ikke til at lægge
Haand paa en »Tøs«. Broderen, det gik ud over, tog
sig kun forbauset til Kinden og sagde fuld af Beundring:
»Sikken proper Næve Du slar Søster, naa, Du maa
sandelig kunde opdrage Dine Børn godt, naar Du faar
nogle. Du kan tro, dem skal jeg komme og gaa i
Frederiksberg Have med om Søndagen.«
Dermed var denne Historie ude af Verden, og snart
sad den lille Familie i Fred og Fordragelighed omkring
Kaffebordet. Men Onklen holdt senere sit Ord, og
hver Søndag, han ikke sejlede, samlede han sine Søstres
Børn og drog ud i den dejlige Frederiksberg Have med
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dem. Skøndt Traktementet, et Glas Vand og et Par
Skillingskager hos Kildekonen, sikkert ikke vilde finde
N aade for N utidsbørns Øjne, syntes det os fyrsteligt,
særligt da han forstod at tumle og lege med os, den
store Børneven han var, og naar vi var trætte, puttede
vi os ind til ham, og midt i Klyngen sad han og for•
talte Eventyr ude fra den store Verden og det friske
Hav, og der blev Spiren lagt til den Længsel, vi Drenge
følte til at træde i Onklemes Fodspor og flyve ud.
Naar Sandheden skal følges, var dog ikke enhver
Nyboderskone saa blid som Bedstemoder, der kunde
jo være en Xantippe imellem. Saadan en skulde be•
graves, og til det store Følge holdt Holmens Præst saa•
dan nydelig Tale, hvori han navnlig roste hende for
hendes sagtmodige og omgængelige Sindelag. Alle saa
hen paa Manden, og havde han ladet dette passere, var
han Resten af sin Levetid gaaet for en Pjalt og en
Løgner, og dette kunde han dog ikke godt lade sidde
paa sig. Protestere mod Præsten kunde han heller ikke.
Men han klarede sig alligevel, for en N yborsmand skal
altid vide at klare sig. Da Præsten var færdig, steg
Manden op, aftog sin høje Hat, stirrede et Øjeblik ned
i Graven, medens han lagde Hovedet lidt paa Skraa
og saa sagde han: »Kongen gav mig Frihed og Brød,
og nu har Vorherre givet mig Fred. Farvel Kaveline.«
Ikke sandt, det var stolt klaret, og Følget var til•
freds.
"
Ved en anden Begravelse gik en af den Dødes
Kammerater op, tog en mægtig Nævefuld Jord og hev
den ned paa Kisten, idet han udtalte følgende Hilsen:
»Farvel Du Kage, har Du Purløgene med?« »Hvad
er det, han siger,« spurgte Præsten forskrækket. »Han
siger bare Farvel.« »Han sagde noget mere, hvad var
det, han kaldte ham?«
Saa fik han Historien, den er her:
Mandens Tilnavn var Æggekage; det var ikke et,
han havde erhvervet selv, men det var en Arv fra Fa•
deren. I Nyboder kunde man arve Tilnavne, som Baron
og Fyrstetitler arvedes andre Steder. Hans Fader var
Smed og elskede Æggekage med Purløg over alt i
Verden. En Dag fik han fat i en forkert Frokostpakke,

24
og se, øverst laa to Stykker Brød med den herligste
Æggekage paa. Han kunde ikke modstaa Fristelsen,
men satte dem til Livs og havde dermed skaffet sig og
flere Generationer af Familien det velsmagende Tilnavn.
»Vores« Æggekage var for Resten en brav Mand
og dygtig; han deltog som Tømmermand i Helgolands$
slaget ombord i Korvetten Heimdal. Han var to Gange
gift. Med den første Kone havde han en Søn, der ikke
kom helt godt ud af det med sin Stedmoder. Hun var
fra Byen. De Koner, der var født i Nyboder, plejede
selv at kvittere for Børnenes Uartigheder med en Lus$
sing, for Fatter skulde helst have Fred, naar han kom
hjem. Maaske kunde hun heller ikke tumle den store
I;>reng, og en Dag fandt hun det fpmødent at klage
over ham. Faderen vilde ikke gærne gøre sin unge,
kønne Kone imod. Paa den anden Side vidste han, at
Æblet falder ikke langt fra Stammen, og at Drengen
ikke havde det efter Fremmede, naar han ikke var noget
Dydsmønster. For hans indre Øje viste der sig en
Række Billeder af Streger, bedrevet af ham selv i Ung$
dommens Vaar, og han kom næsten til at smile, men
greb sig hurtigt i det, tog sin Stok og sagde kun det
ene Ord : »Kom«, hvorefter han gik op paa Loftet. Det
havde været nemt for Drengen at smutte ud ad Døren
og stikke af, men dette kunde dog ikke falde ham ind,
for i Nyboder var der Respekt for Chefen i Huset.
Medens de to er paa Vej til Loftet, kan jeg maaske
benytte Lejligheden til at fortælle en lille Historie om
Respekt. Min Bedstefader, som virkelig hed Caspersen,
var kendt over hele Kongens København under Navnet
Jørgensen for sine sjældne Duer. Hvis nogen i Byen
skulde have deres Racer forbedrede eller ønske et særlig
fint Exemplar, skulde de altid ud til Jørgensen i Ny,:
boder. En sen Eftermiddag kom der en gammel, nobel
Justitsraad. Han og Bedstefader havde siddet og »snak$
ket Due« en halvanden Times Tid. Det lyder maaske
utroligt, men vi ved fra os selv, at vi magelig kan faa
en hel Nat til at gaa, naar vi begynder at »snakke
Marineminder«. Saa siger Bedstefader pludselig ud i
Stuen: »Passer Du Tiden, Knægt.« Og Knægten, til
hvem Ordene var henvendt, sprang strax op, gjorde
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sit Skrabud og forsvandt. Forbauset spurgte Justitsraaden:
»Er her Børn, Jørgensen, jeg vidste ikke andet, end at
vi var ganske alene.« »Ja, jeg tror nok, her er en
7-8 Stykker.« »Næ, nu har jeg aldrig kendt Mage,
jeg troede ikke, Børn kunde være saa stille saa længe.«
»Jo, her i Nyboder kan de det, for her er Respekt.«
Imidlertid var »Æggekage« og hans Pode naaet op
paa Loftet. »Jeg ved, Du har kraftige Lunger, min
Dreng. Vis nu, Du forstaar at bruge dem. Hyl.« Og
med Stokken gav han sig til at slaa løs paa en gammel
Læderstol. Drengen lod sig ikke dette sige to Gange.
Han sprang som en Sioux Indianer og hylede som ti;
dette var den bedste Sjælesvir, han havde været med
til længe. Da Faderen omsider blev træt, holdt han
inde og sagde: »Naar der nu er gaaet lidt, saa kom
ned, men smør først lidt Spyt under Øjnene«.
Se, Moderen var glad over, hun havde faaet Hævn;
Faderen var glad over, at han hverken havde fortørnet
sin Kone eller gjort sin Dreng Uret; og endelig var
Drengen ikke mindre glad over at have narret sin Sted:::
moder og over den ,prægtige Fader, han havde. Saa
der herskede lutter Tilfredshed ved Middagsbordet.
En af de omtalte Streger fra »Æggekages« Ungdom
tør jeg maaske fortælle. Nyboder havde vist dengang
nogle af de længste Længer i København, altsaa en
Husrække, der ikke var afbrudt af Tværgader. De, der
boede i Midten af en, saadan, havde en hel lille Rejse,
hvergang de skulde gøre Indkøb. Kommandantskabet
havde derfor praktisk indrettet et eller flere Udsalg i
hver Gade, hvor enhver Smaafornødenhed som Brød,
Fløde, Mælk, Traad og Garn, Skrivegrejer o. s. v. kunde
faaes. De blev kaldt Værtshuse, hvorved der jo for:::
staas noget andet end denne Smaahandel. Ingen kunde
give mig Forklaring paa det, indtil jeg fik fat i denne
Historie. I tidligere Tid havde disse Udsalg virkelig
havt U dskænkningsret af »Mælketoddyer«, en Snaps
med Mælk til. Paa Disken stod en Række Snapseglas
med temmelig tykke Fødder, for Nybodersmændene var
jo lidt haardhændede. N aar disse efter Middagen sam:::
ledes i det nærmeste Værtshus for at spørge Nyt og
drøfte Dagens Begivenheder, gav de en Toskilling for
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en Toddy, og Værten kom med sin Klukflaske og fyldte
et af Glassene. Mælken stod i en Bøtte udenfor Disken;
den var der ingen Ration paa, for Værten vidste, at
Mælk drak de ikke for meget af. I det Værtshus, hvor
»Æggekage« søgte, var der en stor graa Kat, der ugenert
labbede af den samme Bøtte som Mændene. Da Klager
herover ikke frugtede, saå »Æggekage« en Dag sit Snit
til ubemærket af Værten at gribe Katten i Nakken og
holde den nede i Mælken, til alt Liv var ude af den.
De forsvandt saa Allesammen, men da Værten saå hen
til sin Mælk, opdagede han til sin Forbauselse, at der
var mere i Bøtten, end han havde købt ind. Ved at
undersøge Sagen opklaredes Misses triste Endeligt, og
da han kendte Gæsterne, indklagede han dem for Kom~
mandanten, der, da de som gode Kammerater ikke vilde
angive den virkelig Skyldige, salamonisk idømte hver
en Bøde paa en Skilling. Det var meget i de Tider,
hvorfor de ogsaa »hængte lidt med Skuffen,« et Ny~
boders Udtryk for at blive lange i Ansigterne. Men
»Æggekage« trøstede dem og bad dem om rolig at
samles næste Dag igen, hvad de ogsaa gjorde. Døren
gik op, og ind træder »Æggekage« med høj Hat paa.
Han havde købt sig for en Mark Spurve, puttet dem
op i Hatten, hvorfor han naturligvis beholdt den paa.
Nu holdt Værten lidt paa Etiketten og sagde først
roligt: »Tag den Hat af.« Men Alle lod, som om de
ikke hørte det, og passiarede videre. Saa kom det
noget mere bestemt: »Tag den Hat af.« Da hans Hen~
stilling stadig blev ignoreret, kom Hidsigheden op i
ham: »Tag den Hat af, siger jeg,« og i det samme slog
han til Hatten, der faldt af, saa alle Spurvene blev fri
og Høj ud ad Vinduet.
»Naa, der fløj min Middagsmad, det skal Du komme
til at betale.«
Da Værten ikke vilde dette med det Gode, havnede
de alle igen hos Kommandanten. Men nu var Rollerne
ombyttede, og det blev Værten, der dennegang kom til
at betale. Hver af Mændene fik sin Skilling tilbage,
og, for hvad der var til Rest, fik de sig en extra Mælke~
toddy, hvad der formildede Værten, saa de endte Dagen
i god Forstaaelse.
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Men Nybodersdrengene kunde ogsaa andet end
lave Gavtyvestreger. Enhver Dansk kender jo det smukke
Digt om »den lille Hornblæser«. Det var ogsaa en
Nybodersdreng, der gik frivillig med i 48. Ogsaa i 64
søgte Drengene at komme med, hvad der bl. a. lykke•
des for min før omtalte Onkel. Han blev Tømmer•
lærling i »Heimdal«, hvor »Æggekage« var første Tøm•
mermand. Skriveren gik under Slaget rundt med sin
Brændevinspøs, men glemte dem paa Banjerne, og da
Drengen syntes, det var Synd for dem, og vidste, hvor
Overtømmermanden gemte sin Flaske, delte han Ind•
holdet ud mellem Gutterne paa Banjerne.
Ak, Flasken var tom, da »Æggekage« søgte ned
til den efter Slaget, og da han ikke kunde traktere sig
selv, trakterede han sin Dreng, men det var med et Par
varme Lussinger. Naar ,>Drengen« nu i Halvfjerdsaars•
alderen fortæller derom, tilføjer han med et lunt Smil:
»Og de var skam ikke saa bløde som hans Navn.«
Officererne vilde jo ikke saa gærne have, at saadan en
Dreng skulde komme noget til, hvorfor de havde sat
ham til at lange Krudt paa Banjerne, hvilket jo ikke
smagte ham, han vilde være rigtig med. N aar en Orlogs•
mand havde »Klart Skibe<, blev hver Nedgang til Ban•
jerne dækket med en Luge, i hvis Midte der var en
Klap, som kunde drejes lodret, saa der var et Hul paa
hver Side. I det ene langedes de tomme Granatkasser
og Krudtkoggerser ned, og fra det andet skulde man
modtage de fulde. Men i den Luge, hvor Tømmer•
lærlingen stod, fik de altid fat i hans tykke, krøllede
Paryk, og han gjorde et syndigt Vrøvl.
»Hvad er her paa Færde,c< spurgte Næstkomman•
derende, Lt. Carstensen, paa sin Inspektion. »Aa, det
er den tossede Tømmerdreng, der vil op og slaas med.«
»Naa, saa slip ham da op.c< Glad var han og desværre
blev der jo hurtigt Brug for ham. Et lille Digt bag i
Bogen handler ellers om, hvad han oplevede i Slaget
og efter dette.
Det kunde være ganske indbringende at have mange
Børn, navnlig Drenge. For, naar de naaede en vis Al•
der, fik de ligesom Faderen en hel Portion Kost, bestaa=
ende af salt Kød, Flæsk, Ærter, Gryn og Rug, hvorfor
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de ogsaa blev kaldt for Rugdrenge. Mange Officerer
har som unge boet til Leje i Nyboder og blev af Vært$
inden plejet og passet som af en Moder. Dette skabte
ogsaa et godt Forhold ombord, hvor den faste Stok næ$
sten kun rekruteredes af de gamle Nybodersfamilier.
Navne som Lund, Lillie, Wismann, Reitzel o. s. v. gik
igen Generation efter Generation. Mange Kunstnere og
Videnskabsmænd boede ogsaa som Studerende i Nybo$
der, og alle disse unge Mennesker havde sig gerne en
»Junge« til at gaa Ærinder og holde Sko og Klæder
rene. Tillige hentede Drengene Vand til barnløse Fami$
lier. Paa denne Maade hjalp de med til Opholdet. Og
tillige var det deres traditionelle Pligt at skaffe Brænd$
sel, naar dette drejede sig om Barken. Der laa store
Garverier oppe ved Nørrevold, og den Dag, Barken
skulde hentes, slog de sig sammen fire og fire, fik hver
en Firskilling af deres Moder, laante Sække og lejede
en Trækvogn, og saa gik det i strygende Fart. De fik
Lov til at fylde Sækkene gratis og bar dem paa Ryggen,
saa den vaade Bark gjorde dem lige saa brune paa Hals,
Ryg og Skjorte som Indianere, og saa gik det lige saa
strygende tilbage. Det gjaldt nemlig om at faa det hele
besørget paa en Time. Saa slap de med at betale den
ene Firskilling i Leje for Vognen. De tre andre delte
de saa. De gik selvfølgelig til Tobak.
Barken skulde undergaa en særlig Behandling for
at kunne være tjenlig til Brændsel. Først blev den
spredt med lange River over hele Gaden, men hver
Aften revet sammen i Rader for igen at spredes næste
Morgen. Det var, for at Duggen ikke skulde ødelægge,
hvad Solen havde tørret. Dette fortsattes, indtil der
ikke var Spor af Fugtighed tilbage, saa blev den stak$
ket og baaret i Hus. Men saa længe den laa paa Ga$
den, var den et naturligt Cirkustæppe og brilliant Tum$
leplads for de raske Drenge, der var sande Virtuoser i
Akrobatkunster.
Men Nyboderspigerne stod heller ikke tilbage for
Brødrene. De behøvede ikke at gaa i nogen Marie
Christensensk Skole bagefter. De huslige Dyder fik de
indpodet fra ganske smaa i Hjemmene. Og da det var
en kendt Sag, at paa en Nyboderspige sad »Næverne

