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Valkyrien, Kanalen den 18/10 1899.

Kjære Hannemor.
Da vi nu nærmer os Plymouth vil jeg benytte Lejligheden
til at skrive lidt om den første Del af Turen.
Kjøbenhavn var meget festlig.

Afrejsen fra

Jeg kunde desværre ikke opdage

'

15/10

Dig blandt den voldsomme Menneskemasse, der var stillet op for
at sige Farvel.

Rudolf, Axel og dine Morbrødre kom lidt for

sent til at komme ombord.

Kl. 2 kastede vi los og stod ud un=

der voldsomme Hurraer fra Land.

Prinsesse Marie og de 3 ældste

Prinser fulgte med til Helsingør, hvor Lodsdamperen afhentede
dem.

Paa Vejen op til Helsingør talte jeg med Prinsessen, og

hun bad mig sige Dig, at Du skulde henvende Dig til hende,
hVis der var noget alvorligt paa Færde. Hun kan nemlig tele=
grafere paa St.Nordiskes Telegraflinier, og hun vil saa besør=
ge det.
Under det skjønneste Vejr gled vi op gjennem Sundet, da
Prinsessen gik iland va~ alle Mand oppe, hun fik til Afsked
nogle begejstrade Hurraer, saa gled vi videre ud i Kattegat.

Om Aftenen samledes vi hos Chefen til et Glas Champagne for et
godt og fornøjeligt Togt. Om Morgenen tidlig passeredes Skagen,
16/10

senere Hirtshals, hvorfra vi signalerede hjem. Kl. 3 om Efter=
middagen tabte vi den danske Kyst af Sigte. Gid nu alt maa
staa godt til naar vi faa den at se igjen. Over Nordsøen

har

vi havt det skjønneste Veir med klare Dage og Nætter og næsten
Fuldmaane.
18/10

Onsdag Morgen tidlig fik vi Fyrskibene ved Indløbet til
Kanalen at se. Kl. 11 passerede vi Dover, Kl.l Dungeness, hvorfra
vi signalerede hjem. Turen gjennem Kanalen gik godt, vi beholdt
det smukke Veir. I Formiddag ~ik vi Lods ombord og stod ind til
Plymouth.

I Indløbet mød te vi ~n Mængde _e ngelske Krigsskibe

og Torpedobaade. Byen ligger dejligt.
Som Du ser er Turen gaaet godt og Alt tyder paa at vi
\

skal faa det rigtig rart ombord. Edvard har det ret godt, der
er jo forskjellige smaa Ubehageligheder ved at være Matros, men
han er dog stadig godt fornøjet.
I Eftermiddag skal jeg lidt ilant for at se Byen.

Imorgen

skal vi fylde Kul, og det er vistnok Meningen allerede at gaa
fra paa Lørdag.

her=

Nu haaber jeg paa et Brev fra Dig, medens vi lig=

ger her, det bliver jo en lang Sørejse de:r nu forestaa-rt

C..

Hils nu de kjære Børn og alle hjemme og modtag selv de
kjærligste Hilsener og Ønsker om alt godt
fra din
Theodor.

Valkyrien, Algier den 29de Oktober 1899.
Kjære Johanne.
Tak for Dit Brev som jeg fik i Plymouth, det glædede
mig at se at baade Du og de kjære Smaa havde det godt.

Vi

er i Gaar Eftermiddags kommet hertil, jeg fik Brev fra Fa=
der

og Moder, der fortalte, at I Alle havde det godt.

Nu

haaber_jeg snart at faa et Brev fra Dig.
Om Plymouth er ikke noget at berette.

Vi skulde have

gaaet i Lørdags Kl. 10 FM og var ogsaa klar til den Tid, men
manglede nogle Søkaart, der var sendt fra London til os.

To=

get skulde have været i Plymouth Kl. 9, men paa Grund af Trop=
petransport af Soldater til Sydafrika blev det forsinket saa
det først kom til Plymouth henad Kl. 2.

2.30 lettede vi og

stod ud tæt forbi Eddystones Fyrtaar~,der rager lige op af
Vandet.
22de

Natten mellem Lørdag og Søndag fik vi tæt Taage, der

varede til Søndag aften ialt 17 Timer.

I den Tid maatte vi

gaa ganske langsomt og ofte stoppe, naar der var Skibe i Nær=
heden, og det var der ofte, da vi var lige i Opgangen til Ka~
nalen.

Vi tabte 12 Tim~r under Taagen.

Det var en hel Let=

telse da vi om Aftenen slap ud i klar Luft igjen.

Den Søn=

dag holdt Præsten sin Tiltrædelsesprædiken og Masser nt Sprin~
gere sværmede om os.
23

Mandag over Spanske Sø med smukt stille Veir. Om Tirsdagen

24

langs Portugals Kyst. Onsdag Middag fik vi Portugal i Sigte ved

25

Cap Rooa tæt ved Lissab~n. Vi saa _Slottet Cintra, der ligger vid=
underligt paa Toppen af et Bjerg.
tilhørende Kloster.

Det er et gammelt Slot med

Dronnlngen af Portugal boer der ofte.

Om Aftenen naaede vi Cap St. Vincent, der er Hjørnet

af den

pyrenæiske Halvø, og stod nu over mod Gibraltar Strædet.
26

Torsdag EM. den 26de fik vi Land at se igjen. Ferst den spanske
Kyst ved Cap Trafalgar og lidt senere Afrikas Kyst ved Cap
Spartel.

Strædet passerede vi desværre i Mø;ke fra 9· - 10 om

Aftenen, men Vi faa_ det jo at se paa Hjemtu1·en. · Fredag
27

27de ·var Chefens Fødselsdag.

Om

Formiddagen passerede vi

d.

3.
en lille Ø Alboran, der ligger i Middelhavet langt fra Land.
Chefen var Gjæst i Messen til Middag. Næstkommanderende holdt
Festtalen for ham. Kapt. Evers talte for Prinsessen og Kapt.
Garde for Børnene.

Vi fik Suppe, Lax, Skinke, Oxesteg, Henkog=

te Ferskener og Pærer, Ost og Brød og Lagkage, dertil Champagne
m.m.

Det var en rigtig pæn og vellykket Fest.

Ved Bordet

blev afsunget en af Kapt. Evers forfattet og rigtig god Sang.

28

. !morges fik vi Algiers Kyst i Sigte og er sejlet langs den i
Dag. Den bestaar af prægtige høje Bjærge. Kl.4 kom vi hertil
og fortøjede i Bøje i Havnen.

Byen ligger vidunderligt, den

hæver sig højt op ad stejle Terrasser og jeg glæder mig meget
til Mandag og Tirsdag at komme iland og se det mærkelige Folke=
liv.

Edvard har det godt, han beder hilse.
Nu glæder jeg mig meget til at høre hjemmefra for selv

om jeg som Du jo kan se af Alt har det udmærket saa vandrer
Tankerne dog tit hjem til Dig og Børnene. Det var kjedeligt,
at jeg ikke opdagede Dig og Helge paa Langelinie den Dag vi

rejste. Det har været en hurtig Rejse vi har havt, og vi har
ogsaa kunnet mærke det paa Temperaturen. Vi har her i Middel=
havet havt c.
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Varme, saa vi er begyndt at gaa sommerligt

klædt. Det har været et fænomenalt smukt Veir vi have havt he=
le Rejsen,

med næsten Stille hele Tiden.

Den 3Ote Oktober.
Tak for Dit kjære Brev, det glædede mig at se at I alle
have det saa godt, og at Du har faaet arrangeret Dig en rar Dag=
ligstue.

Nu skal jeg fortælle Dig lidt om Algier~ Jeg har ikke

sendt Brevet afsted, da der alligevel ikke gik Post før Tirsdag
· Middag og saa tænkte jeg at Du helst vilde have saa meget nyt
med som muligt. I Lørdags, den Dag vi kqm, og igaar Søndag hav=
de jeg Vagt.

Chefen holdt Middag for Officererne, men den kom

jeg nu ikke med til. Vi havde Besøg af alle Honoratiores, Guver=
nøren, Generalen, Admiralen og forskellige Skibschefer. !morges
skulle jeg iland for at se paa en elektrisk Maskine. Jeg tog saa
en Drosche og kjørte rundt paa forskjellige Udsalgssteder uden
at kunne faa det ønskede. Men ved samme Lejlighed fik jeg Byen
godt at se og gjorde ogsaa en Del Omveje. Blandt andet kom vi
forbi Guvernørens Sommerpalads, hvor jeg stoppede og besaa Slot=
tet, der er en dejlig maurisk Bygning, jeg var rundt i alle Sa=
lene, da det ikke var beboet for Øjeblikket. Haven var pragt=

4.
fuld, med de dejligste Palmer og Bambus og Græsplæner, hvilket
sidste er enestaaende hernede. Efter Frokost gik jeg iland paa
min egen Haand. Først var jeg inde i Moskeen El Djedred, den
største Moske i Byen.

Naar man gaar ind maa man tage sine Sko

af. Selve Moskeen er yderst ~arvelig indvendig uden Udsmykning,
men stilfuld. Rundt om paa Gulvet, hvor der er dejlige tyrkiske
Tæpper, ligger Arabere og sove.
1

Enkelte bede med Panden mod

Gulvet vendt mod Mekka.

Derfra gik jeg til Domkirken, der tid=

ligere har været Moske.

Facaden der er pragtfuld mindede meget

om Kirken i Amalfi med meget høj Stentrappe op til den og ren
maurisk

Stil.

Indvendig som en katolsk Kirke i Italien med

mange Altre og Skriftestole og en del andægtige, der dog skulle
kigge paa de Besøgende. Derfra tog jeg en Tur op ,i Araberbyen .•
Det evropæiske Kvarter strækker sig næmlig kun lige langs Vandet
med 3 paralelle Gader, gaar man videre er man straks inde i Ara=
berkvarteret, der ligger op ad Skraaningen. Gaderne er kun 1 å

3 Alen brede og forsynede med Trappetrin.

Da Husene tillige ere

ret høje,kan Du nok tænke,at der ikke er meget Lys, tilmed da de

Om Natten er det livsfarligt at be=
give sig derind,selv ved højlys Dag, hvor der dog intet er at ri=
sikere,er det dog ikke hyggeligt. I Dørene sidde Mændene, hvoraf
mange ere Haandværkre og arbejde eller Handelsfolk i deres Boder.
Der er en mærkelig Forskel paa disse Kjøbmænd og dem vi traf i
Italien. Det kan næmlig aldrig falde Araberen ind at prelle Folktil at kjøbe,han sidder ganske rolig og venter. Mauresker ( Ma,1=
rerpiger og Koner) gaa rundt i hvide Togaer med Ansigtet helt til;
bw1det saa kun Øjnene ses, Mændene i maleriske hvide Dragter, alle
med Holdning som Konger, selv om deres Burnus er lavet af en garn=
mel hullet Sæk. Saa var jeg oppe i Ærkebiskoppens Palads, en dej;
lig gammel Maurerborg, og endnu en Tur med elektrisk Sporvogn ud
af Byen, hvor der var meget kjønt og hvor vi drak arabisk Kaffe
med Kaffegrums. Saa ombord i en Fart for at klæde mig om, da jeg
skulle til Middag hos Konsulen. Han boer i Villakvarteret lidt
uden for Byen. Vi fik en fin Middag og havde det rigtig morsomt.
Efter Bordet drak vi Kaffe i hans Palmehave, hvor der blev af=
brændt Fyrværkeri.
Nu er jeg lige kommet hjem og skriver nu til Dig om mine
Oplevelser, da Brevet jo skal afsted i Morgen. I Morgen skal jeg
sammen med Chefen og et Par Officerer til Frokost hos Admiralen.
nærme sig hinanden foroven.

\

Det har været et meget interessant Ophold her i Algier.

5.
For første Gang har jeg været i Afrika og har set en By, hvor
man samtidig finder høj Civilisation (Træbrolægning, Asfalt,
elektrisk Lys og do. Sporvogn), og faa Skridt derfra Gader i
et rent arabisk Kvarter, hvor man føler sig hensat til Middel=
alderen.
Edvard har det godt, han var iland i Søndags og morede
sig udmærket og havde megen Udbytte af sin Landlov. Jeg taler
tit med ham. Han er flink og finder sig godt tilrette i For=
holdene.
I Morgen skal vi fylde Kul, det er slemt og Onsdag Mor=
gen gaa vi til Malta, hvor vi vente at komme Fredag EM.
Hil~ Fader og Moder og tak dem for deres 2 Breve. Fader
kan ~kke forstaa min Landgang i Plymouth. Sagen var, at jeg kun
var iland i Tjeneste, men dog rundt i Byen, derfor kan det baade
regnes for at have været iland og ikke.
Nu er Klokken bleven mange, den var 12.30 da vi kom hjem
fra Middagen og troer jeg ogsaa, at jeg har fortalt alt hvad jeg
har oplevet. Nu haaber jeg paa at faa et Brev i Morgen, det forrige
var 6 Dage gammelt, da jeg fik det.

Hav det nu godt min inderligt

elskede lille Hannemor med samt vore kjære smaa Børn, gid Du maa
faa hvilet rigtig ud ovenpaa den strenge Tid, Du havde i den sidste
Tid jeg var hjemme.
Hils nu Din Moder og mine Forældre, Helge, Helene og Else
og modtag selv mange Hi"lsener fra Edvard og de kjærligste Hilsener
fra
Din Theodor.

b.

Den 27' October

1899
(af Evers)
Mel. Es war einmal ein bonvivant
Der var engang en lille Prins
,Han var saa stor som saa
Han var alt tidligt kun til Sinds
at pløje Bølgen blaa.
Tilsøes han kom og alting gik
ret som om det var smurt
men aldrig Lejlighed han fik
at gjøre noget stort.
Og Tiden gik han gifted'sig
(Marie d'Orleans)
og derved blev han meget rig
d'amour et des enfants.
Men dette ej hans Lyst betog
til Søen skjøn og blaa
Paa Togter stedse ud han dro~
Som korte var og faa.
Men saa iaar saa kom der Eud

Helt underligt det lød
Valkyrien den skulde ud
mod Øst mod Solens Skjød.
Nu rører sig vor Handelsstand
og søger strax at faa ·
Til Chef en fin og prægtig Mand
som man kan stole.paa
Den rette Mand de hurtigt fandt
Den bedste som vi har
Som alle qualities forbandt.
Vor Chef Prins Valdemar
Den bedste Mand de fandt i Ham

c'est ca et tout va bien

>
Nu glæder Jer udi Siam

og i Østasien.

7.
Idag vor Chef har Fødselsdag
og vi ham hylde vil
Derfor Jert Glas i Haanden tag
Og slut Jer kraftig til
den Skaal som vi ham bringe vil
Med Ønsket om at Held
og Lykke stadig følge vil

(
I

,Ham til hans sidste Kvæld.

r-

\

B.
Valkyrien, Malta d. 5te. Nov. 1899
Kjære Hannemor.
Mange Tak for dit sidste Brev, som jeg fik den sidste Dag,
vi var i Algier.

Det glædede mig at se,at Du og Børnene havde

det godt, det er kjedeligt,at Kokkepigen ikke vil blive længere,
gid Du maa faa Held med at faa Dig en anden.

Det er slemt at

lille Else ikke vil være god om Natten, jeg haaber at det maa
blive bedre,naar de første Tænder er komne igennem. Det er saa
morsomt at høre lidt hjemmefra om hvorledes Du har indrEttet
Stuerne og hvorledes dit Dagligliv gaar for Dig og de Smaa.
Nu vil jeg fortælle lidt om hvorledes jeg har havt det
siden jeg sidst skrev.
Tirsdag den 3lte. Kulfyldning. Kl. 11.30 var jeg sammen
med Chefen og 3 af Officererne inviteret til Frokost hos Admira=
len i Algier. Han boede i en Embedsbolig, der var noget af det
mest henrivende,mauriske Stil, man kan tænke sig.

Hans Modtagel=

sessal var en maurisk Kuppelsal fin og pr~gtfuld og det øvrige
svarede dertil. Boligen der omtrent er 500 Aar gammel er bygget
af en Bey, der ernærede sig af Sørøveri. Frokosten var meget fin,
men stor. Efter Bordet kom Garnisonens Officerer med Damer, Ærke=
biskoppen i Ornat og Honoratiores!( Blandt Gæsterne var ogsaa
Prinsen af Annam, der er Frankrigs Fange og boer i Algier, han
gik i sin Nationaldragt, spillede udmærket Tennis og gjorde Kur

til Damerne).

Der ble~ spillet · forskjellige Selskabsspil. rundt

i smaa Telte og Lawntennis.

Jeg vandt i et af Spillene og fik en

Gevinst, som en Erindring om Festen. (En Knage til at hænge en Hat
paa, arabisk Arbejde). Kl. 4 var vi ombord for at tage mod Konsu

0

len med Familie.

Om Aftenen kl. 8 mødtes vi med en Del franske Officerer, der
havde tilbudt sig til at vise os rundt i Araberbyen i Mørke.

Først

gik vi til den store Moske i Ruede la Marine (1000 Aar gammel og
meget stor).

Muftien (Præsten) viste os rundt, derefter var vi rundt

i Gaderne inde i en Badeanstalt, forskjellige Arabiske Huse, saa
Andalusiske Danserinder, paa Hotel for at takke de franske Officerer
for Elskværdigheden ved et Glas Champagne, derefter til Festforestil=
ling i Operaen, hvortil vi vare inviterede af Byens Maire. Vi blev
modtaget med Kong Christian og store Ovationer fra Publikum. Der=
efter spilledes Marseillaisen under voldsom Jubel. Vi hørte"Afrika=
nerinden", som jeg ikke forstod noget af.
Næste Morgen Kl. 6 lettede vi, det havde været et morsomt

men meget anstrængende Ophold i Algier.

Vi gik nu Onsdag og Tors=

dag i det skjønneste Vejr langs Afrikas Nordkyst og saa de dejlige
Bjerge.

Fredag Middag fik vi Malta i Sigte, vi naaede La Valetta

Fredag

Kl. 4.30 om Eftermiddagen.

3/11

Hele Middelhavsescadren bestaaende af

6 af de største Panserskibe, samt 3 Krydsere m.m. laa i Havnen.
Om Aftenen var jeg lidt iland for at se Byen og kjøbe mig lidt
mere hvidt, som jeg ogsaa fik til en rimelig Pris. Byen saa vi

.

.

ikke meget af, da det var mørkt. Den næste Dag Lørdag var jeg
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iland fra Morgenstunden for at kjøbe forskellige Ting til Skibet.
Jeg fik ved den Lejlighed Byen godt at se, men havde ikke Tid til
at komme ind nogen Steder.

Efter Frokost var vi inviteret af Kon=

sulen paa Kjøretur, da Konsulen skulde følge Chefen, tog hans Broder
der er hollandsk Konsul sig af os. Vi havde en dejlig Kjøretur 2 Mil
ind i Landet til Civita vechia ( den gamle By), der er anlagt inden
Føniciernes Tid. Nu bestaar den kun af Kirker, Paladser og Villaer.
Vi var inde i den fineste af Kirkerne, der er anlagt af Normannerne
og efter en Brand glimrende restaureret af Johannitterridderne. Saa
var vi rundt og saa Udsigten over Øen. Nede i Katakomberne, der stræk=
ker sig under hele Byen i flere Etager.

De ere egentlig hyggeligere

og lysere end Roms Katakomber, da Stenen hvori de ere huggede er en
fin, hvid og blød Kalksten, hvo~ved det hele bliver lettere at oply=
se. Men om store og smukke Rum, som vi saa i Roms Katakomber

var der

ikke Tale, kun Gange og Nischer til Gravene. Katakomberne anses
at være 1200 Aar gamle eller mere, da der ikke fandtes Jord paa Øen,
valgte man den Maade at jorde de Afdøde paa. Vi besaa saa et romersk

Hus, der er bragt frem for Dagens Lys, og ret tarvelig restaureret.
Bygningsmaaden er den vi kjende fra Pompeji, men Huset har været næs=
~en jævnet med Jorden, saa Vægmalerierne er der ikke Tale om.

Saa

kjørte vi tilbage til La Valetta, skyndte os ombord, da vi vare invi=
terede i Operaen om Aftenen af Konsulen. Vi hørte Mignon af et itali~
ensk Selskab, der sang udmærket. Operahuset er stort, omtrent som
vort kgl. Theater. Efter Theatertid vare vi hjemme hos Konsulens Bro=
der for at drikke et Glas Whisky inden vi gik ombord.
I Dag Søndag har jeg Vagt, desværre fik jeg ikke de to Sevær=
digheder i Byen La Valetta at se, nemlig Domkirken og Stormesterpa=
ladset, der nu er Guvernørbolig, men det kan jeg maaske faa at se
en anden Gang, det er ikke saa let at faa en sa~ interessant Tur,
som den vi havde igaar.
Imorgen tidlig gaa vi videre herfra'til Kreta, hvor jeg venter
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at vi kommer Onsdag EM. Jeg fik desværre intet Brev her, men det
er vist vort Postvæsens Skyld, der har næmlig slet ingen Post væ=
ret de 2 sidste Dage, saa den er nok diregeret til Kreta, Du vil
af Planen se at vor Reise er bleven fremskyndet endel,

da det er

Ha~delstandens og Ministeriets Ønske, at vi skal holde Juul i
Bangkok i Stedet for Singapore.
Hav det nu godt hjemme, baade Du og de søde smaa, jeg tæn=
ker meget paa Jer Alle særlig paa Dig og de to store. Hils nu
Alle hjemme jeg faar ikke Tid til at skrive til andre end Dig,
saa du fortæller nok, hvorledes jeg har det. Edvard har det godt,
han var iland igaar med Landlov og saa Byen. I Dag var en Depu=
tation bestaaende af Chefen, 3 Off. 2 Underoff. og 3 Mand, d~ri=
blandt Edvard ude for at lægge Kranse paa Admiral Gardes Grav.
Farvel for i Dag. Nu skal jeg op og have Vagt. Mange kjær=
lige Hilsener til Dig og Børnene fra Din
Th.
Hilsen fra Edvard.
Valkyrien d.6. November 1899.
Kjære Hannemor.
Vi er imorges gaaet fra Malta til Kreta.

Vejret der hele Tiden

har begunstiget os holder sig prægtigt og er nu behageligere, da det
ikke er saa varmt.
Du har jo nok af Brevene kunnet se, at jeg har været meget op=

taget, naar jeg har kunnet komme iland, har jeg benyttet enhver Lej=
lighed, og naar jeg har havt Vagt, har der ikke været megen Tid til=
overs. Jeg har derfor i Brevene fortalt mest om hvad jeg har set, nu
da der er lidt Ro kunne jeg have Lyst til at skrive lidt mere privat
til Dig om Livet ombordv
Vi har det rigtigt rart, det er alle meget jævne og elskværdige
Mennesker. Særlig vil jeg anf~re Forfatteren Svedstrup som en ualmin=
delig elskværdig og begavet Mand. Jeg forstod at Dr. Bentzen kjendte
ham, Svedstrup kjender ham end ikke af Navn.