29

rigtig paa Skafterne«, og da der gik Ry om deres Vil:::
lighed og gode Humør, behøvede de aldrig at gaa ledige,
der var Rift nok om dem. En af Tanterne kom saa:::
ledes ud til en Strandfoged i Skovshoved. De kom
snart til at holde af hende, for hendes Humør var
ukueligt, og jo mere Arbejde, jo højere sang hun. Da
der ingen Børn var, blev hun mere behandlet som Dat:::
ter, end som Tyende.
Det var en velsitueret og meget gæstfri Familie,
der ofte havde Fremmede, og naar disse var gaaede,
blev Huset gjort i Orden, saa Ingen næste Morgen
kunde ane, der havde været Selskab. Men man maa
ikke tro, at hun derfor forlangte at sove længere eller
faa Kaffe paa Køjen for at fungere videre. Tværtimod.
Naar hun var klar, havde Fruen som Regel stoppet en
stor Kurv fuld af de dejlige Sager, der var bleven til:::
overs, og saa travede Pigebarnet paa sin Fod fra Skovs:::
hoved til Nyboder. Her var Familien forlængst gaaet
til Ro, men da hun bankede paa Skodderne, vaagnede
Bedstefader og sagde, men dog ikke saa gnavent som
Ordene l12td: »Naa, der er den tossede Tøs igen.« Men
Brødrene havde ogsaa hørt den tossede Tøs. Ud af
Køjen, et Par Benklæder paa og ned at lukke Søsteren
op, og et Øjeblik efter sad hele Familien til Bords og
tog for sig af de Lækkerier, som Pigebarnet diskede op.
Den lange Spaseretur havde ikke taget Humøret fra
hende. Hun kunde sætte Huset paa den anden Ende.
Hendes muntre Latter smittede, saa der kom Liv i Klu:::
dene, og Brødrene gav hende ikke noget efter.
•
Omsider blev de jo trætte af at spise og le, og
Pigebarnet skulde tilbage til Skovshoved. Een af Brød:::
rene maatte følge hende, hvad de heller aldrig undslog
sig for. Gadedørsnøglen var det ikke Skik at faa ud:::
leveret, hvorfor de maatte banke Herskabet op. »Hvem
er det?« »Hvem er det, du har med dig?« Da han
fik at vide, det var Broderen, sagde han: »Du er vel
sulten.« »Ja«, en Nybodersdreng var alletider sulten.
Den lange Vej havde givet fornyet Appetit, Fruen
maatte op, og det var en Fryd for Strandfogden at se,
hvor det kneb for hende at smøre Maden saa hurtigt,
som Drengen kunde sætte den til Livs.
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Men selv i en Nybodersgut er der jo Bund og
med et Suk maatte han sige: »Tak for Mad«. Han fik
endnu et stort Æble i Lommen og saa hjemad igen.
Undertiden kom der en Bonde, der skulde ind paa
Torvet, saa gik det lidt hurtigere og nemmere. Og saa:::c
snart Øjnene blev lukkede, var han allerede langt henne.
Da Nybodersfolk efter Sigende kunde sove baade med
Arme og Ben, havde han nok indhentet det forsømte,
inden han skulde op igen.
Et Syn, der ikke var sjældent i Nyboder, var to
Mand med en Bærebør med Møbler og Husgeraad.
Man flyttede nemlig ofte. Det første Kvarter, man fik,
var en mørk Gaardstue. Efterhaanden som man blev
ældre i Tjenesten og avancerede, fik man bedre og bedre
Lejlighed. En mørk Gadestue, en Gaardstue paa Sol"
siden og en Solgadestue. Det samme paa Salene til
Gaard og Gade, paa Skygge::: og Solsiden, indtil man
omsider naaede saa højt op paa Rangsiden, at man fik
dobbelt Lejlighed, altid først nede og saa paa Salen.
Ogsaa Folk med mange Børn kunde faa dobbelt Lej:::
lighed. Saa der var et stadigt Flytteri. M;m brugte
aldrig Vogne, dels kostede de at leje, dels var Glas og
Porcellæn udsat for at ramle i Stykker paa de toppede
Brosten. Men en Bærebør var let at anskaffe og kunde
saa rart anbringes under Taget, saa den ingen Plads
tog. Da Trapperne gærne var for smalle, til at de
store Møbler kunde gaa den Vej, slog man en Vindues:::
sprosse ud og fik Møblerne ind ad Vinduerne selv paa
Salene. Det var i Grunden et ganske pudsigt Syn at
se et Klaver blive langet ind ad et Vindu paa en før::: •
ste Sal.
Man vilde gerne have en Lejlighed efter en Snedker
eller Tømrer, thi der var gerne velforsynet med Hylder
og Skabe paa Loftet. En af dem var ugift og havde
et ligefremt Dukkehjem. Dette var der overordentlig
Rift om, da han skulde flytte. Men ak, der var ingen
Grund til at misunde den lykkelige, thi det viste sig,
at Tømmeren havde malet Væggene udenom sine for:::
holdsvis store Møbler og Billeder. Naar der nu kom
mindre Møbler og Billeder, der ikke kunde dække Hul:::
lerne, er det vist forstaaeligt, hvor vanvittig grinagtigt
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Hjemmet kom til at se ud. Hvis det var kommet en
Kunstmaler for Øje, var de senere saa berømte futtu~
ristiske Pakkassemalerier allerede bleven opfundne den~
gang.
Var Trapperne smalle, gav Dørene dem intet efter,
og saadan en smal Dør skulde engang bringe mig en
lille munter Oplevelse.
Politiassistenten i Nyboder var død. Det var en
forhenværende Overbetjent, der kunde bruge Munden
bedre end Pennen, hvorfor hans Efterfølger, en ung
Officer, der havde Tapperhedsmedaljen for sin Deltagelse
i de serbiske Krige, ikke fandt Protokollerne i den for~
ønskede Orden. For at opnaa dette rekvirerede han 12
unge Underofficerer, hvoraf jeg var den ene, til at søge
Oplysninger og tælle Folk. Min Virksomhed som Tælle~
praas begyndte jeg paa Leopardlængen en tidlig Morgen~
stund i et Hus, hvor der boede en tyk Baadsmand.
Jeg nævner intet Navn. At han var tyk, er ikke noget
Kendetegn for denne Baadsmand, for Matroskorpset
behøvede ikke at springe saa meget som vi Artillerister,
der saaledes længere kunde beholde den ungdommelige
Slankhed. Han havde en Baadsmandinde, der ikke gav
ham noget efter i Tykkelse og tilsammen havde de en
Datter, der slægtede Forældrene paa. Men kønne var
de begge to. Der var sikkert ikke ventet Herrefrem~
mede saa tidligt paa Dagen, og paa min Banken bliver
der svaret: »Kom ind«. Jeg kom ind i Køkkenet, ikke
en Sjæl. Jeg ventede en Stund, men da det ikke var
det, jeg fik min fyrstelige Gage for, vovede jeg en be~
skeden Banken paa en anden Dør. Atter lød det:
»Kom ind«, men heller ikke i den Stue var der Livs~
tegn at spore. Her var en Dør til, men den stod aaben,
saa det var ufornødent at banke paa den. Allerede spe~
kulerede jeg paa at trække mig tilbage i god Orden, da
den kønne tykke Datter kommer flyvende ind i Stuen,
med det mindste Antal Klædningsstykker paa. Da hun
ser mig, giver hun et Himmelvræl fra sig og farer til~
bage til Kammeret. Men derfra kommer Moderen rask
for at se, hvad der var paa Færde. Hun havde heller
ikke flere Klæder paa end Datteren. Da nu den ene vil
ud og den anden ind, kilede de to tykke Mennesker
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sig uhjælpelig fast i den smalle Dør. Og der stod jeg
og næsten rødmede. Min Pligt som Gentleman bød
mig at lukke mine Øjne og forsvinde, men min Pligt
som Sømand var først og fremmest at holde mine Øjne
godt aabne og hjælpe, hvor jeg kunde. Gentleman
kan man jo altid være; men Sømand kun for en Tid,
saa valgte man jo hellere det. Og den naturlige Maade,
de to Damer tog Sagen paa, bragte os frelst over Situa~
tionen.
For at faa dem fri, maatte den ene stødes fra og
den anden trækkes til. Og har man Valget mellem at
være frastødende og tiltrækkende, vælger en Sømand
selvfølgelig det sidste, og jeg fik ogsaa lykkelig reddet
den kønne tykke Datter ind til mig. Min Virksomhed
i Redningsvæsenets Tjeneste skulde naturligvis belønnes
om ikke med en Medaille saa med en Kop Kaffe i Da~
roernes Selskab, men da havde de noget mere Tøj paa.
Jeg var lige ved at skrive »desværre, det var godt, jeg
ikke gjorde det. Men det var alligevel somme Tider
dejligt at være Underkanoner.
En Spøg N yboders Drenge holdt meget af at drive,
var at kime paa Folks Klokker, men det var de ikke
ene om, det gjorde Drengene• i Byen ogsaa. Der for~
tælles, men der fortælles jo saa meget, saa jeg kan ikke
garantere for Paalideligheden, at en lang Tid var der
blevet kimet paa Klokkerne i Amaliegade Kvarteret, og
saa var der Ingen, naar Folk lukkede op. Men en Dag
lykkedes det en fin, gammel Herre at komme bag paa
en af Synderne. Da han paa Spørgsmaal om Navn og
Bopæl, fik det overraskende Svar: »Valdemar« og »Det
gule Palæ«, blev han saa forfjamsket, at han gav Tilla~
delse til Kimning med Klokken hver eneste Dag, det
skulde ligefrem være ham en Ære. Om Tilladelsen
blev benyttet, melder Historien intet, men det tilladte
plejer ikke at være nær saa morsomt som det forbudte.
Paa et af Nyboders Gadehjørner ud til Volden
boede en Maskinmesters Kone med nogle lange Ben og
en væmmelig haard Haand. Med de lange Ben kunde
hun løbe enhver Dreng op, der havde vovet at kime
paa hendes Klokke, og med den haarde Haand kunde
hun give nogle Knubs, som ikke var behagelige, men
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absolut uundgaaelige for Synderen. Da til sidst ingen
mere vilde devovere sig, og det alligevel var for frists
ende ikke at drille hende, fik de den udmærkede Ide
at købe nogle Nøgler Sejlgarn. Den ene Tamp gjorde
de fast om Klokken, og den anden manedes over til
Volden, hvor de i Ly af et af Skurene gav sig til at
hale. Nu passede hun paa, for det var gæme, naar
Drengene kom fra Skole, at de var paa Spil, og ved
det første Klemt var hun paa Pletten, men der var na::
turligvis Ingen i Gaden. Hun havde lige skudt Døren
til, da Klokken igen lod høre fra sig. Hun fo'r ud,
»Ingen i Gaden, ingen omkring Hjørnet, vent«. Men,
da Resultatet ogsaa tredie Gang blev det samme, kiggede
hun først op i Tagrenden. Dog, der var heller ingen,
og Trolderi kunde det jo heller ikke være, saa fandt
hun Aarsagen, og Drengene hylede, men da hun be::
gyndte at hale hjem paa Sejlgarnet, hylede de ogsaa,
men denne Gang var det ikke af Glæde.
Jeg nævnede Volden. Den saakaldte »Østervold«
var Nyboders Nabo mod Nord. Hvor var det ikke
skændigt, at man for at spare et Par Øre racerede denne
seværdige Skønhedsaabenbaring, der tilmed stod som
et stolt Minde om et samlet kækt Folk. Den var be::
plantet af to Rækker Kastanjetræer, der hælded'! Kro::
neme over mod hinanden. Set fra en Ende dannede
de en naturlig, malerisk Spidsbue. Med visse Mellem"
rum var der Udbygninger, Bastioner, hvorfra der kunde
skydes langs med Volden, og Fjenden hindres i at
klatre op. Nu brugtes de til fredeligere Gerning, idet
der var bygget Møller paa dem. Den, der stod udfor
Nyboder, kaldtes Dronningens Mølle. At hente Mel
paa Møllen var noget vi Børn gærne vilde. Der stod
lidt Eventyrduft om den. Først Turen over den dejlige
Vold. Allerede langt borte fra hørtes Suset af de mæg::
tige Møllevinger. Man skulde dernæst igennem en vid::
underlig, lille Have, der omgav Møllen og udenpaa Mølle•
gangen gik den hvide Møllersvend for at kunne dreje
Hatten med Vingerne efter Vinden, eller mindske eller
sætte Sejl paa dem. Det mindede jo lidt om Søman::
dens Gerning. Kom man saa ind i Forstuen, blev der
med et dødsstille. Man hørte ikke Vingernes Larm,
Under dansk Flag,
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man hviskede uvilkaarligt, og derfor lød maaske ogsaa
Butiksklokken saa forfærdelig højt, og Møllerkonens
Stemme saa skingrende. De mange hvide Melsække
såa saa pyntelige· og rene ud, og Melet duftede saa
sødt. Vi Børn brugte ikke saa meget til Slikkerier, som
de gør nu; havde vi faaet en Skilling, blev den gemt,
til vi skulde paa Møllen, saa kunde vi faa en halv af
de store hvide Møllekiks for den. Det var jo ogsaa
meget bedre.
I min Barndom brændte en af Møllerne. Et pragt"
fuldt Skuespil at se det brændende Korn flyve højt
til Vejrs og vælde ud som en mægtig gylden Kaskade,
meget smukkere end Fyrværkeriet i Tivoli, men desværre
ogsaa meget mere kostbart.
Lige overfor Møllen gik Volden meget stejl ned,
hvorfor det var en yndet Sport om Vinteren, naar der
var Sne, at rutsche ned paa Slæder og langt ned ad Ga"
den, der laa ligefor. Det var ikke ganske ufarligt, da
der var Trafik langs med Volden. Det var derfor og"
saa forbudt at rutsche, men selvfølgelig netop af den
Grund mere yndet. Betjentene holdt sig som Regel
borte, men kom der en ny, der vilde gøre sin Pligt og
stillede sig i Vejen for Slæderne, hændte det mere end
engang, at en af dem væltede ham ovenpaa den, og saa
drevne var Drengene, at de nok skulde passe at hælde
ham af i en stor Snebunke, medens Slæden for videre
ned ad Gaden.
Min Onkel fra Helgoland var en Vovehals, som
gjorde det Kunststykke at kunne passe Nedrutschningen
saaledes, at kom der en af de store Vogne med Øltøn"
der fra Bryggerierne forbi, kunde han fare mellem Hju"
lene, ind paa den ene og ud paa den anden Side, uden
at komme noget til. Jeg har hørt flere af hans Jævn"
aldrende med Beundring ved Mindet berette om dette,
som Ingen kunde gøre ham efter.
Kastanjetræerne var et yndet Opholdssted for Olden"
borrene i Flyveaaret. Det hændte, at Drengene fangede
en Æske fuld, tog dem med i Skolen og i en Time,
hvor de havde en mindre afholdt Lærer, slap dem løs
paa engang. Stor blev Lærerens Forskrækkelse, naar
hele Sværmen kom summende og brummende svirrende.
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gennem Klassen for at ende med et mægtig Slag paa
Ruden, som de smaa Dyr troede at kunne komme ud
af. Selvfølgelig vankede der, men Fornøjelsen af at
nyde Lærerens Skræk havde de jo haft.
Nedenfor Volden laa Reberbanen, hvor Rebslager
Dencher med sine Svende gik og spandt, medens hans
Drenge fløjtende i vildene Sky drejede Hjulene. De
havde et Bælte omkring Livet med Hør, gik baglængs
og ligesom Edderkopper efterlod de sig en lang Traad.
Lidt længere henne laa en stor Have, hvis Gartner
gjorde sin meste Forretning med de blomsterelskende Ny:=
bodersfolk.
Volden var en søgt Promenade, gaa paa Volden
med »Perle« et yndet Udtryk. Navnlig Store Bededags:=
aften var det en staaende Tradition der oppefra at høre
Kirkeklokkerne kime og bagefter nyde Theen med varme
Hveder til i Hjemmene.
Paa den anden Side Volden laa den saakaldte Kirse:=
bærgang.
Da der kun voxede Valnøddetræer, er
det ikke ganske forstaaeligt, hvorfra Navnet stammede,
muligvis fordi'Kærestefolk holdt af at sværme og plukke
Kirsebær paa den Elskedes Læber dernede.
Naar Nødderne var frisk modne, var de jo en her==
lig og fristende Spise for Drengene. Nogle slog Sten
fra Volden op i Træerne, og andre sankede saa den
nedfaldende Frugt sammen. Men det hændte ikke sjæl:=
dent, at en Dreng fik en Sten og dermed et Hul i Ho:=
vedet. Dels af den Grund og dels fordi Træerne var
bortforpagtede, kom Betjentene ofte efter dem. Fange
dem kunde de ikke, men saa klagede de til Skolen.
Det nyttede ikke at nægte. Den brune Valnøddesaft
aad sig ind i Huden, saa ikke engang den Torden:=
skjoldske Metode med Slibestenen hjalp, og saa vankede
der, ingen Ridder •mellem grønne Træer, men Slag med
»Ferlen« indeni Haanden, saa denne ikke kunde bruges
uden at smerte mange Dage efter. Kirsebærgangen var
lukket ud mod Østerbro af en kunstfærdig udført Smede:=
jærnsport, et sandt Pragtstykke. Udenfor sad der Kage:=
koner, hos hvem man bl.a. for en Skilling kunde købe
en Pind, hvortil der var bundet Kirsebær op ad den.
For de samme Penge kunde man faa langt flere Bær
3•
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hos en Grønthandler, men det at spise dem fra Pinden
var en meget større Nydelse.
Paa den anden Side af Kirsebærgangen laa en lavere
Vold med Piletræer, der spejlede sig ned i Stadsgraven.
Vi har endnu i Grønningen et lille malerisk Minde til
Rest. Det er sikkert den mest idylliske Plet i hele
København. Men som Regel haster Folk forbi nu, i
Stedet for med alle Sanser at indsuge det uforlignelige
Skønhedsbillede.
Nyboders østlige Nabo var Gardehusarkasernen.
Paa Majestæternes Fødselsdage var der »Tappenstreg«.
Husarernes Musikkorps spillede Kl. 10 til Hest, og der
var stor Trængsel omkring for at høre. Folk var ikke
saa forvænt med Nydelser. Der var Skarnsdrenge, men
sikkert ikke fra Nyboder, som benyttede sig af Trængslen
og med Seglgarn syede Folk sammen. Saa naar de
skulde hjem, følte de sig forbundet til et andet Væsen
om ikke for Livet saa ved Nederdelen. Men kloge af
Skade tog Folk heller ikke det bedste Tøj paa ved disse
Lejligheder.
Staldene samler gæme Rotter, og disse aflagde uvel•
komne Besøg i Nyboder. For at værge sig holdt man
Katte, men da der var mange smaa, søde Misser mellem
disse, tiltrak de store, fæle Hankatte fra Byen. Om
Natten sloges de paa Kraft, medens de hvæsede og
lavede en Kattekoncert saa larmende som en Wagnersk
Opera, og naar samtidig en Snes søvnforstyrrede, nat•
hueklædte Væsener ikke just hviskede Sprogets saftigste,
svovlmættede Eder og Forbandelser, saa forstaar man
sikkert, at en Dobbeltscene kunde være lige saa ønske•
lig som nu. Den værste Urostifter var en stor, sort
Hankat. Drengene satte sig til Opgave at fange og
uskadeliggøre Uhyret, og det lykkedes dem. Men Kraft
og Styrke indgyder jo altid en vis Respekt, og naar
Dyret skulde lade Livet, skulde det være med fuld
Honnør. Katten blev saa gemt til de kom fra Skole.
Her gik de fra 8-12, havde to Timer fri og fortsatte
atter med Sang, Vaabenøvelser, Gymnastik eller anden
praktisk Øvelse.
Da Klokken blev 12, styrtede de afsted, hentede
Katten og saa gik Toget op over Volden til Stadsgraven.
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Her lagdes en Løkke om Kattens Hals. Den anden
Ende gjordes fast i en af Piletræets Grene, der saa blev
trukket ned til Vandet. Saa kunde Dyret selv vælge,
om den vilde forlade denne Verden ved Hængning eller
Drukning. Valget maa sikkert have været den over~
ordentlig vanskelig. Hvor meget end Drengene baxede
med den, mere og mere sprælsk blev den. Pludselig
slaar Klokken to, nu skulde de have siddet i Skolen.
De slap Grenen, saa Katten får til Vejrs og sendte en
Regn af Draaber ned over dem. Men de ænsede det
ikke, bare afsted, angst for Følgerne. Dog, disse skulde
udeblive paa en uventet Maade. Herinde i Kirsebær~
gangen saa de en gammel Kone, der var i Gang med
at snitte Halsen over paa sig med en rusten Brødkniv.
Hun havde engang været gift med en af den faste Stok,
og nu troede Familien at gøre det saa rigtig godt ved
at skaffe hende en Plads i Vartov. Men den lumre,
indelukkede Luft kunde hun ikke taale, hun blev ked
af Livet, og nu vilde hun af med det, men det skulde
naturligvis være i Nærheden af hendes elskede Nyboder.
Medens de store Drenge fik Kniven vristet &a hende,
løb de mindre op over Volden, fik fat i en Nyboders~
betjent og berettede om det skete. De fik Ordre til at
hente en Droche, spredtes til alle Verdenshjørner, og
lidt efter stillede der 6 Drocher, uden at det dog skal
paastaas, at der var flere Verdenshjørner i Nyboder end
andre Steder. Der var kun Brug for en, hvorfor den
stakkels Betjent havde sin Nød med at stille de fem
andre til&eds, hvad der gottede Drengene.
Da disse kom til Skolen, fortalte de Begivenheden
endnu mere bloddryppende, end den var, saa Læreren
blev saa rystet, at Drengen fik &i, hvad de slet ikke
var kede af.
De skulde have haft Sang. Sanglæreren hed Brandt,
grundet paa Haarfarven kaldtes han for »røde Brandt«.
Den samme Lærer, som altsaa mine Forfædre havde,
fik jeg senere selv paa Underofficersskolen, men da var
han kriendehvid og noget af det elskeligste, man kunde
tænke sig. »Den smukke Tonec<, han har indført i
Marinen har været til megen Glæde og Opbyggelse.
Ikke alene i fremmede - eller Provinshavne, hvor vore
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Orlogsskibe altid var omgivet af Baade med Tilhørere,
naar Underofficerer og Elever sang vore dejlige Fædre$
lands$ og Skolesange, men ogsaa paa de lange Vagter i
Søen om Aftenen. Det er altid rart at have noget fælles.
Af andre Lærere, der er gaaet i Arv til flere Gene$
rationer, var ogsaa dem, vi havde i Gymnastik. Over$
gymnastiklæreren, Lt. J ohnsen, var en lille sirlig Herre,
der, skøndt nær de 70, endnu kunde slaa et Kraftspring
uden at lægge Kappe og Sabel fra sig. Der var Krum$
mer i de Folk fra Nyboder.
Udenfor hver Husrække gik en bred Rendesten,
der efter Regnvejr kunde svulme op til en rivende
Strøm. De havde Fald ned mod Havnen, og det var en
yndet Sport for Drengene at faa fat i et Brædt og staa$
ende paa dette stolt sejle med Strømmen gennem Gaden.
De var ikke saa nemme at komme over, og ved Bryl$
lupper, Bamedaab o. I. var det en stiltiende Pligt for
Manden i Gadestuen at aftage et Vinduesskod og lægge
det over, saa Folk kunde komme tørskoede fra Vognen
. og ind. Om disse brede Rendestene skulde jeg engang
blive mindet en Nat, jeg kørte fra Hjørring til Vejle.
Jeg har altid befundet mig uvel paa J æmbanen, og for
at stramme mig lidt op skrællede jeg mig et stort Æble.
Ligefor mig sad en fin ældre Herre, og da jeg syntes,
han saa lidt langt til mit Æble, delte jeg det og bød
ham det halve. Indledningen var gjort, og snart var vi
inde i en Samtale om indisk og persisk Literatur, det
vil sige, det var ham, der fortalte og reciterede lange
Stykker af Digterværker fra disse Lande, indtil han
pludselig stoppede op og bad undskylde. Fordi det
interesserede ham, var det jo ikke sagt, det havde lnter$
esse for mig. Men jeg bad ham fortsætte, og da det i
Samtalens Løb om Sydens Lande viste sig, at i mange
af dem havde vi begge været, havde vi jo mange Be$
røringspunkter. For at han ikke skulde tro, at jeg var
Millionær og havde rejst for min Fornøjelse, maatte jeg
fortælle ham, at »Staten havde bekostet mine Rejser.«
Da han saaledes fik at vide, at jeg havde hørt til Hol$
mens faste Stok, blev han om muligt endnu mere vel$
villig og præsenterede sig som Borgmester i Nibe, Grove,
af den bekendte gamle Søofficersslægt. Blandt flere
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Historier, der gik i Arv i Familien, fortalte han følgende,
som netop Nyboders brede Rendesten havde givet An•
ledning til. En af hans Tanter var efter et mægtigt
Regnskyl skraaet over en af Gaderne derude og stod
just og stirrede betænkelig paa den rivende Strøm, uvis
om hun turde vove Springet. I den Tid gik de unge
Damer med snevre, korte Kjoler og Skobaandene kryd,
sede op ad de hvide Strømper. Medens hun endnu
stod paa Overvejelsens Standpunkt, om hun turde resi•
kere at faa sit pæne Undertøj tilsmudset, kom der en
Halvbefaren med den blanke Hat i Nakken: »Maa jeg
hjælpe Skønjomfruen?« Og uden at vente paa Forlov
havde han i sine kraftige Arme sat hende sikkert over
paa Fortovet. Men det syntes hun var dog at tage sig
lidt for megen Frih_ed, og hun begyndte at bruge Mund.
Da han stadig rolig og smilende havde hørt lidt paa
hende, siger han: »Ber mangfoldigst om Pardon, lille
Jomfru, det skal vi snart faa rettet,« Vupti, Retur! Men
det var jo heller ikke Meningen, og hun maatte bide i
det sure Æble og paakalde hans Bistand paany, den
han strax var villig til at yde. Igen greb hans Beg•
matrosfingre om hendes smækre Midie og for tredie
Gang gav hun Partiet som den svævende Jomfru, men
denne Gang gik det lidt langsommere, for nu kunde
han nok forstaa, at det var uigenkaldelig sidste Fore•
stilling.
Jeg fik saaledes lidt mere for mit Æble end Adam
i Paradis for sit.
N aar en N ybodersmand kom hjem fra T agt, over•
lod hans Mutter ham strax Kommandoen, tilsyneladende
da. I Virkeligheden sagde hun ham vel aldrig imod,
lod ham brumme, saa meget han vilde, og ordnede Sa,
gerne selv, saa han troede, det var ham. Efterfølgende
lille Digt »En Nybodershistorie« handler om saadan en
fornuftig Kone, hvis Exempel er værdig til Efterfølgelse.
Nybodersfolk var meget gæstfri. Kom der Frem•
mede, halede Fatter andægtig frem en tykmavet Dimen•
sian, der indeholdt den lækreste Guavarom. Alene
Duften, naar Proppen blev aftaget, bragte Tanken til•
bage til Sydens gyldne Sol, til grønne, dekorative Palme•
træer og til kulsorte kruslokkede Niggerpiger. Naar
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Duften havde den Virkning, hvor vidunderlig maa saa
ikke Smagen have været. Skulde Mutter delikatere en
kær Gæst, blev der paa Bordet sat en Bojan med syl"
tede Tamarinter, noget langt sort Sirupsagtigt, der havde
en sjælden egenartet Smag. Det er sikkert højst sand"
synligt, at Gudernes Nektar og Ambrosia i Virkelighed
bestod af Guavarom og syltede Tamarinter.
Befolkningen i Nyboder var ogsaa meget selskabe"
ligt anlagt. Naboen maatte man altid have med, thi
der skulde Gæsterne anbringe Tøjet. Møblerne maatte
paa Loftet for at skaffe Plads og saa lejede man et Par
Bordplader og Bukke, de passede saa rart i alle Lejlig"
heder, og Siddepladser fik man ved at lægge Brædder
over to Stole. Paa denne Maade var der Plads til et
Par og tredive, men hvor man sad, der sad man. Trab
tementet var ikke saa rafineret som nu, hvilket heller
ikke var nødvendigt for at more sig. Det bestod gærne
af en stor Steg, som Fatter skar for, med Kartofler og
Rødbeder til. I Byen kaldtes disse for »Nyboders
Syltetøj«, hvad der ikke er rigtig forstaaeligt, da Ny"
boderskonerne var sande Kunstnerinder til at sylte al
mulig Frugt.
Efter Stegen kom Aftenens Clou. Det var et høj,:
tideligt Øjeblik, naar Lysene blev slukkede, og Fatter
viste sig i Døren med en Bolle brændende Punsch, som
han andægtigt fyldte i Glassene, hvorfra de blaalige
Flammer lyste op i den store Stilhed. Men, naar saa
de mægtige Fade med Æbleskiver kom ind, tog Munter"
heden Fart. Og hvor man dog morede sig. Man skreg
ikke som nu paa nyt og stadig nyt. Nej, alle de dej,:
lige, gamle Viser maatte holde for ofte til Akkompagne:<
ment af et »Sømandsklaver«, Harmonikaen. Snart blev
det saa varmt, at Vinduerne maatte op, og de friske,
muntre Stemmer hørtes langt væk. Humøret smittede,
Naboer og Genboer sang med, saa var der Fest et Sted,
blev det til Fest i hele Gaden.
Og sikke Ender der blev spundne, navnlig naar
der var Fremmede fra Byen med. Saa brugtes den brede
Pensel med en Virtuositet, saa Øjnene blev dobbelt saa
store paa Tilhørerne. De frækkeste Skipperkrønnikker
blev leverede med en Troskyldighed, som naar et Barn

•
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opremser sin Katekismus. Og da de var fortalt saa
mange Gange, troede de selv paa dem.
Om Søndagen foretog man gærne en længere Ud~
flugt enten til Frederiksberg for at hilse paa Lands~
faderen, naar han som Admiral sejlede rundt i Kana~
lerne med sin Familie, eller til Skoven med Dyrehavs~
bakken. Da der næsten altid var en lille, der skulde
køres i Barnevogn, maatte man mest trave, hvad man
heller ikke var saa bange for.
Men skulde man køre til Frederiksberg, gik der
foruden den røde Omnibus til Kongens Nytorv ogsaa
en gul fra Toldbodvejen ad Sorte Hest til Valby Bakke.
Paa denne sidste var der en Postillon, der blæste paa
Horn ved Endestationerne. Man kunde ogsaa køre med
Hestesporvognen, det var 4 Skilling fra Nyboder til
Tivoli, og 4 Skilling derfra til Frederiksberg. Det gik
ikke for hurtigt, da den skulde holde hvergang Nogen
skulde af eller paa, saa en god Fodgænger kunde mage~
ligt holde Trit med den.
Fra Nyboder gik den gennem Grønningen mod
Østerbro. Herinde var der en Bom, der af en enbenet
Invalid blev oplukket, hvergang en Sporvogn skulde
igennem. Hvorfor den var der, forbliver vist til evig
Tid en uopklaret Gaade, for Bommen forsvandt, da
Invaliden døde.
Skulde man til Skovs, kunde man ogsaa køre med
»Kaffemøllerne«, der holdt nedenfor Volden og er kendt
fra »Anders Tikøb«. Det var Kapervogne med Sæderne
paa Tværs ligesom de store, moderne Turistvogne. De
Overtalelsesevner Kaperkuskene udfoldede for at faa
Vognen fyldt var rent ud fænomenale.
Mange af Tidens Originaler søgte Nyboder, f. Ex.
Fløjtekarl, der lod sit Instrument høre for de ikke syn~
derlig forvænte Nybodersøren, og hans sentimentale Me~
lodier lukkede let op for Hjærtet og Pungen. Der kom
ogsaa Peter Rundetaarn, der solgte Viser om Døgnets
sidste Begivenheder og derfor havde rivende Afsæt~
ning.
Der kom en krøllet Sandmand, der hed Jørgen
med sin enøjede Hest. Om det er smitsomt at være
enøjet, eller det muligvis var af Sympati skal være usagt,

42

men Jørgen mistede ogsaa det ene Øje tilsidst.
han med sin smukke Stemme sang sit:

Naar

:oSand - Sand I«

kom Madammerne ud, fik et Maal for en Skilling og
en Passiar i Tilgift, og Jørgen var gode Venner med
alle. Han og Hesten var uadskillelige i mange Aar,
men medens han selv stadig blev tykkere og federe
ved alle disse Enesteskillinger, var det omvendt med
Hesten, der efterhaanden kom til at se ud, somom den
levede af lutter Sandkager.
Mange Kunder derude havde ogsaa Originalen
»Pudsepeter«, der med sin spæde, syngende Stemme
falbød sine »Svovelstikker« og Blankesværte. Han s.ia
altid glad ud og havde et næsten traadfint nedhæns:
gende Overskæg. Han ofrede mangt et Stykke vellugs:
tende Sæbe for at faa en af Pigerne med sig paa Soms:
merlyst om Søndagen. Men skulde en Nyboderspige
have sig en Kæreste, skulde det dog helst være et rigs:
tigt Mandfolk. Saa det lykkedes ham aldrig.
En kendt Fiskerkone var den tykke Madam Jacobs:
sen, der havde en Stemme saa smuk og klangfuld som
en Operaprimadonna, naar hun sang sit:
»Rødspætter, Rødspætter, Rødspættery !«

og trillede paa »ry«, som hun halede ud i flere Favnes
Længde. Hun kunde høres over Husene i de andre
Gader, saa kraftig var Røsten. Men forsøgte Madams:
roerne at tinge om Prisen, kunde man nok høre, at hun
ikke var ved Operaen, for de af Sprogets Blomster, der
fløj hende ud af Munden, hørte just ikke til Rosen"
familien. Hun udbredte heller ikke Rosenduft, saa ogs:
saa af den Grund kunde hun ikke mistænkes for at
høre til ovennævnte Familie. Men meget bestemt var
hun, havde hun lovet at bringe Fisk til en given Lejs:
lighed, saa holdt hun sit Ord.
Saa var der ogsaa Tyrolerferdinand og hans Datter.
Hun endte ude paa Dyrehavsbakken med at sælge Bal"
Ioner. Af sin fordums Dejlighed havde hun kun de
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straalende, mørkebrune Øjne tilbage, og Ingen skulde
da se paa hende, at hun ved sin sydlandske Skønhed
og sin smukke Stemme til Faderens Gitarakkompagne"
ment havde fordrejet Hovedet paa de fleste Nybors"
mænd, hvem hun vel mindede om sydlige Erobringer.
Havde ikke de mere nøgterne Kvindfolk passet lidt
paa og halet Fatter ved Ørene, var Pungene sikkert
lukket højere op, end godt var.
I Aarene 1845-46-47 var Korvetten »Galathea«
paa Jordomsejling. Chefen var Kaptain Sten Andersen
Bille. Om Togtet er der skrevet en Vise, der begynder
saaledes:
Kender I maaske den lille
Raske Kapitain Sten Bille.
Det var ham, der nylig kom
Hjem fra Galathea, som
Havde sejlet Jorden om.
Krillevillevillevillevitbombom.

Hjemme gik Rygtet, at hver eneste Mand ombord
havde faaet »Kat«, hvorfor Ophidselsen var stor. Naa,
vi ved, ogsaa fra vor Tid, at Folk, der var for længe i
Tjenesten, kunde være ganske utaalelige. Vi husker »de
gamle Søminører«, der laa inde i 14 Maaneder, var
»nogle slemme Drenge« at have med at gøre, selv om
de umiddelbart efter Tjenesten kunde være de pæneste
Mennesker. Her var »Galathea« ude i tre A'ar, saa der
maa nok have været noget, der talte til Chefens Und"
skyldning.
Skibets Obertømmermand hed Madsen, endte som
Kvartermand i Marinen og var helt igennem en støt
Hædersmand. At høre ham fortælle om Marinens Skibe,
som han havde været med til at bygge, og hvoraf han
havde sejlet med de fleste, var som at lytte til et Even"
tyr. En Søndag under Paraden standsede Chefen ud
for ham og spurgte: »Hvordan er det, Tømmermand,
Du har jo endnu ikke smagt Katten?« »Nej, Hr. Kap"
tain, saa stod jeg ikke her. »Galathea« kommer ikke
hjem med nogen kattet Tømmermand.«
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De to Mænd såa hinanden fast ind i Øjet, og
Chefen kunde sikkert læse, at det var hans Tømmer:::
mands oprigtige Mening. Han slap, men der var jo
nok endda, og den Dag Chefen steg i Land paa Told:::
boden, mødte de vrede Kvinder og bombarderede ham
med Kartofler og raadden Frugt, saa han maatte flygte
for dem.
Ved et Vindue i Nyboder stod en Løjtnantsfrue
med sin Veninde og udstødte følgende Hjærtesuk:
»Kan Du forstaa, jeg har kun et Barn og passer
ham paa alle Maader, saa ikke en Vind blæser paa
ham, og han skranter alligevel. Han har ingen Appetit,
skøndt han faar, hvad han vil have. Og se saa Baads:::
mandens her ved Siden af. De har 11, de fejler aldrig
noget, skøndt de ligger her paa de kolde Sten med
næsten ingen Klæder paa. Og se ham den lille der,
sikken en Humpel Fedtebrød han spiser med den største
Velbehag.« Veninden kunde ikke forstaa det, vi kan
maaske bedre.
En Efteraarsdag mødtes Løjtnantens og Baadsman:::
dens Fruer ude paa Elefantbroen for at vinke Farvel
til deres Mænd, der begge skulde med Vinterfregatten.
Denne var just gaaet fra Dokøen og stod ud gennem
Løbet. Men medens Løjtnantens Frue brugte sit Lomme:::
tørklæde mest til at tørre Øjnene med, vinkede Baads:::
mandens, som om hun gav en Opvisning i Rytterhug:::
ning, smilede med hele Overkroppen og nikkede, saa
Blomsterne paa Hatten mindst troede, de var ude for
en Orkan. Da de ikke kunde skælne deres Mænd
mere, siger Løjtnantsfruen: »Jeg kan ikke forstaa, Madam
Hansen, De kan være saa glad, naar De skal undvære
Deres Mand i 6 lange Maaneder.« Men den anden
satte Hænderne i Siden og sagde meget alvorligt: »Naar
min Baadsmand tænker paa mig, skal det være med det
glade Ansigt paa. Men nu gaar jeg ogsaa hjem og
tuder.«
Det var vel Selvbeherskelse.
Holmens faste Stok var en Race for sig, altid
hjælpsom, trofast og kammeratlig i alle Livets Forhold,
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smaa som store. Og dette sætter Præg paa sin Mand.
Konge og Fædreland havde ikke mere tro Folk, og en
saadan fast Stab var et mægtigt Plus til den danske
Flaade og har vel ogsaa givet sit store Bidrag til, at
denne gennem Tiderne under dygtige Officerers Ledelse
har vedligeholdt sit gode, gamle Ry og vundet Agtelse
og Respekt hos sine tapre Modstandere saavel her paa
Reden i 1801 som ved Helgoland i 64.