Saa har vi en ung Fa=

brikant Holmblad, i Begyndelsen var han lidt vigtig, men nu troer
jeg at vi har kureret ham, nu bliver han nok god. Han var ogsaa
lidt for grøn til at give Tonen an.

Saa er der Præsten, som jeg

ventede mig megen Glæde af, jeg maa desværre tilstaa, at det har
jeg opgivet, værre Nols skal man lede længe om.

1

11.
Du ser naturligvis alle Korrespondancerne

l

Bladene.I
Berlingske skriver Kapt. Garde, i Nationaltidende Kapt. Maegaard,
det bliver sikkert gode og fornøjelige Artikler. Dannebrog har
derimod ikke været rigtig heldig i Valget af Korrespondent.
Dr. Thorlaoius, der vist er Undermaaler af Rang har forsøgt at
anslaa den moderne Journalistiks Strenge i sin første .Artikel.

Den indbragte ham en ordentlig og velfortjent Røffel af Chefen.
Ikke fordi Artiklen var pjattet, det bliver jo hans og Bladets
aag; men fordi den kolliderede lidt med Sandheden.

Jeg tænker
paa Historien om Maskinmesteren, der fik Fingeren flænget af;
men takket være de udmærkede Læger reddede Raanden. Sagen var,
at en at Assistenterne fik lidt Kjød reven af den ene Finger.
Saaret var betydningsløst, og et Par Dage efter var han arbejds=
qgtig igjen. Det er en stor Skåm, at gaa hen og sætte Skræk i

Polk hjemme ene og alene for at tjene et Par 5 Ører for nogle
r

Petitesser. Ran tager sig nok i Agt for Fremtiden.
Jeg tænker tit paa hvorledes Du har det, og hvorledes Du

klarer Alt alene paa egen Haand. Du husker nok at bestille Kokes
i Tide til Begyndels~eller maaske Midten af Januar.

De søde

Børn tænker jeg meget paa og daglig glæder jeg mig over det .ynd.i=
ge lille Billede, Du forærede mig af de to store.
Du har nok lagt Mærke til at Turen er fremskyndet endel.

Det er næmlig Ministeriets Ønske, at vi skal holde Jul i Bangkok.
I den Anledning sk;,ynder vi os alt hvad vi kan. Vi komme rimelig=
vis til at gaa fra Aden den 29de i Stedet for den Dag der staar
paa Listen og tilsvarende tidligere fra Colombo. Edvard har det
godt, han ser sig godt om i Land, hvad Du vel har erf'aret af hans
Breve. Nu haaber jeg paa gode Nyheder, naar vi komme til Kreta.

Paa Malta fik jeg intet Brev. Hils de smaa fra deres Fader og
modtag selv mange kjærlige Hilsener

fra Din Theodor.

Valk;rrien, Suda Bugt den lo/11 1899.
l.'.jære Hannemor.
Kandag den 6te lettede vi og stod med vort sædvanlige
stille og smukke Veir videre gjennem Middelhavet. Onsdag Mor•

gen tidlig fik vi Kretas Kyst at se med dejlige høje og stej=

le Skrænter mod Vandet og i Baggrunden· høje Bjærge med sneklæd=
te Toppe. Onsdag Middag ankrede vi saa her i Sudabugten, hvor der
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i Forvejen laa et Stationsskib for hver af de 4 Stormagter, der
torestaar Kreta. Bugten er lang og dyb og er en udmærket sikker
.Ankerplads. Mærkelig nok ligger her kun nogle elendige smaa Lands=
b7er. De 2 større Byer Hovedstaden Kanea og Haleppa ligge dog kun
. en god ~/2 Mils Vej herfra. Vi var en Turiland om Eftermiddagen.
Vi tog en Vogn for at se lidt af Omegnen. Til Kusk havde vi en
pragtfuld Neger, men Hestene var rigtignok lidt tarvelige, en stor
og en lille, de saa ud som om de daarlig kunne staa paa Benene.
Ken løbe kunde de. Vi kjørte saa igjennem et Dalstrøg, der stræk=
ker sig fra Suda til Kanea. Langs Vejkanten voxede de pragtfuldeste
Agaver, Markerne var fulde af Oliventræer; men de allerfleste Hu=
ae vi kom forbi laa i Ruiner. Vi standsede saa i Udkanten af
Xanea og tog ind i
en Restaurationshave, med dejlig Udsigt over
Havet og Landet. Vi fik en rædsom Drik en Mellemting mellem Vin
og Øl. Vi tog saa ombord til Middag. Torsdag FM kom Prins Georg
og Prinsesse Marie af Grækenland ombord for at spise Frokost hos
Chefen. De var længe ombord og Prine Georg var meget elskværdig.
Torsdag Aften Kl. 8.30 var der Middag hos Prins Georg, jeg havde
desværre Vagt, baade Torsdag og Fredag saa jeg kommer heller ikke
med paa en Kjøretur han foranstalter idag Fredag; men saa sk~l
jeg ~d imorgen Lørdag paa en Expedition. Paa Søndag Morgen gaa vi
- herfra og komme hvis Alt gaar vel Tirsdag EM til Port Said.
Desværre har jeg heller intet Brev faaet her. Her er slet
ingen fost kommet til Skibet, saa jeg antager at den er gaaet
til Port Said. Jeg længes meget efter at høre lidt hjemmefra,
nu er det 10 Dage siden jeg sidst fik Brev. Men det er ikke Din
Skyld det veed jeg godt.
Hils nu de kjære Børn og Alle hjemme baade hos mine For=
ældre og Din Moder og Bedstemoder. Hils ogsaa Din Farbroder
Christian og sig ham, at Kreta ser ud til at være et dejligt
Land, det vil nok komme sig igjen. Den dybeste Fred og Ro har
nu af'løst 280 Aars blodige Borgerkrige med stadige Mord og
Pl7Udringer af Kretenser og Tyrkere, der for et Par Aar siden
akjød løs paa hinanden sidde her i god Forstaaelse paa Værtshusene.
Hav det nu rigtig godt kjære lille Hannemor, modtag de
kjærligste Hilsener fra Din
!heodor.
llange Hilsener fra Edvard, han har det godt og er flink. ,
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111.ddel-ha.vet den 13de Nov. 1899.
Kjære Hannemor.

d.lOde

I mit sidste Brev fortalte jeg om den Landtur Officerer=
ne var paa, hvor jeg ikke var med paa Grund af Vagt. Til Middag
var jeg inviteret til Chefen med en Del Officerer og Prins Georg
_og Prinsesse Marie og 2 Adjudanter.

d.llte

Efter Bordet blev der sun=

get Revueviser, som morede dem meget. Lørdag Morgen startede 6
a:! os JQ. 8 paa. en længere Ridetur ind i Landet. Jeg søgte mig
en pæn Hest ud, som saa. lidt livlig ud, det var den ogsaa, for
ikke saa snart var jeg kommet i Saddelen før den stak af i vild
Karriere. Jeg maatte jo se at · hænge ·fast indtil der kom Hjælp.

Saa fik jeg en anden. Med en Neger som Fører og den sødeste
lille Tyrkerdreng paa 10 Aar til Assistance og endelig vor gode
I

Ven en dejlig Neger, der havde vær~t Kusk for os den anden Dag,
med Pakdyr og Frokostkurve drog vi a.tsted.

Først op forbi Kanea,

hvor der i Forstaden var et voldsomt livlig Handelsliv, derfra

gjennem et Dalstrøg ind i Landet, gjennem en af Tyrkerne ødelagt
stor Landsby, hvor der bogstavelig ikke var et Hus levnet. Alt
var plyndret og afbrændt. Det har vist været en god By, alle Hu=
sene saa ud til at have været store og velbyggede.

Saa videre

op ad Dalen, der etterhaa.nden blev smallere og smallere. Bunden
af Kløften var helt fyldt med store Nerier, op ad Skrænterne voxe
noget der lignede Tuja. Længere inde blev det til Ahorntræer. Ef'=

terhaanden tabte Kløften sig,og Stien gik nu i Zigzag op ad et

stejlt Bjerg. Hestene kravlede op, til Tider var det utroligt,
at de kunde finde Fodfæste. Saa naaede vi et højt Bjærgpas, hvor=
tra man samtidig saa gjennem Dalstrøget, i Baggrunden Havet, og til
den anden Side hele Bjærglandskabet i det ind.re a.t Landet.Vi steg
nu ned paa den anden Side Bjærget indtil vi naaede en yndig lille
Plet helt dækket med Træer om et lille Vandløb. Her laa 2 Huler,
hvor de Kristne holdt til under det sidste Oprør, den ene højt
oppe ad en stejl Klippevæg, fuldstændig utilgængelig, den anden
var vi inde i, her laa endnu Rester af Baal og Loftet i Hulen
var helt sværtet af Røg. Efter et kort Hvil her, red vi videre

I
1.

ud i et meget vildt Bjærglandskab,

den eneste Vegetation var

Tidsler og Alpevioler~ Her fandt vi et Plateau, der lige var stort
nok til os og Hestene, hvor vi spiste vor Frokost, der smagte ud=
mærket under de Omstændigheder. Vi naaede ikke at komme saa langt
som vi gjærne vilde, vi vendte nu om og red samme Vej - tilbage. Ned=
/

14.
stigning~n var værre end Opstigningen, og min Hest var lidt
bange, saa jeg maatte tit af for at hjælpe den de værste Ste~

.

der. Da vi saa kom ned til den ødelagte Landsby,drejede vi af
og red ud gjennem en dejlig Slette helt bevoxet med Oliventræer,

ligner og Oranger. Vi kom forbi en dejlig Have, hvor Appelsin=
træerne stod fulde af de dejligste modne Frugter. En venlig
'l';rrker gav os først saa mange vi kunde spise og saa en stor Kurv
fuld for en Ubetydelighed. Det var ude i den Dal, men lidt læn~
gere ude end vi kom, at Oberst Vassos havde sin Lejr under sidste
Krig. Bu gik det hjem i Galop til Kanea, hvor vi stoppede lidt
tor at faa et Glas Vin paa et Hotel ved Havnen. Lige ved Siden af
laa en Moske, og medens vi sad paa Altanen,kom den muhamedanske
Præst ved Solnedgang op paa Toppen af Minareten og bad mod alle
tire Verdenshjørner. Saa i Galop tilbage til Sudabugten, hvor vi
kom efter at det var blevet mørkt. Dermed var den i alle Henseen=
der udmærkede Tur tilende. Følgerne af Turen har vi jo naturlig=
vis alle mærket ved, at vi ere saa ømme at vi daarlig kan gaa;
men det er jo heller ikke saa lidt at sidde 8 Timer tilhest første
Gang i adskillige Aar. Jeg har ikke redet siden den ene Dag vi
var paa Vesuv.
Jliddelhavet den 14. Novbr. 1899.
Søndag FM kom Prins Georg og Prinsesse Marie ombord til
Parade og Gudstjeneste. Efter Frokost tog de en rørende Afs~ed
og gik iland,medens vi lettede og stod øst paa langs Kretas Nord=
Der holdes belærende Foredrag for Mandskabet inden vi kom=

kyst.

me til en ny Plads og jeg have tilbudt mig til at tale om Suezka=
nalen. Jeg afleverede Foredraget i Søndags og havde den Tilfreds=
stillelse, at det vakte Opsigt.

Mandskabet klappede og Officerer=

ne var efterhaanden henne for at takke mig. Vort dejlige stille
varme Vejr har vi igjen nu, vi frøs lidt paa Kreta, der var ogsaa

kun 20
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Varme og det er jo ikke noget, saa vi kom i Vinter=

tøjet og jeg Overfrakken paa.

Nu nærmer vi os stærkt til Suezka=

nalen jeg haaber,at vi komme ind inden det bliver mørkt.
Den 15.Nov.
Igaar Aftes naaede vi Kanalen ved Solnedgang og stod ind

i Suezkanalen og fortøjede i Havnen i dejligt Maaneskin.

Her er

et voldsomt Liv, her ligger fuldt af fremmede Orlogsmænd og der
er store Forberedelser i Anledning af 30 Aarsdagen for Kanalens

.Aabning. Jeg fik Dit Brev Nr. 5 (Nr.4 mangler) og blev meget
glad · ove~ at høre at I Alle have det godt, uagtet der jo var et
r •

.: .

r

og andet at bemærke.
Annam kom ind i Gaar Aftes, jeg var et Øjeblik ombord
imorges for at tale med Løjnt.Cold om hvorledes man tager til
P,yramiderne. Jeg tager afsted om en Timestid og haaber at faa
· en udmærket Tur. Det har jo altid været et brændende Ønske.
I Søndags havde vi den store Glæde at faa Telegram fra
Prinsesse Marie,at glade Enker sendte Der~s ~ænd i Valkyrie~
Hilsen. Alle Børnene have det godt. Jeg antager at hun har sendt
Bud rundt til Familierne. Det er meget smukt og betænksomt af. hen=
de, og glad blev jeg, da jeg i lang Tid ikke havde hørt fra Dig.
Jeg var iland et Øjeblik i Port Said, hvorderforresten ikke er
noget at se for at kjøbe mig nogle lette Jægers Normaltrøjer, da
mine nu ere alt for varme.
Kange kjærlige Hilsener til Dig og Børne~e. Gid I stadig
■aa have det godt. Jeg maa nu slutte,da jeg skal til at gjøre mig
klar til min Pyramidetur.
Mange Hilsener og Kys
fra Din Theodor.

Valkyrien d. 16de Nov.
Kjære Hannemor.
lfange Tak for Dit Brev Nr. 6, det kom hurtigt hertil; det
glædede mig at se at Du og Børnene have det godt. Det var jo elsk=
værdigt af Prinsessen at invitere Dig. Gid Du maa have moret Dig
rigtig godt. Du spurgte i Dit forrige B~ev om Doctor, jeg synes
ikke om Dr. Mundt, han er alt for gammel, saa hellere Jessen.
Har Kaasberg sendt Helges Vaccinationsattest som jeg bad ham om?
Ellers maa Du skrive ham et Par Ord til, med det samme Du sender
Honoraret. Det er kjedeligt at Du har havt Vrøvl med Barnepigen.
Gid nu det næste Forsøg maa falde bedre ud. Det er saa morsomt at
høre lidt om Børnene, godt er det at Else voxer, naar hun ogsaa

Tilde være lidt bedre om Natten. Nu er hun jo snart 5 Maaneder og
skal vel til at have Tænder. Hvorledes trives Helene?
Som jeg fortalte Dig i det sidste Brev, stod jeg i Begreb
med at rejse til Cairo for at tage til Pyramiderne. Jeg havde læn=

ge tænkt derpaa inden vi kom hertil; men saa blev det bestemt at vi
kun skulde være her en Dag, saa opgav jeg det. Saa kom disse Fester
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som Chefen ikke kunde gaa fra og Rejsen blev udsat til Lør=
dag Morgen.

Saa tog vi en rask Beslutning skjøndt meget af

den kostbare Tid var gaaet og tog afsted med Toget Kl. 3.30
fra Port Said. Vi naaede saa Cairo ~- 11 Aften. Om Rejsen
er at bemærke at vi de første 10 Mil kjører langs Kanalen
Isma.ilia. Der er næsten Intet at se uden Sand og Vand.

Ved

, Iamailia bliver der kjønt, det er som en lille Oase i Ørkenen.
Her spiste vi til Middag og skiftede Tog. Solen var gaaet ned
og af'løstes af' næsten Fuldmaane. I det pragtfuldeste Maaneskin
kjørte vi nu ind i Ørkenen.

Ef'ter et Par Timers Kjørsel kom vi

ind i Nildalen, i Maaneskinnet saa vi nu Palmerne,krydsede for=
akjellige Nilarme indtil vi endelig Kl. 11 om Aftenen kjørte ind
paa Cairos pragtfulde Banegaard. Vi tog saa ind paa Cairos fine=
ste Hotel. Det var aldeles imponerende pragtfuldt. Desværre kunde
'ri ikke være ret længe i de dyre Senge, for Kl. 5 Torsdag Morgen
r

maatte vi op for at kjøre saasnart det blev lyst. Kjøreturen var
meget morsom gjennem den smukke Del af Cairo, med pragtfulde Vil=
laer og Paladser, over den store Nilbro og ud i Landet. Ligesom vi
kom over Broen saa vi Pyramiderne i det fjerne, de ligge omtrent

1,5

Mil borte.

I den tidlige Morgenstund mødte vi nu alle Land=

boerne, der paa Kameler eller Æsler bragte deres Grønsager til
Torvet. efter 5 Kvarters skarp Kjørsel i bidende Kulde og en DelBlæst
naaede vi ud til Pyramiderne, det vil sige de 2 store og 2

mindre, lidt længere m~d syd ligger der en Del smaa.

Det var

Cheops Pyramiden Turen gjaldt, det er jo som bekjendt den høje•

· ate og største af dem alle. Men den er ogsaa aldeles imponerende.
,

Grundfladen er ikke meget mindre en Kongens Nytorv og Højden er
lidt større end Raad.hustaarnet ovenpaa Rundetaarn. Trods det
gjør den ikke Indtryk af at være høj. Et Stykke oppe paa den
ene Side er Indgangen til Gravkammeret. Gjennem en trang og
meget stejl Gang med 2 Førere, hvoraf den ene har en lille Stump
Lys i Raanden kom jeg ind i Pyramiden. Gangen førte først stejlt
nedad, derefter maatte man kravle op et Stykke, saa lige ud, der2
efter kom man ind i Dronningens Gravkammer. Her afbrændte en af
Førerne et Magniums Lys, hvorved man saa det hele klart. Temmelig

stort Rum med hvælvet Loft, ikke Spor af Prydelser paa Væggene.
Men mærkværdigt var det at staa midt inde i den kollosale Stenbyg=
ning, den ældste, der findes paa Jorden.

5000 Aar har kun formaa=

et at tage Tinden og nogle faa Meter af Toppen og Pyramiden vil
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trodse Tidens Tand lige saa længe Jorden staar.

Kongens Gravkam=

mer ligger lige over Dronningens og de ere ganske ens, kun staar
Sarkofagen endnu i Kongens Kammer. Det saa jeg imidlertid ikke,
da Lysestumpen begyndte at blive lidt lille, og jeg ikke havde me=
gen Lyst til at være alene med de 2 Banditter, inde i Pyramiden i
Mørke.

Man aander lettere, naar man atter ser Lyset og Himlen

igjen efter en saadan Tur. Nu skyndte jeg mig til Svinxen, der lig=

ger
tet
for
der

tæt ved. Tidligere stak kun Hovedet op, nu er den helt blot=
for Sandet, saa man rigtig ser hvor kæmpestor den er. Tiltrods
dens Ælde ere Trækkene i Ansigtet udmærket bevarede. Nu var
imidlertid samlet en Mass~ Kameler, paa hvilke vi fik en rask,

men højst ubehagelig Ridetur, rundt mellem Pyramiderne.

Saa til

Vo~s igjen og tilbage til Byen; saa tog vi os en rask Tur gjennem

Byen op til det gamle Citadel, hvorfra der er den prægtigste Udsigt
over den vældige By med sine Masser af de fineste Minareter. Her=
oppe ligger den pragtfuldeste og skjønneste Moske, man kan tænke
sig, Mehemed Ali's Moske, fuldstændig bygget af hvid Alabast og med
en imponerende høj Kuppelhvælvning og en dejlig stor Forgaard og
ilabastersøjler og hvide Alabast Gulvfliser over hele Gaarden. Saa
i Galop gjennem den gamle Del af Byen tilbage til Hotellet, fik
betalt og naaede Jærnbanen, der kjørte 11.40 FM. Her fik vi saa vor
Frokost, som vi havde bestilt paa Hotellet i Kurve.

I Turen deltog

- adskillige af Anna.ms Passagerer, deriblandt Direktør Heide, Prof.
Bloch, Baron Blixen-Finecke m.fl.
Jeg glemte at fortælle Dig,at vi da vi kjørte hjem fra Pyra=
miderne kom til at passere en Del af en voldsom stor Karavane. Sohei=
ker til Hest, Familier der sad i Kasser paa Kamel- og Dromedarryg,
Pakkameler, Æsler,i Tusindvis af Fellaer og Arabere, ægyptiske Kvin=
der i en meget malerisk og gammeldags Dragt. Vi fik ud af Kusken, at
det var fordi der skulde være det aarlige store Marked•, der varer
flere Dage, at alle flytte med Familierne til Byen for at kjøbe og

sælge. Jærnbaneturen hjem var meget interessant, men lidt trættende
i Længden. Heldigvis havde vi Dag paa det Stykke, vi den foregaa=
ende Dag havde passeret i Mørke saa vi fik et godt Indtryk af Land=
skabet. Nildalen er frugtbar men egentlig ikke smuk. Oversvømmel=
øen er først for nylig forbi, saa det sorte bløde Dynd var aflejret
paa de lave Marker og de bearbejdede nu Jorden eller saaede. Vi pas=
serede store Mais og Bomuldsmarker og Bomuldshøsten var netop i
fuld Gang.

Vi kom over adskillige Nila:rme, saa pludselig begynder
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Ørkenen. Grovt gult Grus med Smaasten ikke et Straa undtagen
hTor der er lidt Sand og det hele med en let bølgeformet Over=
flade. Vi blev forsinket i ca. 2 T~er, da Kh.ediven skulde pas=
aere Linien for at tage til Port Said. Vi holdt paa en Station,
hvor der var beredt ham en festlig Modtagelse. Stationen var pyn=
~et med Palmegrene og Flagdekorationer. Et Kompagni Soldater var
opmarcheret paa Perronen og 2 Kanoner holdt lige overfor. Alt hvad
cler kunde krybe og gaa var paa Stationen enten paa Perronen eller
paa Toget. 2 Drengeskoler vare opmarcherede. Vi stod saa ud og
blandede os i Mængden. E:f'ter en halv Times Ventetid kom Toget kjø~
rende, og det var et Kongetog som vi vist ikke har Mage til i Euro=
Locomotivet var helt dækket med Palmer. Toget bestod af 8 Sa=
lonvogne, lyst gult lakerede og rigt forgyldte. Den midterste Vogn,
der var voldsom lang,havde en Salon i hver Ende og var aaben i Midten.
Her stod Khediven og tog mod Folkets jublende Hyldest, Drengene sang,
Xanonerne tordnede og Fellaerne hylede af' Glæde. Khed.iven var vist
gladest, da han var færdig og kunde kjøre videre.Khediven er en gan=
ske ung og pæn Mand paa 25 Aar. Saa blev det mørkt, vi skiftede Tog
i Ismailia og naaede Port Said Kl. 8 om A:f'tenen glade over det store
Udbytte af vor lille Reise, men naturligvis dygtig trætte.
pa.

Den 18de Novemb.

Igaar Fredag d. 17de 30 Aarsdagen for Kanalens Aabning af=
sløredes Lesseps Statue i Overværelse af hans Familie, Khediven,
Chefer og Officerer fra de i Port Said liggende Skibe. Jeg var
ikke med til Afsløringen paa Grund af' Vagt; men Statuen havde jeg
aet. Den havde næmlig ikke Dække paa da vi sejlede forbi den. Han
a~aa.r paa en høj Granitsokkel paa den vestlige Mole ved Indgangen
ti.1 Kanalen og viser med højre Raand ud over sit Storværk. Khediven
sagde et Par Ord, hvorefter Dækket faldt.

Saa holdtes der en Del

lange Taler paa Fransk og Folk gik hver til sit. Om Aftenen var By=
en og alle Skibe undtagen Valkyrien illuminerede.

Der blev givet

•~ stort Eal ombord i en voldsom flot Damper "Indus" der var henlagt
udenfor Kanalkompagniets store Bygning.

Her samledes efterhaanden et
Selskab paa 700 - 800 Personer af alle mulige Nationaliteter. Fra
Dækket saa vi først den pragtfulde Illumination paa Rheden. Rundt
mellem Skibene blev slæbt en kollosal hvid Svane med en mindre Unge
bag sig. Svanerne, der var lavede ovenpaa Baade, blev belyst af elek=

triske Projektører, den store var tillige behængt med Lamper. Den
gjorde stor Lykke. Saa kom der en Damper helt illumineret, der
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slæbte Hundreder af illuminerede Færgebaade efter sig.

Det saa mær=
keligt ud at se denne lange Lysslange bugte sig frem. Fra Damperen
brændtes Blus af. Saa kom Fyrværkeriet, der var storartet. Det var
anbragt lige paa Vandet, saa det . saa ud som om Ild og Bomber kom li=
ge op fra Havet.

De dejligste Raketter og Bomber kastedes under det

Saa gik jeg lidt om og saa paa Folk og paa .Arrangementerne og
derefter ombord, da Klokken var henad 12 og jeg da skulde have Vagt.

hele.

Imorges Kl. 6 lettede vi. Vi gaa nu gjennem den mærkelige Suezkanal.
Jag haaber saa at kunne faa dette Brev iland i Ismailia eller i Suez.

Annam følger efter os heri Kanalen jeg ved ikke om vi fortsætter i
Bat eller om vi stoppe i Aften. Vi kan næmlig ikke passere Kanalen
under 14 - 15 Timer.
Ombord i .Annam er der et stort Selskab, som vi jo Vil faa en Del
med at gjøre i Sia.m. Direktør Andersen og Grosserer Goldschmidt skal
,.

herombord i Singapore. Saa er der foruden dem jeg allerede har nævnt
en meget elskværdig Kaptajn i Infanteriet Rose og Marinemaler Arnesen.

Alle meget elskværdige Mennesker.
Gid jeg nu maa faa gode Efterretninger fra Dig i Aden, det bli=
var jo vor næste Station, der bliver vi kun ganske faa Dage og saa kom=
mer den lange Søtur.

Nu bliver Brevene jo ældre og ældre inden de naa

hjem.
Hils Fader og Moder og tak Fader for hans lange Brev. Sig til
dem, at jeg ikke kan skrive, men de faar Alt hvad der sker igjennem
Dig. Vil Du hilse Fader fra de 2 Dommere i Ægypten, Etatsraad"Nyholm
og Assessor Kraft, som var ombord i Gaar.
Hils saa de kjære smaa jeg savner dem meget og tænker daglig
paa dem og modtag selv de aller kjærligste Hilsener og Ønsker om alt
godt for Dig.
Din Theodor.
Hils Din Moder. Fra Edv. skal jeg hilse, han var med til Afsløringen
og har det godt.
Suez Kanal d. 19/11.

Vi er nu strax gjennem Kanalen og fortsætter saa ud i det
Røde

Hav. Haaber at være i Aden paa Lørdag. Bring Axel og Harriet

en Hilsen paa Bryllupsdagen, jeg skriver men det er jo muligt at det

ikke naar i rette Tid.

Du har vel sørget for Brudegave. Levvel.Man=

ge Hilsener til Dig, Børnene, Tante Lise m.fl.

Det har været meget

interessant at passere Suezkanalen. Vi havde ventet en frygtelig Var=

me, men her er snarere koldt. Jeg haaber at høre fra Dig i Aden, hvor
vi kun bliver 1 Dag.
Din Th.

20.
Valkyrien, Det Røde Hav d. 23/11. 99..
Bdv. har det nu saalangt bedre at jeg ikke er sikker paa om han
kommer iland. Han selv vil jo helst blive ombord. Hvis der ingen
Telegram er kommet er Alt
vel.
Qaaaa•••
Kjære Ha.nnemor.

Efter en interessant Tur gjennem Suezkanalen, naaede vi Søndag
E.K. det Rø~e lla.v. Her har vi nu sejlet 4 Døgn og Varmen er steget
i ~n utrolig Grad. Det er. næsten umuligt at sove om Natten. Man er
badet i Sved selv om man sidder ganske stille. Og selv om det blæser
er det, som om man fik en Straale ophedet Luft mod sig. Men Røde Ha=
vet har jo ogsaa Ord for at være noget af det varmeste man kjender.
Desværre har jeg den sørgelige Meddelelse at Edvard er syg,
jeg troer dog ikke i nogen alvorlig Grad. Jeg talte som sædvanlig med
ham i Tirsdags Aftes, han var glad og velfornøjet. Onsdag Morgen kom=
mer jeg tilfældigvis forbi Sygelukafet og ser ham sidde der i færd med
at gaa i Seng. Han saa meget lidende ud. Han troede, at det var et
alvorligt Mavetilfælde, men op ad Dagen blev han daarligere og fik en
Del Feber. I Gaar Onsdag havde han mere Feber og Smerterne tydede
mere og mere paa Blindtarmsbetændelse. I Gaar fik han 2 Morfinind=
indsprøjtninger der skaffede ham god Ro. Overlægen er temmelig sik=
ker paa, at det virke~ig er Blindtarmsbetændelse, men heldigvis er
~efindendet i Dag langt bedre end de to foregaaende Dage. Han spiser
jo ingen Ting, og har ogsaa bedst af at lade være, han faar Rødvin
saa meget han vil have. Jeg har nu sendt ham en Flaske af ·den bedste
Ti har ombord, og den smager ham godt. Overlægen er meget omhyggelig
for ham, og alle ombord lige fra Chefen og Næstkommanderende og ned=
efter vise alle, hvor megen Pris de sætte paa ham.
Fredag, den 24de.
Edvards Befindende er bedre i Dag; men jeg anser det for
sandsynligst ?g heldigst for ham at komme iland paa et godt Hospi=
tal. Der fordres jo megen Ro til den Sygdom og det kan tit være
vanskeligt at skaffe ombord i et Skib, hvor man jo let kan være ud=
sat for daarligt Veir. Jeg har derfor i Dag talt med Edvard og vi
bleve enige om, at det var rigtigst at telegrafere hjem, da vel saa
enten Din Moder eller Ellen under Ledsagelse af et mandligt Medlem
af Familien rejser herned. Selv om Sygdommen ikke er alvorlig kan
man jo ikke vide hvad Vending, den· vil tage, og Din Moder vilde vist
være meget urolig, ved at vide ham ganske ale~e,Fra Skibets Side vil
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der blive gjort Alt for at gjøre Opholdet saa godt som mulig
for ham. Saa faar han jo ogsaa Følgeskab, naar han som Rekon=
valescent skal hjemefter.
Lørdag ankommen til Aden. Edvard har det meget bedre, men da
det er vanskeligt at skaffe ham Ro og hensigtsmæssig Kost under Re=
konvalescentsen bliver han om et Par Dage lagt i Land. Der er ingen
særlig Grund til Ængstelse, men jeg turde dog ikke lade være med
at underrette Din Moder.

Nu haaber jeg ikke at Telegrammet har

alarmeret mere end nødvendigt.

Edvard selv haaber at Rudolph

tager ned til ham, det ved jeg nu ikke om han har Tid til, det er
jo ~n meget lang og meget anstrængende Rejse.

Da der gaar en Post

om lidt vil jeg slutte, jeg fortsætter ' i Nat.

Mange kjærlige Hil=

sener.

Din Theodor

Valkyrien, Aden 27.Nov 1899
Kjære Hannemor.
Mange Tak for Brevet (No. 7) som jeg fik imorges, og som glæde=
de mig meget. Det var morsomt, at Du .havde en fornøjelig Middag hos
Prinsessen. Nu maa Du vel op og skrive Dig i Bogen til hendes Fød=
selsdag i Januar, det gjælder jo for en Visit. Du beklager Dig over
at jeg ikke har givet tilstrækkelig Besked om Pengene, men der maa
- Du huske fejl for jeg bad Dig om bare at tage ud først af Bikuben
og derefter af Sparekassen ligesaameget Du kunde bruge.

Det eneste

jeg sagde var, at der nok blev Penge tilovers i Sparekassen til at

Du til Foraaret kunde leje Dig en god Sommerbolig.
Nu nærmer sig jo Bryllupsdagen som vi to altid har havt
Grund til at fejre med Glæde fordi vi altid har havt et godt Aar
at se tilbage paa, og fordi vi hvert Aar vi have levet sammen er
kommet hinanden nærmere.
Desværre har jeg jo i den sidste Uge havt megen bekymring for
Edvard og hjemme ere I vel alle meget ængstelige. Heldigvis har han
det langt bedre; men bliver alligevel lagt iland imorgen paa Hospi=
talet.

Jeg tror, at det er det eneste rigtige, og der vil sikkert

blive sørget godt for ham. Chefen har selv været oppe for at søge
det bedste Hospital ud. Det vilde ogsaa være alt for risikabelt
efter en alvorlig Sygdom, at være Menig onbord.

Jeg tænker, at han

om 4 Uger vil være ret flink, saa han ved Nytaarstid kan tænke paa
Hjemturen.

Jeg vilde ønske, at ~udolph vilde rejse ned og hente ham

eller møde ham, - (Med mindre han som Chefen har tænkt kommer hjem
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med et af østasiatisk Selskabs Skibe. Rimeligvis Siam. Kapt.Glahn),

da han jo ikke vil være stærk efter saa lang Tids Sultekur,og Rudolf
har saamænd ogsaa godt af en lille Rejse, han har saamange Gange slidt
for de andre, nu kunde de engang tage lidt for ham.
en stor Beroligelse for Din Moder.

Det vil jo være

For jeg mener at det er det hel=

digste, at han faa Lov til at rejse hjem over Land.

Han er forresten

ved godt Mod og glad over, at hanskaliland, da han godt kan indse,
at det er langt bedre.

Nu skal jeg ind imorgen, naar han er kommen

iland for at sidde hos ham og for at tale med Overlægen og Konsulen.
J~g har skrevet et langt Brev til Din llloder i ' Dag, som giver fuld
Besked om Edvards Sygdom, og som jeg haaber vil berolige hende. Alle
har været saa elskværdige mod ham herombord baade før og under hans
Sygdom.
Den 28de.
Imorges bragte vi Edvard iland. Overlægen, et Par Officerer
og et Par

Mand bar ham i engelsk Køje. Transporten gik godt. Saa

blev han sat paa en Vogn og kjørt op til Hospitalet "European Gene=
ral Hospital" Aden, et nydeligt lille Hospital,med Altaner og Lys og
Luft.

Han var selv glad over Forandringen. Jeg forlod ham for at han

kunde faa lidt Ro og gaar nu ind til ham i Eftermiddag. Derefter var
- jeg hos den danske Konsul og anbefaled_e ham varmt Edvard, samt gav
ham Din Moders Adresse. Gid det nu maa gaa ham godt, det er tungt at
lade ham tilbage saa langt fra Hjemmet, men heldigvis har han det da
ret godt •.
Jeg var igaar et Par Timer iland og kjørte til de gamle Vand=
cisterner et overordentlig interessant Arbejde. Forresten har jeg
ikke været iland.

Du maa undskylde at Brevet er lidt kortfattet,

men Edvards Tilstand har bevirket at jeg ikke havde Lyst til at skri=
ve før jeg vidste hvad det blev til.

Mange Hilsener til Dig og de

kjære Børn, det glæder mig at høre at de trives godt.
dagen tænker jeg paa Dig.

Paa Bryllups=

Mange kjærlige Hilsener
Din Theodor

23.
Den 28de Nov. 1899
Kjære Hannemor.

Jeg var i Ef't. igjen inde for at besøg~ Edvard.

Han havde

det efter Omstændighederne godt og en lille Stigning i Tempera=
turen som en Følge af Transporten havde fortaget sig.

Han havde

inden jeg kom havt Besøg af Næstkommanderende, senere af Reservelægen.
Saa sad jeg hos ham et Par Timer, talte med Hospitalets Reservelæge,
der mente at han kunde komme op om 10 Dage. Senere kom Chefen og Kapt.
h"vers.

Prins Valdemar forærede ham sit Fotografi.

Jeg gav Sygeplej=

ersken 1/2 Pund Sterling, og det skadede vist ikke. Hun var meget
venlig og meget omhyggelig.

Da Chefen kom takkede hun saa meget for

Besøget, som om det havde gjældt hende.

Reservelægen gjorde et meget

tiltalende Indtryk. Overlægen traf" jeg ikke; men Du ser, at det har
vakt en hel Del Opmærksomhed paa Hospitalet med de fine Besøg, saa
der vil blive gjort alt muligt.

Sygeplejersken Søster Mary var

rigtig rar hun talte Fransk og engelsk, men Reservelægen bestemte,

'

at hun skulde tale engelsk med Edvard, da han mente, at han havde
bedst af at lære godt engelsk under sit Besøg her.

Jeg tænker, at

han Vil komme hjem i Begyndelsen eller Midten af Januar, og jeg har
indpræntet ham stor Forsigtighed paa Hjemrejsen, hvor han stadig
gaar mod ·Kulden fra den stærke Varme.

Skriv nu endelig flittig til

- ham, det vil glæde ham og sig til alle de andre, at de ogsaa skri=
ver Breve til ham.

Hans Adresse er:

Mr.

Edv. Vermehren

European General Hospital
Aden.
Jeg tror ikke, at det er nødvendigt, at nogen rejser til ham.
Han er jo god til at klare sig paa egen Haand, og det er Chefens
Mening, at han skal sendes til Port Said og derfra gaa med et af
Østasiatisk Skibe, hvis det passer, saa kommer han strax paa
dansk Grund.
Nu Farvel kjære lille Hannemor. Nu skal Du og I alle være ved
godt Mod for Edvard. Hils de kjære Børn og modtag selv de kjærlig=
•I

ste Hilsener til Bryllupsdagen og i Almindelighed fra Din
Theodor.
1
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Aden, Valkyrien d. 28. Novbr. 1899
Kjære lille Hannemor.
Glædelig Jul ønskes Dig og de kjære smaa Børn.
en fornøjelig Julefest.

Gid I maa faa

Jeg tænker jo altid paa Eder alle, men

især J~leaften vil Tankerne gaa hjem og jeg vil tænke paa Børnenes

jublende Glæde, naar Du har tændt dem et Juletræ.

Det vil jo være

et stort Savn for mig, at jeg ikke den Dag sammen med Dig kan glæde
mig over Børnenes Glæde.

Det er helt underligt saaledes ' at skulle

skrive Julebrev næsten en Maaned før Jul.
Singapore.

Vor Jul falder nok i

Vi naa ikke Bangkok, som Meningen var.

Jeg har et Par

smaa Bøger til Dig i Aften, som jeg haaber Du maa faa Fornøjelse
af at læse, naar Børnene levner Dig lidt Tid, og naar Du sidder
alene om Aftenen.

Det er jo første Jul, siden vi blev forlovede,

at vi ikke ere sammen, og jeg tænker nu paa alle de glade Julefester,
vi har holdt sammen, især den første staar særlig tydelig for mig,
da vi to havde Juletræ i vort nye Hjem lige efter vort Bryllup.

Ved

Juletider, naar Aaret bærer mod Slutningen, har jeg altid tænkt tilbage
paa Aaret, der svandt og hvert Aar har jeg havt saameget at sige Dig
Tak for. Ogsaa dette Aar har jo bragt os megen Glæde. Helge er jo ble=
ven en st~r og god Dreng, Helene en yndig lille Solstraale i vort Hjem,
og endelig har Du skænket os en lille sød Datter og Søster i lille

_Else.At alt er gaaet saa godt skyldes udelukkende Din store Kjærlig=
hed og Opofrelse, og derfor kan jeg heller ikke nok takke Dig for alt,
hvad Du har været for mig, vort Hjem og vore Børn.

Gid Du nu maatte

faa Sundhed og Kræfter i det halve Aar, der er tilbage inden vi atter
nærmer os Danmarks Kyster.
Gid I nu alle maa more Jer rigtig i Aften, de smaa over Jule=
træet og Du over Børnenes Gl~de, og tænk saa paa mig ikke som fravæ=
rende, men som om jeg sad i Stuen hos Dig, i Tankerne vil jeg dog væ=
re der.

Hils saa Alle de kjære hjemme.

Jeg havde tænkt, at sende

· dem hver en Hilsen, men Kortene, som vare lovede mig, har ikke naaet
mig.

Hils derfor især Tante Lise, som jeg antager sidder hos Dig i

Aften og glæder sig over Børnenes Glæde og Tak hende for Alt, hvad
hun har været for os og Børnene.

Hils ogsaa Johannes og Inge, Dine

Farbrødre og Tante Pauline og Dine Morbrødre og Tanter.

Det bliver

for meget for mig at skrive til dem alle, dertil har jeg havt for
travlt i disse Dage, da Edvard har været saa syg.

Bu imorgen tidlig gaar vi herfra og begiver os ud paa den lange
Sørejse.

Men naar Du faar dette Brev, er der allerede et undervejs
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til Dig fra Colombo.

Nu vil jeg haabe at I Alle har modtaget

flere gode Efterretninger fra Edvard, der nu har sagt Farvel og
ligger alene i det fremmede Land.

Gid Gud maa holde sin Haand

over haqi og føre ham velbeholden hjem til Fædrelandet.
Hils saa de kjære Børn og giv dem et Kys fra Deres Fader, jeg
vil savne Dig og Børnene meget Juleaften, for hver Jul vil de jo
glæde sig mere og mere.

Modtag nu selv Du kjære trofaste lille Hu=

stru de kjærligste Julehilsener fra Din heng.
Theodor.

Valk;yrien Søndag d. )die December 1899.
ICjære Hannemor.
Uagtet der mindst er 6 Døgn inden vi naa Colombo, vil jeg dog
benytte Lejligheden til at paabegynde et Brev til Dig.

Jeg skulde

jo have skrevet saa mange Breve inden vi naaede Aden, for at de kun=
de være hjemme inden Jul; men saa kom Edvards Sygdom paa tværs, saa
jeg ikke havde Lyst til at skrive før jeg vidste, hvad det blev til.
Jeg haaber nu, at det vil gaa ret hurtigt, og at han maa komme rask
hjem.

Jeg veed ikke om jeg fortalte Dig, at Chefen og Kapt. Evers

var oppe hos ham om Aftenen, det var det sidste Besøg, han fik fra
Skibet og Chefen forærede ham sit Fotografi.

Tidlig Onsdag Morgen

gik vi og er nu snart Halvvejen af vor lange Sørejse.

Du kan tro,

at det er underligt i December Maaned at have saa stærk Varme om

Natten 28 og Dagen 30-32; jeg tænker tit paa, at nu sidder I der=
hjemme i Slud og Kulde.

Jeg vilde ønske, at vi kunde dele lidt.

Den største Plage er Fluerne.

De er saa .nærgaaende og uforskammede,

at man tit bliver helt rasende paa d~m.
Chefen er meget elskværdig.

Forresten har vi det godt.

Jeg var til en lille PrivatMiddag hos

ham i- Onsdags sammen med 3 andre.

Jeg glemte rent i Fart~n i mit

sidste Brev at fortælle Dig hvor glad jeg blev over Prinsessens
Telegram som kom hertil Tirsdag Morgen.
tænksom hun 'har været og er.

Det er rørende, hvor be=

Man mærker hendes Indflydelse paa

meget herombord, og om nogle Dage, naar vi skal til at holde Jul

vil· hun sikkert overraske Alle med Alt hvad hun har ordnet og tænkt
paa. Det er jo kjedeligt i denne Tid at være saa langt borte, vi ha=
ve jo saa mange Festdage hjemme i December. Vor store Drengs Fødsels=
dag, .Axels Bryllup, vor egen Bryllupsdag og Jul og Nytaar; men nu
haaber jeg, at Du har faaet det bedste ud af Julen for Dig og Bør=
nene.

Jeg havde bestilt en Del smukke Julekort, hvoraf Du har faa=
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et en Prøve i Algier.

Jeg kunde kun faa ganske faa ombord, medens

Resten var lovet mig i Port Said; hvor de imidlertid ikke naaede os.
Det var jo meget kjedeligt, da jeg synes det kunde have været saa mor=
somt at sende saadan et pænt Kort til alle dem, der har interesseret
sig for mig og glædet sig over, at jeg kom med.
de det, naar de engang naar os.

Men saa maa jeg sen=

Foruden det ene Helge fik, sendte jeg

saa Louise og Rudolf et, jeg glemte desværre hans Fødselsdag, det maa

Du beklage, og et til Fader og Moder.

Nu skal Du jo snart til Bryl=

luppet jeg haaber at faa en Beretning om det, samt om hvad Du har gi=
vet i Bryllupsgave.

Det vilde gjøre mig meget ondt, hvis Du har væ=

ret bange for at tage ud, alt hvad Du skulde bruge.

Nu maa Du love

mig at Du intet nægter Dig,men bærer Dig ad med Udgiftern~ . som vi

vilde have gjort, hvis jeg havde ·været hjemme.

Nu faar Du jo snart

Dine egne Penge; men dem maa Du holde helt udenfor, saa at de kun

bruges til Beklædning og hvad Du ellers selv har Lyst til at anvende
dem til.
Den 7de ~eoember.
Vi nærme os. ·nu med rask Fart vort Bestemmelsessted.

Imorgen

Om Overrejsen
er Intet mærkeligt at fortælle. Den ene Dag er gaaet lige som den
ande~. Vejret har som altid været godt. I Nat saa vi det første
af Indien, idet vi passerede et Fyr, der er opstillet paa en lille
Koralø i Ravet "Minikoi". I Nat passerer vi Sydspidsen af Indien.
Jeg glæder mig meget til Ceylon og jeg antager at vi bliver der en
Fredag Aften tænker jeg at vi kan være i Colombo.

5-

6 Dage, saa vi vil jo forhaabentlig faa god Tid til at se os om.

Jeg haa·ber paa at komme til Kandi den gamle Hovedstad, der ligger in=
de i Landet.
Vi har faaet 6 Arabere ombord for at lempe Kul, de ere meget
flinke og rare og give _Anledning til megen Fornøjelse.

Det er mor=

somt at se dem spise, og de har vist aldrig faaet saa god Mad som
herombord.
Nu glæder jeg mig efter den lange Sørejse til at faa Brev hjem=
mefra.

Forhaabentlig er Alt vel.

_havt den nye Barnepige.
Børnene.