EN NYBODERSHISTORIE.
ong Kristian d. 4de Havnen nær
Ved Volden med de smukke Kastanjetrær
Bygged Hus og Hjem for den faste Stok,
Nyboder, saa det kaldes, ved I nok
Der ligger Tigergade, efter Rovdyr var dens Navn.
Men sikkerlig den havde saa mangen fredlig Havn,
Hvor Fatter efter Togtet hos Mutter hviled ud,
Engang imellem med gode Venner dyppet Tud.
Der boede en Baadsmand, Møller, saa han hed,
Om hans Fornavn, ja derom jeg desværre intet ved.
Med sin Kone, hun Trude kaldtes af Nær og Fjærn.
Mellem os sagt, til at slide hun var et rigtigt Jærn.
Hjemmet hun passet med al mulig Flid.
Med en Arbejdsdag paa 20 Timer hun dog fik Tid,
At skænke sin Mand ei mindre end 8 Børen,
Jeg kan se, I tænker, det var dog som Søren.
I en Haandevending hun kunde alt i Orden bringe,
Og dog faa Stunder at gi Ungerne en Vinge,
Lappe Drengenes Buxer, naar Knær og Ende var ude,
Lave Maden til dem alle, hun var en Knop, Gertrude.
Og Fest der altid blev, naar Far og Børn kom hjem,
Et Kys og kærligt Smil var altid der til dem.
Og Børnene blev store og sig en Kærest fik.
Men heller ei for Svigerbørn slog deres Hjærter klik.
Desværre, Pengene var smaa. At sætte eget Bo
Skal der jo mere til end bare Næver to.
Og det var Trudes Sorg, hun længtes efter smaa,
Saa hun Vuggen igen i Gang kunde faa.

K

En Dag hun brune Bønner skulde lige til at lave,
Det var da Fatters Livret, saa han det ofte maatte have.
Den ældste Søn og Kærest i Besøg just kom ind,
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Da stormede den yngste op ad Trappen som en Vind.
»Har Mutter hørt, at Kristine hos Madam Lund
I Formiddag har faaet en Dreng paa hele 11 ir.«
Gertrude sukket og kvalte en Taare stor.
»Ja, Gud ved, naar jeg blir Bedstemor,
Den Lykke kan vist længe jeg vente efter.«
Men strax hun følte sig knuget af alle Kræfter.
»Aa Moer, det har Du været alt i Maaneder fem.«
»Ra~er Du Dreng, og Du Kathinka, naa, med Sproget frem.«
Svigerdatren blusset som en Pæon saa rød,
»Hør ikke, hvad han siger,« hun hen i Taarer flød,
Men Sønnen gned med Haanden ad Benet op og ned.
»Ja, lille Moer, Du kan jo ligesaa godt faa alting med,
Se, før I saå Kathinka, lille Moer, Du forstaar,
Vi havde kendt hinanden i godt halvandet Aar.
Vi holdt jo af hinanden, og saa gik det galt.
Saa er der ikke mere, lille Moer, det er alt.«
»Naa det er det, aa Du skulde ha minsæl,
Hvor er da Drengen, for en Dreng, det er det vel?«
»I Pleje hos en Jomfru, Nr. 7 paa Gammel Mønt.«
»Hos en Jomfru, min Sønnesøn, ja det var saamænd kønt.«
Og 1, 2, 3, hun klaret Sagen snart,
»Faa Tøjet paa, Dreng, lad det gaa i en Fart.
Her gaar jeg og længes og aner ei et Ord,
At i fulde Maaneder fem har jeg været Bedstemor.
Og Du Kathinka, faa de Bønner over Ild.
Tør nu de Glugger, hvad skal den Flæben til.
Nu skal der blive Fest, naar igen her kommer Smaa,«Og med en vis Appel hun satte Kysen paa.
Energisk Kysebaandet om Hagen blev halt tot,
Saa Sløjsen sad paa Siden saa stor og saa flot.
Og Schavlet over Skuldren blev slængt med et Kast,
Men atter Svigerdatren i Graad henbrast.
»Hvad tror Du Svigerfar vil sige?«
»Lad Du mig klare den, min Pige,
Han kan passe sin Rig og sit Anker,
Naar tilmed idag der brune Bønner vanker,
Saa fortjener jeg ogsaa min Livret, jeg tror,
Og det er sandt for Dyden at blive Bedstemor.
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Kom saa, min Dreng, afsted til Gammel Mønt,
Nu sejler Madam Møller, saa Vandet bliver tyndt.«
De andre Madammer i Gaden i Nybor,
Forundret spurgte om Trude hentet Jordemor.
Den Lille han smilet med sine Øjne blaa,
For det var ganske anden Maade at blive taget paa.
Erfaring manglet Jomfruen, hvor skulde hun ha' faaet det,
Men Madam Møller ei for intet havde otte.
Den Jomfru græd gudsjammerlig, da Barnet blev ført væk,
»Se her er 12 Rigsdaler. Faa stoppet saa den Sæk.«
Madammerne i Gaden til Vinduerne var fløjne,
Det kan nok være, at de lavet meget store Øjne.
Men Trude rørte intet, hun stak Næsen i Sky,
Og med sit Bytte traadte ind hun i Stuen nok saa kry.
»Se Gutten her han trænger til at faa sig en Lur,
Imedens kan I begge en Times Tid gaa en Tur.«
De kigget saa langt efter den dejlige Dreng,
Men ingen kære Mor, han kom i Baadsmandens Seng.
Da Klokken var 4, tren Møller ad Døren ind,
Han kyssede Gertrude paa Mund og paa Kind,
Saa hængtes Kasketten og Frakken paa Knag,
Nøjagtig som han plejet hver eneste Dag.
Saa snuset han: »Brune Bønner, min Livret, se, se,«
Han satte sig ved Bordet med Dugen hvid som Sne,
Han fik sin Tallerken, han smagte: »Nej, minsæl,
Kan ingen lave Bønner som Du alligevel.«
»Ja, disse skal Kathinka nu have Æren for.«
»Saa, ja de er skam dejlige, ikke sandt lille Mor«,
Igen blev Skeen ført, men kun halvt til Munden op.
Der kom et Klynk fra Kamret, Møller lyttet: »Stop,
Hvad er dette? Hørte Du ei noget, lille Mor?«
Men Trude spiste rolig videre. »Jeg hørte ikke Spor.«
»Hm«. Igen forsøgte Baadsmanden at faa en Skefuld ned,
Men fik den i den gale Hals, »Min Sæl og Salighed,
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Jeg tror min Sandten, der er Mus i Kamret,
Kan ikke Du høre, der er noget, der jamret.o:
Han for ad Døren ind, sig bøjet over Sengen,
Der laa med store Øjne og smilede jo Drengen,
Greb fat i Baadsens Skæg og sparkede med Benet,
Mens Baadsen stod et Øjeblik, som om han var forstenet.
::oMor, har Du set, nej, hvilken prægtig Gut,
Næh, ved Du hvad, Gertrude, nu troede jeg det var slut.«
:1>Din gamle Sludrebøtte, kan Du dog ikke se,
At Du er bleven Bedstefar,«: :1>Naa, det var 1-2-3.
Hvordan? Hvorledes? Du maa mig dog forklare,o:
Men da gik Døren op, og Gertrude slap at svare.
De Unge kom ind og fik strax Øje paa
Bedstefar med den Lille, midt paa Gulvet staa.
Den Lille lo og trak i Skægget op og ned,
Og Bedstefaders Øjne lyste af Lyksalighed.
Kathinka farer hastigt til Svigerfadren hen,
Hun lo, hun græd, vilde ei holde op igen.
Hendes Kæreste om Halsen paa Moderen fløj,
Og Taarerne de flød, som de havde skaaret Løg,
Selv Baadsen sank en Klump, der sad i Halsen som en Prop,
:1>Naa, luk nu de Spygatter og faa saa svabret op.
Øs op os en Tallerken af de varme, brune Bønner
Til Drengen og til mig, for han er sulten, nok jeg skønner,
::oEr Du da gal, Bønner til en 5 Maaneders Gut,o:
:1>Ja, tror Du en Nyborsdreng kan leve af bare Sut,
Se, hvor han skuffer i sig, det smager ham minsæl,
Det er kun Splejser, som brune Bønner slaar ihjel.o:
Hvem var nu lykkeligst, var det de unge To,
Som nu havde Udsigt til snart at sætte Bo.
Var det Bedstefar, der atter bunden var ved Baand
Eller Bedstemor, der klaret alt med lykkelig Haand.
Nej, det var Drengen, der i det lille Nybors Hjem
Saa lykkelig var havnet akkurat iblandt dem,
Hvor Hjærterum ei mangler, hvor Hjærtet banker med,
I Nyboder altid Hjærtet sidder just paa rette Sted.

Under dansk Fla~.

ET VESTINDIETOGT1
e mange sjældne Ting, vi havde set i de smaa
Nybodershjem, havde sat Fantasien i Bevæ~
gelse og faaet vore Drengehjærter til at banke
i Længsel. Paa vore første Rejser traf vi ofte
Søfolk, der havde sejlet med Moses Melchiors smaa
pyntelige Vestindiefarere, og deres Historier derfra gjorde
jo ikke Længslen mindre. Derfor straalede vi ogsaa af
Glæde, den første Gang vi fik Udkommando dertil.
Vinterfregatten var gamle »Jylland«, der nu skulde
gøre sin sidste Rejse. Med den havde jeg ogsaa gjort
mit første Togt, saa man kendte hvert eneste Hul og
havde været »til Knaps« paa alle tre Toppe.
Oktober var allerede begyndt med Kulde, saa det
bed i Fingrene, naar man højt til Vejrs stod og »vev~
lede« Store Stængevant, og Jæmmerlespigeret var som
Is at tage paa. For dengang havde vi endnu rigtig
Vinter med Sne herhjemme.
Men omsider, og selvfølgelig til rette Tid, var Rejs~
ningen paa Plads, de mange hvide Sejl underslaaede,
og hver Regnskabsfører havde stuvet sit Gods i Helle~
gatterne.
Morgenen "kom, da Chefen, den stoute Søofficer,
Kommandør Wulff, kunde hejse Kommandoen. Vi lagde
ud paa Rheden, og fra Langelinie kunde man nyde det
smukke Syn af den gamle Helgolandsfregat. Under
Klyverbommen skuede den forgyldte kvindelige Galions~
figur fremad, og agter stod Skibets Navn indfattet af
dekorative Ornamenter, og langs Siderne løb de hvide
Striber, afbrudt af de sorte Porte, hvorigennem de
»blanktfjolsede« Kanonløb stak, hver med sit Spejl i
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Mundingen, afsluttet af en skinnende poleret Messing:::
stjæme.
Matroskorpsets Stolthed, den slanke Rejsning knejste
opad mod Himlen med Ræeme toppede og brasede,
d. v. s. nøjagtig parallelle og vandrette. Fra Stoitoppen
vajede den lange Vimpel og mindede Een om den
Motion, man tidt som Lærling her i Fregatten havde
faaet, naar man blev sendt tilvejrs for at »klare Vimplen«.
Vi havde paa denne Tur, den sidste »Jylland« gjorde
som Orlogsmand, Prins Carl, nu Kong Haakon, med
som Lærling, og havde derfor Besøg af Forældrene,
dengang Kronprinsen og Kronprinsessen, inden vi sejlede.
Først tog vi ind til en engelsk Havn for at fylde
Kul og derefter til Cadiz for at faa Vin. Øl kan ikke
holde sig, saa faar man Sherry i Stedet. Derpaa an:::
løbes Madeira. Strax efter Afgangen derfra fik vi Pas:::
saten, en kraftig konstant Vind, der en vis Tid af Aaret
stadig blæser i samme Retning. I det hele taget havde
vi ikke brugt Maskinen meget, men satte strax Sejl og
hejste Skruen, saasnart vi forlod en Havn.
I Begyndelsen fulgtes vi af Søfugle og de smaa,
muntre Delfiner, der løb omkap med os, forsøgte engang
imellem at vædre os. Men, skønt dette resulterede i
en veritabel Kolbøtte for Dyret, hindrede dette ikke
Forsøgets Gentagelse. Der var saa mange, at, da de to
Baadsmænd en Dag stod og betragtede Delfinens Leg,
sagde den ene til den anden: »Naa, Møller, Du bilder
Dig vel ikke ind, Du gaar hjemme i Delfingade?«
Men lidt længere ude forsvandt ogsaa de, og kun
en sjælden Gang saå vi levende Skabninger, naar en
Flok Sangfugle paa Rejse fra Norden til et sydligere
Himmelstrøg satte sig til Hvile i Rejsningen. De holdt
gæme et syndigt Spektakel, enten de nu kritiserede os
eller muligvis skændtes om, hvad Landsmænd vi var.
Naar de havde udhvilet, fortsatte de Farten sydpaa.
Engang imellem slog en Flok Flyvefisk op og fløj
henover Skibet. Ikke alle naaede over, nogle havnede
paa Dækket. De brugte Halen kraftigt for at slippe,
det var næsten som en hel Trommehvirvel. Efter Sigende
skal de være en stor Delikatesse.
Efterhaanden forsvandt den Slags Liv. Kun et Dyr
4•
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holdt ud, det var den fæle Haj, der trolig fulgte i vort
Kølvand og hver Middag sloges med Kammeraterne om
de Rester af Maden, der blev kastet udenbords.
Vi benyttede den gode Vind og lod staa til. Kun
en enkelt Gang lod Chefen et Bjærgemærs falde, for
at den vagthavende Officer kunde foretage Manøvren
»En Mand over Bord«. Vi drejede til, brasede bak og
Bagbords Chalup fik ogsaa hurtigt fat i Redningsmærset,
alt programmæssigt. Imedens bjærgedes Bram$ og Boven$
bramsejlene og blev beslaaet. Da Chaluppen var hejst,
blev Bram~ og Bovenbramsejlsgasterne igen pebne til$
vejrs for at gøre Sejlene los. En af de frivillige Lær$
linge entrede op i den forkerte Side, og da den vagt$
havende lod brase rundt, rev Storeskøde ham udenbords.
Nu hørte Drengen til dem, der plejer at blive vasket
ren af deres Barnepige, og da hun af gode Grunde
ikke var fulgt med ombord, var Følgen den, at han
altid var snavset. Men det blev hans Frelse. Hajer
æder ikke Niggere, og da de sandsynligvis ikke var
ganske klar over, hvad Race Drengen hørte til, betænkte
de sig noget. Fregatten skød ikke videre over Stævn
endnu, Besætning havde ikke forladt Baaden, Under$
baadsmanden lod Slippeapparatet virke, saa den faldt i
Søen igen, og inden Hajerne var færdige med deres
Overvejelser, var den tvivlsomme Niggerdreng hevet
indenbords, til stor lettelse for os alle. Thi noget mere
uhyggeligt, men ogsaa spændende end Tildragelsen, naar
en Mand falder over Bord, kan næppe tænkes. Navnlig
midt imellem en Flok Hajer. Naa, nu greb de ikke
Chancen, det gør vi Mennesker undertiden heller
ikke.
Medens vi laa drejet til, mærkede vi først rigtig,
hvor kraftig Passaten var. Det blæste lige igennem vort
tynde Tøj, der dog ellers var tilstrækkeligt. Efter Heden
af den stærke Spænding fik vi ligesom rystende Kulde~
fornemmelser.
Kan man forestille sig Charmen ved at være om~
bord i et Sejlskib under Tropehimlen. Ikke Maskinens
Rysten og Støj, ingen Oliestank, fri for det væmmelige
Kulstøv overalt. At komme op om Natten til Hunde~
vagt stemte næsten Sindet til Andagt. Omtrent stille,
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kun den sagte Rislen af Søen langs Skibssiden. De
store, hvide Sejl, højere end Rundetaarn virkede impo~
nerende med de smukke, runde, bugnende Jomfruformer.
De slanke Stænger med de forgyldte Fløjknapper viste
opad og pegede som en uhyre Pegepind henover den
stjærnebesaaede Himmel ved Fregattens sagte slingrende
Bevægelser. En svag Knitren i Rejsningen gjorde kun
Stilheden endnu dybere. Som Topsgast tilbragte man
Vagten i den dejlige, friske Luft i Mærset, hvor der var
Plads til en god halv Snes og meget bedre at være end
i den tykke Atmosfære om Læ. Kun den ene Time
havde man Rortørn. Der var dobbelt Rat. Ved Siden
havde man en halvbefaren og bagved to Lægdsrulle~
basser, som ved den oplivende Udsigt til Ryggen af os
to andre selvfølgelig blev døsige og hang tungt over
Rattet; dem maatte man slæbe rundt med. Det var lige~
godt en stolt Følelse at faa den store Fregat til at lystre
blot ved et lille Tryk paa Rattets Knager.
Til sidst forstod man saa udmærket, hvad Kolum~
bus' Folk maatte føle ved at sejle og sejle uden at se
Tegn paa Liv. Men omsider viste dette sig dog igen.
Først enkelte Søfugle, saa flere og flere, dernæst Tang~
masser, der røbede Landets begyndende Nærhed. Vi
saa hele Træstammer og ved hver laa gærne en af de
store Havskildpadder. Det var næsten som et Eventyr,
vi nærmede os det ubekendte Trylleland, vore Længs~
lers Maal, og Spændingen øgedes, da der var udlovet
en Belønning til den, der først kunde se Land
Saa kom Dagen. I straalende Solskin kom vi til Ver~
denshavnen St. Thomas. Man syntes, to Øjne var for
lidt til at indsuge alle de nye Indtryk. Vi sejlede op ad
en Nationernes Gade, to Rækker Orlogsskibe, repræsen~
terende de fleste Landes Flaader. Paa hvert var Skansevagt
og Musikken paa Dækket, præsenterende Gevær og
spillende vor Nationalsang » Kong Christian«, naar vi pas~
serede, desværre ikke i samme Toneart hver Gang, · og
da vi jo gjorde Gengæld og spillede de fremmede Na~
tionalmelodier efterhaanden, var man tilstrækkelig for~
nøjet med de to Øren man havde faaet i Vuggegave.
Naa, vi var jo »Værten«, saa det var da ikke under~
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ligt, de gjorde lidt Stads af os, tilmed den gamle, stolte
Helgolandsfregat havde »været rigtig med«, hvad ingen
af de yngre derværende Fæller · havde. Ogsaa af en
anden Grund turde vi føle os lidt. En fransk og to
engelske Orlogsmænd, der havde forladt England før
vi og sejlede directe til Vestindien, ankom senere end vi,
trods det vi havde anløbet Cadiz og Madeira først.
Men den danske Marines Skibsbygningskunst og Sø:<
mandsdygtighed har altid været stor. Husk blot, hvor"
ledes i Helgolandsslaget Skibene sejlede saa klods i Kel"
vandslinie, at den enes Klyverbom ragede ind over
Hækken paa den anden.
En slank sexaares Baad kom paa Siden. Den var
roet af kulsorte, sømandsklædte Negere, og agter var
det danske Flag, vort Flag, vort. Det var Havnekapi"
tainen, der skulde anvise os Plads. Vi saluterede Fæst"
ningen, og Salutten besvaredes fra det lille Fort.
Fregatten var strax omringet af en Masse Baade,
hvorfra Negrene fik Lov at komme op og sælge deres
Herligheder. Friske Bananer, som dengang ikke var
saa almindelige som nu, store Appelsiner, Kokosnødder,
Lemoner og Guavabær, levende Papegøjer, Abekatte,
Skildpadder, Æsker og Rammer med dekorative Snegle"
huse, Bælter af Tamarintekærner og mange andre Sjæl"
denheder. Samtidig kom en Flok hvidstivede, sorte
Vaskepiger, som søgte at kapre Kunder med en Tunge"
færdighed, der vilde faa en af Gammelstrands Donnaer
til at blive stum som en af hendes egne Torsk af bare
Misundelse. De medbragte ofte Anbefalingsskrivelser,
om hvis Indhold det er bedst at kaste et Tavshedens
Slør.
Da Købelysten var tilfredsstillet, maatte Negrene
fra Borde, og vi kunde hengive os til det enestaaende
smukke Syn af Byen, der som bekendt ligger paa tre
Høje, saa man kan se det hele, ikke blot Tagene. De
hvide, flade Villaer, afbrudt af grønne Palmetræer, dan:<
ner et malerisk Skue; langs Stranden bor de fremmede
Konsuler med deres Lands Flag hejst. Men over dem
alle vajede vort eget oppe paa Fortet, det smukkeste af
dem alle. Det gjorde godt. Og hvor det glædede os
at se de store Hamborgerdampere og franske og engel"
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ske Steamere saa ofte komme ind. At den lille danske
Nation var i Besiddelse af en saadan Verdenshavn
maatte dog betyde noget.
Vi frydede os ogsaa, hvergang Chefen gik fra
Borde, at se den stoute Sømandsskikkelse med de hvide,
buskede Øjenbryn og de lange, hvide Whiskers, agter i
Chaluppen, der kløvede Vandet, ført af de lange, sejge
Aaretag, der taktfast hørtes langt væk. De smidige,
unge Kroppe paa Roerne laa vandret for hvert Tag og
det gav et Svup i Aaregangene, hver Gang Aarene
blev skivet. Trods det, at vore Fartøjsbesætninger havde
været kortere ude end de fremmede, kunde ingen af
disse maale sig med os i Roning. N aar Chefen pas~
serede, blev Skansevagten kaldt op paa de fremmede
Skibe og hele Besætningen langs Rælingen beordret til
at hilse. Vor Chef var ganske vist kun Officer i en
lille Sømagt, men alene Synet af ham indgød Respekt;
at han var født Sømand behøvede man ikke at tvivle om.
En anden Ting vakte ogsaa de fremmedes Beun~
dring, og det var Fregattens Manøvrer. Det at stryge
Bramstænger, Bram~ og Bovenbramræer og igen at sætte
dem omhov (paa Plads), var altid anset som en stor
Manøvre. Hjemme stod Chefen i Spidsen for Elev~
skolen, og havde her med sig 20 af de ældste Elever
og ligesaamange Overkonstabler og Overmatroser, lige
udgaaet fra Skolen, og alle disse fordeltes nu til de
vigtigste Poster i Rejsningen. Kort før Kl. 8 beordredes
Top gasterne til at entre og derefter lød Kommandoen:
»Otte Glas I Kaj Bram~ og Bovenbramræerne. Hal ned
Flag og Gjøs.« Ræerne blev drejet ret op og ned og
firedes ned til deres Plads i U ndervantet. Atter hvis~
lede Baadsmandsfløjterne, og de lange Stænger for til
Dæks, efterladende alt Godset som en Kragerede paa
Stængesalingen. Det var lidt udenfor det almindelige,
saa vi havde mange Tilskuere, baade sømilitære og civile.
Og om Morgenen blev det jo hejst igen. For Ukendte
syntes det jo noget af et Kunststykke. Men det var nu
ingen Hexeri, kun lidt Behændighed, for kvik skulde
man være, passe at Stængerne drejede ret, naar de gik
op gennem Godset og Fløjknappen, og i det Sekund,
Stangen passerede, gjaldt det om at faa Raajollerne
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skaaret gennem Skivgatterne, for at de ikke skulde »staa
at hejse«. For det gjaldt, hvilken Top der først kunde
vise klar. Topsgasteme satte en Ære i at kunne være
kvikkest. Ikke engang i det tyske Kadetskib kunde de
være med i denne Fart, trods det, de havde været meget
længere ude. Men vor Chef vidste, hvad hans Drenge
duede til, forstod at benytte deres Evner og udvikle
deres Æresfølelse. Det gjaldt Danmark, Flaget og gamle
hævdvundne Traditioner. Den stolte Fregat og dens
Chef var hinanden værdige. Mythen om Danskerne
som den Nation, der husvant plasker tilsøes, maatte,
skulde og blev bevaret.
Hvad man strax maatte lægge Mærke til, var de
Sortes Glæde ved os Danske. Det lød morsomt at høre
dem sige: »Du, min danske Landsmand,« men det
kunde jo kun fryde os. Vi fik ikke faa Beviser paa
deres Glæde. Som omtalt, havde vi Prins Carl ombord.
Den første Dag, han skulde i Land, havde Negrene
rejst en Æresport for ham. At der ovenover den stod :
»Velbekomme Prince Carl«, i Stedet for Velkommen var
jo kun Smaating, det var saa godt ment.
Hvergang de såa en af de frivillige Lærlinge, spurgte
de, om det var Prinsen, og naar Matroserne saa s~gde :
»Ja«, vidste de ikke alt det gode, de vilde gøre, men
overlæssede Drengen med Frugter. Paa den Maade var
der jo mange af de Sorte, der mente at have talt med
Prinsen, saa det kan ikke forundre, at det udartede til
vældigt Skænderi og Slagsmaal om Aftenen.
Vi skulde da ogsaa prøve den ægte Rom i en
Shop, og stor var vor Forbavselse, da en gammel Neger"
kone farer til, river Glassene ud af Hænderne paa os
og kaster Indholdet bort. Samtidig gav hun Værten en
ordentlig Omgang, hvoraf vi forstod, at han havde
givet os den ganske unge Rom, der for Uvante vilde
være som den rene Gift. Vi syntes, det var et pænt Træk.
En anden Gang blev vi overfalden af en stærk
Regnbyge. Strax foer en anden Negerkone til og rev
os ind under sit Tag. Hun brugte Mund og gestiku"
lerede hæftigt. Hvis vi blev gennemblødt var vi svært
udsat for at faa Feber. En saadan Omsorg for frem"
mede unge Mennesker taler for sig selv.
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Man maa vel have prøvet det for at fatte med
hvilke Følelser man vandrede paa denne himmelske
Plet Tropeland, og saa vide, den hørte os til, den var
dansk. Nu var vi dog saa mange Nationer, men aldrig
tog Negrene fejl. Vi Danske fik en hel anden Modta~
gelse end de andre, altid med Smil og venlige Tilraab,
og det var Smil, som kun en Neger kan levere dem,
saa begge Mundvige mødte hinanden i Nakken.
Julemorgen var en sand Oplevelse. Vi blev ikke
som ellers purrede med Hornhylerens harske Toner.
Men hele Orkestret spillede Julesalmer. Det virkede
saaledes, at man troede at drømme. Ingen tørnede ud,
man blev rolig liggende i salig Forventning om, der
skulde foregaa noget med Englesang eller saa. Men vi
skulde snart rives ud af Vildfarelsen. Skibssergentens
alt andet end Englerøst skulde nok bringe de flygtede
Sjæle tilbage fra de højere Regioner. Og ved hans
kendte Paamindelser om at »rejse ut og surre Køjerne
saa smækre som Jomfruer« (som om der ikke ogsaa gaves
tykke Jomfruer), saa var vi ikke ganske sikre paa, om
• ikke den himmelske Musik alligevel var en Drøm.
Om Formiddagen var vi i Kirke i Land. Det var
vidunderligt at sidde her, se Solen skinne og de smukke
Palmer strække deres grønne Grene ind ad Vinduerne,
og saa tænke sig, hvorledes der maaske hjemme var
Kulde og Snesjap. En saadan Jul glemmes aldrig.
Nytaar holdt Negrene stor Fest. De havde rejst
en høj Stang, i hvis Top der var fastgjort en Mængde
lange, kulørte Baand, hvis anden Ende blev holdt af
en Neger eller Negerpige, alle med hvide Parykker og
i spraglede Dragter. Et Orkester af Trommer og Strænge~
spil udførte en ensformig, monoton Melodi, hvortil de
alle sang Omkvædet, medens de dansede ind og ud
mellem hverandre, saaledes at Baandene blev flettet i
ganske smukt Mønster omkring Stangen.
Ligesom Vaskepigerne kom ombord som en levende
Reklame for Properhed, saaledes var der ogsaa renligt i
deres Huse. Men deres Mad kunde sikkert ikke friste
en dansk Gane. Vi saa en Negerkone stege nogle ganske
smaa Fisk. N aar de kom paa Panden, smækkede de
Hoved og Hale tilvejrs, men blev sorte og brændte paa
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Midten. Saa vendtes de med samme Resultat. Hvad
de saaledes ikke fik i Enderne, fik de rigelig i Midten.
Det gjorde vel, at Smagen blev lidt afvexlende og
derfor pikant.
En stor Begivenhed var det, da Guvernøren skulde
komme ombord. Alene den fremmedartede Titel virkede
overvældende. Vi var alle i Paradedragt og meget for~
ventningsfulde. Det var jo Kongens Repræsentant. En
af Topsgasterne blev sendt op i Foremærs for at kigge
efter, saasnart Fartøjet var i Sigte. For at opflamme
hans Paapasselighed prajede den Vagthavende: »Udkig,
se godt ud.« Til sin store Forbavselse fik Løjtnanten
Svaret: »Det kan jeg ikke.« »Hvorfor?« »Næh, for
jeg er koparret.« Løjtnanten spurgte ikke mere.
Naget efter lød det fra Mærset: »Guvernøren til~
borde.« »Er der flere i Fartøjet?« »Ja, Guvernanten
er med.« Om Guvernørens Frue blev glad for denne
sjældne Titel, melder Historien ikke.
En smuk Skik havde de tyske Orlogsmænd, idet
de baade Morgen og Aften lod Musikken spille Salmer.
Det lød saa højtideligt, navnlig i stille Vejr.
Musik savnede vi ikke. Naar Flaget blev hejst eller
strøget, spilledes foruden Honnørmarschen vor egen
Nationalmelodi og alle de fremmede Skibes, og det var
jo ikke faa. Om Eftermiddagen fik Musikken mere
praktisk Betydning, naar der blev spillet under Skaf~
ningen i Messen. Saa fik vi os en Svingom med Nig~
gerpigerne paa Agterbatteriet. Hvad gjorde det, om
Farven var sort, blot Benene sad rigtigt. Og den ganske
kønne »Julie with the lemons« fik sikkert danset mere
den Vinter end mangen dansk Pige hele Livet.
Grundet paa Varmen holdt vi Øvelser strax om
Morgenen og spulede før Middag. Rigtig praktisk og
uendelig behageligt var det at plaske i Vandet, medens
Solen bagte.
·
Noget af det vi savnede mest, var vort dejlige
Rugbrød, Bagerne kunde ikke bage i den' Varme. Vi
Elever havde faaet Lov at fejre Julefesten sammen, og
vi var to, der havde været i Land for at købe lidt
extra ind. Af Intendanten havde vi faaet rigelig med
Smør og Sherry, men hvad der gjorde mest Lykke af
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alt, var dog to mugne Rugbrød, udvendig gule og
grønne af Skimmel, kun en tynd Kærne, der kunde
spises. Men hvor smagte det saa længe savnede, deli~
katere end den lækreste Julekage.
Men alting faar en Ende, ogsaa det dejlige Ophold
paa vore fjærne Øer. Sorgen var stor hos de Sorte.
Selvfølgelig mindre hos os. For nu gik det jo mod
Hjemmet. Et af de kæreste Ord for en Sømand.

DEN VESTINDISKE SOLDAT!
er ligger en Have idyllisk smukt
Paa Frederiksberg, Byen saa nær
Med Kanaler slynget Bugt i Bugt,
Og gamle, ærværdige Træer.

D

Der sværmede vi, mens Ungdommens Ild
I vore Hjærter brændte.
Og mange Aar efter os der vil
Blive Kærligheds Luer tændte.
I hel Figur for Indgangen staar
En Konge saa længst faret heden,
Et stille Smil man i Øjet faar,
Man kalder ham overbeskeden.
Naar han med Familie roede frem
Som Admiral med trekantet Hat,
Da vore Forfædre dybt hilste dem,
Vi synes af Naivitet besat.

Og dog en Kongstanke mægtig og stor
Vor sjette Frederik fandt.
Den satte sit Præg paa den hele Jord
Og for evig Sympati ham vandt.
Han var den første, der gav de Sorte fri
For Slaveriets trykkende Lænke.
Ja selv et lille Folk som vi
Kan med Fremskridt Verden betænke.
Desværre ej længer, men vi ejed engang
De tre smaa vestindiske Øer.
St. Thomas, St. Croix og det lille St. Jan.
Tre Perler man kalde dem tør.
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Ens Tanker om dem vil aldrig bort,
Naar man engang der mon være,
Hørt Kanonerne fra det lille Fort
Vort elskede Flag beære.
Og Fortet havde Besætning hvid,
Af gamle danske Krigere,
Der nu var hvervet for en tre Aars Tid,
For at blive en Smule rigere.
Blandt dem var en fra København,
Om hvem jeg nu fortæller.
Jens Peter, saadan var hans Navn.
Dernæst Historien melder :
Hjemme var Fortjenesten mindre god
Og hans kære, elskede Moer
Paa de gamle Dage ej han i Stikken lod,
Saa den Tanke i ham foer.
»Min Soldaterbog i Orden er,
For Straf er den blank og hvid.
Hvis jeg mig melder til Styrken her,
Der skal til Vestindien om en Tid.
Da kan jeg nok fortjene ind,
Saa min egen, lille, søde
Moder med et sorgfrit Sind
Kan se sin Alderdom i Møde.«
Som sagt saa gjort, han hvervet blev,
At skilles var ei saa let;
Men med hver Post et Brev han skrev,
I rosenrød Stil var det.
Ganske vist var Lønnen ei stor
Det var ingen Millionærbestilling.
Med ved lidt af alt mellem Himmel og Jord,
Dog tjente Jens Peter en Skilling.
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Han for Kammerater kunde bøde Sko
Og sætte en Lap paa Tøjet.
Han og de Sorte hjalp min Tro,
Var altid glad, fornøjet.
Han kvidred og sang fra Morgen til Kvæld,
Var altid en god Kammerat.
Ogsaa Officererne lidte ham vel,
Han var et Mønster paa en Soldat.
Naar de andre gik ud paa Sjov og Svir,
DraM til Pægls af den unge Rom,
Og havde en Kærest blandt de sorte Pier,
Saa ei i den Gade han kom.
Naar de
Men var
Altid til
Han var

gik i Byen, han tog deres Vagt;
i lige straalende Humør.
Spøg og til Skæmt oplagt.
Soldat, som det sig bør.

Alt, hvad han saadan extra tjente,
Og det var efterhaanden ikke lidt,
Han strax afsted til Moderen sendte,
Hun tænkte paa Sønnen saa tidt.
Men Ulykken kom, tre Nætter i Træk
Han for andre havde vaaget.
Imod han kæmped, men desværre sov væk,
For tungt bliver Øjelaaget.
Han sov paa sin Post, blev fundet, o ve I
Og Brøden blev indberettet.
Stor var Kaptainens Sorg ved at se
Den brave Jens Peter i Fedtet.
For det er jo saadan ombord og i Land,
Er plettet først Straffeliste,
Bliver ligeglad selv den bedste Mand,
Nu har han jo intet at miste.
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Se derpaa tænkte Kaptainen forvist,
Da han skulde udmaale Straffen.
Saa gik han til Auditøren til sidst
Og spurgte om Paragraffen,
Der kunde stakkels Jens Peter fri
For, hvad han havde forbrudt;
Thi var der vel nogen Mening i,
At den bedste Soldat blev skudt.
Saa bød jo Loven, jo stræng den var
For den, der var sovnet paa Posten.
De ledte og ledte, indtil de var klar,
Lidt mildere at kunne gjøre Mosten.
:oJa, vi frelser hans Liv, klar er den Ting, o:
Saa sagde Kaptainen bedrøvet.
>Og dog er jeg sikker, han vil gaa omkring,
Sin egen Agtelse berøvet.«
En Morgen, Klokken var lige fem,
Og Solen klar af Horizonten,
Blev hele Kompagniet kaldet frem.
Kaptainen stod for Fronten.
Saa førtes Jens Peter frem af to,
Ak, hvor var den stolte Soldat?
Var det ham, der altid tralled og lo?
Der var Medynk hos hver Kammerat.
Geværet blev skuldret: :oSaa læs da hans Dom,«
Sagte lød Kaptainens Stemme,
Mens sky Auditøren saa sig om
Og ønsked sig bare hjemme.
Han næsten hvisked: »Thi kendes for Ret,
Af Tamp faar han 15 Slag.«
- Saa læste han Dommen, det var ei let,
Ham tyktes det en bitter Dag.
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Kaptainen, den haarde Soldat, dirred lidt,
Han med Sablen gjorde et Tegn.
Da traadte Jens Peter frem et Skridt:
»Med gunstig Forlov, Hr. Kaptain;
Naar 10 kendes for Ret, hvorfor skal jeg fem
Slag Tamp da foruden have?«
Hos Kaptain og Folk et Smil brød frem,
Var han da rent af Lave.
Selv ikke i saa alvorlig en Stund
Han kunde Humøret fornægte.
Der stod han freidig med Smil om Mund,
Og Smilet, det var nok ægte.
Han blev benaadet, og aldrig fortrød
Kaptainen, hvad godt han der øvet.
Jens Peter sig ikke mere forbrød,
Nu havde han Ulykken prøvet.
Men alle Kammerater, og det var saa smukt,
De følte sig ligesom lettet.
Og kunde ei med den Tanke faa Bugt,
At var ved Straf bleven plettet
Den bedste Soldat, som var dem iblandt.
Havde Jens Peter udstaaet Dommen,
Saa var det som selv Kammeraterne fandt,
Det over dem alle var kommen.
Thi at skulle savne Jens Peters Humør
Var næsten som Solen undvære.
Og glade de var, alt var ligesom før,
Det tjener dog smukt dem til Ære.
De passede paa, Kaptainen ei mer
Behøved dem Straffe at give.
Ja, Stof i hver en Dansker der er
Til god Kammerat at blive.

PAA TOGT TIL GRØNLANDt
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olkongen kaldtes hin franske Konge, hvis Rige
var saa udstrakt, at Solen altid skinnede i en
Del af det. Med samme Ret kunde man i
Begyndelsen af Aarhundredet betegne den
danske Konge saaledes, og saa havde Dankongen endda
det forud for sin franske Kollega, at en vis Tid af Aaret
skinnede Solen baade Dag og Nat i et af Landene,
medens den til Gengæld blev helt borte en anden Tid.
Dette Grønlandstogt foretoges med den smukke,
lille Skonnert »Fylla«, der med sine tre slanke, agter~
udhældende Master mere lignede en Lystyacht end et
Krigsfartøj. Dog førte den ikke mindre end sex Bag~
ladekanoner. Paa Vejen derop anløb vi Reykjavik for
at komplettere Kulbeholdningen. Derfra lettede vi en
Morgen og stod vesteri, med fint Vejr. Om Formidda~
gen havde vi Rejsningsmanøvre og havde taget det
meste til Dæks. Saa skaffede vi, og det var Meningen,
at vi skulde fortsætte om Eftermiddagen. Men næppe
var Maden kommen vel ned, før »Fylla«, den gamle
Dame, begyndte at bevæge sig mindre og mindre ad~
stadigt, ja rent ud letsindigt smække Halen til Vejrs,
saa Skruen, befriet fra Vandets Modstand, susede rundt
med Torpedobaadsfart. Vi resikerede, den skulde slaa
sig løs. At have en Skrue løs er ligesaa lidt gunstigt
for en Skude som for et Menneske, og vi maatte derfor
hurtigst tørne til. Faa Rejsningen paa Plads var der ikke
Tale om. Vi hejste Fokkeraaen saa højt, det var muligt
for den nedfirede Stang, og da vi stak et Reb i Fokken
og fik den sat, stod den saa udmærket, at Damen nu
bevægede sig paa en for sin Alder mere passende
Under dansk Flag.
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Maade. Naar hun ellers var i godt Humør, kunde
6 Knob være hendes Yndlingstrav; men, at det var en
lille Brandstorm, vi havde faaet fat paa, ses deraf, at
Loggen viste mindst sine 12 Knob, hvilket gjorde, at vi
saa »Kap Farvel« længe før beregnet hjemmefra.
Se »Kap Farvel«. Ja det er ellers en sjælden For"
nøjelse, da den som Regel er omgiven af Taage. Men
denne havde ikke kunnet modstaa den lidt kraftige
Vind, og vi hørte da til de faa lykkelige, der har øjnet
Forbjerget.
Udfor Vestkysten laa Storisen tæt, saa vi laa i flere
Dage uden at kunne komme ind til Kolonien »Godt"
haab«. 4' Kommanderende var den bekendte Grønlands"
farer, Løjtnant Garde. Trods hans Raad forsøgte Chefen
at forcere Isen med det Resultat, at vi kom til at drive,
uhjælpelig om i 4-5 Døgn, uden at turde røre Skruen
for ikke at faa den slaaet i Stykker. Endelig, en Mor"
gen, da Løjtnant G. stod paa Broen, pegede han over"
strømmende lykkelig ind mod Land. »Kajak, Kajak,«
raabte han. Men, skøndt vi satte Øjnene paa Stilke,
varede det dog længe, før vi såa, hvad hans trænede
Øjne forlængst havde opdaget. Et lille mørkt Punkt
med to lysende Punkter paa Siderne viste sig at være
en Kajakmand, og naar Solen skinnede paa det fra Aa"
rens Blade dryppende Vand, lyste det som smeltet Sølv.
Det tog Tid inden han ad de smalle Render mellem Is"
fladerne naaede til Skibet. En Ende om For" og en om
Agterenden, og Mand og det Hele blev hevet inden"
bords. De fleste vilde vel kalde ham grim, og dog lyste
der en saa barnlig Glæde ud af hans Ansigt, dels ved
at være hos Landsmænd og dels ved Tanken om al den
Lykke, der vilde overgaa hans lille Hjem for den Be"
lønning, der ventede ham for at lodse Skibet ind, at
det ligefrem gav Genskær. Efter store Anstrængelser
med at hale og save Skibet gennem Isen kom vi ende"
lig indenfor, saa vi kunde bruge Skruen. Vi skulde om"
kring en Slags Pynt for at naa ind i Havnen, og her
traf vi de to grønlandske Handels Selskabs Skibe »Con:,
stance« og »Nordlyset«.
Da vi var vel fortøjede, blev jeg kaldt ned og fik
det behagelige Hverv at gaa i Land og skaffe Damer
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til Bal ombord. Paa Vejen ind funderede jeg jo lidt paa,
hvorledes jeg skulde gribe Sagen an. Det kneb jo med
det Grønlandske. Men det mest praktiske var da at
betro mig til Kolonibestyreren. »Damer,« sagde han,
»jeg kan skaffe fire.« (De danske). »Det er al for
lidt.« »Ti da,« sagde han, saa regnede han de Grøn"
lænderinder med, der havde været i København. »Ak,
det er al for lidt, mindst 70-80.« »Ih det er jo dem
alle sammen.«
Hvorledes Rygtet om Ballet sivede ud, ved jeg
ikke, for Kolonibestyreren blev inde hos mig for at høre
Nyt fra Danmark. Imedens jeg nød en Kop dejlig
Kaffe, blev den ene Grønlænderpigenæse trykket flad
paa Ruden efter den anden. N aa, det er maaske lidt
Overdrivelse, for de kan næsten ikke blive fladere, end
de er i Forvejen. Og paa Turen ned til ,Jollen var jeg
omringet af en Flok leende, pludrende Pigebørn. Farten
ombord var ligesom et helt Triumftog. Jollen var om"
ringet af en Masse Kajakker og Konebaade. En ung,
dansk Pige, der skulde paa sit første Bal, kunde ikke
ytre sin Glæde mere jublende og naturligt. Men For"
ventningeme var ikke mindre ombord. Her var der
pebet til Omklædning, og Musikken var paa Dækket.
Hvilket Øjets Lyst at se alle de brogede Farver, om
Næsens Lyst er det ikke værd at tale. De maskuline
Indbyggere fik Lov at sidde paa Rælingen og i Van"
terne, og derfra diskuterede de ivrigt, hvormange Gange
Magdalene, Marie og de andre indfødte Skønheder var
paa »Gulvet«. Hvor kunde de danse, de Smaa. Der
var Musik og Rytme i dem fra det øverste af Haar"
toppen til Spidsen af deres smukke Kamikker (Støv"
lerne). Der var ingen Hvepsetalje, hvor Korsetstiverne
skar dybt ind i Armen. Det var mere i Tøndefaconen,
men saa dejligt blødt. Straalende Glædessmil paa hvert
Ansigt, og alle nynnede de Melodien med. Se en af
de stive Gaadanse nu, og saa mindes disse sprudlende
Hengivelsesdanse i det høje Nord. Man sukker.
Den materielle Nydelse bestod i et Traktement af
Kaffe og Figner, hvilket for en Grønlænder svarer til,
hvad Nektar og Ambrosia var for de gamle Guder.
Da vi skulde slutte, beordrede Chefen først de
s•
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ældste i Baadene. Meget omsigtsfuldt, og vi fik Lov til
at danse med de unge, til Baadene kom tilbage.
Chefen var lidt hellig, men Dansens Glæder maa
dog ikke have forekommet ham syndig. I al Fald tillod
han den ofte. Men de andre Gange gik det ikke saa
glat. Vi laa indefrosne i hele 5 Uger i Godthaab. Det
var smukt at se Isen komme drivende ind. Isstykkerne
kunde have de særeste Faconer. Som Svaner, Isbjørne,
Huse, ja ofte som mere kombinerede Billedhuggerværker.
Men det gav et fælt Arbejde. Med lange Ishager maatte
vi altid være paa Tæerne og sætte Isflagerne klar af
Skibssiderne. Dog fik dette en Ende, da der ikke kunde
være mere Is i Havnen.
Naar vi nu skulde have Pigerne ombord til Dans,
maatte vi selv hente dem i Jollen, hvilket dog kun var
en Attraktion mere. Saalænge det gik hen over Flagerne,
hjalp vi alle til at skyde paa. Naaede vi saa et Stykke
aabent Vand, plumpede Jollen i, og alle vi Danskere og
Grønlænderpiger imellem hverandre væltede ned i Bun~
den. Ligesom hos Molboerne kneb det saa med at finde
sine egne Ben. Det var ganske spændende. Og samme
Forestilling, naar de Skønne skulde fra Borde igen, saa
der var aldrig Mangel paa Besætning til Jollen.
Det var dog ikke alene ombord, at Dansen gik.
Kom vi i Land, saa fortrattes der. Da Solen var paa
Himlen Dag og Nat, og Chefen hyldede den gamle
Sandhed om Arbejdets Velsignelse, havde vi altid nok
at gjøre. Trods det, svigtede Ingen, naar der blev pebet
til Landlov. Hvad gjorde lidt besværlig Istransport, en
Vandring over et højt, tildels sne·klædt Fjæld, naar man
kunde faa Danselysten styret, selv om det kun var paa
et Pakhusloft, hvor over hundrede Mennesker var stuvet
sammen, saa Heden gav en lille Forsmag paa Helvede,
og et Ostelager var som en Rosenhave mod Atmosfæren
her. Og naar saa Musikken bestod af en harsk Har~
monika og en Sildebøtte med et Sælskind i hver Ende,
da maatte man smile brandgult ved Tanken om at byde
Nutidens Ungdom det. Tilmed stod der jo ikke en
Taxamotor nedenfor for at føre Ens sørgelige Rester til
Hjemmets Arne. Nej, hvad der vinkede, var en ny
Fjældtur, og en ny Istransport. Men hvor havde vi dog
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moret os. Det foresvævede os, at Engledansen i Himlen
kunde umulig være saligere.
Kolonibestyreren var saa elskværdig at servere Punch.
Vi drak selvfølgelig hans Skaal og mange Andres Skaal,
hver ledsaget med : »Og dette skal være Bestyreren til
Ære, Hurrah«, hele Ramsen igennem. Udenfor Vindu"
erne stod de Indfødte og undrede sig, at det var nød"
vendigt at gjøre saa megen Støj for at drikke et Glas.
Hver Dag blev en Sømand sendt til Fjælds for at
kigge efter klart Vande, og det hændte, at en af dem
kom ned med et Hoved saa tykt, at det ragede uden"
for Skuldrene, saa forstukket var han af Moskitoer, en
Slags Kæmpemyg. Hvor led han i mange Dage, men
det var til Dels hans egen Skyld, han havde glemt sit
Slør. Ja, saa mærkværdigt det end lyder, af Hensyn til
disse blodtørstige Uhyrer gik vi med Slør ligesom Ha"
remskvinder.
Endelig slog Befrielsens Time, og vi huggede, sa"
vede og halte os igennem Isen, indtil vi kunde bruge
Skruen. Saa besøgte vi efterhaanden Kolonierne paa
Vestkysten helt op til Upernavik, hvor vi traf de to
danske Marineløjtnanter Ryder og Bloch, der var paa
Expedition og selvfølgelig henrykte over at kunne smage
en Mundfuld Civilisation udover det almindelige.
Paa en af Fjordene blev vi anmodede om Assi"
stance af Bestyreren. Trods hans Advarsel havde ameri"
kanske Fiskere lagt et Depot i Land, og nu ønskede
han, det skulde konfiskeres. Vi frydede os allerede til i
længere Tid at skulle fraadse i Helleflynderfinner, thi
naar disse Fiskere fanger Helleflynderne, benytter de
kun Finnestykkerne, der saltes ned, Resten gaar uden"
bords. Fangsten er jo langt værdifuldere, naar den kun
bestaar af Finnerne, men det er jo at ødsle. I Modsæt"
ning hertil kunde en Grønlænder, naar han havde solgt
en Helleflynder til os, ligge i Timevis og vente, til Fi"
sken blev gjort ren, og da fiske Hoved og Indmad op
igen; det blev saa spist derhjemme.
Det var et højtideligt Øjeblik, da Bestyreren »i Lo"
vens Navn« slog Hul paa den første Tønde, der des"
værre viste sig at være tom. Og saadan gik det hele
Rækken igennem med Undtagelse af den allersidste, og
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her var Indholdet ganske harskt. Der laa en Klyver
spredt ud over Tønderne, den blev hele Udbyttet.
Som berørt, var Chefen lidt hellig. Allerede paa
Københavns Rhed fik vi den myndige Pastor Prior ved
Frue Kirke ombord for at holde Gudstjeneste. Han
tordnede for os, som skulde vi paa Togt til Sodoma og
Gomorrha eller i det mindste til det letsindige Paris og
ikke til det for os saa moralske Koloniland.
»Hvad synes I om den Prædiken?« spurgte vi vore
befarne Bakskammerater. »Den var udmærket, det var
som i en rigtig Kirke.« »Hvad sagde han da?« »Ja,
det forstod vi ikke saadan, men udmærket var det da.«
Hele Togtet maatte vi nøjes med Skibsbønnebogen,
der sikkert er fabrikeret af en Præst, der aldrig har
prøvet Søen. Men skøndt jeg Gang paa Gang, Aar
efter Aar har faaet dens Indhold serveret, er den eneste
Sætning, der staar klart i Erindringen, denne: »Du danske
Sømand, vær tilfreds i din Stand, herligt er Livet paa
Havet«. Som en attraaværdig Afvexling fik derfor Chefen
en ung, dansk Præst, der var ansat heroppe, ombord en
Søndag. Skibet straalede efter Spuling og Pudsning,
Mandskabet var omklædt i Paradedragt og i glad Søn~
dagsstemning. Nede forude gik den hvidklædte Kok og
rørte i Gryden, hvor Svedsker og Rosiner hoppede mun~
tert omkring i den dampende søde Suppe, medens Daaser
med Hvalfiskebøffer stod aabnede parate til at varmes.
Alt i alt et lille hyggeligt Samfund, som nød sin trygge
Tilværelse. Modsætningen til hans egen fattige Menig~
hed maa have slaaet ham, og i sin Tale drog han Sam~
menligninger og advarede mod, at vi maatte føle os saa
meget bedre end vore fattige Landsmænd heroppe, fordi
vi havde saa mange af J ordens Herligheder forud for
dem. Han nævnede bl. a. vore dejlige Sangfugle, som
saa ofte havde frydet ham hjemme i Danmark, og dog
havde han aldrig hørt noget skønnere, syntes han, end
en Dag han havde begivet sig paa Vej udenfor Kolo~
nien for at berette en Syg og var bleven overfalden af
en Snestorm. Alt stod i et, og han troede ikke at være
paa rette Vej mere. Udmattet og fortvivlet lagde han
sig ned i Sneen. Først nærede han et vist Velvære ved
ikke at behøve at kæmpe længere mod Elementerne,
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men saa kom han til at tænke paa den Syges Skuffelse,
og at han aldrig mere skulde se dem, han holdt af, og
Mismodet greb ham igen. Da hørte han en lille Regn~
spovers Pippen over Hovedet paa sig. Endskønt det for
vore danske Øren ikke lyder nær saa kønt som vore
Spurves glade Kvidren, saa tyktes det ham dog i det
Øjeblik som en himmelsk Musik, der gav ham Trøst og
Kræfter. Han følte sig ikke mere forladt, stod op og
fandt virkelig Vejen og naaede Maalet. Saa fortalte han
tillige et Exempel paa Grønlændernes U selviskhed og
deres store opofrende Hjælpsomhed, hvilket jeg har
gengivet i efterfølgende lille Digt. Den unge Præst vilde
saaledes foreholde os, at vi ingenlunde maatte føle os
saa uendelig højt hævede over disse Naturbørn, som
man alligevel i mangt og meget burde se op til. Det
var en Prædiken, man kunde lære af, men da vi spurgte
Bakskammeraterne: »Hvorledes synes I om den Præ~
diken ?«, saa trak de paa Skuldrene: »Det var jo ingen
Prædiken, han fortalte jo kun.« Saa forskellige kan
Opfattelserne være. Medens det ikke er muligt at erindre
en eneste Stavelse af, hvad den Frue Præst sagde, staar
den grønlandske Præst' jævne simple Ord saa lyslevende
for mig, og maaske vil Digtets Indhold glæde flere.
Foruden de allerede nævnte Officerer, havde vi en
Næstkommanderende, Lt. Hammer, der senere blev Sø~
fartschef. Trediekommanderende var Prins Valdemar, og
de to sidste Officerer var den senere Guvernør i Vest~
indien og Direktør i det Forenede Lt. Cold samt Seclt.
Daneskjold~Samsø, Søn af Theatergreven.
Desuden var der tci Videnskabsmænd med, og de
foraarsagede en utrolig Mængde Arbejde og Besvær.
Vor egentlige Virksomhed bestod nærmest i Opmaalings~
arbejde, baade i Fjordene og ved Kysten, tillige i Maaling
af Varmegrader og Optagning af Vandprøver paa mange
forskellige Dybder. Dertil kom altsaa extra Trawling
for disse to, og det baade Nat og Dag. Vort Spil var
ofte i Uorden, saa vi med Haanden maatte hale alle
disse Hundreder Favne af tynd Line ind. Det var ikke
lutter Velsignelser, der var Akkompagnementet. Men,
naar saa Indholdet af Trawlen blev styrtet ud i Baller
for at sorteres, var vi ligesaa interesserede som de Lærde.
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For saadant Kryb og saadanne mærkværdige Planter,
som her blev hentet op fra Havets Dybder, havde vi
aldrig set før. En eneste reel Fordel havde vi, og det
var, at de store Dybhavsrejer tilfaldt os. I Modsætning
til de hjemlige Rejer var de røde som raa og blev hvide,
naar de var kogte, men de smagte udmærket.
Af Skibets Underofficerer var første Maskinassistent
og Tømmermanden lige tykke. Om Morgenen trykkede
de hinanden hjærteligt i Hænderne og stod og lo i flere
Minutter, saa deres tykke Maver rystede. Det var et
Syn, vi nødig vilde undvære, for det kunde sætte godt
Humør for hele Dagen. Kanonerens Træk er bleven
foreviget, idet han er malet af paa Helgolandsbilledet
med Suenson paa Frederiksborg Musæet. Baadsmanden
gik ikke af Vejen for et lille Glas, og efter hver Sæt"
ning, han saa skulde sige, tilføjede han uvægerligt det:
»Bare det var mørkt.« Det kunde altsaa ikke opfyldes,
saalænge vi var paa Grønland. Men en Kilde til Mor"
skab var det at høre ham varsko til Vagt: »Første Skifte
har Førstevagt, bare det var mørkt, Tredie Skifte har
Hundevagt, bare det var mørkt,« o. s. v.
Den ene Underkanoner blev gift noget før Prinsen,
fik ligesom denne ogsaa fire Drenge, der altsaa var født
og blev døbt før Prinserne og fik Navnene Aage, Axel,
Erik og Viggo. Det var selvfølgelig en Tilfældighed,
men det ser mærkværdigt ud. Nogen Pige fik Under"
kanoneren ikke. Ellers havde det været spændende.
Foruden Trawlingen var der en Ting til, vi ikke
led, og det var Kulfyldningen. Det havde dog et Lys"
punkt her i Modsætning til andre Steder, og det var,
at det var Kvindearbejde at hjælpe til hermed. Med
en leende Grønlænderpige i den anden Side af Kurven,
kan Kullene godt synes næsten hvide. Selv om det
var øsende Regn, og vi gik i Olietøj og lange Vand"
støvler, havde Pigerne hun det sædvanlige paa. Engang
imellem vred de deres Hovedklæde, men var i lige godt
Humør. Sikkert gik de over Stenene i deres Kamikker,
medens vi gled i vore store Kongestøvler til stor Mor"
skab for dem. De er saa lattermilde de smaa. En lille
Lækkerbidsken i Form af Brød eller en Bid Kød havde
vi jo altid med i Land til dem.
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Børn er dog Børn hele Verden over, og saadan en
lille buttet Grønlænderunge fuldstændig rigget som en
Voxen kunde være noget af det sødeste. Se en Kvadrille
af dem danse deres Nationaldans »A fo ing pinga sut«.
Der var Alvorlighed, Gratie og dog Liv. Og se en
Grønlænderdreng manøvrere en Kajak i en Alder, hvor
Børnene hernede ikke kan komme i Nærheden af et
Vandhul, uden at Mødrene skriger.
Kom en Fanger ind med en Sæl fortøjet til Kajak~
ken, saa blev der Fest. Den ældste Kvinde i Kolonien
havde den Ret og Ære at flænse den. Børnene stod
omkring og ventede paa en Bid. Rolig oppebiede de
deres Tur. Ingen puffede sig frem eller surmulede,
fordi Broderen fik et større Stykke. Der var meget at
lære for danske og ogsaa for andre Børn, ikke at tale
om, at Sælhundespæk er langt sundere end Slikkeri.
Det anbefales Mødrene herhjemme at lægge sig efter.
Ogsaa i andre Henseender maa man beundre dem.
Er Kajakker og Konebaade ikke rene Vidundere, kunst~
færdigt sammensat og praktisk indrettet. Se hvormeget
saadan en Kajak kan rumme, Harpun, Spyd, Fuglepile,
Kastetræ, Blære, Line og meget mere, alt lige for Haan~
den. Med de primitive Redskaber de har, forfærdiger
de alle Klædningsstykker, praktiske og farverige, dertil
fine Edderdunstæpper, Skamler, Tasker, Tobakspunge.
De i Ben udskaarne Sager er brilliant lavede.
I Kolonien Godhavn boede den ene af Grønlands
to Inspektører. Den var allerede dengang et godt Stykke
videre fremme end de andre Kolonier. Medens man
der for det meste havde Tordhytter med en saa lav
Indgang, at man maatte krybe paa alle fire derigennem,
havde man mest Træhuse i Godhavn med rigtige Vin~
duer og Døre. Indvendig var de tapetserede med gamle
Avisbilleder, som det var højst interessant at genopfriske
Bekendtskabet med. Befolkningen der var højere end
ellers og Eskimopræget ikke saa synligt, Racerne var
uden Tvivl bleven godt blandet. Kvinderne havde heller
ikke Haaret i Tut, men bar det flettet. Knæet mellem
Benklæder og Kamik var ikke bart som ellers, men
omsluttet af Mellemværk eller Blonder, hvad det Stads
nu hedder, ligesom deres Perlesmykker var mere kunst~
færdigt sammensat.
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Naar vi ikke var i Land for at danse, og ikke
havde Bal ombord, foranstaltede vi større Regattaer.
Alle de Grønlændere, der vilde være med, laa et langt
Stykke væk. Det var smukt at se, hvorledes de selv
gav de ganske unge, gamle og svage en passende Respit.
Ærligt og redeligt, der var ingen Protester, de kendte
hinandens Styrke. Paa et givet Tegn fløj de hen over
Vandet. Aarerne gik som Møllevinger. Det var et
stolt og spændende Syn. N aaede de saa Skibet, saa
var det blot en eneste Bevægelse med Aaren, og Kajak•
ken drejedes tværs og laa stille, Belønningen var ¼
Rugbrød for den første, ¼, for den anden og en tyk
Skive for Nr. 3. Naar der ikke var flere Løb fik hver
ikke Præmietagende hver en Skive til Opmuntring for
den hafte Anstrængelse.
Somme Tider udkastede vi døde Edderfugle. Øje•
blikkelig sad der en halv Snes Fuglepile igennem, ikke
en fejlede, saa sikre var de. At se dem vælte helt om•
kring med Kajakken med Hovedet nedad og en anden
Kajak fare hen over Bunden var mildest talt storslaaet.
Som Lægerne foreskriver hernede, gaar Kvinderne
der ens p:iaklædt Sommer og Vinter. De er for for•
nuftige til at gaa med Silkestrømper om Vinteren og
Pelsværk om Sommeren, og er derfor ogsaa meget sundere.
Officererne var en Dag inviteret til Fuglejagt og
kom ombord med et mægtigt Udbytte. Vi fik et Par
Pigebørn ombord til at gøre Fangsten i Stand. Det
var fixt at se dem behandle Fuglene. Et Snit langs
Bugen, Indmaden ud og med et uforligneligt Haandelag
skrællede de Skindet af med alle Fjerene. Noget lig•
nende bærer ogsaa Rovfuglene sig ad. Vi havde en
Ørn og to Falke med hjem. Naar de fik Fugle, hak•
kede de Brysterne op og spiste Kødet den Vej, saa
Skindet med Fjerene blev tilbage.
Fuglesteg er jo ellers ikke en Ret, som danske Or•
logsskibe plejer at servere; men paa det gastronomiske
Omraade var vort Skib et Unikum. Vi fik en lang Tid
Chokolade i Stedet for Kaffe. Tillige saa fine Retter
som Rensdyrsteg og præserveret Hvalfiskebøf.
Man siger: »Se Neapel og dø«, ja der er smukt
dernede, men dog jordisk. De smukke Syn man kan
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opnaa at se paa Grønland har langt mere Eventyrets
Skær over sig. Ingen Billedhuggers Værker kan maale
sig med de Former, som de flydende Is~ælde danner,
og hvori Solens Straaler gyder et Væld af Farver som
det er en Malers Pensel ligesaa umuligt at gengive.
Ustandselig lyder ligesom Kilderislen, naar de smeltede
Draaber falder i Havet og minder En om Barndommens
Ture til Kilden i Søndermarken.
Har man engang overværet et Isbjærgs Kælven,
d. v. s. at Toppen styrter i Søen, og den mægtige Rod
slynges i Vejret, glemmer man det aldrig. Det sker
under et øredøvende Spektakel, og Havet i lang Om"
kreds kommer i vældigt Oprør. Vi kunde altid mærke
naar vi var i Nærhed af Isen paa den Kulde, den førte
med sig.
Undertiden kan Himlen hjemme ved Solnedgang
antage smukke maleriske Farver. Men deroppe er det
rent fantastiske Syn, man faar. Skyerne danner sig sæl"
samt som Eventyrets mest glimrende Paladser, hvor der
er ødslet med Farver og Forgyldning, med Piller og
Søjlegange, skønnere end noget andet Sted i Verden.
Og naar Vinden jager Skyerne forandres Billederne,
smukkere og smukkere, mere og mere betagende dejligt.
Det var et Films Theater, som det nok var værd at faa
Bevilling paa.
Oppe mod Nord opdagede vi en Nat en 0, som
ikke var angivet i Kortet. Den var just ikke udstrakt,
men overalt bedækket af voldsomt skrigende Fugle"
sværme. Kom vi i Læ af den, var der omtrent ikke til
at aande, saadan en ubehagelig Lugt kom der derfra.
Om Morgenen blev den undersøgt nærmere, og Øen
viste sig at være en død Kæmpehval, der allerede var
gaaet i Forraadnelse. Vi bragte altsaa ikke Verdenskortet
en ny Forøgelse den Gang.
Paa Hjemturen løb vi igen ind til Godthaab, som
denne Gang var isfri. Koloniens Pigebørn gik og ar"
bejdede, men da de saa os komme, vilde de ikke mere.
De vilde nok have den sidste Dans med Orlogsmændene.
Ja, hvorfor ikke medtage alle de Behageligheder, Livet
kan skænke.
Ogsaa nu stillede Chefen sig imødekommende, og
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vi dansede paa Livet løs, indtil Afskeden bragte T aarerne
i Øjnene baade paa os, der havde faaet vore nord~
ligste Landsmænd kærere og kærere, jo mere vi lærte
dem at kende, og paa dem, der sikkert i de mørke
Vinteraftener mangfoldige Gange har sludret om, hvad
Hans og Peter, eller hvad de danske Gutter nu hed,
havde fortalt dem, eller hvor dejligt de dansede. Naar
man tænker paa den Foragt, Amerikanere og Englændere
nærer for farvede Folk, maa man alligevel være glad
»kun« at være Dansk, eller ogsaa er maaske vore »far~
vede« Landsmænd langt bedre end andres.
Naar en Grønlænder er i Handelens Tjeneste har han
foruden den sikre Fortjeneste visse Fordele. Saaledes
saå vi om Morgenen alle de »faste« blive stillet op paa
en Række. Bestyreren skænkede da en velvoxen Snaps,
som den første i Rækken stak ud, beholdt lidt i Munden
og spyttede den ud i Maalet til den næste og saaledes
videre til den sidste, der fik Lov at synke den. At
det var en meget eftertragtet Plads at være den sidste,
er selvsagt.
Udenfor vort egentlige Rute kom vi til at anløbe
Julianehaab, hvor Inspektøren gærne vilde vise Prinsen
en grønlandsk Vielse. Selve Ceremonien er selvfølgelig
den samme som hjemme. Men strax efter at være
komne ud af Kirken gik de hver til sit. Pigen til Pi~
gerne og Grønlænderen til sine Kammerater. Muligvis
havde de været privat gift længe i Forvejen. 30 Aar
efter viede den samme Præst sin Søn til en Dame af
min Familie, og vi opdagede da, at det ikke var det
første Bryllup, vi var sammen til.
Vi skulde være hjemme d. 7. September til Dron~
ningens Fødselsdag og naaede det naturligvis ogsaa.
Som et Kuriosum skal blot nævnes, at den første Damper
vi mødte i danske Farvande hed »Fylla« ligesom vi.
Det gjorde et forunderligt Indtryk igen at se Damer
med Kjoler paa, saa vante til var vi blevne at se de
skindklædte Skønheder. Fulde af smukke Erindringer
og med mange nye og interessante Indtryk vare vi alle
enige om, at det havde været en indholdsrig Tur, og
at Grønland var det bedste Sted i Verden, dog und~
tagen vort kære lille Danmark.