Nu har Du jo i en Uge allerede

Gid hun nu vil være lidt flink og god mod

Begynder Else ikke snart at sove om Natten, nu er hun jo

snart 1/2 Aar, saa faar hun vel ikke saa meget at drikke om Natten.
Jeg kan mærke, at jeg kun har været lidt hjemme efter at hun blev
født, for naar jeg tænker paa Børnene er det altid Helge og Helene
og det er ikke fordi jeg holder mindre af den lille Stump end af de
to store.
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Nu har Du vel faaet Dig en Læge, som jeg haaber at Du maa
blive tilfreds med. Har Du nogensinde hørt fra Kaarsberg eller
set ham siden Opsigelsen.

Han har vel ikke sendt Vaccinations=

attesten, som jeg bad om.

Jeg har just nu skrevet et langt Brev

til Edvard.

Det bliver strengt for ham at være alene i Julen.

Jeg sender ham naturligvis Alle de Breve, der efterhaanden komme
herombord til ham.
Lørdag d. 9/12.
Vi kom hertil Kl. 10 igaar Aftes og fortøjede i Mørke herinde.
Vi ventede Alle, naar det ble~ lyst at se det prægtigste Panorama;
men blev forsaavidt skuffede so~ Byen slet ikke præsenterer sig,
den ligger ganske lavt.

Her er et voldsomt Liv i Havnen.

Helt

fuldt af de gammeldags Singaleserbaade, der bestaar af en udhulet
Træstamme.

Her ligger fuldt af Handlende, der venter paa at faa

Lov at komme ombord.

Blandt andet er her en Fakir, der vil komme

ombord og vise den berømte Kunst med at faa Mangotræet til at vokse.
Han har ogsaa en stor Brilleslange i Kurv. Det er i Dag Kapt. Evers
Fødselsdag vi skal i den Anledning alle til Middag hos Chefen. Imor=
ges fik Chefen Telegram om Edvards Befindende. fra Konsulen, det lød
beroligende.
imorges

Ingen Fare for Operation, endnu lidt Feber.

Der kom

en Del Julebreve til Edvard, de gaa nu tilbage imorgen og

naa ham inden Jul.
Det bliver vel nok det sidste Brev Du faar i det gamle Aar og
jeg vil derfor inden vi gaa ud af Aaret sende Dig og vore 3 kjære
Børn de bedste Ønsker om alt godt i det nye Aar.

Dig vil jeg til=

lige bringe min og Børnenes Tak for Alt, hvad Du har været for os i
det forløbne Aar.
Fra Prinsessen kom i Dag flere Pakker med Alt af Nyud.kommet
. paa Litteraturens Omraade.

Vel i alt en Snes Bøger til Messen.

Jeg skriver herfra en af de sidste Dage og fortæller Dig om
mine Indtryk og Oplevelser.

Levvel kjære Hannemor.

Hils Børnene,hele · Fåmilien og Husstanden

og ønsk dem Alle glædelig Nytaar.

Kjærlig Hilsen
Din Theodor

28.
'I

En Fødselsdagsvise

i

J·-

I

af en Undersubinferieur
(Kan synges paa Mel. "Den er for tyk").
I Krydserkorvetten Valkyrien
som er paa Togt i Asien
findes blandt andre pæne Mænd
ogsaa et Fhænomen.
Man troer det er Løgn, og dog er det sandt
at han er paa en Gang Chefsadjudant,
Messeforstander og Navigatør
samt første Søminør.
Men det er saagu en Skam
man læsser det hele paa ham
næppe nok at han Tid kan ha'
til at huske sin Fødselsda'.
Det mangled blot at Valkyrien
skulde forglemme Anledningen
til at feire en fælles Ven,
naa den var jo ren.

-At komme til Ceylon, hvor Adam i Aar
nøjagtig er fyldt 6000 Aar
plus halvanden Eftermidda'
som Etatsraaden sa'e
og saa selv mangle et Aar
de ku' tro man var født i Gaar;
·nej vil man Orden i Be.g nskabet ha'
skal man huske sin Fødselsda'.
Og heldigvis husker vi alle her
Ligefra Chefen til Mourier
den 9de i den 12te der
i Haandbogen optegnet er,

fprdi ICaptain Evers den Dag kom saa rart
paa Livets Keglebane i Start.
Gid ei han slaa skæve, men alle ni,
det ønsker alle vi.
Ja sikkert haaber enhver
af os som er samlet her,

at Hædersgæsten tilbage maa ha'
mangen en Fødselsda'.

29.
Vise, at afsynge ved Messeforstanderens 42aarige Fødselsdag
i Krydserkorvetten Valkyrien.
Anno MDCCCXCIX
At afsynge til Mel:

"Vil Du hilse Din Mo'er"

I.
Gud ske
Lov at,
Vi har faaet en dygtig MesseFaaet en meget dygtig MesseForstander ombord.
Skønt vi
Svede,

Bli'er vi alle dejlig fede,
Ja, selv i den værste Hede
Vi tager vort Fo'er.
Røde Hav,
Den var brav,
Sikken et Hus,
af Celcius,
Den ku 1 sommetider nok bli'e hamper,
Øl fra Fad!
Styrtebad!!
Masser af Druk,
Flaskekluk,
Det er ganske volisomt, saa vi svamper
Men vor Messeforstander si'er kun disse nydelige Ord:
Drik ej for lidt
_Tak kun paa Kridt
Christian Alfred! Faa en Seddel fra hver Sjæl ved vort Bord
Det bli 1 er Messens Profit.
2.

Det er
Vistnok
Meget svært at være MesseGanske voldsomt svært at være MesseForstander ombord
Man skal
Være
Væbnet med en voldsom Pære
For med Ro at kunde bære
De mange kritiske Ord.
Nielsen skri'er:
Hvorfor gi'er
Messen ej
Øl til mig?
Selv om ogsaa jeg det ej lider.Der er Strid
Om Skaffetid,
Kjældersjov
Værst de dog
Er naar Kaptajn Garde gør Kvidder.
Men vor Messeforstander si'er kun disse venlige Ord:
Gør hvad I vil,
Jeg ser kun til.
I kan faa det aldeles, som I vil, her ombord
I selv maa spæ'e til.

i'
I
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3.
Hvem ska'
Vel ha'e
Først af alle gode Retter?
Ak det Spørgsmaal vistnok sætter
Saa mangt Sind i Brand.

OverLæger
Vistnok sjældent Kjødet spæger,
Og de helst ser alle Retter
Hos dem fange an.Thorup spør'
om det gør,
Noget at,
Han en Skvat
Kaffe faaer paa fastende Hjerte.
Mester Strøm's
Bedste Drøm
Er at han,
Hele Da'en
Kan faa Kaffe med Sukkertærte.
Men vor Messeforstander si'er kun disse borgerlige Ord:
Det ku' I li 'e
:Maa jeg være fri
Drik baade Kaffe og The som vor kjære Pastor,
Men kun ved vort Fællesbord •

. Dog vi
Lever
Alle her i Fryd og Gammen,
Og vi -synge allesammen
Vor Madmoders Lov,
Vi ham
Prise
Udi denne simple Vise,
For hver Gang han skænked' Lise
Vor Maves Behov.
Skrued' end ej
Isen
Dued end ej
Grisen,
Glemte er forlængst alle Trængsler.
Hver en Dag
Festligt Lag,
Grevekost,
Prinsesseost,
Ja, idag som Prinser vi lever,
Og saa slutte vi vor Sang med disse velmente Ord:
Ta.k skal De ha' e Tillykke med 1 Da'e.
Og saa gi'er vi vor Messeforstander her ombord
Et ærligt Hurra!
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Ceylon, Colombo den 12/12 1899
Kjære Hannemor~
Mange Tak for Dit Brev, som jeg fik i Gaar Aftes, da jeg kom
hjem efter en vellykket Tur til Kandi. Det glædede mig at se, at
Børnene havde det godt, men det er kjedeligt, at Du selv har faaet
den slemme Hovedpine.

Jeg kunde godt mærke det paa Brevet. Du skri=

ver, at det er kjedeligt, at jeg aldrig faar Dine Breve; men der

gjør Du dog Postvæsenet Uret. Jeg har faaet dem alle paa nær et (No. 4)
i Dag korn No. 8, og hvert Brev har beredt mig en stor Glæde. Du skri=
ver i Dit Brev, at Du prøver paa at klare de maanedlige Udgifter med
200 Kr., men det er fuldstændig umulig; under 300 Kr. kan Du ikke
klare Dig nogen Maaned, tit vil det gaa højere.
Fra Edvards Læge var der Brev i Dag, han fortalte, at Edvard
havde havt det daarligere den Dag vi var gaaet; men at der nu var
lidt Bedring;Telegrarnmet var imidlertid en Uge yngre, og det indeholdt
jo som jeg fortalte Dig gode Efterretninger. Jeg har tænkt meget paa
Jer Alle i disse Dage, da I jo maa have modtaget Brevene om Edvards
Sygdom, og det kan jo ikke undgaaes, at det har gjort Alle ængstelige.
Det sidste af Brevene fra Aden kunde dog heldigvis berolige Alle. Og
nu træffer det jo sammen med, at Louise og Rudolphs Børn ere syge,
hvis det da virkelig er bleven til Kighoste.
Jeg kan godt forstaa, hvis Du tit maa føle Dig ene, naar Du
er bange for Børnene, naar Du skal tage en Bestemmelse af den Art,
som jeg ellers plejer at besørge, eller naar Du sidder meget alene;
men Du maa trøste Dig med, at jeg jo ogsaa længes efter Dig, hver
Dag, jeg længes efter Dig, naar jeg har det godt og naar jeg ser noget
smukt, saa tænker jeg altid, at Fornøjelsen havde været dobbelt saa stor,
hvis Du havde været med. Og gaar det engang lidt imod, hvad heldigvis
næsten ikke er sket, saa længes jeg jo ogsaa efter Dig, og tænker paa
hvormangen Gang, Du har klaret smaa Fortrædeligheder for mig. Derfor
maa Du jo ogsaa være tapper., nu er der jo kun 1/2 Aar igjen og meget
har jeg jo oplevet, som kan give os Stof til mangen hyggelig Aften.
Det er ubetinget mig, der er den ivrigste for længere Udflugter,
jeg maa arrangere Turen, hverve Deltagere; men naar vi saa ere komne
igang have de jo ogsaa Alle været glade over at være kommen med. Vi
er

lige kommen hjem fra en dejlig Tur til Kandi, som jeg skal fortæl=

le Dig lidt nærmere om.
faa et halv

Den var overordentlig vellykket, Du vil nok

Dannebrog fuld af Turen, for Doctoren var med, naar han

nu endda kunde fortælle den lidt godt, for Turen var saa rig paa Ind=
tryk, nt han rolig kan holde sig til Sandheden og lade Fantasien holde
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ferie.
Det er jo i Dag, at Axel skal have Bryllup. Gid det nu maa bli=
ve til Glæde og Velsignelse for dem begge. Nu vil jeg haabe, a.t Du m:1.a
more Dig godt til Bryllur:et,
jo være med Dig til Festen.

selv om Du er alene, i Tankerne vil jeg
Du maa naturligvis gi ve mig et udførligt

Referat.
Nu farvel for denne Gang. Torsdag Morgen letter vi atter og
fortsætter vor Rejse. Lov mig nu lille Hannemoratvære ved frisk
og godt Mod, gid I maa have havt en :t'igtig glædelig og foz,nøjelig
Jul og Nytaar.

Hils saa de kjære Børn, Helge den gode store Dreng,

Helene vor søde lille Pige og Else, som maa se at forbedre sig i det
nye Aar,

for at hend.es lille Moer

kan komme lidt til Kræfter. Hils

Familien og modtag seJ.v de kjærligste Hilsener og mange Kys fra Din
Theodor.
Glædeligt Nytaar.

Colombo 12/12. 99
Kjære Hannemor.
I mit Brev i Lørdags fortalte jeg Dig om vor Ankomst hertil.
Lørdag Middag tog vi en Fakir ombord for at se hans Kunstei·. Først
lod han en stor Brilleslange danse efter hans Pibe, derefter viste
han forskjellige

Behændighedskunster, f.Ex.

med at trylle Bolte

ind under 3 Kokosskaller, der laa frit paa Dækket, trylle Svovlstik=
ker og Ild op, trylle 2 Duer ind under en tom Kurv,der laa med Bun=
den i Vejret, medens en af Officererne satte Foden paa Kurven.

Han

gjorde sine Kunster saa godt, at det var umuligt at se hvorledes han
bar sig ad. Slutningsnummeret var det bekJendte med at faa Mangotræ~t
til a-t vokse op ai' en Kjærne. Han brerlt J et Tørklæde ud paa Dækket,
hældte Jord paa stak Kjærnen ned og vandede den. Saa dækkede han den
til med et Tørklæde dansede rundt om den og spillede paa Fløjte. Saa
pillede han lidt under Tæppet, og viste saa, at den nu var begyndt at
spire. Saa dækkede han atter til og dansede rundt. Saa tog han et Rør,
hvor jeg sikkert antager, at Mangotræet med sine Grene og Blade var
trukket ind, rodede lidt under Tæppet, rettede paa Bladene og viste saa
det færdige Træ. At det var Taskenspillerkunst var man intet Øjeblik
i Tvivl om, men mærkeligt saa det ud alligevel.

Det underligste var

næsten at Kjærnen, der er ret stor, havdø faaet fine Rødder, for at
Toppen var i Røret, er jeg ikke i Tvivl om, men hvor kom Rødderne fra.
Skibet var i Middagstiden oversvømmet med Handlende, blandt andre man=
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geder falbød Ædelstene, som jeg dog ikke turde indlade mig paa at
kjøbe, skjøndt der var rnange smukke Stene iblandt.
Derefter var jeg en Turiland for at se Byen, der er meget ud=
strakt, da den ligger om en stor Sø, og da der findes store Plainer
omkring i Byen.
Jeg fulgtes med Overlægen. Vi to~ for Morskabs Skyld hver en
Rickchav, det vil sige en Droske til Een Person, der trækkes af et
Menneske, med den galoperede vi saa rundt og saa Byen, der er fuld=
stændig uber·ørt af Evropæerne. Der findes derfor heller ikl:e en eneste
ordentlig Bygning. Vi var inde i et Budha tempel, men det var der· ikke
meget Stads ved. Dernæst inde i et nyt Singhalesisk Musewn, en Sammen=
blanding af historisk, naturhistorisk og Industrimuseum.

Der stod

blandt andet en Stenløve, der har baaret de tidligere singhalesiske
Kongers Trone. En Skildpadde af vældige Dimensioner, der blev næsten
100 Aar gammel og var fredet i Colombo m.m.
hvor vi i Anledning af Kapt.
dag hos Chefen.

Saa tilbage til Skibet, ·

Evers Fødselsdag var til en animeret Mid=

Der var skrevet forskjellige Sange.

Sent om Aftenen

gav Chefen tilladelse til, at en Del Officerer måtte tage til Kandy og
jeg var jo strax parat.

Vi stod saa op tidlig Søndag Morgen, naaede

lige akkurat Toget, og kjørte saa afsted gjennem overrislede Rismarker
og pragtfulde Palmelunde. Landet er i Begyndelsenfuldstændig fladt
og ganske lavt. Efter 1½ times Kjørsel i det lave frugtbare England,
drejede vi ind i Landet mellem nogle lave Bjærge. Vegetationen bliver
nu mere frodigere eller rettere mere malerisk, da man faar lidt Bag=
grund af .Bjærge. Efterhaanden kom vi mere ind mellem .Bjærgene. Vi
kjørte nu gjennem de pragtfuldeste Pamelunde,gjennem Junglekrat,
Theplantager, Rismarker, Bjærgene var fyldte med blomstrende Buske
med pragtfulde Blomster, Slyngplanterne krøb frem over Klippen
og hængte ud over Klippevæggene.

Jo højere vi kom op i Bjærgene

desto livligere blev hele Billedet, den dybe frodige Dal under os,
dejlige Bjærgformationer som Baggrund og de stejle Bjærgvægge lige
over og under os. Jorden der.overalt bestaar af en rødlig Lerart maa
være meget frugtbar,da alt trives saa udmærket. Kokuspalmerne var
fulde af Nødder. Bananpalmerne var fulde af Frugter alle Træerne bug=
nede af de dejligste ubekjendte Frugter. Saa pludselig en lang Tunnel
atter et nyt Billede, saa igjen Tunnel og saa fremdeles indtil vi naa=
ede Passet i B.iærgene. Derfra et svagt Fnld i Banelinien til Kandy.
Vi tog ind i Queens Hotel, det bedste i Byen, det ligger dejligt midt
i Byen ved en dejlig Sø, omkranset af Bjærge. Byen er den gamle Ho=
vedstad i det singhalesiske Kongerige Kandy. Efter Frokost tog vi eu
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Vogn og kjørte gjennem Byen, hvor der var et voldsomt Liv af nøgne
Børn ad en dejlig Vej ud til den berømte botaniske Have, Her fik vi
en flink Dreng, der hørte til Haven til at vise os rundt. Haven er
pragtfuld og det var morsomt at gjøre Bckjendtskab med alle de mærkeli=
ge Træer, man kjender af Navn. De pragtfuldeste Indra Rubber Træer:i
hvoraf man vlnder Guttaperka. Han skar et Snit ind i Stammen og strax
vældede den hvide Mælk ud. Vi smagte paa Kanel, Muskat, Nelliker, Alle=
haande, Kinabark, Appelsiner og forskjellige tropiske Frugter, som vi
ikke kjendte. Va11ille fik vi ogsaa. Saa kjørte vi tilbage til Hotellet,
hvor vi drak The. Efter 'l.1 he~n ( den lifligste Ceylonthe) kj ørte vi en
Tur gjennem Højderne om Byen og endte ude ved Floden, hvor de hellige
Elefanter have deres Stald, Elefanterne vare netop i Bad, da vi kom
derud, de laa helt under Vand kun med Spidsen af ~nablen over Vandet,
hver havde en Oppasser der skrubbede løs paa dem. Da de saa os fik de
travlt med at komme op af Vandet for at tigge. De kom løbende mod os
og man flytter sig jo uvilkaarlig lidt, naar 6 Elefanter kommer mod
en. Saa knælede de ned og gjorde lidt Kunster for os. Derfra tilbage
til Byen for at se Buddhatemplet. Jeg fik ikke saameget tilovers for
Buddhisteme,som jeg havde ventet, der var meget Gøgl og megen Pengeaf=
presning. Saa tilbage til Hotellet, hvor vi spiste en udmærket Middag,
med Masser af smaa lette fine Retter. Mandag Morgen stod vi tidlig op,
spiste os et solidt Morgenmaaltid og kjørte afsted Kl. 7.

Vi kjørte

saa 2 Mil ind i Landet, lod Vognene kjøre rundt for at være klar til
at hente os, og begav os paa en lang Tur ad Stier igjennem det dejligste
Landskab.

Vi besøgte 2 gamle Templer, det sidste var ret interessant;

men alligevel var det en Lettelse, naar man slap ud i den dejlige friske
Natur. Vi bragte vor Frokost med, vi havde næmlig baade Fører og Drager
med paa Turen, Vi holdt Frokost udenfor et lille indfødt Hus, Familien
samledes snart for at se paa det mærkelige Syn, saa kom nogle fra Om=
egnen, blandt andet en Elefant med Rytter. De Indfødte var meget hjælp=
somme og elskværdige og alle Parter morede sig. Dr. tog en Del Foto=
grafier, so:n jeg haaber vil lykkes. Saa vand.rede vi tilbage ad andre
Veje traf Vognene og kjørte.hjem. Hele Turen havde været aldeles vid=
underlig. Kl 1 naaede vi Hotellet, hvor vi fik et Glas Øl, som vi
haardt trængte til, betalte vor Regning og naaede Toget Kl 2.
12/12

Igaar Torsdag havde jeg Vagt hele Dagen under Kulfyldning, der·
altid er sl~m, men denne Gang var værre end nogensinde paa Grund af
den lange Sørejse. Vi blev først færdig Kl

5½

om Eftermiddagen. 2 Gan=

ge var jeg fuJ dstændig sort som en Nege1', og alt Tøj selvfølgelig
ligesaa.

13/12

Idag har vi gjort en Kjøretur langs Stranden ud til et Badested, de:r
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hedder Monte Lavine, hvor vl spadserede omkring, og blandt andet
kom til en indfødt Landsby, hvor de vist ikke var vant til at se
Evropæere, for vi havde hele Landsbyen i Halen. Vi var inde i en
Kanelhave og derefter inde i Ejerens Hus for at se hvorledes Ka=
nelen bliver afbarket og tilberedt. Saa paa Badehotellet og faa
en Hjert.e styrlming og saa hjem.

Nu kom Julekortene endelig efter

at jeg har sendt nogle grimme simple Kort afsted, men saa maa de
andre komme en anden Gang. Hils de kjære Børn og giv dem et Kys fra
deres Fader og modtag selv kjære lille Hannemor den hjerteligste Tak
for det gamle Aar og alle Ønsker om et glædeligt Nytaar fra Din
Theodor.

Valkyrien, Indiske Ocean den 17/12 99
Kjære Hannemor.
Nu er vi godt paa Vej til vor næste Station Singapore, hvor
vi skal holde Jul. Vi gik som Du veed Torsdag den 14de fra Ceylon.
Om .Aftenen tabte vi Øen af Syne.

Fredag den 15~e højtideligholdt

I jo Helges Fødselsdag, jeg tænkte meget paa ham og paa hans Moder,
og vi drak hans Skaal. Det var et morsomt Ophold vl havde paa Ceylon,
især var a.et en udmærket vellykket Tur vi gjorde til Kandy og Omegn.
Især Turen i Omegnen hvor vi maatte gaa i næsten 5 Timer var aldeles
henrivende, først paa en Spadseretur kommer man rigtig·ind i den rr.ærk=
værdige yppige og rige Natur.

Vi mødte Elefanter,mærkelige Dyr en=

gang endog en Slange, en stor væmmelig een, der laa sammenrullet li=
ge ved Siden af en smal Sti, vi skulde passere. Den løftede Hovedet
og spillede med Tungen. Føreren sagde, at vi skulde ikke være bange,
det var en Slags Giftsnog, men han selv var den mest bange, da han
skulde liste forbi, flytte sig vilde den nemlig ikke, og slaa til
den, var der ingen, der havde Lyst til. Det var et langt Bæst paa en

4 Alens Længde. Brilleslanger vrimler det af; men de er kun at træffe
ved Solopgang og Solnedgang; men vi saa Masser af dem i Fangenskab.
Nu laver vi os til at holde Jul, og det er jo underligt at fej=
re Julen sa.a langt fra Hjemmet, und.er tropisk Varme og sollyse Dage,
det er saa forskjelligt fra det man er vant til.
Den 19de Decbr.
Igaar ved Middagstid fik vi Nicobarerne at se, og seilede langs
med den største af Øerne i 5 Timer. Det var underligt at tænke paa at
disse dejlige, rige og frugtbare Øer for 5o Aar siden tilhørte os, og
at vi saa blev kjede af dem 05 opgav· dem.

Saa kom Englænderne jo

SE>=
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nere og tog dem, de have nu et stort Udbytte af dem. Imorges saa vi
S_u matras høje Bjærge og seile nu langs med Sumatras Nordkyst indtil
i Aften, da vi dr·eje ned i Malakkestrædet.

Idag er det jo vor Bryllupsdag, desværre kan vi jo ikke feire
den sammen i Aar; men i Tankerne har jeg været hos Dig, jeg haaber,
at Du har- mærket strax i Morges, ved at se den sædvanlige Blomst paa
Bordet. Paa denne Dag føler jeg altid Trang til at takke Dig for Alt,
hvad Du har været for mig og Børnene og Hjemmet. Gid vi maa faa Lov
at opleve mange lykkelige Bryllupsdage sammen.
Den 21. Decbr.
I Aften vil vi være nede ved Singapore; men det er muligt at vi
først komme ind i Morgen tidlig. Opholdet bliver kun kort.

Iste J·ule=

dag om Morgenen tidlig gaa vi videre, da vi have faaet Ordre til at
være i Saigon lidt tidligere end Bestemmelsen, da den franske Regje=
ring nok vil berede os en særlig festlig Modtagelse der.
Den 22/12 99
Igaar Aftes ankrede vi et Stykke fra Singapore, da vi ikke kan
komme ind om Natten. !morges kom vi hertil og i Aften efter endt Kul=
fyldning gaa. vi ud paa Rheden. Jeg har været en lille Tur oppe i Byen,
hvor jeg blandt andet kjøbte en Ting til Dig, som jeg ikke troer Du
bliver glad for, det er nemlig en Stok. Jeg ved nok, at Du ikke hol=
der af Stokke, men jeg kunde nu ikke modstaa den. Jeg fik imorges Dit
Brev No. 4 og det var jo kjedeligt, at det ikke traf mig i rette Tid,
saa havde jeg strax kunnet bede Dig om at tage ud af Bøgerne efter Be=
hov, hvad jeg jo ogsaa sagde inden jeg rejste; men jeg haaber, at Du

har taget rigeligt. Fra Edvard har jeg ikke hørt her; men jeg haaber
at den Postdamper, der ventes Juleaftens Morgen maa bringe mange go=
de Breve, baade Hjemmefra og fra ham.
Den 23/12 99.
Igaar var vi til en voldsom Middag hos Direktørerne Andersen
og Hejde og det øvrige Selskab, der bestaar af Prof. Bloch, Fabri=
kant Goldschmidt, Baron Blixen Finecke, Kapt. Rosen, Politikens
Cavling og et Par yngre Herrer.

Middagen holdtes paa et voldsomt

stort nyt cg pragtfuldt Hotel, bygget rigtig som et Tropehotel, lavt,
med Altaner og Luft. Spisesalen var imponerende høj og smuk og hele
Opvartningen besørgedes af Kinesere med Pisk helt ned til Gulvet.
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Det har været morsomt at se Kineserlivet for første Gang. De 2/3 af
Indbyggerne her i Singapore ere Kinesere. Det er stærktbyggede og
flittige Folks mange af dem ret kjønne,alle med intelligente Ansigter.
Naar man ser dem efter at have set Negre, Singalesere m.m. ser man
strax, at Kineserne hører til et gammelt Kulturfolk. Deres Tid kommer
sikkert engang endnu. De er voldsom flittige, tager ud som ganske
unge uden Familie og uagtet de arbejde

for lille Løn lægge

de dog

snart saameget hen, at de kan vende tilbage til Kina med lidt i Ryg=
gen.
Ved Middagen fik vi en Masse fine Sager at spise og drikke og ·
havde det i det Hele meget morsomt.
Nu skal Du vel til at pynte Juletræ til de kjære Smaa. Gid I
faa en rigtig morsom Dag, hvor gjærne vilde jeg ikke se Børnenes Glæ=
de,naar Lysene straaler paa Træet imorgen Aften.
Her er dejligt hernede ved Singapore. Byen selv ligger paa en
Ø og rundt om ligger større og mindre Øer alle tæt bevoxede med Palmer.

Det hele er som en Skærgaard, der minder meget om Stockholms,men med,
langt rigere Vegetation og Farvepragt.
Vi faa et Træ ombord i Dag, der skal erstatte Juletræet, og vi
har havt travlt i den sidste Tid med at lave elektrisk Belysning af
Træet.
Jeg haaber, at Du Juleaften i Avisen ser vort Telegram til de
kjære hjemme, jeg haaber ogsaa at Prinsessen sørger for at skaffe os
en Hilsen fra Koner og Børn, som hu.n jo har gjort 2 Gange før.
Hvis Du har faaet et Billede af Lieut. Trap og mig staaende ag=
ter i Valkyrien, er det ikke fra mig men derimod fra Forfatteren Cand.
Svedstrup, der har taget det, og saavidt jeg ved, sendt Pladen til
Kjøbenhavn med Ordre til at sende Dig et Exemplar. Nu gaar Posten
snart i Land; vor Post ventes først imorgen tidlie; men jeg skal nok
faa Tid til at sende Dig et Par Linier imor·gen Aften om Dagens Begi=
venheder. Jeg har Vagt hele Dagen imorgen.
Hils nu Alle hjemme,.hils især de kjære smaa Børn og giv dem Alle
et Kys fra Fadero Hils ogsaa Tante Lise mange Gange og modtag selv kjæ=
re lille Hannemor de kjærligste Hilsener fra Din
\

Theodor.
Valkyrien, Singapore 24/12 99.
Kjære Hannemor.
Mange Tak for Brevet med LykønE:kninge:rne til Fødselsdagen og
Julen. Jeg begynder tidlig paa Dagen, da jeg har Hundevagt, jeg tog
saa alle Brevene med op. Du kan tro, at jeg har faaet mange:
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Først fra Dig, Fader, Johannes, Inge, Tante Lise, Carl, Axel, beg~e
Dine Morbrødre, Din Axel, Ass.Hindenbu-re;, Chr. Hansen, Louise og
Rudolph, Amdrup. Jeg skal nok ved Lejlighed takke hver enkelt; men
det faar jeg ikke Tid til her. Det gl~dede mig meget, at Børr.0ne
have det godt, jeg haaber, at Dit Øje er godt igjen. Tak for Fød=
selsdagsgaven, Historien, jeg glæder mig stadig over den dejlige Ga=
ve og har for nylig læst de Hæfter jeg tog med ombord.

De Breve, der var indlagt til Edvard, har jeg sendt efter, de
kom tidsnok til Damperen, der gaar i Nat. Det var jo kjedeligt for ham
at holde Jul paa Hospitalet; men jeg haaber dog, at han har det godt,
og snart kan vende hjem. Desværre har jeg ikke faaet Brev fra ham her.
Det er rørende at saamange har tænkt paa mig til Julen, det glæde=
de mig meget men mest dog Dit Brev. Nu vil jeg ønske, at Du maa faa
en fornøjelig Juleaften. Fader skriver, at Du tænker paa at gaa til
Juletræ i Alleen med de 2 store Børn. Det var da heldigt, at det ikke
blev Kighoste hos Rudolph og Louise, det havde været slemt især nu i
Julen.
Det var da morsomt, at Du havde fru Cold til The forleden, især
hvis Du lidt oftere kunde være sammen med hende.
Det er en frygtelig sørgelig Historie med "Tejo", der er stran=
det, vi har kun set det første Telegram. Alle ombord vare meget betagne
deraf.
Juletræet. kom ombord igaar EM,naar det nu bliver lyst skal vi til
at pynte og lave fint.

Træet er en Slags Tuja, og har ganske Form som

et Grantræ hjemme. Det skal saa elektrisk oplyses. Mine Tanker vil i
Dag være hjer.ime hos Dig og Børnene, ligesom jeg ogsaa veed, at Du og
de andre hjemme vil sende en venlig Tanke til Valkyrien.
· Det er underligt at holde Jul i en saadan Varme. Nu i Nat me=
dens jeg sidder heroppe i Bestiklukafet for aaben Dør og Vindue har·
jeg ikke andet end Skjorte, en tynd Trøje og hvide Benklæder, og end.=
da er her lovlig varmt. Til Messetrøje har jeg kjøbt mig en fin hvid
Silketrøje med Husarsnore over Brystet, den er meget pæn og den vejer
ikke stort mere end et Lommetørklæde.

Vi har nede paa Dækket i Nat

30° om Dagen op til 34°. Moskitoer har vi slet ikke mærket noget til
endnu, saa jeg er glad over at jeg ikke har faaet Moskitonet.
Hils nu Alle som har skrevet og tak dem indtil jeg kan faa slcre=
vet selv. ?Jodtag saa endnu engang den kjærligste Tak for Alt baade Fe.cl=
selsdagsgav,.m og Lykønskningerne og først og sidst for Alt hvad Du har
været for mig i det svund.ne Aa1.·. Jeg ha.a.ber at jeg i Løbet af Dagen
eller i Aften faar Tid til at slr...rive Lig et Par Ord.
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Hils nu de kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilsener
og Kys fra Din
Theodor.
Valkyrien, den 26/12

99.

Kjære Hannemor.
Hjærtelig Tak for det yndige Billede af Dig og Børnene, som
jeg er me~et glad for. Jeg har nu faaet det hængt op, saa nu har jeg
Qaglig hele Familien for Øje.

Jeg synes at Billedet er aldeles for=

trinligt af Alle; bedst er dog Helene, jeg kan se hende saadan, naar
hun er optaget af et eller andet. Det var den bedste Hilsen jeg kunde
faa hjemmefra.
Dagen forløb ellers meget festligt. Om Morgenen bley jeg lyk=
ønsket af Alle. Til Frokost blev min Skaal udbragt af Næstkornmande=
rende.

Kl. 2 var der Chokolade. Hele Dagen havde vi travlt med For=

beredelser til Ji'esten.

Hele Agterskibet blev omdannet til et smukt

Telt pyntet med Fl~g og Palmegrene. Derinde var der stillet Borde op
med Gaver til Mandskabet.

Juletræet, der var et stort kjønt Træ, en

Slags Tuja,blev meget smukt pyntet med Stads, der var sendt af Prin=
sessen og besat med en ~længde elektriske Lamper.
Kl.

5½

kom det danske Selskab ombord:

Direktør Heide og Andersen, Prof. Bloch, Baron 1Hixen--Finecke,
Kapt. Rosen, Fabrikant Goldschmidt, Kaptajn Guldberg, Cavling og

2 unge.

Der blev nu pludselig tændt overalt, saa Træet og hele Skibet

straalede i elektrisk ~elysning. Der blev nu holdt en kort Gudstjene~
ste, hvorefter Uddelingen af Gaver begyndte. Hver Mand fik 1 Ting,
der er kjøbt paa Ceylon af Skj_bet, af Prinsessen og Prim:en et nyde=
ligt Billede i forgyldt Ramme, Lystryk efter en Tegning af Prinses=
sen. Det er et mørkt Graavejrsbillede, hvo1.· "Valkyrien" sees at sejle
skinnende hvld mod den mørke Baggruncl.

Over Skyerne lige over Ski bet

flyver en Valkyrie tilhest, for at beskytte sit Skib.

Desuden fik

hver Mand et lille Billede af Prinsessen, Pibe og Tobak.

Da det var

endt, samledes vi Alle til en meget fin Middag hos Chefen, hvor der
holdtes a&skillige Taler for Kongen, Prinsessen, de derhjemme, hvor=
til Chefen oplæste Prinsessens Telegram om at I alle ha.vde det godt,
dernæst for mig holdt Kapt.Evers en pæn, lang T1}.J.e og mange andre.
Efter ]ordet var vi paa Dækket for at se paa Folkelivet og først der=
efter kom vi ned til vore Gaver. Vi fik. det sam.."Iie Billed.e som Mand==
skabet, en nydelig Papirkniv med Inskription og et lille Billede af
PrinsesseH. Saa fik jeg jo Dit Billede, som jeg blev meget glad for.
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Fra Din Mode1· fik jeg 1

nydelig PortE:!llouai med 1

godt Indhold 1

Pund Sterling for hvilket jeg skal kjobe en god Ting til Huset. Fra

Din Bedstemoder Brev med Guldskilling, fra Louise og Rudolph" Fra
Napoleonstiden" og Wisbechs Almanak.

Fra Fader fik jeg til Fødsels=

dagen om :Morgenen 1 Kasse fine Cigarer. Til Julen fik jeg en Kasse
med forskjellige gode Ting:Et Par dejlige Guldmanchetknapper og

1

Pund fra Fader og Moder, Konfekt, Fotografier fra Sletten af Chr. og
Elisabeth Lommealmanak. Som Du ser fik jeg en Masse Gaver fra Alle
Sider.

Om Aftenen var jeg dødtræt efter denne anstrængende Dag.

lste Juledag om Morgenen lettede vi, vi har nu faaet de 2 Passagerer
vi manglede, Direktør Andersen og Fabr. Goldschmith ombord og er nu
godt paa Vei til Siam. Vi kommer dertil Fredag den 29de midt paa Da=
gen. Prins Heinrich ligger der med sin tydske Escadre og gaar nok Da=
gen efter vor Ankomst. lste Juledag havde vi stor Middag for Chefen og
de nye Gjæster.

Fru Gamel havde send.t en Masse Champagne til Offic·e=

rerne til Julen, til Mandskabet Masser af Kransekage, dernæst 1 lille
Silkeflag paa Flagstang til hver Mand i Skibet,Mandskabet fik deres
Juleaften til Festmaaltidet, vi fik først vore til Middagen lste Ju=
ledag. Som Du ser har vi tilbraet en meget fornøjelig Jul, Alle hjem=
me har jo tænkt paa mig, og Prinsessen har taget alle Hjerter med
Storm.
I Banekok venter os en glimrende Modtagelse. Vi skal skiftes
til at gjøre Tjeneste ved Prinsens Stab.Jeg tænker at jeg kommer til
at bo deroppe

4-5 dage.

Mange kj ærlige Hilsener
Din Theodor.

Valkyrien, den 27de Dec. 1899
Kjære Hannemor.
Foruden det andet Brev med Beskrivelse af Julen, der jo natur=
ligvis skal l æses af Alle i Turen interesserede, vil jeg skrive Dig
et andet lidt mere privato
Først endnu engang hjærtelig Tak, for hvad Du har gjort for
\ mig i Julen, gid jeg nu snart maa faa Brev om, at Du og ]ørnene ogsaa
har havt en god og glædelig Jul. Du blev maaske lidt skuffet over d0n
ubetydelige Gave, jeg havde til Dig i J"ulen, men dels veed Du, hvor
lidt Tid jeg havde og dels tænkte jeg jo, at jeg kunde bøde paa de'c;,
naar jeg h.7lnde finde en smuk Ting i Østeno
Dette Brev faar Du jo ikke før ved Begyndelsen af Februar, til
den Tid er maaske Kundgjørelsen allerede kommen, hvls ikke kommer den
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jo snart efter. Du vil jo der se om jeg er kommanderet til noget

i Eftersommeren. Eaade Rekla, Hjælperen og 4 Torpedobaade skulle
jo ud i Begyndelsen af August. Det er jo nærmest for Somrnerlejlig==
hedens Skyld jeg skriver dette. Hvis jeg nemlig skal ud strax igjen,
behøver Du jo ikke at være bundet af HenRynet til Afstand fra Byen.
Skal jeg derimod ikke ud at sejle vil jeg jo rimeligvis faa Landtje=
neste og i saa Tilfælde skulde Forbindelsen med Hovedstaden jo være
nogenlunde. En god Sommerlejlighed maa Du i et hvert Fald sørge for paa
et kjønt og sundt Sted. Johannes vil sikkert hjælpe Dig godt med at

finde noget. Søllerød - Holte - Birkerød er noget af det, der passer
bedst. Hvis Du taler med Lieut. Hansen kan han maaske anbefale noget,
da han er godt kjendt derude. Lejligheden maa jo helst være møbleret
og maa nødig koste mere end 300-400 Kr. Hvis jeg skal være hjemme er

der jo ogsaa en anden Løsning, som Du maaske ikke synes saa godt om,
nemlig at Du og Børnene tage paa Landet i Pension eller paa anden Maa=
de fra Slutningen af Mai til Slutningen af Juli. Alt dette kan jeg
jo ikke sige noget om, da jeg ik.lce
. kjender hvad jeg skal sættes til.
Du maa derfor tage Bestemmelsen, idet naturligvis Hensynet til Børne=

nes Sundhed ma.a gaa forud for Hensyn til mig.
Nu kommer jo den Tid snart, hvor Du sk'3.l til at tage nogle Penge
ind, det begynder midt i Marts; men det har jeg ret udførligt skrevet
i Huskeseddelen. Det bliver vist temmeligt tarveligt, jeg antager at
Lockoutens Vir1'-.ninger vil vise sig, men E'ndel bliv-er der jo alligevel.
Har Du mere end Du bruger kan Du jo godt sæt-Le en Del i Bikuben; men
Du komrner jo saa til at tage dem ud igjen efterhaanden. Jeg antager,
at der er nok tilbage i Sparekassen til at klare Sommerlejlighed og
Huslejen og de and.re ordinære Udgifter kan forhaabontlig dækkes, af
hvad Du f'aar ind. Skulde det være nødvendigt at sælge noget Papirt da
maa det helst være en Kj.hvns Kreditfo~.a. 500

4%; men det bør helst und=

gaaes, da Papirer staa saa urimeligt lavt for Øjeblikket. Du maa ikke
nægte Dig noget, tag ud hvad Du behøver, saa længe der er noget at ta=
ge, er det nødvendigt da sælg et Papir. Jeg veed jo at Du er fornu:t'=
tig; men Du er vist lidt for sparsommelig.
Nu har jeg jo skrevet en Del Forretningsvæsen. Det er jo ikke meget
jeg kan sige Dig paa denne lange Afstand, det hele kan i Grund.en sarr.ine!,=
fattes i de faa Ord: Gjør hvad Du finder rigtigst i enhver Henseende
saa skal jeg nok blive glad for det, og give Dig et Kys til Tak f~r, at
Du har administreret Forretningen saa dygtigt mens jeg var borte.
Skriv lidt om Else faar Tænder og om hun ikke snart bliver god om Nnt=
ten. Nu er hun jo snart en stor Pige. Hvo::.·ledes trives Helene. Hi]f:l
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dem Alle 3, modtag selv mange kjærlige

Hilsener og Tak fra Din
Theodor.

Bangkok 1/1 1900.
Kjære Hannemor.
Da Brevet ikke har kunnet komme afsted uagtet vi nu har ligget
her i 4 Dage, saa vil jeg tilføje lidt inden det gaar afsted imorgen
tidlig. Vi kom hertil i Fredags Morgen.
sine Skibe.

Prins Heinrich laa her med

Vi blev budt velkommen af forskjellige Siamesere. Om Af=

tenen var Chefen til Middag hos Prins Heinrich.

Næste Morgen gik Chefen

med Iste Hold af Officerene ombord i en Siamesisk Yacht og seilede til
Bangkok.
Vi andre har havt det meget roligt herude. Vi ligge

langt fra

Land, 4 Timer fra Bangkok. Her er en siamesisk Krydser til at holde
os med Selskab og 1 lille Damper til at besørge Forbindelsen med Pak=
nam.

Nytaarsaften forløb ret stille. Off. fra Siameseren var herovre.

Chefen er norsk, Lieut. og 2 Maskinister danske.
Paa Torsdag den 4de skal vi skifte om. Lieut. Maegaard og jeg
kommer saa op og blive der i 6 Dage. I vor Tid, der vist nok bliver
den interessanteste, skal vi paa en 4 Dages Reise rundt i Landet og
bo paa forslcjellige Slotte om Natten.
Dronningen deltager i Turen.
Hest.

Baade Kongen og en enkelt Dag

Reisen foretages dels pr.Bane,Baad,Vogn og

Den lOde komme vi ombord, skal have Fest for den danske Koloni,

om Aftenen seile vi saa til Saigon.
Fra Edvard har jeg desværre ikke hørt siden Colombo, og det er
kjedeligt, da han jo vel er saa vidt at han kan rejse hjem nu.

For=

uden Gaven fra Prins og Prinsesse har jeg et nydeligt lille Silkeflag
til ham fra Etatsraadinde Gamel. Jeg havde foreslaaet, at han skulde
rejse hjem over Land; men det vilde Chefen ikke gaa ind paa.

Han vil

have ham mecl en tysk Paket direkte f1:a Aden til Hamburg, hvor vel nok
nogen har hentet ham.
Nu gik jo det gamle Aar ud, og det nye er begyndt~ Gid det rn:.;.&
blive et godt og lykkeliet Aar for os og Alle vore.
Hjærtelig Tak for det svunclne.
selv mange Hilsener fra Din
Theodor.

Ej

ls de kjære Børn og modtag

43.
Saramroom Palace den 5te Januar 1900.
Kjære Hannemor.
,

I Gaar kom min Tur til at tage til Kongen. Jeg tog op til

Paknam ved Flodmundingen med en Damper af Kongens Yachtflaadø.
Derfra med Jærnbanen til Bangkok, hvor jeg om :Natten skulde bo paa
Hotel. Da jeg havde faaet Værelse paa Hotellet tog jeg herop paa
Slottet for at hilse paa de andre, hvor jeg sa~ spiste til Middag.

Om Aftenen tog jeg hjem og gik i Seng, ikke rigtig glad, da der
vrimler med Firben~ Gekkoer m.m., ja det er endog ikke umulig i Ro=
tellet at faa en lille uskadelig Slange ind i Værelset.

Jeg sov nu

imidlertid godt og stod op imorges og kjørte til Slottet, hvor jeg
kom til Frokost Kl.9. Lidt efter Frokost blev vi kaldt ind til Prin=
sen, hvor en af Kongens Adjudanter, der er attacheret Prinsen var til=
stede. Der fik vi vor Orden overrakt, jeg blev Ridder af den hvide
Elefant, en meget net Cottillionsorden, som jeg selvfølgelig er rne=
get glad for. Af den danske Koloni har vi alle faaet Gaver Officerer=
ne et Sølvcigaretetui meget svært mere aparte og værdifuldt end egent=
lig kjønt.
Paladset er storartet. En fin let elegant firkantet Bygning
med en stor smuk Gaard i Midten.

Der er kun en Række Værelser hele

Vejen rundt og Balkoner baade ind mod Gaarden og udefter. Slottet
er bygget til besøgende Fyrster med Følge. Prinsen har en stor Lej=
l"ighed, aldeles henriV!3nd.e udstyret. Hans Seng er et rent Kunstværk.
Derefter følger Kapt. Evers, mit Værelse og Lieut. la Cour, aftagende
i Størrelse,_ men elegant udstyrede og Badeværelse ved Siden af hvert
Værelse. Derefter 2 dobbelte Gjæsteværelser til de 4 yngste af Følget
og til de attacherede Officerer. Disse Værelser optager omtrent de 2
af de 4 Fløje paa Iste Sal, Resten af Iste Sal optages af Spisesal,
Dansesal og Modts.gelseslocaler.
Tjenerskab og Kjøkken.

Hele f:tueetagen optages af Pager,

Efter Ordensregnen kjørte vi over for at bese

Slottet, der er en mærkelig S3.IT!ling af de barokkeste Bygninger, Slot=
te og Templer.
bo.

\

Her saa vi· ogsaa Staldene, hvor de hvide Elefanter

Det hele indtager et Fladerum som en By og er omgivet af en i.iur.