EN LILLE FORTÆLLING FRA
GRØNLAND.
øjt oppe imod Nord,
Hvor endnu ei Kulturens : Skygger bor,
Ligger det Eventyrland,
Hvis Mage ei man finde kan.
Klipper der er i Masse, men ei imponerende
Med hviden Sne paa Tinde saa flaterende.
Om Sommeren det hele Døgn ses Solen paa Himlen,
Men om Natten har man saa ikke Stjærnevrimlen.
Naar Solen Horizonten beskinner lueforgyldt,
Ses Paladser i Skyerne med Søjlerader fyldt,
Med Taarne og Tinder, med Kupler og Spir
I Farver, saa man forstenet tier.
Og Spektrets Nuancer vil ei slaa til,
Hvis man beskrive skal det straalende Farvespil.
Men Vinden skifter, og Skyerne snart
Rives ned, bygges op, det gaar i en Fart,
Et Fata Morgana saa betagende smukt
Som var Østerlands Eventyr lige lukt,
Tryllet op til Grønlands, den snedækte Jord,
Det dejlige Rige saa højt imod Nord.
Og Havet der ligger saa gnistrende blaat
Med Isfjælde strøet henover saa flot,
Som Solen med sin Flammeglans
I Tusinde Straalers gyldne Dans
Med Brilliantens Farveskær saa fin,
Saa grøn som. Smaragd, saa rød som Rubin,
Fremtryller som en Ædelsten saa stor,
Hvis Lige ei findes andetsteds paa Jord.

H
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Da lyder Kilderislens søde Melodi,
Naar Solen smelter Fjældet, og Dryppet falder i
Det store Hav, indtil en skønne Dag
Det hele Isfjæld vælter med et voldsomt Brag
Og sætter Havet taarnhøjt op,
Hvor Fjældet hævet før sin Top.
Og Havet er det store Forraadskammer
Som tænde kan hver Energi i Flammer.
Thi Grønlands Stormænd er just dem,
Der mest fra Havet henter hjem.
At være :1>nakuarssuak«, en Fanger stor,
Er for en Grønlænder Maalet her paa Jord.
En Morgenstund laa :1>imarssuak«, Havet blankt

Af :1>sehinek«, ·Solen beskinnet saa langt
Som Øjet kunde naa.
Og ingen :1>siko«, Is man saa.
Koloniens bedste Fangere tre
Til Søes var gaaet for at se
Den lækre Sæl, :1>puisse«, at fange,
Som mætte skulde de Munde mange,
Naar hjem de vendte med den stolte Fangst,
Der værned Kolonien mod Sultens Angst.
Langt var de naaet i den Morgen saa prud,
Sex Øjne skarpt over Havet spejdet ud.
Harpun, :1>mamagok«, med Blære, :1>avatak«, alt var klar,
Saa snart som Sælens Hoved over Vandet de blev var.
Se, der dukket en op med de kloge Øjne paa Vagt,
Altid parat til at gi paa Faren Agt.
Harpunen hæves i den stærke Arm,
I næste Øjeblik den sad i Sælkroppen varm.
Da mærked de et Pust, som fra Fjældet bar ned,
Det var et Dødens Suk, som bragte dem Besked.
Om lidt vilde Havet i Oprør være,
Nu gjaldt det i Land at komme til de kære.
Haabet om Fangsten, det var slukt,
Kajakken blev vendt og Aarerne brugt.
Men Søerne var alt høje, kun smaat det gik,
Og tilmed de to nu Vished fik,
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At Kræfterne den tredje Kammerat da svigted,
Men strax de begge følte sig forpligtet
Til her at hjælpe og paa Slæb ham tog.
Nu indad det gik, men Bølgerne slog
De Stakler tilbage med Raseri og Kraft,
Og længe de ingen Fremgang har haft.
Da sagde til de andre to den Svage:
»Giv I kun los, lad IPig tilbage,
EIiers bliver vi herude alle tre.
Forsøg igen alene, det kan jo ske
I undgaar Dødens vaade Seng.
Jeg her Jer kun, min Kone, min Dreng,
Hjælp dem en Smule, lad dem ei lide Nød,
Det er den bedste Trøst i min Død.«
Se det var resigneret som en Kristen bør,
En Grønlænders Moral vist dristig tør
Staa Maal med os andre, hvis vi tror,
At vi er bedre end Eskimoen mod Nord.
De to kom ind og deres Løfte holdt,
Og trolig de hjalp de efterladte.
Af Drengen blev der en Fanger stolt,
Der hjem bragte Havets Skatte.
For ham var Faderen ei væk,
Nej hvergang en Bedrift saa kæk
Han havde udført paa det store Hav,
Da syntes han, at Faderen ham gav
Sit Bifald med Daaden tilkende.
Og aldrig han glemte de tvende,
Som havde forsøgt at hjælpe hans Far
Og altid for Moderen Støtte var.
For det er just en Grønlænders Pryd,
At Taknemlighed er hans største Dyd.
Min lille Fortælling har sit største Værd,
Ved det den Sandheds Stempel bær,
Derfor jeg beder, tænk med Sympatien stor,
Paa vore grønlandske Landsmænd i det høje Nord.

EN ISLANDSTUR.
;;;==~:iil on

noget andet Land i Verden svarer saa godt
til sit Navn som Island. Da jeg første Gang
saa det, var det i April Maaned. Sneen laa
ikke hvid og blød over Fjældtoppene som
paa Grønland. Men vildt og barskt, ragede de sorte
Klippespidser op af den graalige Sne og gav Een det
første Indtryk af noget haardt, ugæstfrit, hvilket des~
værre ikke ændredes senere.
Og Befolkningen lignede Naturen. Naar man i
vore andre Kolonier traf Landsmænd, som var glade for
os Danske, saa var der noget andet over Islænderne,
som jo ogsaa senere gav sig Udslag i Adskillelsen.
Vor Tjeneste bestod i, at dampe Landet rundt og
føre Tilsyn med Fiskerne. I samme Anledning laa der
ogsaa franske Orlogsmænd. Om de var lige saa ihær=
dige som vi, skal jeg ikke udtale mig om, men vi gjorde
aldrig de fremmede Fiskere noget, men det er ogsaa
længe siden. Chefen mente, Havet rummede nok til alle.
Men Opmaalingsarbejde havde vi en stor Del af og ud~
rettede ikke saa lidt.
Der kom kun Postdamper engang maanedlig, saa
den var altid imødeset med Længsel. Chefen var L'ng~
karl, medens de andre Officerer var nygifte. I Stedet
for at gaa Posten imøde, løb vi gærne fra Fjord til Fjord
forud for Damperen. Dette var i Grunden besynderligt,
for han var ellers et godt Menneske. Men N æstkom~
manderende bødede herpaa ved humant at lade pibe til
at skrive Breve, saasnart Posten traf os. Da denne gærne
gik om Aftenen igen, havde det jo heller ikke været
muligt at besvare Brevene før en Maaned senere. Hvor
stor Betydning i vor trivielle Tilværelse Posten havde,
ses deraf, at der altid var Belønning for den Udkig, der
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opdagede Røgen af Damperen. Landkrabber tænker jo gær,:
ne paa dem ombord, naar det er Storm, men en saadan
rører ikke Søfolk nær saa meget, som den Skuffelse, man
faar, hvis der intet Brev er med til Een selv. Mærk"
værdigt, skøndt ikke faa af vore Malere har gjort Ture
med Orlogsskibe, har ikke nogen behandlet Emnet :
»Posten uddeles«. Og det er dog et Syn man husker.
De spændte forventningsfulde Ansigter samlede omkring
den lune tykke Skibssergent med Brevbunken. Nu fører
han et op til Næsen. Han kan lugte, det er fra Pigen,
siger han med en drøj Vittighed, der faar Blodet op i
Kinderne paa Modtageren, medens Latteren runger tjenst"
ligst fra alle de andre.
Islænderne gik gærne med stort tæt Haar, der naa"
ede dem ned til Skuldrene, og efter Sigende indeholdt
en lille zoologisk Have. I Nærheden af Island fik vi
Lods ombord, han laa i Skibet om Natten. Om Mor"
gene,n, da han skulde frisere sig, fik den vagthavende
Underbaadsmand ham til at stikke Hovedet op mellem
begge Underkanoneremes Køjer, hvorefter han purrede
dem. Forskrækkede foer de op af Slummeren, og da
de saa det store Islænderhoved, kan det nok være, de
tørnede ud med et Brøl og 20 Knobs Hastighed. Og
selvfølgelig kom Køjerne strax op til Udluftning under
deres personlige Ledelse.
Naar vi fyldte Vand, skete det ved Hjælp af Vand"
tønder, som vi trillede op til Byens Torv, hvor Brønden
stod. Det var ikke af bare galante Hensyn, vi hurtigst
gjorde Plads for Byens kvindelige Indvaanere, der skulde
have fyldt deres Spande.
Hver Islænder havde et Krudthorn hængende ved
Siden, men det var fyldt med Snus. Naar der skulde
tages en Pris, blev Tanken just ikke ledet hen paa en
sirlig fransk Marquis. Nej, de fyldte Haanden bag ved
Tommel" og Pegefingeren med Snus, holdt disse paa
Siden af Næsen og snusede op, saa Snusen blev liggen"
de i hele Lag omkring. Da selv Mandfolkene havde
den grimme Vane at kysse hverandre og da leverede et
rigtigt Rullepølsekys, saa Snusen stod som en Sky om"
kring dem, kunde det nok være, vi forfarede langt væk
for dette appetitlige Syn.
Under dansk Flag.

6
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Vi var fire Elever, der oplevede et lille Eventyr i
Reykjavik. Det var en Stormvejrsdag, vi blev sendt
ind med Skibets Færingerbaad for at hente Hovmesteren.
Af Hensyn til Høj" og Lavvandet, der giver en meget
stor Forskel paa Vandstandshøjden, gik· der meget lange
Broer ud i Vandet, saaledes at man ved Ebben maatte
ligge til ved den yderste Ende. Vi vare komne vel ind,
havde allerede ladet Aareme gaa agterefter, da en mægtig
Sø hæver os op over Broen og ind paa Land. Vi for"
maaede ikke at faa Baaden i Vandet igen, og signalere"
de da til Skibet, hvorfra vi fik Orakkelsvaret: »Afvent
Omstændighederne.«
Drivende vaade var vi, koldt var det ogsaa, og
noget at spise havde vi ikke faaet siden Middagen, hvor"
for vi fortøjede Fartøjet godt, tog alle de løse Dele ud
og gik med Hovmesteren op til Hotellet, hvor vi i det
varme Køkken fik laant noget Tøj af Pigernes, medens
vore gennemblødte Klæder bleve tørrede. De trøstede
os alle med, at der ingen Udsigt var til Bedring af
Vejret de første 3 Uger, sidste Storm havde endda va"
vet i 5. Vi glædede os allerede til et langt Turisthotel"
ophold, som vi vilde begynde med en rigtig rar Aften.
Vi kom sammen med en lang islandsk Arkitekt og en
do. Student, der begge pralede og var mere stortalende
end Normænd. Dog var der ogsaa en islandsk Murer"
mester, og han var ganske flink. Heldigvis var den ene
af os fire den senere saa bekendte Overkanoner B, og
han stak ikke op for de to. Fortalte de en utrolig Histo"
rie, kunde han strax overbyde dem, saa de til sidst bleve
kede af Legen, og saa gik Aftenen meget bedre, idet vi
sang alle vore smukke Skolesange for dem. Saa fik vi
Værelser, hvor Sengene havde rigtige Edderdunsdyner.
Aa, hvor Hvilen smagte, men Opvaagningen var ikke
saa gunstig. Vi havde ventet, liggende i de lune Senge
at høre Stormen tude, og saa skinnede Solen hok saa
drilagtigt lige ind til os, medens Søen laa spejlblank, og
der fra Skibet vajede Signal efter os. Det var Søndag
Morgen, vi vilde spule os rigtig, men kunde ikke finde
noget Sted til det smudsige Vand. N aa, ikke raadvild,
ud med det af Vinduet, men der stod uheldigvis en
Laxmat, der just ikke talte saa kristeligt, som Folk eller5'
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bør, naar de bliver døbt. Det tog altsaa lidt Tid med
at komme ombord, og det blev en dyr Landlov, skøndt
den var u&ivillig. Den ældste fik 1 Maaneds Karantæne,
og vi andre 14 Dage, fordi vi ikke havde holdt Vagt
om Natten. Vi mærkede dog intet hertil, da Vejret lige
med Undtagelse af denne Søndag blev saa slet, at ingen
gad gaa i Land den følgende Maaned.
Skøndt Styrbords Jolle var til Chefens personlige
Brug, holdt han dog mest af at ro med Bagbords, det
var den, hvortil vi fire hørte. Paa disse Ture kunde
han godt lide at tale med os, og da han en Dag rigtig
fik forklaret om Affæren, blev vi slettet i Straffeproto"'
kollen og fik alle en Extralandlov.
Han havde saadan et godt Hjærte. Da han fik sin
Udnævnelse til Kommandør, sendte han Budet tilbageog lod spørge Ministeren, om det ikke var en Fejlta"'
gelse, saa Udnævnelsen gjaldt hans Broder. Men det
var rigtig nok. Den ældste af Eleverne kom syg i Land
i Reykjavik. Tre Uger senere kom han med Postdam:::peren op til den nordligste Fjord, Ø~ord, men faldt strax
sammen. »Hvad tror De, han fejler«, spurgte Chefen,
da vi roede ham ind, »han er jo ligesaa syg endnu, som
da han kom paa Hospitalet, og nu kom han da igen som
rask.« »Han har Hjemve«, mente vi. »Ja det har De
Ret i, det kan sikkert ikke være andet«. Og strax
vendte han Jollen, gik ombord og beordrede Eleven
hjem. Denne lever i bedste Velgaaende som Overkano,.,,ner den Dag i Dag.
Chefen gik meget ofte i Land. Han følte Trang
til at sidde i en rigtig Stue med Gardiner for Vinduerne.
Den Trang var der flere end ham, der nærede, men vi
maatte holde os. Men vi undte ham det gærne, for
han undlod aldrig at gøre sin Besætning noget godt~
naar der var Lejlighed dertil, og deri støttedes han kraf.,,
tigt af vor Næstkommanderende, det var jo ham, der
lod os skrive Breve i Arbejdstiden. For Resten tog alle
Officerer ombord at vist Hensyn til os Elever. Vi hav"
de jo været 5 Aar i Tjenesten, saa der var da heller
ikke megen Mening i at begynde for&a med det ind"
kaldte Mandskab. Mere naturligt fik vi Lov at øve os
som Lærere og til at holde Vaabnene i Orden. Selv i
6·
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Arbejdstiden fik vi Tilladelse til at synge vore smukke
Skolesange til Oplivelse for alle.
Med Undtagelse af Hovedstaden, Reykjavik, ligner
næsten alle Fjordene hverandre, dog er den nordligste,
Øf.jord lidt venligere. Her fandtes ogsaa Islands to
eneste Træer og de to smukkeste Piger, Bagerens Døtre.
En Fjord, der slet ikke svarede til sit Navn, var Grøn:::
nefjord. Vi kom dertil i 26° Kulde og med en Brand:::
storm. Søen slog helt op over Broen og frøs strax til
Is. Den stakkels Rorgænger, der maatte vende den
samme Side til hele Tiden, blev efterhaanden helt over:::
· iset paa den ene Side, selv Ansigtet. Og alle Ender
var saa tykke af Is, at de ikke kunde skære gennem
Blokkene. Der boede kun en Mand, og han var saa
fattig, saa hans Flag kun havde Kors paa den ene Side,
som han altsaa maatte vende for Vinden, saa den viste
udefter. Men dansk var det dog. Han var glad for
os, fik Proviant, Medicin til Familien og Aviser.
Paa den Fjord, hvor den rigeste Bonde boede, havde
Officererne faaet Datteren til at komme ombord i sit
festligste Skrud. Den forrige Viceadmiral, den Gang
ung Løjtnant, gik ind i Bh. Jolle for at hente hende.
Der var ingen Bro. Medens Jollen blev holdt gaaende,
hvor den kunde flyde, maatte Løjtnanten og jeg tjumpe
i Vandet og hente Møen. Vi havde lange Kongestøvler
paa og bar hende i Guldstol ombord. »Nu hører vi
til Marinens bærende Kræfter«, sagde Løjtnanten, og
det var ikke saa lidt af en Sølvsmedebutik og Broderi:::
forretning vi slæbte paa, saa overbroderet og forsynet
med Kæder og Smykker var hendes Dragt. Men ellers
var der ingen Stads ved hende. Vi er jo ogsaa saa for:::
vænte herhjemmefra.
Noget af det rædselsfuldeste paa Island var Lugten
fra T rankogerierne. Skøndt vi sov c. 70 tæt sammen:::
stuvede paa Banjerne, var det dog en Lise at stikke
Næsen derned, fremfor at være paa Dækket, naar Vin:::
den bar fra Land.
Ligeledes hørte det islandske Oxekød just ikke til
Jordens højeste Nydelser. I Staldene hang tørrede Torske:::
hoveder paa Rad og brugtes som Foder, og da Græsset
er sparsomt, kan man jævnlig se Kreaturerne gaa i Strand:::
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kanten og æde Fisk, hvad der ikke forhøjer Velsmagen.
N aar en Bonde havde en Ko, han mente tjenlig til Slagt~
ning, tegnede han den af paa et Stykke Papir, som han
lod gaa rundt. Enhver ridsede da det Stykke af, han
vilde købe. Men naar Papiret kom tilbage, og Ingen
havde købt f. Ex. den ene Bagfjærding, saa slagtede
Bonden ikke Resten af Koen og lod Bagfjærdingen gaa
og græsse videre. Men saa ventede han ganske stille og
rolig, til En ogsaa blev varm paa Bagfjærdingen, og saa
maatte Koen endelig lade Livet. N aar vi skulde have
Kød, maatte vi købe hele Koen og dele den til flere
Gange. Første Dag var der dog en Antydning af Kød,
men naar Resten havde hængt nogen Tid i Rejsningen,
indsuget Tjærelugten og Røgen fra Skorstenen, og tilmed
den skarpe Vind havde gjort sin Indflydelse gældende
og forvandlet det til tørre Knokler, er det et berettiget
Spørgsmaal om ikke Suppe paa en Pølsepind havde
været mere velsmagende. Tilmed fik vi kun præserve~
rede Grøntsager og tørrede Kartofler. Alligevel var det
en mild Overdrivelse, naar En skrev hjem, at det eneste
grønne, vi saa, var, naar vi kom en Spaan fra Tømmer~
mandens Høvlebænk paa Suppen og tog grønne Briller
paa.
N aar man saa, hvorledes Klipfisken blev behandlet
af Hundene deroppe, kan man maaske forstaa, at jeg
absolut vil anse islandsk Klipfisk serveret til Middag
som tilstrækkelig og inappellabel Skilsmissegrund.
Hvad kunde man nu faa en hel lang Sommer til
at gaa med? Som Chefen sagde, vilde man blive Idiot,
hvis man altid skulde blive ombord, man trængte ogsaa
til at røre Benene. Naturen forekom os uhyggelig
øde, vi vare jo forvænte hjemmefra. Nogen Sympati
følte Islænderne ikke for os Danske, og da det gik op
for os, blev det gensidigt. Saa var der kun en Ting,
der kunde friste. Og det var at ride. Naar Islænderne
kom ridende til Kirke, bandt de Hestene til Kirkemuren.
Vi kunde da for en nogenlunde billig Penge laane en,
og saa gik det til Fjælds. Nogen ublandet Fornøjelse
var det dog ikke. Der var ingen Stigbøjler, og da de
altid gik med Hovederne dukkede, havde man Fornem~
melsen af at skulle kastes fremover, hvorfor det gjaldt
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om at bide sig rigtig fast. Smaa var jo Hestene, saa
man kunde ikke falde dybt, men alligevel ret haardt.,
Nu bør vi være retfærdige og indrømme, at det var
ikke bare Grin for dem, medens deres Kammerater kunde
staa tyggende og hvile sig, at trave og galloppere med
en vægtig Sømand paa Ryggen Fjælde op og Fjælde ned.
Kunde de mase sig op ad en Mur, saa man fik Bene~
ne skrabede, saa gjorde de det. Ligeledes forsøgte de
ofte at kaste os af, saa ondskabsfulde og udspekulerede
var de, at det mest var, naar vi var i Nærheden af en
Afgrund eller Vandløb. Der var mange smaa Elve, hvor~
over førte smalle Plankebroer med et ganske lavt Ræk•
værk. Mere end en Gang har jeg set, de smaa Bæster
midt paa Broen bøje ned i Knæene, saa Rytterens Fød~
der kom til at hvile paa Rækværket, og saa forsøgte de
at løbe bort under ham. N aa, vi passede paa som Sm.
- nej som Sømænd, og selv om vi ikke havde bestaaet
Examen paa den kongelige Rideskole, blev der dog efter~
haanden ganske habile Ryttere af os.
Det var nu ikke alene mod os Danske, de forsøgte
deres Kunster. Naar de gik paa Græs, var dette jo saa
sparsomt, at de ikke kunde fortøjes, da de jo snart havde
spist af, hvad de kunde naa. De blev saa bundet sam~
men paa Forbenene og slupne løs. Saa kunde de søge
Føde paa en længere Strækning uden dog at kunne løbe
altfor langt væk. Det saa pudsigt ud at se dem hoppe paa
tre. Skulde de saa fanges, kom tidt deres drilagtige
Natur frem, idet de løb over Vandløbene. N aar Islæn~
deren saa løb en lang Omvej for at komme over paa den
anden Side, løb Hestene tilbage og kunde blive saadan
ved, indtil Islænderen besluttede sig til ogsaa at gaa
gennem Vandet, og det behagede dem synligt ikke.
Eleverne fik ogsaa Lov til at lave Theater. Skøndt
man ikke var i Tvivl om ikke at være i det kongelige,
morede man sig kongeligt alligevel. Et af Stykkerne
hed: »Ho-. Tandlægen«. Denne var forsynet med en
mægtig Tang fra Maskinen, ved Synet af hvilken den
første Patient, en gammel Kælling, forsvandt med et
Dommedagshyl. Næste var en beget Sailor med en
hoven Kind. Sikket Grin da Tangen bragte en halv
Snes Favne Skraa for Dagens Lys. Og endnu mere, da
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der fra den tredie blev halet et stort Stykke Favnebrænde,
han naturligvis havde haft skjult under sin Trøje.
Den senere saa bekendte Forstander og Forfatter
Richardt Jensen fungerede baade som Direktør, Iscene~
sætter og første Kraft.
Enhver Anledning blev benyttet til Fest. Da den
yngste Underkanoner holdt Fødselsdag, skrev den senere
bekendte Løjtnant og Inspektør P. Andersen en Vise
der begyndte saaledes :
,>Idag vor Sang maa lyde
man Fødselsdag jo holder
Fødselsdagsbarnets Navn var Lydemann.
Omsider slog Forløsningens Time, og glade dampede
vi hjemad, inderlig overbeviste om, at en Vinter i gamle
Danmark er ulige bedre end en Sommer paa Island.

KANONERENS RIDETUR.
od Nord i Atlanten, der ligger en Ø,
Og Island den kaldes af Navn.
Naar Isen hernede begyndte at tø,
Saa der · blev rart i København.

M

Da letted Inspektionsskibet, der skulde derop
Til Kulden, hvor Sneen laa højt.
De, der skulde med, de skutted deres Krop,
Med Humøret--v:n-det lovlig sløjt.
Det var næsten som Vinter engang til.
Og Jord bær og anden Frugt
Med Solens varmende Straalespil
Røg ad Hekkenfeldt til lige lukt.
Er Klimaet barskt og ugæstfrit,
Er Befolkningen det ikke mindre.
Intet kunde stemme vort Sind saa blidt,
Og intet vor Hjemve lindre.
Jo l en Fornøjelse vi havde i Land,
Og det var at laane en Hest.
Saa gik det i Fjældene op alle Mand,
Nu gjaldt det, hvem der sad bedst.
Thi Stigbøjler manglede, man bed sig fast
Med Laarene til Krikkernes Sider.
Maaske lidt haardt, det lægges ei til Last,
At Krikken det ikke lider.
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De gjorde, hvad de kunde, for at blive os kvit;
Men, kan man sidde paa Nokken af en Raa,
Naar Skuden slingrer, saa man rigtig tidt
Faar dybbed den store Taa,
Saa kan man ogsaa sidde fast paa en Hest
Selv paa en Afgrunds Rand.
For den der ler sidst, han ler bedst,
Og Gutterne de holdt Stand.
En Søndag Middag vi laa i en Fjord,
Dens Navn kan jeg ikke erindre,
Og hvem har nu Lyst til at blive ombord,
Naar man sin Landlovslængsel kan lindre.
Vi var en 7-8
Ja, Drenge paa
Der i bagbords
Med vor gamle

Drenge, jeg tror,
en atten-nitten,
Jalle gik ombord
Kanoner i Midten.

Vi havde fortalt, hvor dejligt det var
Saadan Ridesporten at øve,
Og nu var Kanoneren klar
Til samme Idræt at prøve.

Saa fik vi Heste. Til Fjældet op
Vi faer som den vilde Jagt.
Det gik i Trav, det gik i G'alop,
Og har næppe Kanoneren smagt.
Solen brændte, Kaneren var svær,
Han pusted, stønned og svedte.
Han den lille Hest paa denne Færd
Et skoldende Dampbad beredte.
Saa man kan ikke fortænke den i,
At den gjorde alt, hvad den kunde.
Og brugte sin fulde Energi
For at faa Kanoneren til at bunde.
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16 Reglementer han kunde paa Rad
Til Gymnastik og exercere.
Skik og Orden helt udenad
Han kunde paa Fingren levere.
Men klare sig paa sligt et Tog,
Han maatte sande begavet,
Hvor rigtig der stod i vor Bønnebog:
»Herligt er Livet paa Havet«.
Han klemte og klemte Benene til,
Som om man med Fingre to
En Medisterpølse dele vil.
Og saa blev den ikke saa go 1
For Vejret af begge Ender randt
Paa det stakkels Dyr, det sank om
Som en Luftballon, hvor Gassen svandt,
Saadan stille og blidt det kom.
Der stod vi, og der laa den træt.
Til Hest blev den aldrig mere.
Et Krigsraad blev holdt: »Thi kendes for Ret,
Den Afgrund dit Hvilested være«.
Vi kom ombord og det blev Nat,
Men Søvn fik vi ikke i Øjet.
Den Morgen var det saadan fat,
Kanoneren var den første i Tøjet.
Vi skulde lette, fik Ankeret op
Og Skruen begyndte at male.
Da raabte Næstkommanderende: »Stop!
Der er Nogen, der vil med os tale.«

To Laxmater*) i en lille Baad,
De haled vældigt paa Aarene.
Imellem Stunder de dog fik Raad
Til at vinke noget saa bedaarende.
•) Betegnelst, for Islændere.
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»Hvad mon de vil,« sa'e Chefen, slog »Bak«,
Men Kanoneren strax hos ham staar :
»Aa, det er blot to, der vil sige »Tak«,
Fordi vi morede os saa godt igaar.«
Saa svinged han sin røde Lommeklud,
Og Chefen igen gik an.
De to i Baaden halede ud
Og raabte, alt hvad de kan.
Men Chefen forstod jo ikke et Suk,
At de Hesten erstattet vilde ha.
Og som en Opvisning i Rytterhug
Kanoneren viftede bra.
»Farvel, Farvel og Tak for igaar.«
Vi os mere og mere fjærne
Fra de tvende i Baaden, der en Skuffelse faar.
Det letter Kanonerens Hjærne.
Han slap at betale Hesten saa vist,
Men fik Samvittighedsnag saa stor.
At vi maatte af med Island til sidst,
Er hans Ridetur Skyld i, han tror.

TUREN TIL FÆRINGERNES LAND.
ærøerne bestaar af en Gruppe Øer af højst
forskellig Form og Størrelse. Den sydligste
hed »Munken«, for saadan en lignede den.
H ed, for den findes ikke mere. Vi saa den
om Sommeren, men henad Efteraaret havde en af de
svære Storme væltet den, bogstavelig udslettet den.
Vi fik Lodsen temmelig langt til Søs. Han kom i
en Færingebaad, der noget nær ligner en venetiansk
Gondol. Det var den gamle Johannes, Lodsen, der i
1874 havde lodset Kong Christian d. IX i Fregatten
»Jylland« herop og derfor havde faaet Guldmedaljen.
Hvor var det ikke en prægtig Skikkelse, som han stod
paa Broen i sin Nationaldragt, en Slags Nissehue, lang
sølvknappet Kofte, Knæbenklæder, hvide Strømper og
Skindsko. Han sagde »Du« til alle Mennesker ligefra
Lærlingene til Prins Valdemar, der var Trediekomman"
derende. Han lodsede os sikkert ind til Hovedstaden
Thorshavn, hvor den øverste Myndighed, Amtman"
den, bor.
Ved Sejladsen mellem Øerne har man den samme
lidt knugende Fornemmelse, man altid føler, naar man
ser Fjælde hæve sig højt over En. Her er ellers herligt
i stille Vejr, men yderst farligt, naar Vinden sætter Søen
op, og det kan komme saa pludseligt.
Færingerne er alle gennemgaaende smukke Folk.
Man siger, det kommer af Nydelsen af Hvalkødet, der
er Hovednæringsmidlet. Den almindeligste Hvalart, der
optræder i disse Farvande, er Grindehvalen, og Fang"
sten af en Flok Grinder er en væsenlig Indtægtskilde
for Øerne.
Vi var saa heldige at blive inviterede til at over::1
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være en Grindefangst, og det blev en Oplevelse, der
ikke let glemmes, idet den fuldstændig forvandlede det
Indtryk, man havde faaet af Færingernes rolige Karakter.
Vi laa fredelig ved T rangisvaag paa Suderøen, den
største af Øerne, og havde nok observeret et Signal paa
en af Fjældtoppene og ligeledes set mange af deres
Baade blive bemandede og fare afsted i en rasende
Fart. Men først, da der kom Invitation til at overvære
Fangsten, blev vi klar over, at noget interessant ven~
tede os. ,
Ankeret blev lettet og med fuld Kraft dampede vi
afsted for at faa saa meget med som muligt, til en
Fjord, der hed Qualsvig. Den kom den Dag til at svare
til sit Navn og blev en Kval for de stakkels Hval er,
der maatte lade Livet,
Hver Gang et Fartøj gaar ud paa Fiskeri, har de
altid en Forsyning af Sten med sig. Opdager de saa
en Flok Grinder, hejser de et vist Signal, der saa som
de gamle Budstikker gaar fra Ø til Ø, og hver Baad,
der kan flyde, faar Besætning, og i flyvende Fart gaar
det til Fangststedet. Her søges ved Stenkast at faa Dy~
rene drevne hen til et Sted, der er gunstigt til at faa
dem halet paa Land, altsaa helst skraanende. Det var
Tilfældet her, men Vigen var desværre saa bred, at
Baadene knap kunde spærre. Der var en stor Aabning
i den ene Ende.
Da vi ankom, laa Flokken inderst inde i Bunden
af Vigen, svømmende frem og tilbage med den største
Hval i Spidsen. Hver Gang den vendte, fulgte de alle
efter. Udenfor laa Baadene paa en lang Række og
fulgte Flokkens Bevægelser. Der sad 4 eller 6 Mand
ved Aarerne efter Baadenes Størrelse, og styredes med
en Aare agter, og en stod med en lang Harpun i Stæw
nen og forhindrede ethvert Forsøg af Hvalerne paa at
undslippe i Mellemrummene. Der var jo ikke Fartøjer
nok til fuldt at kunne spærre, og engang saa det ogsaa
rigtig kritisk ud, idet hele Flokken med fuld Fart sty~
rede hen mod Aabningen. Men var der Fart i Dyrene,
var der ikke mindre i Menneskene. De sejge Aarer
krummede sig under de kraftige Tag, og de slanke
Færingerbaade Høj som Pile hen over Vandet, men maale
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sig med Dyrene formaaede de dog ikke, og Situationen
såa rigtig truende ud. Det var jo Kapitaler, det drejede
sig om, og Udsigten til en sorgfri Vinter var i betæn"
kelig Fare.
Der blev halet ud og skreget af Spænding, som
pludselig udløstes, da den store Hval 'vendte om, de
andre med, og nu var de leverede. Ogsaa store Mænd
kan jo begaa Dumheder, saa man jo ikke maa gaa alt~
for strængt i Rette med den store Hval.
Færingerne turde nu ikke vente længere paa, at
flere af de gærntboende skulde vinde med, og der blev
givet Tegn til Angreb. Ved at gjøre saa megen Støj
som mulig, ved Stenkast og ved Stød med Harpunerne,
forskrækkedes Dyrene, saa de søgte bort fra Baadene
ind mod Land. Derved kunde Kredsen indsnævres, og
da Baadene var hinanden saa tæt, at Aarerne næsten
berørte hinanden, opløftedes Kampraabet, og der be"
gyndte et Myrderi med et Vildskab uden Lige. Man
havde nok forestillet sig et Indianerhyl slemt, men saa
rædselsfuldt, som dette Skraaleri, kan det næppe have
været. Færingerne var aldeles vilde, blodrasende, skreg
noget saa sindssvagt. De harpunerede, slog løs med
Aarerne og Sten, medens de stakkels, forskræmte Dyr
forvildede for frem og tilbage, piskende Havet til Skum
med deres kraftige Haler og sendende store Straaler af
Vand op gennem deres Aandehuller. Vandet var imid~
lertid bleven fuldstændig rødt af Blodet fra de saarede
Dyr i hele Fjorden, saa Straalernes nedfaldende Draaber
skinnede i den synkende Sol som Millioner af flam~
mende Rubiner. Et uforglemmeligt pragtfuldt Syn.
Flere Gange såa man et Fartøj med Mandskab og
det hele slynges op i Luften af Halen paa et af de
saarede, rasende Dyr. Men det forøgede kun det stor~
slaaede, kraftudfoldende Indtryk. Selv inde fra Land,
hvor kun de Gamle og Kvinderne var blevne tilbage,
da de jo ikke kunde gjøre Gavn i Baadene, vadede
disse nu langt ud i Vandet med en Kniv i den ene
Haand for at værge sig og i den anden en Krog med
et langt Tov i. Krogen blev hugget i Øjet paa Dyrene,
thi kom den i Spækket, vilde dette flænse ud, og Kro"
gen ikke holde. Og Folk paa Land halede saa Dyrene
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op af Vandet og gav dem Naadestødet. Kun en eneste
Hval lykkedes det at undslippe, og lidt efter lidt eb~
bede Kampen ud. De vilde Hyl sagtnede, uden at man
dog i lang Tid kunde faa denne skrækkelige Lyd ud
af Ørerne.
Man maa have overværet en saadan Fangst for at
kunne tro, at de ellers saa fredelige og stille Færinger
saaledes pludselig kan skifte Karakter. Se dem staaende
til Bæltestedet i det blodrøde Vand, Mænd og Kvinder
mellem hverandre, hylende og kæmpende med de mæg~
tige Dyr, disse bugtende op og ned, sendende kraftige
Vandstraaler højt til Vejrs, det hele belyst af den ned~
gaaende Sols Straaler, det er i Sandhed et levende
Billede, hvis Mage intet Filmstheater endnu har præ~
steret.
Vi fik Lov til at gaa i Land for at se Byttet. 154
Stykker laa paa Rad. De runde Hoveder var kappet af
og stod nu sorte og glinsende ligesom en lang Række
Fortøjningspæle. Undertiden er Flokkene meget større,
men for vore Øjne forekom Synet os ganske impone~
rende.
Der deles efter ganske bestemte Regler. Kongen,
Finderen, Administrationen og de Fattige faar hver 1/10,
og Resten deles ligeligt mellem alle Deltagerne. Da
Dyrene var en 10-12 Meter lange, er det ikke smaa
Kvantiteter Kød og Spæk, det drejer sig om.
Om Aftenen var der ogsaa stor Fest i Land, men
her var deres Glæde lidt mere behersket. Hovedfor~
lystelsen var Dans. Deres Nationaldans »Ole Moske«
var en Kædedans, der gik til en ganske kvik Melodi
og paa en Uendelighed af Vers, hvis Omkvæd synges
af alle, medens Kæden bugter sig ud og ind stadigvæk.
Vi havde selvfølgelig hellere taget de smukke Færinger~
piger om Livet og faret afsted i en rask Runddans, men
vi maatte holde os. Men der kan jo ogsaa lægges meget
i et Haandtryk, og i deres blussende Øjne kunde man
saa dejligt læse, at det Sprog forstod de ogsaa.
Hjemmefra havde vi haft to ganske smaa Grise.
De var saa søde, som alle smaa Unger. Selvfølgelig
blev de dygtig forkælede. Og da vi havde rigelig med
haardt Vejr, hvor de usøvante ikke gad se til Middags~
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maden, blev der saa meget mere tilovers for Grisene,
der lød Navnene Søren og Gine. Hver Morgen under
Spulingen blev de slupne løse, og det var et sjovt Syn
at se dem komme gallopperende henad det vaade, glatte
Dæk, sætte sig paa Halen og kure langsdæks uden at
kunne standse. Sommetider rev de en eller anden med
sig til Morskab for alle de andre. Altid var de i Vejen,
væltede Pøse og lavede andre Spillopper, men var saa
allerkæreste, at ingen nænnede at gjøre dem Fortræd.
Hvis man tror, at Grise er nogle Svin, tager man meget
fejl. De stillede selv for at blive sæbede af og syntes
saa at finde Behag i, at der blev pøset Vand over
dem.
Der var truffet Aftale med en Færing om, at han
skulde købe Søren paa Slutningen af Turen, medens
Gine var bestemt til at tjene som Festmaaltid paa Dron~
ningens Fødselsdag d. 7' September. Men, medens Søren
blev en Kæmpe paa 800 'il, vilde Gine ikke rigtig trives.
Hendes Øf~øf blev mere og mere bedrøvet, og selv
om man gav hende en rigtig lækker Bid, rørte hun den
ikke og såa kun op med et meget sørgmodigt Blik.
Intendanten saa lidt betænkelig paa den og tvivlede
om, der var nok til hele Besætningen. Der havde sik~
kert nok været rigeligt. For selv om man holdt meget
af Flæskesteg, havde man vist ikke nænnet at spise
Gine. Men da hun blev slagtet, viste det sig, hun led
af Tuberkler. Vi maatte ikke faa hende at spise, stak~
kels Dyr. Flæskestegen blev vi narret for, men Ingen
var alligevel kede deraf.
Søren fik et mere glimrende Endeligt. Han var
faktisk enevældig paa Færøerne de sidste Dage af sit
Liv. Og det gik saaledes til. Vi kom ind til Thors~
havn, Hovedstaden, hvor Amtmanden og Administra~
tionen boer. Manden, der havde købt ham, sendte en
stor Pram med fire Færinger ud for at hente ham. Han
fik en Sele omkring Livet, og et Øjeblik efter svævede
han i Luften og udstødte fra dette ophøjede Stand~
punkt et filosofisk Øf~Øf. Om det skulde betyde et
Tak for godt Kammeratskab ombord, eller at han følte
sig højt hævet over os andre, der snart skulde ud paa
Voverne igen, er ikke godt at vide. Da han blev firet
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ned i Prammen og atter hvilede paa sine fire Skanker,
.flygtede Færingerne ud i Enderne.
Vi havde en rød Sejlmager ombord, dygtig til sin
Gærning, men ogsaa til at prale, hvorfor han ikke var
vellidt blandt os. Nu var her en Lejlighed til at vise
sig. Han sprang ned i Prammen, fik væltet Søren og
surret alle fire Ben sammen paa den. Brystende sig af
denne Bedrift kom Sejlmageren ombord. Søren laa stille,
men i hans SJJlalle Øjne var der et Glimt, der tydede
paa Narrestreger. Og ganske rigtig, da Prammen var
stødt fra og vel klar af Skibet, rejste Søren sig op, saa
fri og frank som Udbryderkongen i Circus efter fuld•
ført Nummer. Han fik sig et velfortjent Hurrah, som
han behersket tog imod, kun sættende en Krølle paa
Halen mere, men Sejlmageren luskede beskæmmet ned i
sit Hellegat. Rædselslagne gav de fire Færinger et Vræl
og sprang i Vandet. Vi maatte fiske dem op, men om•
bord i Prammen vilde de ikke mere, saa vi maatte bug•
sere denne ind til Land. Her havde hele Byens Befolk•
ning samlet sig for at se Vidunderet. Men da han nær•
mede sig for at blive kælet for og udstødte sit mærk•
værdige »Øf.øf«, blev det en ny Udgave af det kendte
Billede: »Der Lowe kommt«. Vilde af Rædsel flygtede
alle ind gennem Døre og Vinduer, op paa Tage og
Huse, Mænd ikke bedre end Kvinder, og i flere Dage
var Søren uindskrænket Hersker i Staden. Hvor han
viste sig, var Vålpladsen strax hans. Sin lyserøde Tryne
stak han i alt, udtalte uden Modsigelse sin Anerken•
delse eller Misbilligelse paa sit Sprog. Kom han ind et
Sted, endevendte han Sagerne for at finde noget spise•
ligt, saa til sidst vor Slagter maatte i Land og give
ham hans Bekomst, for at der igen kunde komme Ro i
Staden. Søren var længe Samtaleemnet paa Færøerne,
men nu er de vist lidt mere fortrolige med Dyr af
Griseslægten.
Omsider slog Afskedens Stund, for sidste Gang
sejlede vi forbi »Store Dimonc< og »Lille Dimon« og
hvad nu de forskellige Øer hedder. Allevegne stod
Folk og vinkede, vi havde levet os ind med Befolk.
ningen deroppe. Den sidste, vi tog Afsked med, var
den gamle Lods, Johannes, der tog os ud og fulgte et
Under dansk Flag.
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godt Stykke med til Søs. Han havde Taarer i Øjnene~
da han trykkede hver af os i Haanden. Den sidste var
Prins Valdemar. Han fik den sikkert velmente Hilsen:
»Farvel Du, og hils Din Far«.
Saa langt vi kunde øjne, stod hans høje Skikkelse
i Baaden og vinkede og vinkede, men for hver Om~
drejning af Skruen nærmede vi os Hjemmet, det Ord
der betyder saa meget for en Sømand, og for hvilket
selv de bedste Minder i alt Fald for en Stund maa
blegne.