Derfra kjørte vi tilbage til Dejcuner Kl 1, hvor vi fik 8 Retter 11ad
og Dessert samt alle Slags Vin.
Efter Frokost var vi rundt paa nogle Visitter hos Adm.
Richelieu, Kormnandør Richelieu samt Maskinmester Jonsen.
Derefter til The i Slotshaven, hvor de hvide Elefanter frem=
vistes. Der blev jeg forestillet for Prins Chira, der har været i
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Danmark.
Kl 8 var vi til stor Middag hos Adn1iralen, hvor vi fik en
Masse Retter.

Hele Se.len rundt langs Væggen stod Matros er med sto=

re Paafuglevifter.
Danske.

Forskjellige Prins er var tilstede ellers kun

Efter Midda gen kjørte vi ligeledes i kgl. Vogn med rød

Kusk og Tjener til Theatret, hvor Agerbrugsministeren havde arran=
geret Festforestilline og stor Soup,.
se en saadan Forestilling.

Det er meget interessant at

Hoved.kunsten bestaar i Vridninger af

Hænder og Fød.der, men ved Hjælp af en Text fulgte man godt med.
Kl 2 kom vi tilbage.
Lørdag den 6te.

Imorges efter Frokost var vi inde at se nogle

gamle,mærkelige Templer. I et af dem laa en kæmpemæssig :Buddha 120
Fod lang a.l tsaa længere end Rundetaarn. Nu pakker vi ind og efter
Frokost tager vi til :Banen for at tage op i Landet, hvor vi skal be=
søge forskjellige Slotte.
Som Du seer har jeg oplevet noget, der ikke falder i enhvers
Lod og morsomt skal det blive naar jeg kommer hjem, da at fortælle
Dig om Alt. Hils nu Alle hjemme, jeg troer sikkert, at det vil glæ=
de Moder at høre om Ordenen.

Hils de kjære J3ørn mange Gange og J110d=

tag selv de kjærligste Hilsener
fra Din

Theodor.

Bangkok er et daarligt Poststed, der er ingen regelmæssig Forbind.else
med Europa, jeg har derfor ikke endnu faaet Brev f1•a Dig, men der ligger
nok et naar· jeg kommer ombord.

Sia.mbugten den 11/1 1900

Bang Pa. In Palace.

Kjære Hannemor
Nu er v:i. kommet afsted igjen ef t er vort interessante Ophold i
Siam, og nu ska l jeg fortsætte, hvor jeg sidst slap med Reisebeskri=
velsen.
Lørdag den 6te efter Toffin (Luncheon) kjørte Chefen med Følge, Kap:t.
Evers, jeg, Ltnt. Maegaard, Reservelægen og en Maskinmester til Jærn=
banestationen, hvor et Extra.tog holdt parat til at føre os til :Bang
Pa In.

Ved Landstationerne, der alle ,rar pyntede med danske og sia=

mesiske Flag, stod Befolkningen opstillet og raabte Hurra medens vi pas.,,
serede, medens siames!ske Musikkorps spillede. Paa den sidste Station
Chremprah bød Guvernøren over Distriktet Prinsen Velkommen. Paa Bang
Pa In Statiotlen modtoges vi af Kongens :Broder Prins Damrong, hvorefter
vi gik i Baadene, store dejlige lukkede Gondoler. Fra Jærnbanestatio=
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nen roede vi gjennem en· gravet Kanal til Hovedkanalen, der fører
til Slottet. Ved Omdrejningen laa Masser af siamesiske Baade, der
fulgte efter os. Det saa nydeligt ud at se de tre Gondoler, hvori
vi sad eskorteret af over hundrede af de indfødtes Baade. Ved Ind=

gangen til Paladset modtog Kongen os. Han kyssede Prinsen paa begge
Kinder. En Deputation af Bønder hilste nu paa Prinsen. En af dem

op=

læste eller rettere sang en Velkomsthilsen, som derefter blev oversat
af Prins Damrong. Derefter overrakte Ordføreren Prinsen en smuk Fjer=
vifte med Guldhaandtag. Prinsen takkede hjertelig og trykkede alle de
gamle Bønder i Haanden, det var morsomt at se hvor de vare ivrige efter
at komme til, de var øjensynlig ikke vant til saa stor en Venlighed fra
en saa højtstaaende Person. Derefter førtes vi af Kongen ind i Paladset,
der bestaar af adskillige mindre Palac1.ser, strøet rundt i en dejlig med
Kanaler gjennemskaaret Have, fremtryllet i en bar og grim Egn. Vi før=
tes over i det Palads, hvor Chefen skulle bo, hvor vi forestilledes
for Kongen, og hvor der der·efter serveredes The. Paladset, der var en
stor smuk toetages :Bygning, i en moderne indisk Stil, var helt af Træ.
Iste Sal beboedes af Chefen, medens Stueetagen var indrettet til Sel=
skabsværelser og Spisesal. Værelserne var pragtfuldt udstyrede og møb=
lerede, overfyldte med Nipsgjenstande, hvoraf adslr..illiee var aldeles
vid.underlige siamesiske, kines?,ske og japanesiske Kunstsager. Det var
underligt at finde mange simple evropæiske Ting blandt disse Kostbar=
heder, som simple Ure, hollandske Matrosfigurer m.m. Væggene var deko=
rerede med en Del evropæiske Malerier, gode Kopier efter italienske
~estre, saasom en dejlig Kopi af Madonna della Sedia, de to bekjendte
Billeder der fremstiller Michel Angelo og Rafael i deres Værksteder,
et Christusbillcde, en St.Sebastian m.fl. men Hoved.massen var tarvelige
Glansbilled.malerier. Rundt i Værelserne fandtes gode Gjengivelser af
de bekjendteste romerske Sculpturer, Bryderen, Skraberen m.fl. alle i
Marmor. Man saa tydeligt at saalænge de havde holdt sig til deres
eget, have d.e været sikre i deres Valg af Kunstgjenstande, men at de
end.nu ikke tilfulde have forstaaet at vurdere den evropæiske Kunst,
hvorfor de ikke har kunnet.skjelne inellem godt og ondt.
Vi blev derefter vist over i vort Hus med dejlige Værelser og en
hel Veranda paa begge Sider af Huset.
for at se ~som.

Sea var vi lidt rundt i Haven

Midt i Haven er rejst et højt Udkigstaarn, hvorfra

man har et prægtigt overblik over Haven og Omegnen. Haven er vel om=
trent saa stor som Tivoli og er gjennemskaaret af Kanaler. Det man
først lægge:::· llærke til er Kongens dejlige Palads, der er opført i ren
kinesisk Stil helt gult med GuldforsirinG'er. Foruden de alt nævnte
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Bygninger findes en Række Villaer til Kongens Brødre, Hoffet, fixe
smaa Lysthuse, Musikpavilloner m.m. Kl 7½ mødtes vi til Taffel i
Prinsens Palads~ Prinsen selv spiste alti.d alene sammen med Kongen
og Dronningen.

Der var megen, men ikke god Mad, megen og særdeles

god Vin, dejligt Service OB god Betjening.

Efter Middagen gik vi

over til Kongens Palads, h-ror et siamesisk Orkester med 3 alen lange
sammenbundne Rørfløjter var parat til at tage fat.
teten Timestid kom Kongen.

Efter at have ven=

Elskværdig henvendte han Ordet til os Alle

og spurgte os, hvorledes vi var fornøjet med vore Værelser.

Derefter

satte han, Prinsen og de fineste af Prinserne sig op paa en Forhøjning
medens vi fremmede fik anvist Stole ved Tronens Fod, de siain~siske
Officerer maatte staa. Orkesteret spillede nu forskjellige danske og
siamesiske Melodier, nogle af de danske lød kjønt, andre passede ikke
rigtig til de bløde Rørfløjtetoner. Saa blev der budt Whisky og Ciga=
rer rundt. Pludselig kom der Uro i Lejren.

Koneen havde opdaget, at

Fløjterne vare dekorerede med tyske Farver fra Prins Heinrichs Besøg.
Programmet for de tyske og danske Fester var

nemlig fuldstændig ens.

Der faldt lidt haarde Ord, de sorte og hvide Baand blev fjærnede, og
røde og hvide Sløjfer kom istedet.
og vi var

Henad Midnat rejste Kongen sig

glade over at slippe i en dejlig Seng efter en lang an=

strængende Dag, især da vi skulde tidlig op

om Morgenen.

Søndag den 7de spiste vi tidlig Frokost, hvorefter vi kjørte med
Jærnbane!'l t:i.l den gamle Hovedstad Ayuthia, der ligger ved Menam.

I

A.yuthia modtages vi af Kongens Broder, der er Generalguvernør, hvor=
efter vi kom i Baade og roede gjennem Byen.

Alle Huse er bygget paa

Pæle i Floden, der optræder som Gade. Vi kom saa ud til Elefantinde=
lukket, hvor de vilde Elefanter drives ind

og tæmmes.

Her holdt 10

dejlige opsadlede Elefanter parat, og vi fik os en lille Ridetur. Saa
saa vi en Prøve paa,hvorledes man fanger Elefanter, idet en af de halv=
tæmmede blev sluppen ud og fanget igjen.

Saa roede vi tilbage til Gu=

vernørens Bolig, hvor der ventede os en stor Frokost. Efter Frokosten
fik vi hver en Fjervifte og en stor siamesisk Str1.:.ahat, hvorefter vi i
Dampbaade sejlede tilbage til Bang Pa In ad Menamfloden.

The Kl

4,

den sædvanlige store Middag, derefter den reglementerede Venten·paa
'-. Kongen i en Time. Haven var imidlertid bleven illumineret pa.o. det
prægtigste og et stort Selskab fra Bangkok invlteret ud til Have=
fest. Vi tog saa med Kongen og Prinsen over til Gjæsterne, der stod
opstilled8 og ogsaa havde staaet en Tirnest:i.d.• Efter en kort Kur sat=
te de høje Herskaber sig paa Stole og Danserinder kom ind og dansede
paa Jorden, paa en lille aaben Plads. De-J; V"1-r samme SJ.ags Dans, so:n
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vi saa i Theatret.Efter Dansen, der varede en Time, gik vi til
Bords, til en stor Souper. Jeg kom heldigvis sammen med en Mængde
danske fra :Bangkok. Lidt før Midnat brød Gjæsterne op, de skulde
tilbage til Bangkok med Exi.:ratog. Kongen sagde Godnat og vi gik gla=
de i vor Seng. Denne Aften var noget af det morsomste og nydeligste
man kan tænke si g . En blikstille behagelig kølig Nat, den præe;tige
Illumination, den østerlandske Dans, og de mange danske fra Bangkok,
Alt virkede til at gøre det Hele saa festligt.
Mandag den 8de Januar tog vi efter en tidlig Frokost med Extratog
nordpaa i Landet, indtil Foden af Bjærgene. Her skiftede vi over i
et andet Tog, der bestod af 2 aabne, smukt pyntede Godsvogne med Læ=
nestole. Bjærgene er ikke ret høje og frembyder ikke noget særligt
interessant. Hvad der var interesantere var at se og kjøre igjennem
Junglekrattet, der begynder her og strækker sig lunet op i Landet og
giver Tilholdssted for mange Tigre.Vi standsede ved Muak Lek,hvorfra

vi spadserede hen til et lille lavt Vandfald, hvor Kongen b.ar lad13t
indrette en pæn lille Badeanstalt. Der la.a Badehaandklæder og Bade=
dragter parat, Vjn og Cognac ligesaa til at tage efter Badet. Prins
Chra fraraadede imidlertid at tage Bad,Chofen vilde derfor nødig have
det, men da de var gaaet gik Kapt.Rosen,Dr. og jeg alligevel i Vandet,
der var aldeles dejligt. Prins Heinrich og alle de tyske Officerer
havde været i Vandet, da de var· der, saa havde det jo været saa ta.r=-=
veligt, om vi ikke ogs?-a havde prøvet det dejlige Vand. Efter Badet
fik vi en voldsom flot og god Frokost hos Direktøren for Jærnbanerne,
der havde taget Stationsforstanderens Hus i Besiddelse i den Anled=
ning. Efter Frokost kjørte vi tilbage til Ban Nong Baoa, en lille
Landstation, hvor der ligger et Junglekrat mellem Jærnbanen og Flo=
den. Her har Kongen ladet rydde et Stykke Skov og opført 3 dejlige
Villaer, alene for det danske og tyske Besøe. I den ene boede Chefen
og Prins Chra med Adjudanter. I den anden Følget, den tredie var
Spisesal og endelig var der lavet et lille Theater.

Her fik vi The

medensBeboerne opførte Boxekarnpe, derefter var vi en Rotur ned ad
Floden, der her er mec;et smuk, Efter en stor Middag gik vi over til
Theatret, hvor Bønder opførte siamesiske Skuespil, paa samme Maa=
de, som vi havde set i Banekok. Derefter kom nogle rigtige Danser=
inder.

Tilsidst Skyggebilleder. Det foregik ved at der bag et tywit

klart Bagt~ppe blev tændt 2 store Brændebaal. Derefter blev Eilleder=
ne, der hver vur udskaaret af en Oxehu~
ind og holdt for Baalet.

oe

baaret af 2 Stænger, baaret

Der var gj ærn e 2 Billeder inde af Gangen.

Det foreotillecle Krigsscene:r· . Billederr-e gik frem og tilbage, mo
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hinanden og forbi hinanden, indtil det endte med, at det ene Bille:-a
de maatte bu..lcke under.

Det var lidt trættende at se paa i Længden.

Kl 11 ·gik.vi trætte i Seng.
Tirsdag d. 9de,

Tidlig op Frokost Kl

7. Lidt før 8 i smaa

aabne Gondoler med 6 Roere.

Vi gik nu ned ad Floden. Mange Steder

kom vi ned ad smaa Vandfald.

Med susende Fart fløj den lette Baacl

afsted mellem Stenene, og Rorkarlene maatte passe voldsomt paa ikke
at røre ved Klipper og Skær.
lavt.

Nogle Steder i Floden var der ganske

Her var Befolkningen samlet for at hjælpe os over.

Først

fik vi vort Hurra og derefter løftede de Baaden og bar den over Grun=
den.

Da der var bleven dybere skiftede vi over i større Baade, der

laa parat til os.

Her fik vi Frokost.

Paa Vejen opdagede vor Baad

en Krocodille, der spadserede inde paa Strandbredden.
skød den.

Prins Chra

Den er 6 Al. lang, men hører til en uskadelig Art.

Saa

skiftede vi over i hurtige Dampbaade. Vi var efterhaanden bleven
lidt trætte af den lange Tur, endelig Kl lidt over 3 naaede vi vort
Bestemmelsessted Tarua, hvor der var oprejst 'l'el te, hvor Admiralen
Richelieu havcle arrangeret stor Frokost, den 3die Frokost den Dag.
Efter Frokost kjørte vi med Extratoget hjem til Bang Pa In, hvor vi
fik The, og derefter den sædvanlige Middag.

Den Aften slap vi for· at

vente paa Kongen.
Onsdag den lOde.

Efter Frokost gik Prinsen over for at tage

Afsked med Kongen og Dronningen.

Kongen fulgte saa med tilbage,

};iiJ.ste paa os, hvorpaa hele Karavanen vandrede til Baadene.
Jærnbanestationen tog han Afsked og kyssede Prinsen.

Paa

Vi kjørte saa

til Bangkok hvor kgl. Vogne holdt parat til at hjælpe os fra den
ene Jærnbanestation til den anden.
hvor en Escad.:r·e ventede os.
de andre Skibe og Forter.
ud til Valkyrien.

Derefter· paa Bane til Paknam,

Vi gik ombord i Apalle under Salut fra
Her spiste vi en god Frokost paa Vejen

Det var dejligt at komme ombord og Skibet var ny=

deligt pyntet med Grønt og Flag til Afskedsfest for de danske.

Fes=

ten var smuk og vellykket •. Særlig Lykke gjorde en tarvelig Bevært=
ning hvor der serveredes lErter, Jl"'læsk og Pandekager. Kl 6 gik de
Fremmede fra borde.

Vi fik saa Stadsen pillet ned i en Fart og let=

tede Kl 7 om Aft :men. Apalle afbrændte Fyrværkeri til Ære for Valky=
rien,
Din Th.
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Bang Pa-in Palaoe den 9/1
Kjære Hannemor.
Rjærtelig Lykønskning til Fødselsdagen.

Kapt. Rosen af Infan=

teriet, der rejser hjem snart, har lovet at bringe Dig medfølgende
lille Ting fra mig til Din Fødselsdag.
Vi er lige kommet hjem hertil efter en 2 Dages Udflugt ud i
Landet. I Morgen gaa vi ombord.
Mange Hilsener
Din Theodor.

Valkyrien den 12/1 1900
Kjære Hannemor.
Foruden Rejsebeskrivelsen af den interessante Tur vi have havt,
skal Du nu selv have et Brevo

Først Tak for dit Brev No. 10 af 3/12,

hvoraf jeg ser at Børnene have det godt, oc; at Du nu har faaet en ny
:Barnepige.

Gid. hun maa være flink.

Med Sorg hører jeg, at Louise

har været syg. Gid hun nu snart maa komme til Kræfter igjen. Det har
været en Jul med Sygdom, Edvard i Ad.en og Louise hjemme.

Det er da

godt at Edvard er kom.~et saa godt over det. Der var Telegram forleden,
om at han n@sten var rask og om at en Slægtning var ko~nen for at hen=
te ham hjem. Jog har spekuleret meget paa hve:n det kan være.

Rudolf

kan det jo ikke være, Axel heller ikke,men det :faaer jeg jo nok at vi=
de.

Han er naturligvls hjemme, naar dette Brev ~amm er, gid han nu maa

komme rigtig til Kræfter inden han tager fat igjen.

Jeg fik lige in=

den vi sejlede et meget pænt Brev fra ham, hvori han var saa glad over
Hospitalet, og over at han begyndte at komme sig.
Det var jo rart, at Du fik engager~t en Huslæge, nu vil jeg haabe,
at vi ikke maa :faa megen Brug for Ham. Han kommer vel engang og ser paa.
Børnene, det var jo rart om Helene kunde komme til at veje lidt mere.
Jeg synes, at Du lever· saa forfærdelig stille, Du skulde invite=
re nogle til en lille Middag engang imellem.

Du har jo Vinbogen, saa

Du kan altid faa Vin, naar den gamle er sluppat op.

Med os har det jo

været lige det modsatte, vi har spist mellem 40 og 50 Retter Mad daglig
i en Uge, det er næsten ækelt.
me ombord igjen.

I det hele taget var det dejligt,at ko m=

Turen var jo som Du kan se udmærket i enhver Henseen==

de; man blev jo imponeret over den Pragt der udfoldedes og over den
Masse Penge det hele have kostet.

Landets Hatur er der ikke meget ved,

og vi kunne hjer:~:nc i Danmark for en ubetydelig Udgift vise Fremmede
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noget, so~ de i Længden vil have mer Fornøjelse af.
rart at have været med.

Men det er jo

Jeg troer at Missionen er lykkedes godt.

Chefen var vel fornøjet mod Resultatet.
Søndag den 14d.e.
I Gaar fejrede vi Prinsessens Fødselsdag med en Middag for Che=
fen.

I rnor&es tidlig ankrede vi i Indløbet til Saigon Floden ved et

lille l<'iske1·leje.

Her skal vi li6ge til imorgen tidlig.

5-6 Timers Vej op til Saigon.

Vi har en

Nu er vi jo snart saa langt borte vi

kan komme om li Maaned er vl jo ved vort Drejepunkt, saa begynder vi
atter at nærme os lijemmet. Det er kjedeligt at Brevene blive saa garn=
le inden de naa den lange Vej.

Jeg ved f.Ex.

ikke endnu, hvorledes

Din Moder og alle I andre hjemme tog Efterre:tningen om Edvard.

Vi

har det jo udmærket og jeg er meget glad for Turen; men jeg glæder
mig dog mest til at komme hjem efter en god Tur og finde Eder alle
raske.

Børnene er vel vokset meget og de har vel alle udviklet sig

siden jeg sidst saa dem.
Planerne.

Hvorledes gaa

det med Sommerlejligheds

De:rsom jeg skal være i Kjøbenhavn efter Valkyrien kunde

det være dejligt om vi Alle kunne være sammen, saa at Du tog en Lej=
lighed for 2 :hfaaneder fra midt i Mai til Midten af Juli.

Forsom1.ne=

ren er jo altid den bedste, og vi faa neppe nogen særlig god Sommer
i Aar.

Men det er jo muligt, at jeg strax skal ud at sejle en lille

Tur igjen.
Nu har Du jo fa.aet en hel Del at studere igjennem denne Gang;
men nu har jeg heller ikke mere at for·tælle Dig.

Hils nu .AlJ.e hjem=

me, Din Eedstemodei·, Rud. og Lom.se, hils Carl S og ta.k ham for hans
:Brev og ønsk haru tillykke paa hans Fødselsdag.

Til Din Mod.er har

jeg skrevet, jeg haaber, at det naar fr-em til Fødselsdacen.

Hils nu

de kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor.
Igaa:r· Søndag kom en fransk Krydser ud med vor Post og med de
2 Off.

der ere Chefen attacherede.

bleve11 en hel Fram;kmand.

Desuden Festprogrammet.

streget, hvad jeg skal med til.
saa meget.

Den ene er Ellbrecht, der er
Jeg har under=

Det er drøjt nok at holde ud til

Det ender rr.ed, at man maa gjenneiTigaa en Kur, naar man

kommer hjem. Jee er forresten den af Alle, der staar mig bedst.
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Improvisation

(for Kvinden)

I et skummende Sølv staar vi frem over Hav
Og det lys e r med Sol om vor Færd
Men naar Natten gaar frem, drager Hjerterne hjem
Længst den lyser i Morildens Skær.
Se vi sta ar for din D-,r og vi hviske dit Nava,
Paa din Kind lægger Lampen sit Skær
Ak' din Kærligheds Favn er den eneste Havn
som vi længes imod paa vor Færd.
Drik dit Glas for din Kvinde, din Viv, eller Ven
For det Blod, som du blanded med dit
Hun er Lykken paa Jord, ren, hellig og stor

Hun gør Stormhavet stille og blidt.

Drik et Glas for Valkyriens Skytsengel stor

Vi har lagt hende Roser for Fod
Men hver Rose er skudt af et Hjærte ombord
Og hvert Blad er en Hilsen fi1ldgod.

(skrevet af Alexande~ Svedstrup - formentlig 13/1 1900).
Valkyrien den 18/1 1900
Kjære Hannemor.
Mange Tak for Dit lange Brev No. 12, det saa jo helt bedrø=
veligt ud hjemme. Det er ogsaa en Mængde Tilfælde, Din Tantes Død,
Louises og Edvards Sygdom og endelig Dine egne Pigegjenvordigheder,
der jo altid forfølger os.

Nu har Du jo allerede længe havt en anden

jeg haab~r, at hun er god, men jeg troer det ikke.

Det bliver ikke

godt før Børnene er saa store, at vi kan undvære Barnepige.