HJEMMETS SANG.
Danmark, Du kære,
Du elskede Land,
0
Hvor der er godt at være,
Hvor Fred man finde kan,
Man Længslen altid stille
Kan ved Din fagre Strand.
Hvor Bølger smaa sig trille
Sødt nynnende mod Land.
Hjem, Hjem mit elskte Hjem,
0, hvor de Toner stille
Kan dulme Hjertets Brand.
Du herlige skønne,
Du danske Bøgeskov,
I Løvhvælv saa grønne
Faa Hind og Hjorte Lov,
At føle sig i Eden,
Hvor alting aander Ro,
Hvor intet styrrer Freden
Her i Naturens Bo.
Hjem, Hjem mit elskte Hjem,
I Skov Lyksaligheden
For Hjærter bygger Bro.
Du graa lille Lærke
Som op mod Himlens Blaa,
Paa Vingerne stærke
Din Sang alt stige maa.
Og Nattergalens Trille
7•
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I Lunden høres vel,
Naar Fuglekvidren vilde
Forstumme henad Kvæld.
Hjem, Hjem mit elskte Hjem,
Med spæde Toner milde
I Sommeraftnens Hæld.
Naar hjem fra det fjærne
Vi stævner Øresund,
Og Længslerne gæme

Er stillet for en Stund.
Vi føler vi har hjemme

Her ved den danske Strand,
aldrig vi kan glemme
Vort elskte Fødeland.
Hjem, Hjem vort elskte Hjem,
Hvor Modersmaalets Stemme
Saa sødt os fryde kan.

Ja

FRITZ.
endte I Fritz, det var en Gut,
Lavet han var som af Ild og Krudt,
Altid klar til at flyve i Flint,
Saasnart det mindste gjorde ham sint.
Men ogsaa stedse han var parat
Til at hjælpe hver en god Kammerat,
Hjælpsom mod Smaa, og frygtet af Store,
Det var akkurat det, der lige gjorde,
At man holdt af Fritz som af en Bror,
Og derfor vil jeg ofre ham et Par Ord.
For ser I Fritz er jo ikke mere,
Men et Minde vil jeg nu om ham levere:
Det var en Vinter, da Kulden havde særlig Magt,
Og Flaadens Leje var med Is belagt.
Saa kunde man fra Dokø til Hønsebro gaa,
Det sparede altid et Kvarter eller saa.
En Eftermiddag, da Arbejdet endte,
Og Klokkernes Klang og Pibernes kendte
Lyd bød Folkene Værftet forlade,
Gik Fritz og en Ven over Isen glade.
Og Vennen vilde nødig, at Fritz gik glip
Af Fordelen ved at gaa med Papyrusflip,
Fortalte baade i Længden og Bredden,
Hvor praktisk den var og om Billigheden,
Hvor meget man kunde spare i Vask,
Da brast Isen under dem, pladask
Gik de begge ned med Krop og Hode

K
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Til Fiskene paa Bunden, der forundret glodc
Paa disse to, der Fanden gale
Dem kunde gaa i Vandet, skønt de manglede Hale.
Men lidt efter kom de begge til Syne,
Vennen spruttende og lod Fanden lyne,
Men Fritz var uanfægtet, som det var en Svir,
Skønt drivende vaad saa tørt han kun sier:
»Hvordan gik det med Din Flip af Papir'?c

FRA HÆRENS GYMNASTIKSKOLE.
den lille ikke ret meget befærdede Stokhusgade
ligger en ganske stilfuld Bygning, hvis Gavl
vender udad. Den har en monumental Indgang,
hvorover en forgyldt Indskrift anbragt i en Bue
viser, at her har Hærens Gymnastikskole hjemme. Øverst
i Spidsen maner et stort Uhr Eleverne til den militære
Dyd, Punktlighed. Allerede fra Drengeaarene havde
jeg ofte set de unge spændstige, uniformerede Mennesker
strømme ind og ud ad den monumentale, uden dengang
at drømme om, at dette ogsaa skulde falde i min Lod.
Men Hæren er saa galant hvert Aar at stille nogle Pladser
til Raadighed for Søværnet paa dens Uddannelsesanstalter,
og en Vintermorgen mødte tre Underkanonerer for at
melde sig til et halvt Aars Tjeneste ved Skolen. Det
var foruden mig selv min Klassekammerat Herman og
saa Fritz, der var et Aar yngre i Tjenesten end os andre,
og om hvem foranstaaende lille Digt er skrevet. Begge
var de udmærkede, smidige Gymnastikere. Som Elev
slog Fritz en Søndag Morgen 16 Kraftspring for et halvt
flækket Surbrød med Smør, og det var i en Tid, da et
Surbrød kostede 4 Øre og Smørret 1 Kr. <;I. Dette er
et lille Bevis paa hans gymnastiske Færdighed, men og:::
saa paa, at vi paa Skolen spiste for at leve, men ikke
levede for at spise. I den Alder var vi altid sultne.
Vor Entre var nu ikke hel vellykket. Strax vi kom
ind, saa vi to Grupper, en mindre, som vi syntes saa
lidt overlegen ud, og en større, der syntes prægede af
Øjeblikkets Alvor. En Sømand gør jo alting saa nemt
som muligt, og vi styrede strax over mod den nærmeste,
mindre Gruppe.

D
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»God Morgen«, hilste vi venligt, men vor Venlig"
hed blev ikke optagen som saadan ; det var selvfølgelig
ogsaa slemt at begynde med en civil Hilsen paa en
militær Opdragelsesanstalt. Og de overlegne saå jo noget
forargede ud. »Er De saa venlig at sige os, hvor Skip"
peren bor.« Den, der leder, kaldtes i vort Sømands"
slang for Skipperen ; men det vidste de overlegne vel
ikke og gentog: »Skipperen« med Forfærdelse malet i
alle Træk. Men nu blev det Fritz for meget. Naar
noget gik ham imod, blev han kort for Hovedet, og
han snærrede: »Ja, ham der leder Butikken her.« »Bu"
tikken?« Forargelsen kulminerede og de traadte et Skridt
tilbage fra os.
Hvorledes det var endt, er ikke godt at vide, hvis
ikke vor Kollega fra Marinen, der var kommen ind paa
Skolen Aaret før, var kommen tilstede og havde vist
os til Rette. »Det er de ældste »Elever«,« sagde han,
»dem skal I vise Respekt.« Nu var vi omkring de 25 Aar,
medens de fleste »ældste« var Sergenter paa 18-19 Aar.
»Respekt«, kom det indædt fra Fritz, »man kunde
jo være Far til en halv Snes Stykker af dem, men saa
var de jo ogsaa kommet til at se lidt anderledes ud.«
N aa, vi blev vel modtagne af Chefen, en prægtig
Officersskikkelse, der lignede en af Napoleons Generaler.
Desværre døde han kort Tid efter.
Ligesaa vel bleve vi modtagne af vore fremtidige
Kammerater fra Hæren, og vor første respektløse Op"
træden overfor de ældre, skønt den rigtignok var ube"
vidst, gav os et mægtigt Plus i deres Øjne. Og vore
Aktier steg i Vinterens Løb. Vi var jo til Dels helt
andre Væsener. Vort frie Sømandssprog blev taalt af
alle, vor halvt civile Optræden blev tolereret, vel sagtens
fordi vi blev betragtet som Gæster, af hvis ubundne
Søliv man ikke kunde vente andet. Vi kom fra en
helt anden Atmosfære, havde set Masser af fremmede
Lande og oplevet Ting, hvorom vi kunde levere (Slang"
udtryk for »levere Underholdning«), saa Mund, Øjne
og Øren stod pivaaben paa Tilhørerne, og endelig paa"
virkedes de af vort broderlige Forhold til hinanden; vi
havde jo fra vort fjortende Aar omtrent daglig været
sammen ombord og i Land.
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Den Vinter var en af de strængeste herhjemme med
m~gen Frost og Sne. Salen, hvori Øvelserne blev holdt,
var stor, og trods en mægtig rødglødende Kakkelovn
i hver Ende var der altid Kuldegrader at begynde med.
Og Temperaturen kom aldrig over c. 4°. Dog kunde
vi godt selv holde Varmen, for vort Lærredstøj var
gærne drivende vaadt efter Øvelserne. Naar vi hængte
det saaledes fra os i Omklædningslokalet, der var an"
bragt oppe under Taget, kunde det staa alene om Mors:
genen, saa stivfrossent var det.
Apropos, Omklædning. Vi fra Flaaden var de sidste
af Skolen. N aar vi løb op, mødte vi gærne de første
paa Vejen ned. En Sergent er som Regel iført Frakke,
Benklæder, Halsbind og Sko, medens vor Paaklædning
bestod i Manchetskjorte, Flip, Slips, Jakke, Vest, Ben"
klæder og Snørrestøvler og krævede betydelig mere Tid,
saa hele Skolen maatte vente paa os, hvad der ind"
bragte os en alvorlig Salut. Men kun den ene Gang,
for næste Dag tog Fritz, der var den sidste, ganske
rolig Nøglen af efter at have laaset Døren.
Soldaterne dundrede paa denne til ingen Nytte.
Først, da vi var klare med Omklædningen, kom Nøglen
frem, og vi kom samlede. Men denne lille Lære var
nok, fremtidig ventede de altid paa os.
Øvelserne var særlig anstrængende, navnlig for os,
der var ældre end de fleste, og for hvem meget var
nyt og ukendt. Men dog befandt vi os godt.
Næstkommanderende, der har et i Sportsverdenen
velkendt Navn, var en Stadsmand, yderst retfærdig og
derfor afholdt af alle. Hans Broder havde engang været
frivillig Lærling i Marinen og havde efter Sigende be"
varet sin Forkærlighed for denne og dens Mænd. Mu"
ligvis dette gjorde, at der blev set med Overbærenhed
paa alle de farlige Situationer, vi selv og vort gode
Humør ikke kunde undlade at bringe os i.
Den tredje Officer havde vi i feltgymnastiske Øvelser.
Efter en af disse udbrød Fritz: »Hvis han er tapper,
maa det da være Vandtapper, for saa meget Vand er
der endnu aldrig tappet ud af mig.«
Naa, Hurtigløb i Kasernegaarden med fuld Op"
pakning, navnlig naar man var paa den udvendige
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Volte, S pringen over vaade Grave og Bestigen af Pali
sader skulde nok bringe Sveden til at rinde. Ved denne
sidste Øvelse blev de to forreste Elever brugt som
Trappestige, idet de lagde det ene Gevær paa den mod
Palisaden vendende Skulder og holdt det andet i deres
strakte Arme, og benyttende disse to Trin kom hele
Skolen i skarpt Trav og sprang over. Det var just
ikke svævende Balletdamer allesammen. N aar vi skulde
klatre op ad en lodret Mur som en Flue, springe ned
fra en 6 Alens Højde eller balancere langs en smal,
vandret Flade stadig med det uvante Tornyster og Ger:
vær paa Ryggen, kunde Tankerne med vemodig Længsel
dreje sig om en lille Omgang Sejlmanøvre, som vi var
lidt mere hjemme i.
Af de Underofficerer, der var Lærere ved Skolen,
var den ældste en da meget bekendt og dygtig Stabsr:
sergent, populært kaldet »Staberen«. Mage til, som han
kunde skælde ud, fandtes ikke i hele Søetaten. Da
han derfor en Morgen meddelte os Chefens dødelige
Bortgang i virkelig smukke og rørende Udtryk, foldede
Flaaden, som vi tre kaldtes, uvilkaarlig andægtig Hæn"
derne. Men ikke længe, for næppe opdagede han det,
før han farede fra den høje Himmel dybt ind i Helvede
og lod Fanden brække og gøre andre Kraftanstrængelser,
saa det blev med fuld Fart, vi kom tilbage i Retstils
lingen. Men Arrangementstalent havde han. Ved Chefens
Begravelse dannede han tre Hold til at bære. Det
første bestod af to Husarer med den maleriske, røde
Dolman koket over venstre Arm, to martikalske Drar:
goner med de blanke Hjælme, lange Sabler og Sporer,
og to elegante Feltartillerister, hvis Galadragt straalede
af gyldent Metal paa det blanke Lædertøj. Saa kom to
Sømænd. Vi havde ingen Galadragt, men behøvede
det jo heller ikke. En Rose pryder sig selv, og vor
enkle, nette Uniform var jo smuk nok iforvejen. I lang
Tid brød vi vore Hjærner med, hvorfor vi var komne
i det Hold, indtil det gik op for os, at Staberen sikkert
maa have hørt noget om Havheste og derfor regnede
os med til Rytteriet.
Andet Hold bestod af Ingeniører og Fæstningsr:
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artillerister og tredje af de to Gardere og Resten Fod~
fanterister.
Blandt Eleverne var ogsaa tre Officerer, men de
var Fløjmænd i hver sin Trap.
Vor Lærer i Troppen var en ung Sergent fra et af
Forterne, meget dygtig til at bibringe os de forskellige
gymnastiske Færdigheder. Kun en Ting havde han
undladt at lære os, hvad der ikke var langt fra at hid~
føre en Katastrofe, og det var at hilse som civil. For~
modentlig har han ment, at det kendte vi bedre end
han. For det første en sømilitær Befalingsmand gør,
naar han kommer fra Tjenesten, er at hænge Uniformen
og .det militære i Entreen og iføre sig civile Klæder og
Tankesæt. Men i Landetaten bares dengang altid U ni~
form, og efter Sigende, jeg har ikke selv set det, lod
Nogle Destinktioner sy paa deres Nattøj, maaske for at
Konen skulde bibeholde den fornødne Respekt ogsaa
om Natten. Nok er det, en Dag kom en meget fin
Generalløjtnant med en Stab af høje Herrer for at over~
være Øvelserne, som ogsaa lod til at tilfredsstille sær~
deles. Tilsidst ønskede han at se militære Anstands~
øvelser og derunder civil Hilsen. Vi gik i en meget
stor Kreds og skulde hilse, naar vi passerede Excellencen.
Hans Tilfredshed havde forplantet sig til os, da jeg
pludselig hører Fritz hviske: »Du, Herman, hvad tror
Du, Blomsten vilde sige, hvis man mødte hende paa
Østergade og vilde hilse hende paa denne Maade.«
»Hun vilde formodentlig bestiile Sommerlejlighed til
Een hos Friedenreich paa Sjette.« Jeg blev nu opmærk~
som og maatte næsten give Herman Ret. Den civile
Hilsen bestod i, at Vedkommende lavede Storkedans
med Benene, strakte Armene, saa Fingrene næsten slæbte
henad Jorden; der blev drejet en Halvtørn i Kroppen
og en Heltørn i Halsen, og man stirrede stift idiotisk
paa den, man skulde hilse. Vi nærmede os betænkelig
Generalen, og det faer igennem mig: »Den klarer Du
aldrig. Du maa hellere hilse, som Du vilde hilse paa
enhver anden Gentleman, Du mødte.«
Saa kom det højtidelige Øjeblik, og Fingrene greb
om Kaskettens Skygge og førte den med en elegant
Haandbevægelse langt ud til Siden, bukkende let og
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yndefuldt i Hals og Hofte, og med et Smil om Mun#
den stirrede jeg ham elskværdigt ind i Øjnene. Men
min Elskværdighed blev mærkværdigt nok ikke besvaret, tværtimod syntes jeg, han begyndte at se lidt
syrlig ud. Og dette Udtryk forværredes synligt efter
Hermans Hilsen. Han hørte til de Mennesker, der er
ligetil uden for mange Dikkedarer og gjorde aldrig for
meget ud af noget. Derfor greb han med fuld Haand
oven i Pullen, lettede Kasketten tre T ammer og satte
den med Appel ned igen og samtidig kiggede han ind#
ædt ligeud. Men saa kom Fritz. Se dengang havde man
noget, der hed de violette Drenge. Det var en Klasse
unge Levemænd, der begyndte med Knæk paa Buxeme
og gik med violette Strømper, Handsker, Slips og Hattebaand. Og Fritz, der var ugift og derfor havde lidt
overflødige Penge, havde tilegnet sig disse Moder, men
ogsaa deres Maade at hilse paa, og den anvendte han
nu. Jeg skal forsøge at beskrive den:
Han førte Kasketten tæt forbi højre Side, idet han
lod Albuen blive højt i Vejret. Samtidig skød han
Skrutten op, drejede Hagen skraat over til venstre og
sendte Generalen det mest kinesiske Blik, der fik denne
til bestyrtet at vende sig til Chefen, som efter et kort
Krigsraad tordnede et: »Halt 1 Flaaden, ud i Salen«.
Under almindelige Omstændigheder skulde vi svare:
» Her«, men det glemte vi for det alvorlige i Situationen,
og som vi plejede ombord lød der tre skingrende:
»Halløj«'er gennem Verdensrummet, og som tre Tælle#
lys stod vi paa en Stribe foran Generalen, der aldeles
konsterneret spurgte Chefen, om vi vilde gjøre Halløj.
Synlig beroliget af dennes Svar spurgte han os, om vi
ikke vidste, at det hed: »Her«. Fritz tog Ordet: »Javel,
Deres Excellence, det ved vi, Hær og Flaade. «
Man hørte smaa Explosioner i Kammeraternes Række,
og Staben maatte vende sig med utvivlsomme Tegn paa
Mavekneb, men vi tre stod saa alvorlige, som vare vi
Modeller til Malmstatuen af Niels Juel.
En ny Raadslagning, »Træd af«, og Bygen var ovre
for denne Gang. Men paa Samlingsstuen var vi Dagens
Helte, og Historien vandrede Landet rundt i Messer og
Garnisoner, og møder man en Kammerat fra dengang,
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spørger han uvægerlig: » Kan Du huske, da I hilste
civilt paa Generalen?«
Vor Fløjmand var fra Livgarden, »Garden« kaldte
vi ham, en prægtig Mand. Han kunde slaa Appel med
Fødderne under Vaabenøvelserne, saa det rungede i
Salen, og var han en Dag uoplagt, blev vi som Regel
skældt ud, fordi der ikke var Appel nok. Naar han
rettede sig, kuride man høre Skulderbladene støde sam~
men i Ryggen, jo han var en Elitesoldat. Men ogsaa
de øvrige i Troppen, Sergenter fra Fodfanteriet i Aal~
borg og Ingeniørerne vare storartede Mennesker. Men
Flaaden var nu alles Kælebørn. Især vidste »Garden«
ikke alt det Gode, han vilde gjøre os, og dette havde
følgende Aarsag: I en Frokosttime lettede han sit be~
kymrede Hjærte for os. Han skulde næste Aften i et
Selskab, hvor han havde et godt Øje til Datteren i
Huset. Men da han var aldeles blottet for selskabelige
Talenter, bad han os om at hjælpe sig. Ja, det havde
vi jo ganske vist ikke været ude for før, men som gode
Kammerater vilde vi jo ikke svigte, og lagde Hovederne
i Blød, og Resultatet blev ovenud storartet. Næste Mor~
gen mødte vi glædestraalende, og Gardens forventnings~
fulde Aasyn kom ogsaa til at skinne af Glæde. Det
smittede hele Troppen og forplantede sig til den øvrige
Skole, saa der kom et usædvanligt Liv i alle Øvelser,
der var Festbasuner i Luften.
Saa kom Frokosttimen. »Naa,« Garden lignede et
Kæmpespørgsmaalstegn. Øjnene lyste som Fyrtaarne.
»Kan Du Engelsk?« »Næh,« Fyrene slukkedes. »Ser
Du, Pigebørn kan aldrig staa for fremmede Sprog, navn~
lig naar de bliver sungne.« Saa lærte vi ham en engelsk
Niggervise, dog uden Garanti for, at han vilde blive
forstaaet hverken i et Niggerland eller andet engelsh
talende Land. Omkvædet var en Række : »Oæh, Owæh«
rigtig drævende. Hele Skolen sang med paa Omkvædet,
og den blev grundig indstuderet. Lidt efter kom en af
de ældste Elever og skulde spørge, hvordan Fanden det
kunde falde os ind at tage Gedebukke med op paa
Frokoststuen. Men han blev strax interesseret og sang
med. Da den første Udsending blev væk, blev en
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anden sendt op, men ham gik det ikke bedre, og inden
Sangen var lært, var alle de ældste med i Koret.
Gardens Øjne skinnede igen. »Kan I mere?« »Kan
Du steppe?« »Næh.« »Vel, det maa Du lære.« Vi gik
saa i Gang med at faa en Sømandsreel ind i Hovedet
paa ham, nej i Benene var det. Maaske vilde den ikke
finde N aade for Hans Bechs Øjne, men som den lær"
villige Elev, han var, trampede han, sparkede med de
lange Ben, svingede med Armene og svedte med en
saadan Iver, at ogsaa alle de andre Kammerater fik Mod
paa at lære dette ufejlbarlige Middel til at gjøre Lykke
hos Damerne, og snart steppede de paa Borde, Bænke
og Gulv, saa hele Kassen rystede. Nu kom Staberen
farende. »Hvad Fanden er det for et Jordskælv, I laver.
Her sidder Skipperen (Bedes bemærket, at Benævnelsen
var bleven adopteret), og maa holde sig fast i Skrive"
bordet med alle sine Hænder og er ganske søsyg, vil I
holde op strax.« Saa maatte vi jo betragte dette Num"
mer som tilstrækkelig lært.
» Kan I saa mere?« » Kan Du lave en Raket?«
»Næh.« »Vel, det maa Du lære. Skal man rigtig gøre
Indtryk, maa det være med et Fyrværkeri af ømme
Blikke og fagre Ord og dertil hører absolut en Raket.«
En Raket laves paa den Maade, at En stiller sig
noget højere op, giver et Stød først med den ene Arm
og saa med den anden og saadan skiftevis i hurtigere
og hurtigere Takt, og hver Gang udførte Tilhørerne et
Slag med Hænderne. Naar Hurtigheden havde kulmi"
neret, blev Slagene udført paa Laarene, og derefter frem"
bragtes en hvislende Lyd med Haandcn for Munden,
og tilsidst raabte alle et: »Aah«.
Øvelsen gik aldeles glimrende, ved tilfældig at kaste
et Blik ud ad Vinduet saa vi alle Kasernens kvindelige
Beboere ligge med Kroppen ud og spejde ivrig mod
Tivoli. De troede, det var Busch, der brændte Resten
af Raketterne af, han havde tilovers fra Sommeren.
»Kan I saa mere?« »Næh, nu maa det være til"
strækkeligt, nu maa Du kunne gjøre Indtryk paa en
hel Jolle fuld af Pigebørn, og det er dog ikke Menin"
gen at lave Dig til Mormon.«
Morgenen efter Festen var »Garden« overstrøm"
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mende lykkelig. Han mødte som forlovet og lovede,
at vi alle tre skulde komme med til Bryllup, Sølv~ og
Guldbryllupet. »Kommer vi ikke med til Bamedaab og
Konfirmation ogsaa ?« spurgte Fritz tørt. Men »Garden«
tog det ikke ilde op, og et første Udslag af hans Tak~
nemlighed var, at han lærte os Fiffet ved en Kvart~
parade. Og det kunde nok hamle op med en Nigger~
vise, en Reel og en Raket. Thi den Gang havde man
endnu ikke Bajonetter i Søværnet, medens enhver Fod~
fanteriunderofficer var Mester i den ædle Bajonetfægt~
ningskunst. Og det kan forstaas, at, medens det kun
tager en Brøkdel af et Sekund at sætte et Kvartstød ind,
og Forklaringen af en Kvartparade optager 34 Linier i
Gymnastikreglementet, blev det jo forklarligt, hvorfor
vi havde set vore Kammerater det foregaaende Aar gaa
med blodige og oppløjede venstre Arme fra Haandled
til Skulder af Bajonetstød.
De første 14 Linier lød saaledes:
»Parer Kvart . . . Et!
Idet Soldaten bringer Kroppen noget tilbage paa
det højre Knæ, trækkes Geværet kort tilbage med begge
Arme, hvorved Kolben føres lidt over til højre Side;
den venstre Arm maa under denne Bevægelse ikke bøjes
mere end i Fældgeværstillingen. Stødet afværges der~
næst med Geværmundingen og Ryggen af Sabelbajo~
netten (Bajonethalsen) ved et kort kraftfuldt Tryk imod
Modstanderens Bajonet lidt til Venstre og nedad. Under
Paraden bøjes den højre Arm noget, Underarmen slutter
til Legemet, den venstre Arm er udstrakt med Albuen
godt indad, og Geværet ligger i en næsten vandret
Stilling«.
Naar man først havde gjort alt det, kunde man
skænke de resterende 20 Linier bort, for saa havde man
allerede Stødet ligesaa nydeligt inde for længe siden.
Men takket »Garden«s lille Finesse slap vi hver med et
Par blaa Pletter, og dem havde han vist selv sat.
Om Lørdagen tilbragte vi Eftermiddagen med at
pudse. Ja »Flaaden« egentlig ikke. Vi havde lakeret
Lædertøj, og Sablen lod vi pudse hjemme. Men Husaren

112
havde alene 101 Knapper i sin Dolman, og med Unds
tagelse af Artillerister og Ingeniører havde de en Masse
Snore, der skulde sværtes hvide, og alle havde de Remme,
der skulde behandles med Prop og Pudsevox. Kun en•
gang var vi med i Kompagniet. Til feltgymnastiske
Øvelser havde vi faaet udleveret Remme, der var fulde
af Gruber. Vi var de sidste, der fik udleveret, og de
værste var selvfølgelig tilbage til os. Dem skulde vi
stille med en Søndag, hvorfor vi gav dem en Omgang
med Blanksværte. I Gasbelysningen kom de ogsaa til
at skinne. Men næste Dag under Paraden, uh ha. Vi
havde vor Plads foran et stort Skab, hvori der hang et
Par Benrade i Staaltraade. De bankede altid mod Ru•
derne, naar Nogen gik forbi. Men vore Hjærter ban•
kede endnu stærkere, da vi i Dagslyset saa vore Remme
skinne ræverøde, og vi troede allerede at kunne sige
Farvel til Søndagseftermiddagsfriheden for at gnide med
Proppen. Næstkommanderende såa paa Remmene og
såa paa os. Vi var ikke rigtig fornøjet med Situationen.
»Er det Dem bevidst, at de Remme ikke er aldeles
udadelige ?« »Jo.« Skufferne hængte, og Kammeraterne
såa medfølende ud. »Skal vi saa se at faa en bedre Be•
vidsthed til næste Søndag«. Holdt vi af ham iforvejen,
saa glemte vi ham aldrig det, skøndt det kun var et
lille Træk af alle de gode Minder, vi stedse bevarer om
Gymnastikskolens Næstkommanderende, Lt. Bonde.
Naar Kammeraterne pudsede, sang »Flaaden« gærne
vore dejlige Skole• og Sømandssange for dem, eller vi
sad op paa Toppen af en Stige midt i Lokalet og for•
talte Oplevelser (Leverede hedder det i Sømandsslangen.)
Skøndt vi dengang havde sejlet en halv Snes Aar hver
og brugt vore Øjne godt, maatte der dog komme det
Tidspunkt, hvor vi var læns. Begynde forfra vilde vi
ikke. Saa maatte vi til at gaa Kaptain Maryat i Bedene
og spinde Ender. Nogle blev saa tykke som Kabel•
trosser og fik dem til at aabne Mund og Øjne af For•
bauselse. Men de lød saa troværdige, at vi saamænd
selv troede paa dem.
Noget af det værste at faa vænt os til, det var at
beholde Hatten paa i Stuen, naar vi var iført Tjeneste•
dragt med Sabel. En Aften blev jeg sendt med en Mel•
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ding til den nye Chef, der boede langt ude paa Øster:0
bro. »Husk paa, De beholder Hatten paa,« var det
sidste Paalæg, jeg fi.\c af Staberen. Jeg gentog det hele
Vejen og endnu engang, da jeg trykkede paa Knappen.
Men da Døren gik op, og et lille, lyserødt, yndigt
Væsen med højrøde Kinder og havblaa Øjne frem:0
tonede, var de gode Forsætter glemt, og med Kasketten
under venstre Arm blev jeg vist ind i et Værelse, hvor
Fruen sad med sine Børn, og derfra ind i Kaptainens
Kontor. Meldingen blev afgivet, og saa kom det prompte:
»Ved De ikke, De skal beholde Hatten paa ?« »Jo, her:0
inde kan jeg jo godt tage den paal« »Herinde, hvad
mener De med det?« »Jeg kan da ikke beholde Hatten
paa i et Værelse, hvor der er Damer.« »Damer, staar
der noget om det i Reglementet?«
»Nei,« sagde jeg glædestraalende, for nu troede jeg,
vi begyndte at blive enige.
»Ja, jeg kan Pokkers godt lide Jer, I Søfolk, men
Soldater bliver I, Fanden brække mig, aldrig.«
»Nei,« raabte jeg ivrig samstemmende, for nu blev
Enigheden jo næsten idyllisk.
»Ja, ja, Træd af.«
Jeg traadte af, men i Stuen, hvor Fruen sad, gik
Naturen selvfølgelig igen over Optugtelsen, og Kasket•
ten kom lige saa kvikt af Hovedet.
Kaptainen fulgte mig til Døren, hvad jeg først
syntes, der var overmaade elskværdigt af ham, og be:0
gyndte allerede at føle mig som en kær Gæst, der bliver
fulgt ud.
Men da jeg hørte ham rædselslagen raabe, »Og saa
smiler han og bukker, Gud hjælpe mig, ovenikøbet,«
ja, saa kan det nok være, at »den kære Gæst« forsvandt
med adskillige Knobs Fart ud til den lyserøde.
Naa, vi lærte aldeles glimrende, og trods de drøje
Timer og haarde Tørne var det med oprigtig Taknem:0
lighed, vi forlod Skolen og dens fortrinlige Lærere.
Da jeg senere blev udkommanderet med Konge:0
damperen »Danebrog«, hvor en forstaaende Næstkom"
manderende lod mig selv ordne Øvelserne, kom min
Uddannelse paa Gymnastikskolen mig til særlig Nytte.
Besætningen var navnlig Befarne, de fleste Skippere og
Under dansk Fug.
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Styrmænd for hvem Excercits er Pestilens. Men naar vi
hver Dag havde lært et Par Geværgreb og repeteret
det gamle, trak vi som Regel over i Gymnastiksalen,
og det kunde Gutterne bedre bruge. Jeg havde den Til"
fredsstillelse, at fire af dem mod Togtets Slutning gjorde
Prøve til Brandvæsenet og blev antaget alle, grundet
paa deres gode Gymnastik.
Og naar jeg fra Toppen af en forbifarende Sprøjte
faar en munter Hilsen af en af dem, farer Tankerne
uvilkaarligt tilbage til dette indholdsrige halve Aar af
mit Liv, hvor jeg lærte saa mange af Hærens fortræffe"
lige Befalingsmænd at kende.