Det var

sørgeligt med Din Tante, det gik jo hurtigere end man havde ventet.
Jeg havde da sikkert troet, at jeg skulde se hende igjen.

Run har

altid været saa opmærksom og venlig mod mig. Louise og Edvard er na=
0

turligvis begge raske og forhaabentlig komne godt til Kræfter. Det maa
have været en streng Tid

for Din Moder, med den ene daarlige Efterret=

ning lige efter den anden . Nu maa vi haabe, at der med det ny Aarh'.lndre=
de begynder en ny og gylden Tidsalder, fri for Tjenestepigesorger.
Det glæder mig at høre, at alle Børnene voxe og trives, jeg
længes meget efter dem alle. Det skal blive morsomt at se·om de to
store kan kjende mig, naar jeg kommer hje~.

Selv synes Du ikke at

have det saa godt, som jeg havde haabet. Gid det nye Aar ogsaa der
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vil skille sig lidt fra det gamle og give dig lidt Fred og Ro, saa
vil Du ~ok komme til Kræfter.

Jeg ser af Aviserne, at det er en forfærdelig streng og tid=
lig Vinter i Aar.
i Kakkelovnen.

Det er da heldigt, at Du har havt noget at putte

Og jeg ser til min Glæde, at Du har præsteret et saa=

dant diplomatisk Mesterværk,

som det at faa Hansen til at sætte et

nyt Komfur, som forhaabentlig er godt og moderne.
Penge har Du forhaabentlig nok af nu efter Nytaar, slaar de
500 ikke til Midten af Marts kan Du naturligvis tage ud saameget Du

vil.
Der bliver gjort umaadelig megen Stads af os her i Saigon;
men det har været næsten mere end man kan udholde.

Det har været fra

tidlig Morgen til langt ud paa Natten, hver Dag i disse 4 Dage. Imor=
gen tidlig Kl. 6 skal vi gaa herfra og vil nok for første Gang paa
denne Rejse faa noget daarligt Veir. Nordostmonsunen som vi har lige
imod blæser meget frisk paa denne Aarstid, med mindre den vil være
saa elskværdig at stille af medens vi passerer, som hidtil. Nu begynder
snart mine K9mmissioner paa Silkevarer, det bliver et vanskeligt Styk=
ke Arbeid~, især da jeg ikke ved hvilken By jeg skal give Fortjenesten,
dog tror jeg ,at vente til Shanghai. Chefen vil kjøbe alt sit i Hongkong.
Er jeg saa ikke tilfreds i Shanghai kan jeg kjøbe i Hongkong paa Hjem=
vejen.
Nu maa jeg slutte·, faar jeg lidt Tid idag skal jeg fortælle Dig

lidt om Opholdet her i Saigon, og om alt, hvad vi har set.
Bryllupssangene og Beretningen fra Brylluppet.
nydeligt i de nygiftes Hjem.

Tak for

Der skal jo være saa

Jeg havde Brev fra Axel igaar _hvor han

takker for Gaven. Da Du ikke i dit Brev nævner noget om, hvad Du har
givet, staar det naturligvis i Dit brev No. 11, som jeg ikke har faaet,
da det maa være sendt til Bangkok; saa faar vi det i Hongkong om nog=
le Dage.

Hils nu de kjære Børn, Din Moder, Louise, Edvard og Alle

de andre og modtag selv mange kjærlige Hjlsener og gode Ønsker fra
Din
Theodor.
Valkyrien, Saigon 18/1 00
Kjære Hannemor.

den.

I.Søndags den 14de om Morgenen ankrede vi i Mundingen til Flo=
Om Eftermiddagen kom en fransk Krydser herud med de 2 Office=

rer, der blev attacheret Chefen, hvoraf den ene var Ellbrecht fra
hvem jeg skal hilse.

Mandag Morgen lettede vi og gik op ad Floden,
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der er temmelig smal og gaaer mellem en Mængde ganske lave buskbe=
voksede Øer.

Kl. 4. na.aede vi op til Byen, for at konune i Bøjen maat=

te vi lave en morsom Manøvre.
det Sted vi skulde ligge;

Vi kunde næmlig ikke dreje rundt paa

men maatte gaa lidt længere op ad Floden,

hvorved vi fik Lejlighed til at passere hele den franske Escadre under
Kanonsalut og Musik.

Da vi var forbi de sidste Skibe sattes Valkyri=

en ganske jævnt paa Grund paa den ene Flodbred.

Strømmen der løb ind

svingede i et Nu Skibet rundt, vi bakkede os af Grunden og gik s& op
til vor Bøje mod Strømmen.

Kort efter gik Chefen i land for at hilse

paa Guvernøren, der selv kort derefter kom ombord. Kl. 7½ var der
stor Middag hos Guvernøren, hvor jeg var med. Han bor i et dejligt
Palads i en vidunderlig Have.

Middagen var overmaade fin. Kun faa

Retter, men udmærket og kun faa Slags Vin.

Det var noget andet og

finere end de 10 - 2o Retter daarlig og tung llad vi fik i Siam. Haven
var pragtfuldt illu.mineret og efter Bordet bragtes der et smukt Fakkel=
tog med Fakler, kinesiske Lygter og Papirsdyr og Huse, der vare oplyste.
Under det Hele afbrændtes et storartet Fyrværkeri.

Derefter var der stort

bal i Paladset.
Tirsdag Morgen Tropperevue, som jeg ikke var med til paa Grund af Vagt.
Kl. 4 EM Væddeløb mellem de smaa Heste, de bruger her. Hestevæddeløb har
nu aldrig moret mig særligt, hvad der derimod var meget morsomt, var Slut=
ningsløbet mellem Vogne, hver forspændte med 2 Oxer. Det saa morsomt ud at
se de tunge Oxer i strakt Carriere, de løb ligesaa hurtigt som de srnaa
Heste.

Saa kjørte vi en ~ur gjennem Byen og Parken, fik lige Tid til at

klæde os om for strax at tage til Middag i Militær Club. Middagen varme~
get fin og vellykk.et, efter Bordet drak vi Kaffe i Haven, der var illumi=
neret. En annaminitisk Trup af Dansere og Danserinder i pragtfulde og
kostbare gamle Nationaldragter diverterede Selskabet. Derefter kjørtes
til en stor Park, der var aldeles storartet illumineret. Først saa vi paa
Cyclevæddeløb, derefter paa en Varieteforestilling i et aabent Theater,
~erefter Gymnastikforestilling, Lysbilleder med mere.
samt stort Folkeliv, alle var med:

Der var et vold=

Annamitter, Kinesere, franske Sol=

dater og det var en stor og behagelig Forskjel fra Siam,

at se hvor

Folk var pæne, rene og fornøjede uagtet det jo er et Land, der er un=
der . fremmed Herredømme. Man kan ikke andet end beundre Franskmændene
for den udmærkede Maade, de har styret og udviklet denne store Koloni.
Den er dobbelt saa stor som Frankrig. De fine annamitter beklæde vig=
tige Emb3der og gjøre det godt. Raandværk og Industri blomstre. Her
·er mange Kinesere, der ogsaa føle det som en Velsignelse a~ staa under
en evropæisk Uagt, de er ansete Borgere, dygtige og ærlige Handelsfolk,
flere af dem hovedrige.

Vi traf baade Annami tter og Kinesere

baad.e
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ved Ballet og ved de forskjellige Fester. Byen selv har et Præg,
der er saa vidt forskjellig fra, hvad vi er vant til at se her i
Asien. Bre~e smulr..ke Boulevarder, velbyggede Huse, elektrisk Lys
overalt, godt Drikkevand og det skyldes ogsaa disse store Anstræn=
gelser, at Byen kan existere, da den lieger frygtelig usundt i et
Floddelta og har et Klima, der i 9 Maaneder af Aaret er forfærdelig
usundt paa Grund af Varme og Fugtighed.

Vi Kom nu i den bedste Tid.

Her er vel meget varmt om Dagen; ~en Morgen, Nat og Aften ere behage=
ligt kjølige.
Onsdag Morgen tidlig kjørte vi med Extratog til en Kineserby i
Nærheden "Choron".

Her bo mange rige Kinesere, der for at vise Prinsen

en Opmærksomhed havde foranstaltet deres store aarlige Fest:

Drage=

festen henlagt til dette Tidspunkt. Vi blev modtaget paa Raadhuset,
hvor vi Kl.8 om Morgenen beværtedes med søde Sager og Champagne. Der=
,

efter tog Festen sin Begyndelse.

Den begynder med en stor Procession

Bærestole med nydelige smaa Kineserbørn i dejlige Dragter, kostbare
Silkefaner og Bannere,frygtelig Musik.

Efter en voldsom lang Proces=

sion kommer endelig Dragen, der vel kan være et Par Hundrede Alen
lang af det dejligste Silke og med et frygteligt Hoved.
er inden i Hammen og bevæger Dragen.

En 40 Mand

Festen gaar ud paa at fordrive

Dragen og med den Alt det Onde, der kan ramme dem i det følgende Aar.
Dragen kommer altsaa bugtende sig ind og nu begynder Kampen.

Under

infernalske Hyl kastes der store kinesiske Bomber i Tusindvis for
den, Troldkjællinger, der hoppe rundt og knalde og kinesiske Pisto=
ler i Hundredtusindvis.

Slangen vrider sig og gjør de forfærdelig=

ste Krumspring men efter et Bombardement paa en½ Time, maa den neje
sig.

2 smaa Drager fordrives derefter paa lignende Maa~e. Kineserne

vare meget stolte over deres Fest, hvad de ogsaa havde Grund til.
Som Erindring om Festen havde de ladet præge en stor Sølvmedallie
af tyndt Sølvblik, hvor der paa Dansk og Kinesisk stod Prinsens
Navn.

Saa hjem igjen med Extratoget~

Om Eftermiddagen havde jeg

Vagt, der var Blomsterfest, Middag hos Admiralen og Indvielse af det
nye Theater om Aftenen. Idag Torsdag heldigvis sidste Dag er der Re=

gatta Kl. 3½.

Chefen holder derefter Middag for de fremmede Office=

rer i Aften, Venetiansk Fest og Bal ombord.
Som Du ser, er her gjort umaadelig megen Stads af os, og det
har været et meget interessant, men ogsaa meget anstrænge~de Ophold.
Vi kan ikke gaa et Skridt, altid holder der de lækreste srnaa Landau=
letter til 2 Personer parat, naar vi skal nogen Steder.

Chefen kjø=

rer altid med den morsomste Militæreskorte, bestaaende af annamittisk
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Kavaleri,Landsenerer, paa Heste ikke meget større end en god stor
dansk Hund. Nu skal vi gaa imorgen tidlig Kl. 6, det bliver ogsaa
nødvendigt, for nu begynder Folk at maatte sige Pas, da man jo altid
er igang, naar ~an ikke har Vagt. Jeg har heller aldrig tænkt mig Mu=
ligheden af en saadan Mængde Fester i Løbet af

4 Dage.

Naar vi nu imorgen gaar herfra gaar vi hurtigt mod Kulden, det
bliver jo en Forandring; nu har vi jo gaaet i hvidt Tøj lige fra Suez =
kanalen og efter~aanden har jeg faaet mig en Mængde hvidt Tøj ialt 8
Sæt.
Sundhedstilstanden herombord har været udmærket, vi har ikke
havt nogen Ulempe af Opholdet i Troperne.
fra tilfredsstillende.

Mandskabet er derimod langt=

Den gode Behandling og den udstrakte Frihed,de

have faaet, har kun bevirket, at de efterhannden (mange af dem, naturlig=
vis ikke alle) have begaaet større eller mindre Forseelser.

Jeg har end=

nu aldrig været i Skib, hvor der er saamange straffede som her.

At Folk

møde drukne og forsent efter Landlov hører til Dagens Orden. Jeg var
forleden i Krigsret, hvor vi dømte en Mand, der som Skildvagt havde
stjaalet og beruset sig i Skibets Vin og saa fremdeles.

Det er sørge=

ligt, men.det viser, hvor lavt den jævne danske Mand endnu staar.
Hils nu Alle hjemme, tak Uoder og Fader og Axel for deres Breve
og modtag selv og Børnene mange Hilsener fra din
Theodor.
Valkyrien den 21/1

99.

Kjære Hannemor.
Den sidste Dag vi var i Saigon var vi om Eftermiddagen til smuk
Kaproning dels mellem franske Ma~inefartøjer og dels mellem gamle Baa=
de, som de indfødte have brugt dem tidligere.

Det var

meget lange

smalle Baade, der roedes af 40 Indfødte, der laa paa Knæ i Bunden af
Baaden og roede med ganske korte Aarer.

Kl.

7 holdt Chefen Middag

for Guvernøren med Stab, Generalen, Admiralen og Skibscheferne for
de franske Skibe. Om Aftenen var

alle de franske Skibe pragtfuldt il=

luminerede og ved 9 Tiden tog den venetianske Fest sin Begyndelse.
Baade, der va~ behængte med Lygter og pyntede med danske, fransk~ og
russiske Flag, roede omkring,de frygteligste Dyr, saasom en vældig
Krocod~lle, en Drage, Svane m.m • . ligesaa.Kl. 10 var der Afskedsbal i
Admiralsskibet ~'Entrecasteaux, et dejligt stort Skib, nyqeligt pyn=
tet.

Der var vel c. 500 Mennesker ombord og Ballet var meget smukt

og festligt.
Fredag den 19de Kl. 6 FM lettede vi og gik, til Flodmundingen
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blev vi escort eret af den samme franske Krydser, der tog imod os,
Kersaint.

Vi var jo alle lidt medtagede af de 4 Dages uafbrudte

Fester og en lille Søtur kan jo gjøre godt.

Vi havde ventet daarligt

Vejer, de fran ske Officerer sagde, at Monsunen stod meget frisk næsten
stormende i disse Dage,Lodsen sagde det samme, saa vi fik støttet or=
dentlig af.

Men det gik som altid, hvor Valkyrien kom ben stillede

Stormen og Vandene lagde sig saa vi har havt vort gode Vejr,
altid har havt.

som vi

Tirsdag Aften eller Onsdag Morgen venter vi at være

i Honkong.
Honkong d. 23/1.
Vi kom hertil efter en meget hurtig Rejse allerede imorges Tirs=
dag Morgen. Overrejsen var god.

For at sætte Liv i Messen foreslog jeg

i Søndags Aftes at vi skulle danne en Diskutions- og Foredragsforening
med Møde hver 14.Dag. Forslaget vandt Tilslutning og Foreningen danne=
des igaar med mig som Formand.

For strax at give Tonen an aabnede jeg

Rækken af Foredrag med et naar jeg selv skal sige det godt Foredrag om
Henrik Ibsen, der gav Anledning til en stærk Diskution.

Jeg har nu

formaaet forskjellige til at lave Foredrag, saa i de første Par Maa=
neder kommer vi ikke til at mangle.
Her er dejligt her ved Honkong.
lerisk op af Bjærgskraaningen.
traadsbane.

Byen ligger paa en lille

Til Toppen af

ø, ma=

Bjærget fører en Staal=

Naar det er rigtig klart skal jeg derop en Dag. Jeg gik

naturligvis i Land saa snart jeg kunde, spiste Frokost paa det bedste
Hotel, inviteret af Cand. Svedstrup, var i Banken for at bytte mine
Penge og derefter rundt for at se paa Byen, der jo kun er 50 Aa.r garn=
mel, og derfor er bygget fuldstændig europæisk
kinesiske Butikker med dejlige Ting.

men med de morsomste

Jeg kom jo ogsaa ind i en Butik

og kom først ud da Lommen var tom men glad over mit Kjøbmandsskab.
Vi bliver her 8-10 Dage og jeg tager engang til Kanton. Den ki=
nesiske Nytaarsfest falder 31. Januar medens vi er her og jeg venter
mig meget af den.

Kineserne er rare Folk. Europæerne

herovre i Al=

mindelighed ikke, jeg saa i Dag paa Hovedgaden en Europæer mishandle
og gjennemprygle en ældre Kineser.

Der var stort Opløb af Kinesere

og ikke en turde hjælpe deres Landsmand mod Europæeren.

Men jeg tæn=

ker at de hævner sig engang og giver os vor Brutalitet tilbage med
Renter.

Posten gaar imorgen tidlig, derfor vil jeg slutt~ med mange

kjærlige Hilsener til alle hjemme, til Børnene og særlig til Dig fra
Din Theodor.

~Hongkong 28/1 1900.
Kjære Hannemor
I Fredags 26/1 Eftermiddag tog Ltnt. Maegaard, Tralle og jeg
afsted for at se Kanton.

Det er jo ikke saadan en lille Rejse, der

er 100 Kvartmile opad Floden.
Floddamper.

Vi kom ombord i en vældig 4 etages

Kineserne stuves paa de 2 underste Dæk, vi havde 1000

ombord, undertiden er der 2000, af Frygt for, at der kan være Pira=
ter blandt dem,lukkes de inde saa snart de ere ombord.

Desuden for=

ude Skildvagter med skarpladte Geværer. De 2 øverste Dæk er for 1 og
2den Plads Passagerer, paa Iste rejse
Kinesere.

Kl.

4½

Europæerne og paa 2den de fine

sejlede vi fra Hongkong og lige til det blev mørkt,

nød vi Sejladsen mellem smukke Klippeøer.

Klokken 11 om Aftenen ank~

rede vi, for atter at lette tidlig næste Morgen.
Kanton.

Kl.

6½

kom vi til

Byen ser jo meget stor ud, men da alle Husene er ret lave,

tager den sig ikke særlig imponerende ud.
imponerende er hele Flodlivet.

Hvad der derimod er maget

Man regner at 1/4 Million af Kantons

Befolkning bor i Baade, og det ~aa farligt ud, da det store Skib med
stærk Fart kom ind. i et Mylder af Sampaner. Mens Skibet endnu er i
fuld Fart hager Kineserne fat i Skibet og springer op.

Da vi var kom=

men til Bolværket spiste vi Frokost medens Føreren skaffede Bærestole
og Kl. 8 drog vi af sammen med en tysk Læge og en Australier.

Det var

underligt at komme ind i. den Sværm af Kinesersjovere der fandtes ved
Havnen, de betragtede Een med en Blanding af Nysgjerrighed og Foragt,
men mærkeligere blev det da vi drejede ind i Gaderne, der kun er fra

3-6 Alen brede, næsten mørke, da der er Halvtag ud over Gaden fra beg=
ge Sider.

Hvad der gjør disse smalle Gyder saa maleriske er de lange

kinesiske Skilte, der hænge
alt er Butikker.

ned over Gaden uden for hver Butik og

Vi var in(ie forskjellige Steder, for at se Haand=

·værkerne arbejde f. Es.

hos en Sølvsmed, der har den Specialitet at

i~dlægge Sølvbroscher med spraglede Fuglefjeder, hvorved det hele kom=
mer til at se ud som om det var overlagt med en Emalie.

Saa var vi

inde hos en Bogbinder og Papirmaler, i forskjellige Silkeforretninger,
Elfenbenshandler,

alt som det passe~e paa vor Vej.

Af Seværdigheder

besaa vi først et Tempel kaldet Doktor Tempel, da det er bygget af en
Kejser til Minde om en berømt kinesisk Læge.

Templet er st~rkt besøgt

og mod at offre kan det bringe Hjælp i alle Tilfælde.

I en Vase staar

en Masse Pinde, hver forsynet med et Nr •• Den syge der søger Hjælp
tager efter at have betalt en Pind op, og faar den Medicin der svarer
til det ~r ••

Det er en Slags Tombola, hvor man jo risikerer, at den

der har brækket en Arm trækker amerikansk Olie; men de tror paa det.
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Saa var vi i et andet Tempel med 500 Budhaer,

dernæst i det pragt=

fuldeste af alle Byens Templer "Kuans · Forfædres" med mange smukke
Gaarde og forskjellige Templer.

Dernæst saa vi den svære og ældgam=

le Bymur, der strækker sig om hele Byen, spiste Frokost, der var bragt
med fra Damperen,paa Toppen af den saakaldte 5 etages Pagoie, hvorfra
der er en dejlig Udsigt over Byen og Landet.
Mandarin

Efter Frokost saa vi en-

Sommerbolig, et højst mærkværdigt ældgammelt Vandu~r, et

Slags Timeglas med

Vanddraaber·.

En Flyder viser Tiden, og det hænger

paa et Brædt ud mod Gaden,der viser fulde Timer.

Saa atter rundt i de

mærkværdige Gader, hvor der er en voldsom Færdsel, til en kinesisk Klub
med et lille Theater. Til Slut i de saakaldte "Flower boats" meget ny=
delige udstyrede store lukkede Baade, hvor der om Aftenen optræde San=
gerinder.

Kl. 5 gik vi atter med samme Damper og mmgkong naaed.e -vi i

morges noget efter Midnat.

I Nat fik jeg saa fat paa en Bærestol og

, 2 Kulier, til at bære Bagagen, der jo var betydelig større, da vi kom
hjem fra Kanton end da vi drog derop.
lettere.

Til Gjengæld var Pungen saameget

Mange Hilsener til Alle fra
Din Theodor • .

Hopgkong den 29/1 00
Kjære Hannernor. ·
Nu er det snart længe siden jeg har hørt hjemmefra. Det sidste
Brev fik jeg i Saigon, det handlede om Axels Bryllup. Her i Honkong
har vi faaet Post 3 Gange, desværre var der ingen Breve hjemmefra og
jeg længes jo meget efter ·at høre hvorledes Helges Fødselsdag, vor
,
Bryllupsdag og særlig Julen er gaaet.

Nu kommer der vistnok ikke Post

mere her, · i Foochow faar vi heller ingen, saa nu maa jeg vente c. 14
.Dage til vi kommer til Shanghai.

Fra Pri~sessen hørte vi i Saigon, at

alt var vel hjemme, men jeg saa jo af Dit sidste Brev, at Du var stærkt
betaget af Pigesorger igjen, og da jeg nu ikke hører noget antager jeg,
at Du har mange Gjenvordigheder. Jeg har som Du vil se af vedlagte Brev
været en Tur i Kanton, hvor jeg gjorde en Del Indkjøb, blandt andet kjøb =
te jeg en Brudegave til Elisabeth og Christian, et lakeret Bord, som
jeg treer vil gjøre Lykke, alle herombord ere da meget begeistrede for
det.

Jeg ved ikke, naar Brylluppet skal være, men da jeg ikke h~r hørt

noget antager jeg ikke, at det bliver i Foraaret.
Du hører noget

Du skriver nok, naar

derom, bliver det før jeg kommer hjem, tænker jeg, at

jeg kan faa det hjem med et af østasiatiske

Skibe. Fra Edvard havde jeg

forleden hele 3 Breve, alle fornøjede, i det sidste fortalte han, at
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han en af Dagene vilde rejse til Cairo og derefter hjem over Italien.
Det er da godt, at han slap heldigt over det, han har været meget syg,
nu haaber jeg, at han er kommen godt hjem.
Som jeg maaske har fort~lt Dig, bliver vor Hjemrejse herfra Østen
fremskyndet noget, for at vinde Tid i Middelhavet til Skydning.
vedlægger en Seddel med Rettelserne i Fartplanen.