HÆRENS SKYDESKOLE.
landt de af Flaadens Underofficerer eftertrag"
tede Tjenester hørte ogsaa at blive komman"
deret til at gennemgaa Hærens Skydeskole.
Dels sætter ethvert normalt Menneske Pris
paa at kunne skyde godt, da det forudsætter en sikker
Haand, rolige Nerver og gode Øjne, tre Ting man altid
har Brug for, dels var det mest Friluftsgærning, og
last not least, man kunde tilbringe Sommersøndagene og
Aftenerne sammen med sin Familie, hvilket vi jo ikke
var forvænt med. Vi var derfor tre glade, unge Men"
nesker, der meldte sig en Sommermorgen og blev vel
modtagne, saavel af Skolens prægtige Chef, dens flinke
Lærere og alle de udmærkede Kammerater, fremmødte
fra alle Landets Garnisoner. Den ældste af os var den
nuværende meget populære Overkanoner B., den næste
den i Nutiden kendte Direktør for et af vore største
elektriske Firmaer P., og jeg var den yngste, venstre
Fløjmand af hele Skolen. Af mine to Kammerater var
P. udpræget Alvorsmenneske, medens B., fuld af Liv
og Narrestreger, aldrig lod den mindste Lejlighed gaa
fra sig til at sætte Humør i Omgivelserne.
Og længe varede det ikke, før han skulde give en
lille Forsmag paa sin Opfindsomhed.
Dengang var »Livets Vand« jo langtfra saa dyrt
som nu, og de fleste havde da ogsaa en lille Lærke
med sig til Maden. En Dag under Frokosten gik han
udenfor og byttede Frakkerne om paa Knageme. Da
vi skulde stille igen, gik hver med sin Flaske til sin
Knage, og da Frakkerne lignede hverandre, puttede de
dem i Lommen uden at ane noget ondt. Hjemme kunde
s•
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de slet ikke forstaa, hvorledes den fremmede Lærke var
kommen i deres Lomme.
En anden Gang, da vi hurtigt skulde træde an,
havde han byttet Huerne om. Igen løb enhver til sin
Knage, annammede den derpaa hængende Hue, og det
var et kosteligt Syn, som selv Lærerne ikke kunde staa
for, at se tykke Hoveder, hvor .Huen lige dækkede
Knolden, og andre, som fuldstændig c;lruknedc i den
altfor store Hovedbeklædning, der balancerede paa begge
Øren og Næsetippen til overordentlig Moro for dem,
det ikke gik ud over. Endnu havde de dog ingen Mis•
tanke, men da han en Dag gemte en af Huerne, blev
Ejermanden saa kolerisk, at B. maatte frem med den og
saa var han jo opdaget. Næste Dag blev der gjort Gen•
gæld, B.'s Hue manglede, men ikke forknyt tog han
P.'s og gik rolig ned i Gaarden. P. rasede, saa de
maatte frem med Huen, men det var jo B.'s, som med
et Smil byttede dem om. De troede at have taget den
forkerte, og Dagen efter passede de meget nøje at tage
Huen paa den rigtige Knage. Men de anede ikke, at
B. medens vi frokostede, havde byttet om. Da vi skulde
træde an, skyndte han sig, tog sin Hue og løb ned.
Noget efter kom P., hans Hue manglede igen, men uden
at betænke sig, løb han ned af de mange Trapper,
snuppede Huen af B., idet han troede, det var en Gen•
tagelse fra Dagen før. Men \il Soldaternes Forbløffelse
var det jo virkelig B.'s egen, og de maatte slukørede
frem med den gemte, for P. var ikke til at spøge med.
Saa turde de ikke mere, og B. fandt paa noget nyt.
Om Morgenen traadte vi an i en lang Sal paa et Geled
med Officererne paa højre Fløj og Flaaden paa venstre.
I Væggen bag ved os var der to Døre, en i hver Ende,
og ligeoverfor en Række Vinduer. Paa venstre Ende•
væg, altsaa nærmest os, var der et firkantet Hul med
en Lem. Hullet brugtes ellers til at skyde Forsøgsskyd•
ninger igennem. En Dag stod Lemmen aaben. Kap•
tainen gav Dagsbefalingen og kommanderede som sæd•
vanlig: »Venstre om, ud paa Skydebanerne.« I det
samme farer der en Djævel gennem B. »Kryb ud gen•
nem Hullet,« hvidskede han til mig, der altsaa stod
sidst i Rækken, og paa alle fire kravlede jeg ud, P. efter
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mig, saa B. og derefter hele Skolen og til sidst den
gamle Kaptain med Sabel og det hele. Udenfor stod
Chefen, Oberstløjtnanten, og hans Øjne blev større og
større ved at se hele Skolen komme kravlende. Han
spurgte naturligvis Kaptainen, hvorfor vi benyttede denne
usædvanlige Vej, men denne vidste det ikke og lod
Spørgsmaalet gaa videre uden andet Resultat, indtil T u~
ren kom til B. Som den gode Kammerat, han altid var,
havde han strax Forklaringen paa rede Haand. Han
mente, Døren havde været lukket af. Uden at tænke
nærmere over, at vi jo dog var kommc;t ind, lod Oberst~
løjtnanten sig nøje med dette, men flere Gange i Dagens
Løb kom han tilbage til det pudsige Syn at se hele
Skolen kravlende paa alle fire, og han og Kaptainen fik
sig igen en rigtig hjærtelig Latter.
Vor Holdkommandør, Løjtn. B. havde engang været
frivillig Lærling, og fra dengang havde han endnu en
vis Forkærlighed for dem fra Flaaden. Saa ofte Lejlig~
hed gaves, slog han sig paa Siden af os og morede sig
kostelig over B.'s Historier. Engang imellem maatte han
se lidt undersøgende, om det ikke var Skipperkrøniker;
men B. kunde fortælle med det mest tilforladelige, tro~
skyldige Aasyn. Bl. a. fortalte han om en Skydning i
Sundet med Briggen »Ørnen«, hvor vi havde ligget for
klods paa Land, og et af Projektilerne havde ramt en
Svensker, der gik paa Dampskibsbroen. Marinen maatte
betale Helbredelsen og endda give Penge til. Saa slut~
tede Historien: »Og nu rejser Svenskeren hvert Aar ved
samme Tid den samme Vej for at blive skudt og faa
Erstatning.«
Hvert Hold var delt i to Dele. Medens den ene
skød, stod den anden noget tilbage og øvede sig i An~
slagsstillingerne. En Mandag Morgen siger B.: » Uh I jeg
er saa slæk idag, lad os lægge os ned.« »Det gaar
ikke.« »Kom I bare, det skal jeg nok greje.« Strax
efter siger vor Delingsfører, en Sergent af ældste Hold:
»Rejs Jer nu op og tag nogle staaende Anslag.« Graw
alvorlig svarer B. : »Løjtnanten har sagt, vi skal tage de
liggende.« »Aa Sludder, rejs Jer nu op.« Vi blev stadig
liggende, og B. gentog, det var Løjtnantens Ordre. Da
han saa, det trak op til Uvejr hos Sergenten, prajede

118
han, saa det kunde høres over hele Banen: »Hr. Løjt~
nant.« »Javel,« svarede denne og rettede sig uvilkaarlig
ved Kommandotonen. »Er det ikke rigtigt, at Løjtnanten
sagde, vi skulde øve os i den Anslagsstilling, vi var
længst tilbage i?« »Jo, naturligvis.« »Der kan De høre,«
sagde B. til Sergenten, »og jeg er længst tilbage i den
liggende.« Takket være den Himmelhund fik vi Lov at
ligge i Fred.
Men var vi i Kridthuset (Krukkefyre, som det hed
i vort Slang), hos vor egen Holdkommandør, var vi det
ikke hos Løjtnanten paa N aboholdct. Vort Frisprog og
gode Humør satte sit Præg paa alle vore Holdkamme~
rater, og det var den stive Soldat naturligt en Tom i
Øjet. Og Draaben, der fik Bægeret til at flyde over,
var dette:
Hans Forbogstaver var N. B., og da han en Dag
havde underskrevet vore Skydebøger med disse, gik vor
Kammerat B. hen til ham, og med den uskyldigste Mine
af Verden spurgte han: »Er Hr. Løjtnanten saa god at
sige mig, hvad det er for et Notabene, der er sat i min
Bog?« Indædt arrigt kom det fra Løjtnanten: »Nota"
bene? det er mit Navn!« )>Saa,« sagde B. forbauset.
Om det var Udtrykket i hans Ansigt, eller om det var
selve den mærkværdige Oplysning om dette sjældne
Navn, der fik hele Holdet til at explodere, skal være
usagt, men i Modsætning til alle andre Officerer paa
Skolen blev vi aldrig gode Venner med denne Løjtnant.
Naa, det skal indrømmes, vi var selv lidt ude om det.
En, vi heller ikke var gode Venner med, var vor
Bøssemager. Vi havde ham som Lærer i Vaabeneftersyn.
Denne Øvelse bestod i, at hver af Holdet fik et Gevær
udleveret, skulde skille det ad, og paa en Seddel notere
i en bestemt Rækkefølge alle de Fejl, der var ved hver
enkelt Del. Han havde haft med dette Vaaben at gøre
i mange Aar, men for os Søfolk var det da nyt, og det
irriterede os at høre den Arrogance, hvormed han kunde
udslynge sit: »Betegnelsen )>Stød« bruges kun om Mun~
dingen,« naar vi nu syntes, at der var Stød i Kolbe og
Skæfte. Som de praktiske Mennesker, vi vare, mente vi
det naturligvis ligegyldigt, hvad vi kaldte en Fejl, blot
vi kunde paavise, den var der. Derfor blev den jo
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hverken værre eller bedre. Men Bøssesmeden var nu
Soldat indtil 1 " udenfor Neglene. Stivere end den Sti"
veste. Det rørte ham ikke et Lod, at der maaske i Ti"
dernes Løb var kommet flere Fejl til. Han havde en
Liste over de Fejl, der engang havde været. Stod en
Fejl ikke paa hans Liste, anerkendte han den ikke, og
det ærgrede os umaadeligt. Men en Dag fik B. fat i
Listen, og vi vare ikke sene til at tage en Afskrift.
De følgende Dage lavede vi vældig Fest ved Vaaben"
eftersynet, og trods det afleverede vi vore Sedler som
nogle af de første. Og »Bøssen« kunde jo ikke faa ind
i sit Hoved, at vi pludselig vare blevne saa dygtige, at
vi aldrig mere havde Fejl. Først tyktes det ham natur"
stridigt, men efterhaanden var vi lige ved at blive
»Krukkefyre« hos ham, indtil B. fandt paa noget saa
raffineret at bytte alle Delene om paa de Geværer, vi
brugte til Eftersynet. Soldaterunderofficererne, der ellers
kendte Gevær 89 som deres egen Dagligstue, afleverede
deres Sedler, som slet ikke passede med »Bøssen«s Liste.
De vovede dog ikke at kny, de troede virkelig ikke
deres egne Øjne, saa stor var deres Autoritetstro til
Bøssesmeden.
Men nu kom Turen til os, og saa blev der Op"
standelse.
B.'s Seddel viste: »Mundingen stødt«.
Bøssen: »Der er ingen Stød i Mundingen.«
B.: »Jo I der er.«
Bøsse Smeden: »Det staar ikke i Listen.«
B.: »Men det staar her i Geværet.«
Smeden maatte give sig omend nødigt, og saaledes
gik det hele Geværet igennem.
Det var alle Pengene værd at se det ulykkelige,
bebrejdende Blik, hvormed Bøssen betragtede sin Liste,
sit Orakel. At den virkelig kunde nænne at svigte ham
saaledes,
Han stirrede paa Listen, og han stirrede paa Ge"
værerne, men ingen af disse sagde jo noget, og endnu
gik det ikke op for ham, at der ikke var Hexeri med i
Spillet. Da Timen var forbi, iagttog vi oppe fra Klasse"
værelset, hvorledes Bøssen først som en fangen Løve gik
frem og tilbage, skulende til de svigefulde Geværer, der
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havde gjort ham saadan imod. Saa greb han et, under"
søgte det grundigt, og da dæmrede det saa smaat for
ham, hvilken Skamstreg der var øvet. Han rasede som
en Tyrk i et Skilderhus. Ja, jeg skal nu ærlig tilstaa,
jeg har nok set en Tyrk, ogsaa set ham i et Skilderhus,
men set ham rase i et det har jeg ganske vist ikke,
men værre kunde det umulig være. Og det gik ud over
de stakkels Geværer. Var de Invalider i Forvejen, saa
krævede de forøgede Brøst og Mangler sikkert en extra
Beskrivelse paa flere Ark, inden Bøssen igen blev rolig.
Han tilgav os aldrig.
Naar vi ude paa Skydebanerne traadte af før Hvilet,
var vi som tredie Hold altid de sidste og fik derfor de
daarligste Pladser. Nu havde B. et udmærket Talent for
at imitere Stemmer. I andet Hold havde de som Fører
en tyk Sergent fra Landet. N aar Holdet vel havde lagt
sig mageligt til Rette, lød det med den Tykkes Røst:
»Andet Hold, Træd an.« Forundret traadte andet Hold
an igen, medens vi tog deres Pladser. Og først naar der
kom Bud fra Kaptainen, hvad de stod der efter, fort"
satte de den afbrudte Frokost aldeles uforstaaende.
Ja, den Sommer kunde man prale af, at man indtog
Frokosten paa »Skydebanen« hver Dag.
Noget af det morsomste var T urene ude i Landet
for at øve Afstandsbedømmelser i T errainet. Det kunde
godt hænde, at den halve Times Hvil blev til en hel.
For naar Slutningen nærmede sig, fik vi B. til at levere,
og det kunde Ingen staa for. Alle tre Hold samlede sig
om ham, Officererne med, og tilsidst kunde Kaptainen
heller ikke bare sig, indtil han med Magt og højst
ugæme maatte rive sig løs. Og for hans . udmærkede
Historier tilgav man gæme B. alle hans Spilopper.
Kom vi senere paa Togt til en Garnisonsby og der
traf nogle af vore prægtige Kammerater fra Skydeskolen,
havde de ikke glemt os, og vi oplevede da i Erindringen
disse uforglemmelige Dage igen.

DET SYVENDE BILLEDE.
en sidste Gang en dansk Fregat
Af Flaadelejet gled,
Da havde jeg en Kammerat,
Peter Ole, saa han hed.
Jeg var Artillerist, han var Matros,
Unge og glade vi kom med vort Klos
Ombord i vort Hjem, »Fyen« var dens Navn,
Den stolte Fregat, som fra København
Nu skulde gæste de sortøjede Pi'er
I Syden, dog om dem jeg dennegang tier.
Naar frem jeg drager af Erindringens Væld,
Drejer det sig kun om en fransk Mademoiselle.
Se, vi kom til Dover, men i dette Hul
Strejkede de, saa vi kunde ej faa Kul,
Heldigvis, ellers var den hele Historie
Bleven saa tynd som Kaffe af Cicorie.
Nu maatte vi til Havre, den franske Havnestad,
Og der gik Peter Ole og jeg i Land saa glad.
Vi morede os ogsaa rigtig godt,
Indtil det begyndte at stænke saa forbandet vaadt.
Se, at være i Vand, det er godt for en T osk
Men ei for en Sømand, vi forsvandt i en Kiosk,
Hvor der stod et Pigebarn og solgte Kort.
»Parlez vous Danois, for det Sprog er vort,«
Saa talte Peter Ole og sendte Pigen et Blik,
For overfor Pigebørn var han nu en Strik.
Han dikkedikkede, hun var saa sød den lille Hex,
Men saa fik han Øje paa en Serie Bilder paa sex.
Han saa dem igennem og vilde ha' hende til at forstaa
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At der manglede et, men den vilde hun nu ikke gaa paa.
Han peged paa det første. »La Robe« sa' Peter Ole,
Det en Skønjomfru var i Sommerkjole.
Paa det næste der var Kjolen væk,
Hun stod i Underskørt saa kæk.
I Korset hun paa det tredje sig monne vise,
Hvor var hun sød, saadan lige til at spise.
Paa det fjerde hun havde fiærnet sine Sko
Og stod paa sine Strømpesokker to,
De mangled paa det femte, Ih Du milde,
Der stod hun i den bare: »Aa ti stille«.
Og paa det sjette hun viste sig i al sin Pragt,
En Smule mindre, altsaa end Badedragt.
Men Peter Ole protesterede
Og paastod endnu et mankerede.
Dog Pigen rysted Hodet og sagde ivrig: »Non«,
Saa fik Peter Ole en Ide og raabte: »Pantalon«.
Da dæmred det for Pigen, nu vidste hun Besked,
Hun smiled sødt og 1-2- 3 saa bøjed hun sig ned,
Greb fat i Kjolens Kant, gratiøst hun løfter op,
Det var ei Bakkens Dame foruden Underkrop.
Det var et Syn for Guder, Peter Ole han var væk,
Men ogsaa vi forstenet stod og sagde ei et Kvæk.
For ingenting det Pigebarn forsøgte end at skjule,
Men af Pantalons det var der ei en Smule.
Se enten Mademoiselle fik Ret eller ei,
Det syvende Billed glemmer aldrig Peter Ole og jeg.

HELGOLANDSSLAGET.
aa et Hjørne af Nyboder med Udsigt til Volden

P laa et lille Hus, som bel og holden
baade første Sal og Stue

var beboet af en Løjtnant og hans Frue.
De havde ej Børn hverken smaa eller store,
trods al den Umage de sig gjorde.
Især naar Løjtnanten var til Søs,
de savnedes til Fruens Kærtegn og Kys.
Men ved Siden af bor en Tømmermand,
en Kone og en rask lille Dreng havde han.
Drengen var en 13-14 Aar
med et lyst og krøllet Hovedhaar.
Mellem Gaardene var kun et lavt Stakit,
og Løjtnantens Frue og Drengen tit
file sig en livlig og lun Passiar,
Drengens Frejdighed Fruen en Glæde var.
Men Krigsaaret kom, og vor stolte Flaade
maatte ud at møde Fjenden paa det vaade.
Ogsaa Løjtnanten maatte med,
og Fruen ham fulgte til Toldboden ned.
Da mødte hun Peter, Tømmermandens Søn,
i Sømandstøj saa frisk og køn,
»Ja, jeg skal med at værge vort Land
for Kongen har Brug for hver en Mand«.
Saa knejste han med Nakken kæk,
svinged med Huen, og saa var han væk.
Tiden den gled, saa tit fra Nyboder
Tankerne sendtes de kære ombord.
Saa lød der et Rygte en skønne Dag,
I Nordsøen staaet har et Slag;
de danske har sejret, men om Enkeltheder
forgæves man hinanden beder.
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:,,Hvem kommer tilbage, hvem har Døden søgt«
man leve maa en Stund endnu i Haab og i Frygt.
Men en Dag Eskadren er atter paa Rhed,
Da ser man Peter pile ad Gaden ned,
kime paa Løjtnantens Klokkestreng,
:,,Hvad, plager Pokker dig, Dreng?«
Saa skændte det gamle Husinventar.
1>Jeg til Fruen Bud fra Løjtnanten har«,
og ud han stormed i den lille Gaard,
hvor Fruen Svar paa sine Spørgsmaal faar.
:,,Ja, vi klared os jo bravt i Dansene
men i Dag har Løjtnanten Vagt paa Skansen
og sendte mig flux af Sted,
saa jeg kan give Fruen ren Besked.
Ja, se Løjtnanten ham spared jo Gud,
skønt flere Gange der var efter ham Bud.
Han er Artilleriofficer paa vort Batteri,
der var ogsaa jeg, ved Kanonen jeg stod som Nummer 10,
jeg hentede Krudt og langede til,
haled i Taljerne og var paa Spil.
Hvor for en Gut var noget at tage fat.
Da tog en Kugle min Sidekammerat,
den lange Kresjan fra Elsdyrsgade,
tit havde han mig rusket og kaldt mig en Pade,
sparket mig i Enden og stukket mig et Par flade
nu laa han bleg, til de bar ham ned,
saa maatte jeg jo ta' hans Granatkasse med.
Dagen var hed, snart var Huerne borte,
saa kasted vi ogsaa den uldne Skiorte.
Her gjaldt det vældigt at rappe sig,
og der var Liv i Gutterne den 9. Maj.
Vi havde lige Kanonen ladt
sat den iborde til Skydning parat
Kanonkomandøren ·sigted og trak· a •
jeg stod lige bag, fulgte Kuglen herfra.
Hvad, havned den ikke i Foremærssejl, Gud,
jeg laa med Kroppen ad Porten ud,
da lød Kanonerens Stemme streng,
1>Hal ind det Hvidkaalshoved, Dreng,
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du trækker jo Kuglerne til minsæl«,
men jeg svarede kun med et jublende Vrzl;
•Schwanenberg brænder, dens Fortop i Brand,«
snart laa i Portene hver eneste Mand;
først var der stille, som ej de det tror,
saa lød der fra for til agter i Kor
et jublende Hurrah for Suenson,
som nu havde Sejrens Palmer i Haand.
Ud gik jeg som Dreng, den Dag blev jeg Mand,
min rigtige Daab fik jeg ved Helgoland;
stolt var jeg, det var mine Landsmænd de kække,
som 9. Maj monne Sejren række.
Det Budskab for hele Verden lød
for Danmark en Lysning saa purpurrød.
Ja, Sejren er sikker, naar enig man staar,
og den rette Mand paa Kommandobro gaar.cs:
Med Taarer i Øjet, men uden at græde,
for Hjertet var opfyldt af lutter Glæde,
hørte Fruen til som i en Drøm
paa Peters Beretning, der flød som en Strøm.
Men pludselig tav han, fik Øje paa
sin lille Mor med foldede Hænder staa
og lytte til Drengen som var det en Sang,
da Peter sig over Stakittet svang,
og flux han hende om Halsen for,
men da havde han kun det eneste Ord
»Mor es:

MARINEGUTTERNES SANG.
Komposition af:

Kgl. Kapelmusikus

PETER ROBERTSON.

Marineforeningen tilegnet.

i Gutter blaa, som det stolte friske Hav
Har pløjet for mange Aar tilbage,
Og som hørte til Sømandens herlige Lav
I de lykkelige Ungdomsdage.
Men de gladeste Minder vi dog har igen
Om Søen, naar i Storm og Stille
Den spejlblank og solbeskinnet laa hen,
Eller skumklædt med Bølger saa vilde.
Vel har vi skuet saa mangt et fremmed Land,
Hvor Folk havde andre Sæder, Skikke,
Men Mage til vor skønne og herlige Strand ;
Ja, hvor mon paa Jorden den kan ligge.
Lad Sydens Piger flamme og Øjet tænde Ild,
De kan sig dog aldeles ikke maale
Med danske Piger nej, der skal meget mere til,
Thi hun fra Solen er den gyldne Straale.
Hvor findes Mage til Danmarks Bøgetrær
End Egen med sin knudrede Stamme,
Naar Marken med sit bølgende Kom sig iklær
Begejstring vort Hjærte faar i Flamme.
Vor Sangfugl er liden, beskeden og graa,
Men sødt og herligt fryder os dog Nattergalens Trille.
Naar lærkens Sang vi hører i Luftens klare Blaa
Med Sydens Guldfugl ej vi bytte ville.
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Vor Flag er enkelt, dets Farver rød og hvid,
Det har hverken Øm eller Vaaben,
Men det har vi haft end fra ældgammel Tid,
Sendt fra selve Himlen, der fik det Daaben.
Og vort Flag har vi vist ved saa mangen en Kyst,
Vi Gutter frydes ved de fælles Minder.
Hjærtet banker saa varmt og saa stolt i vort Bryst,
Naar Erindringen rødmer vore Kinder.
Ja, aldrig vi glemmer den dejlige Dag
Da vi tjente vor Konge, vort Land og vort Flag I
I.S.