Jeg

Nu er vi jo snart

ved vort Vendepunkt, Japan, som jeg glæder mig meget til at se, hvis
der blot ikke bliver Vanskeligheder, i enkelte Havne, f.Ex. Kobe er
der fortiden Pest.

Jeg har gjort en Del Indkjøb her, det skal blive

morsomt, naar jeg kommer hjem at holde en lille Udstilling.

Til Dig

har jeg faaet en smuk og varig Ting, som jeg haaber vil falde i Din
Smag.
Du kan ikke tænke Dig hvor her er raakoldt paa denne Tid af Aaret.

Her er ikke mere end c. 15° Varme og vi fryser jo Alle, om nogle Dage
gaar vi op mod Frosten og Kulden.

Det bliver en slem Overgang.

danske Koloni, der kun bestaar af en

Den

5-6 Mennesker var ombord til

Gudstjeneste idag og derefter Frokost.

Paa Onsdag skal jeg og en Del

af Officererne til Frokost hos en Cementfabrikbestyr.er
bor her i ~ærheden paa Fastlandet lige overfor Byen her.

Uldall, der
Jeg har

maattet skrive lidt kor't fattet, da Posten gaar Manda.g Morgen og jeg
jo gerne vil have dette Brev med.
Hils nu alle hjemme, særlig Edvard og ta.k ham for hans Breve,
jeg haaber, at han har havt en god Hjemrejse.
Hils nu ogsaa de kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilse=
ner fra
Din Theodor.
Skriv endelig ofte og fortæl om hvad der skeer,selv om Brevene er læn=
ge undervejs kan jeg dog undertiden hjælpe, især naar vi nu snart fe.ar
• Brevene hurtigere.

Til Japan gaar Poste~ over Amerika, og er ca kun

1 Maaned undervejs. Og saa begynder vi jo at gaa mod Brevene.
Ilongkong,Valkyrien 2/2 00.
ICj~re Joh.
Vi gaa

i Dag naar det bliver lyst herfra, hvor vi har tilb~agt

10 dejlige, rolige og interessante Dege. Efter Bangkok og Saigons Be=
sværligheder har det været som en behagelig Ferie mellem behagelige
Landsmænd og i en storslaaet skjøn Natur.
Fuchou.

Brev følger sn~rest fra

Hils alle hjemme særlig de kjære smaa og modtag selv mange

Hilsener fra
Din Theodor.
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Valkyrien den 3/2 OOo
Kjære Hannemor.

Om Sl~tnineen af vort Hongkong Ophold er ikke meget at berette.
Søndag og Mandag F"M havde jeg Vagt.

Om Søndagen var den danske Kolo=

ni ombord til Gudstjeneste og Frokost. Mandag Aften var vi inde i
Klubben for at spilJ.e Kegler.

En dansk Lods fra Shanghai, Kapt.

Andersen, der skal sejle til Shanghai korn ombord, han inviterede mig
og en Officer til en bedre Frokost paa Hotellet, hvorefter ban vilde
vise os den smukkeste Spadseretur paa Øen.

Vi gik saa op me~ Staal=

traadsbanen og gik derefter en stor Omvej nedefter ad de dejligste
Spadserestier.

Han fulgte saa med ombord til Middag.

Efter Middag

gik vi iland for at se Folkelivet paa den kinesiske Nytaarsaften.
Alle Smaahandlende slaa Boder op langs Fortougene.

Man gaar gjennem

to tætte Rækker af aabne Boder, hvor der udstilles mange morsomme Ting.

Alt er paa Benene en saadan Aften, baade Kinesere og Europæere. Der
er en Handlen og Prutten, de be 6 ynder nemlig altid med at forlange den
10 dobbelte Pris for mange Ting. Man oplever derfor tit saadanne Over=
raskelser som at en kjøber en Ting for 5 Dollars medens en anden har
faaet Magen til den for 1/2 D.
med store kinesiske Lamper.
Aaret.

Om Formiddagen

Gaderne og Boderne var festlig oplyst

Nytaar er Kinesernes eneste Fest i hele

havde der været en voldsom Knalden af kinesiske

Pistoler, saa at Gaderne var helt røde af Hylstrene, om Aftenen afhold=
tes Basaren, derefter drikke Alle sig fulde i en, andre i 2 Dage, sorræ.1e
helt op til en Uge, hvorefter de tage fat igjen og arbejde
og Hverdag Resten af Aaret.

Søndag

Om Onsdage.n var jeg med. endel andre til

Frokost hos ert Hr. Uldall og Frue.

Han er Bestyrer af en stor Cement=

fabrik, den ligger i en By Kowloon paa Fastlandet lige overfor

Hongkong

Torsdag sidste Dag i Hongkong havde vi de danske til Middag i Messen,
hvorefter de tjenestefri var i Theatret, jeg havde Vagt.
2den Kl.

6!

om Morgenen lettede vi og gik fra Hongkong.

Fredag den
Det er kun en

Rejse paa 2 Døgn med godt Veir, nu er det ene Døgn gaaet med fint Veir,
naar undtages lidt Taage i Nat, der sinkede os noget.

Vi haaber derfor

imorgen Søndag FM at være i Foochow, hvor der nok ikke er meget at se,
vi litmo desuden 2} danske Mil fra Byen.

Hvis Du i Berlingske Tidende skulde træffe paa ·en Artikkel om
Kanton, som et Afsnit af en af Kapt. Gardes Artikler, vil j"eg h8:abe,
at Du maa synes om den, da det nemlig er mig, der har lavet den til
ham. Det er forresten ikke Iste Gang, jeg har hjulpet ham, jeg har
nemlig ogsaa givet ham Oplysninger om vor Tur op i Siam, hvor han
ikke var med.
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Foochow 6/2.
I Søndags stod vi efter en heldig Rejse paa 2 Dage ind mod

Vi maatte ankre et

Floden Min, hvor vi fik en dansk Lods ombord.

Par Timer for at v ente tilde r ~om Vand paa Barren, hvorefter vi let=
tede og gik op ad Floden.

Kineserne havde allerede i Flodmund.ingen

beredt os en festlig Modtaeelse.

To Forter dei ligge lige overfor

hinanden var smukt pyntede med Flag, da vi passerede hejstes det danske
Kongeflag under

Salut.

Soldaterne i smukke Silkedragter presenterede

Gevær medens Musikken spillede.

Oppe paa Ankerpladsen laa en

sisk Escadre under en Admiral, Escadren bestod af.ganske ny
bygget i England.

kine=
Skibe

Endvidere en japanesisk og russisk Krydser.

Her

saluteredes atter, og vi blev budt velkommen af forskjellige Officerer,
deri blandt af Admiralen i Mandarindragt med Skind.slag, 3 meget fine
civile Mandariner, Konsulen og andre.

li'loden er smuk, den r·egnes for at

være den smukkeste i Kina, med dejlige, men ikke særlig
begge Sider.

Bjærgene ere dyrkede fra Fod til Top.

høje Bjærge pe.a

Eftermiddagen gik

med at tage mod disse Besøg.
Mandag FM tog Chefen tidlig om Morgenen op til Byen for at hilse
paa Vicekongen, der var ma.nge Officerer med.

Jeg havde nu Vagt baade i=

gaar og i Dag, saa jeg fik ikke noget af Stadsen at se;· man kan jo ikke
faa alting.

Det var naturligvis meget morsomt, at se et rigtig

fint

kinesisk Hjem, men Byen er der ikke meget ved, naar man har set Kanten.

Vi gaa allerede herfra imorgen, for at gaa til Shanghai, hvor jeg anta=
ger at vi komme den 9de Aften eller lOde Morgen.

Saa i Foochow kommer

jeg rimeligvis slet ikke iland.
Nu haaber jeg, at der i Shanghai ligger en god Bunke Breve tiJ.
mig, jeg længes meget efter at høre noget, da det bliver 3} Uge sid.en
_jeg sidst hørte i Saigon.
Det er jo længe at VcJre uden Efterretninger, naar nu blot Alt maa
staa godt til hjemme.

Jee længes jo altid meget efter Dig og Børnene.

Helge er vel en god og flink Dreng efter at han er bleven 3 Aar.

Hele~

ne taler vel helt rent nu, og Else har vel faaet Tænder og er bleven
bedre om Hatten.

:Barnepigespørgsmaalet var jo ikke løst endnu, da jeg

sidst hørte hjemme fra, gid vi dog maa være heldige engang.
Her er frygteliet koldt, vi har ikke mere end c. 6 Graders Varme,
og da vi for godt 14 Dage siden havde omkring 30, saa føles det jo
stærkt.

Jeg er elad for at jee; fik. Pelsen med.

endnu koldere, men i Japan er det vist mildere.

I Shanghai bliver der
I har jo havt m~get

stræng Vinter hjeu1me.
Her er mange smukke Ting at kjøbe, og det er umuligt at modstaa,

62.

saa jeg kommer hjem med en hlasse pæne Ting.
Hils nu Alle hjemme særlig de kjære Børn og modtag selv de
kjærligste Hilsener fra
Din Theodor.

Valkyrien den 13/2 00.
Kjære Hannemor.
Fra Foochow er Intet særligt at berette

ud over,

hvad jeg

fortalte Dig i mit sidste Brev, som jeg haaber, at Du har faaet. Her
var morsomt ombord, da vi 2 Gange daglig oversve.mmedes af kinesiske
Kjøbmænd, der i Løbet af faa Minutter havde indrettet sig Boder paa
Dækket.

Mange af dem havde gode og smukke Ting deriblandt meget gam=

melt. Onsdag den 7de efter Frokost lettede vi og g~k under Kongesa.lut
og Musik fra Admiralskibet og Forterne.
le Ø uden for Floden.

Om natten ankrede vi ved en li1==

Næste Morgen tidlig lettede vi og gik Nordpaa

langs Kysten i rigtig raat Regnvejr.

Natten mellem 9/2-10/2 Lørdag og

Søndag ankrede vi uden for Yangtsekiang Flodens Munding for at afvente
H0jvande paa Barre110

Kl. 6 om Morgenen lettede vi og eik opad Floden,

hvor vi passerede en stor kinesisk Escadre.

Da ma.n nærmede sig Byen

forbavsedes man over at se begge Flodbredder tæt besatte æed Fabrikker,
Skibsværfter·, saa man k_unde snarere tænke sig i England end i Kina.

·sel=

ve J3yen ligger lanps Floden, den europæiske DeJ. er smukt bygget, den ki=
nesiske Del ligger indesluttet af en :r.~ur, den ser man 'ikke noget til.
Der J.aa fuldt af alle Nationer

Krigsskibe og Masser a.f Handelsdampere

blandt andre "Annam", der nu skal hjem.

Strax efter at Yi var kommen

til Ankers kom Konsulen, Bestyreren for St. Nordiske Selskab Henningsen
m. fl., Ingenieur Sonne, som jeg har set, da jeg var Dreng og mange Dan=
ske efterhaand en ombord.

Hele Dagen til bragtes med at modtage de Da.nsko

og med Udvexling af Visitter med de fremmede Orlogsmænd.
vi en Del danske ombord til Gudstjeneste og Frokost.
jeg iland med Uunter,

Søndag havde

Efter Frokost gik

der tidligere har været Cadet og nu er ansat i

det kinesiske Toldvæsens Tjeneste.

Først var vi lidt rundt i Byen, og

derefter var jeg paa Visit hos Sonne, der tog meeet elskværd~g

mod mig,

samt hos den danske udsendte Konsul,Leigh-Smith, som jeg har kjendt fra
Lynettehavnen, hvor han var Foi·tchef, medens jeg førte Torpedobaad.
Han var meget lidende og sendt hjem til Kjøbenha"v-n for at komme sig,men
toi

nu :1erurl for at tage mod Prinsen, hvad han vist hellere maatte have

ladet være.

Til 11iddag var Uæstco.n~:ianderende og M:unters ti::lligere

Kadetkam..rne:-ater inviterede til en fin lille ~.1iddag.
Mandag

Formiddag tog Prinsen med Følge, hvortil jeg hørte, til

Konsulatet for der at modtage Besøe af den højeste kinesiske Øvrigheds=
person Fowtain med F0lge. Det var en meget fin Mandarin, der kom i stort
Optog i Bærestol med Soldater, Parap]ybærere og nogle frygtelige La.zaro=
ner, der bar.kinesiske Skrifttegn paa Tavler. Kinesiske Soldater og Gen=
gonslagere a abnede ?g sluttede det mærkelige og meget lurvede Tog. Selve
Mandarinen var i en dejlig Skindkaabe, der naaede hs,m helt til Fødderne.
Følget bestod. af de fineste Embedsmænd i Byen. Det russiske Gesandtskabs
Tolk fra Peking var sendt herned til Modtagelsen og ho.n gjorde sine S3.ger
aldeles ud.mærket, saa Samtalen gik let og flydende. Efter Kineserne ko~
Turen til de udenlandske Konsuler, medens de havde Audiens, kjørte vi
en Tur rundt i Byen, hvorefter vi atter mødte hos Konsulen til Tiffin
(Frokost). Lieutnant Reinhard og frue boede hos Konsulen og fru Rein=
hard var en Slags Værtinde. Efter Bordet kjørte vi afsted for at aflæg=
ge Gjenbesøg hos Fowtainen, der tog imod os i en ev:ropæisk Villa, han
har lejet uc.l.enfor :Byen. Her fik vi Champagne, Kager og Frugt, Cigarer
med mere.

K:i.neser·ne var· meget elskværdige. Efter et kort :Se.søg kjør=

te vi atter tilbage og gik orn1;ord. Jeg tog stra:x efter iland igjen
for at kjøbe Silketøj,og fik jo ogsaa en Del af Komnissionerne udfør=
te, men ikke alJ.e.

Jeg haaber dog at de paagjældende maa blive for=

nøj ede. Sort Silke er ikke vaird at kj øbe. Møbelbetr·æk til Faders Sofa
har jeg set paa; men der er ikke noget der passer. Silken er forresten
ikke biJlig, da Prisen i det sidste Aar er steget med ca. 1 Krone pr.
Yard (1½ Alen) og dertil komme1· jo nu ca. 10 Kr. i Told pr. Kjole. l!ien
jeg haaber, a,t det jeg ha::r fa.aet er tilfr·edsstillen'.ie. Derefter maa.tte
jeg skynde mig ombord for at klæde mig om, da jeg skulde til Middag
hos Direktør He1mingsen. Det var en overmaade fin or:; i hver Henseende
vellykket Fest.Alle Danske ved Store Nordiske

sa'll~

en Del and.re var til=

stede.Alle vare glade og Chefen vandt alles Hjerter ved sin Ligefremhed,
samt ved nogle udmærkede Taler.De Danske vare begejstrede, Fædrelands=
-sangene, der spilledes under 1~iddagen blev sunget mecl af de tilstede=
værende. Der er 8 danske Damer, alle me[;et elskværdige. Di1·e,ktø1· Ren=
ningsens Datter gift med. en Englænder, Fru Sonne,Fru Peter·scn, Fru Tirru~1,
Fru IJlesky født Ga.1-de en Datter af Guvernøren, samt et Par andre.

Den

vellykkede 1~iddag varede lige til Kl.2 om Jfatten.Imorges blev en Del af
Officererne,deriblandt jeg afhentet af Ing.Sonne og Frue og Fru Reinharå.
rned en elegant lukket Damb a ad til en Tur op ad Flod.en. En st~r lukket
Husta.ad var aller·e~le sendt i Forvejen. Det. vi h2.vde indhentet den, tog
vi den paa Slæb. Saa kom vi til en ganske lille Biflod, som vi skulcJ.e
op ad, da Da:npbaa'3en ikke ki.mde flyde gik vi ombord i HusbE.G.den, hvor

64,
der i n idlertid ve.r dækket et rr.eget elegant Frokostl:ord. Vi begynclte
med dejlie frisk Kaviar og fortsatte paa s a mme ;fo2.de. Under Frokos=
ten var vi ankornr.1 en til vort Bestemmelsessted en lilJ.e kinesisk La nd s =
by Loongwha., der er· bekjendt og ret besøgt p 2.a Grund af en u.:ilminde=

lig smuk

7

etage s Pc:.gode o.::; et stort Komplex af Templer. Vi gik for

at naa Byen et Hlle Stykke over nogle P.aver eller }Jarke1·, hvor der
dyrkedes r.:or1:ært:r-æer for Silkeorme og Ferskentræer, af hvilke de1· fin=
des mange i denne Del af Kina. Da vi kom op til Byen, de:r· Hgner cle

øvriee Kir1eserbyer· vi har set med g.:mske smalle snavsede Gad.er
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de

smaa lave mod Gaden aabne Huse, hvor man saa alle Slags Eaandværkere
i Arbejde, blev der Røre i Lejren.
sluttede sic: til Toget.

Børn myld:r·ede ucl af Husene

oe

Da vi kom hen til Pagoden, der J ie;ger par.

en aaben Plads, ha.vcle vi hele Byens Ungdom samt adskillige Sælgekml=
linger med Offerpincle. Hun put{ede ganske rolig en Pakke ned i Lom=
men paa nogle a.f os, uden at spørge om Fo:r-lov for derefter at kra ve
sine Pinde.

Nu kom oesaa den saakald te Tiggerkonee, en Slags Oldermm1cl

for Tiggerlauget deri :Byen.

Han bar en højst mærk.e]i 6 Draet, tæt over=
syet med s1.iftevis hvide og blaa Lapper, del' J ae::. ligesom Fisl:.er::kjal.

I Raanden h a vde han en Knortekæp,

ligesaa lang som han selv. Han fø1'=

te sig med overordentlig Værdighed, stiJ.lede sig strax op og lod sig
fotogrcdere. Saa gik vi op i Pagoden, der er et ualmindelig smukt Exem=
plar af den Slags kinesiske Taarne, man saa ofte ser paa Porcellæn.
F:l'.'a den øve:cste Al ta.n var der en dejlie; Udsigt over den nærmeste Del af
Yang Tse Kvarig Dalen.

Landet er fuldstændig jævnt, ved Hjælp a.f Ka,n a::

ler, Gjærder og Stier delt i

smaa Parceller med Ris eller Morbærtræer.

Langt fra kjønt, men ret aparte.

Det eneste der hæver sie· op over

den flade Jord. er de sma.a tarveliee Kineser·hytter og GruvE.:n&, de:r:
ligger rundt paa Markerne, de fineste i Jordhøje de mindre fine i en
Kiste, der er opstillet paa
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Stene og overdækket med :Bambusfletning,

hvo:r·ved de komme:r· til at ligne store Eikuber.

Lige und.er os ligger

Byen og alle Templerne med de mærkelige Tagkonstruktioner, til den
anden Sicle ser man Shanehais Fabriksskorstene, der staa i en mærkelig
Modsætning til Templerne under oe,.

Gennem hele Landskabet gaa.r Wusar1g

River, en af Yang Kvanes Bifloder, som et mægtigt og roliet •Sølv=
baand. Det er. mærkelige Folk disse Kinesere. Fra denne lilJ.e By,se
de da.glig Røgen fra. en af Verdens stø1•ste Fa.brikssted.er, medens de
selv fortsætte det sa!nrne Liv, der er levet i 1000 Aar.

Saa var vi llclt

rundt i de forsl~jelhge Templer. I et af dem stod. en større Eud.dn.a i
Midten, medens der runclt langs Væe;gene sad ca. 600 f!'!i:nc.re i 2 Eteger
hele Vejer~ rundt. Hele Flok.k.P-n l:.aJede 1·w1dt efter os i Templet, d0
vilde helst gnide sig op ad os, hvad der ikke var særlig til t::i.J.encle,

r.
'6 :.>·

da de var forfærdelig snavsede og pjaltede,og der tilmed findes spe=
dalske i Byen.

Vi fik dem desva::rr.e ikke at se. Paa Pladsen udenfor

Templerne blev der taget forskjellige Fotografier af Ungerne, de-t rno =
rede dem meget, skjcnt enkelte var bange.

Da vi gik gav de os et væl=

digt Hurra og escorterede os til Baadene.

Hjemturen gik behageligt

med i'/hisky og Cie;aretter i Husbaaden oc; henud 5 kom vi ornbor·d efter at
have tilbragt en meget interessant og behagelig Formiddag.

Nu havde

vi et Par Timers H-.ril for derefter at gaa til stor Middag i Frimurer=

logen, som den danske Koloni havde fas.et overladt.

Indbudne vaI· for=

uden Chefen og Officererne, saamange Underofficerer som mulig og næsten
100 Mand af Besætningen.

Middage~ forløb rigtig godt, alle morede sig,

for de fleste af 1fandskabet har det været en stor Dag at sidde til
Bords med Prinsen.

Efter Bordet _gjorde en Kineser Tryllekunster for

Folkene.
Onsdag den 14de
gjorde Visit.

var jeg til Middag hos Touteinen, sa.rnme Sted. hvor vi
Der var dækket i en lukket Gaard.

I den ene Ende af

Salen var indrettet T~eater, hvor en af de bedste Tropper opførte Skue=
spil, der var 1500-2000 Aar gamle; men som man ikke forstod ret mec;et

af.

Cavling var med, han interesserede sig meget for Komedien, saa jeg

tænker, at man i hans Korrespondance maaske kan finde Nøglen. Selve
Middagen var alt andet end hyggelig.

Vi spiste i en SJ.ags aaben Hal,

hvor der ikke var mere end faa Graders Varme ob en frygtelig Træk. Saa
efterhaanden trak Folk i Pelse, Overfrakker eller Havelocker. Maden
var frygtelig.

Først fik vi Svaleredesuppe, som ikke smae;te daarligt,

men lidt uappati tlig, naar man tænker paa hvorledes d.en er lavet.

Der=

efter Hajfinner i harsk Olie, da jeg smagte p:1.a den Ret var jeg ved at
kaste op, hvilket jeg dog heldigvis ikke gjorde.
mer eller mindre tvivlsomme Retter,

Derefter Masser af

Jeg havde en Kineser Mandarin ved

Siden af mig, der ildrn kunde et Ord uden kinesisk.

Det var morsomt at

se for en Gangs Skyld; men jeg vil ikke bryde mig om at gøre det om.
Torsdag d. 16/2.
hos Kassereren.
gav.

Igaar Onsdag var jeg med. en Del andre til Middag
Derfra tog vi til et stort Bal, som Municipalraadet

Ballet holdtes i et nyt vældigt Locale Town Hall.

at være 12 - 1400 Mennesker tilstede.

Der sagdes

Til Ballet saaes Kinesere, Ja=

panesere, Søofficerer i Gallauniformer, Konsuler, saa det var et æeget
pragtfuldt Syn.

Der var anrettet en flot Souper·.

I Dag Torsdag skal

jeg til Frokost i Store Nordiske, tiJ. i'lfodtagelse hos Lod.sen, til J~iddeg

-·

i Aften og jeg er saa forkjølet efter cien kine~dske Mic..dae, at jeg
næsten ikke kan tale.

Det er· anstrengende, men nu er det jo snart fær==

dig.
Hils alle hje~ne især de kjære Eørn og modtag selv manre Hilsener
fra

Din Theodor.
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Valkyrien den 14de Febr. 1900.
Kjære Hannemor.
Nu eJ.' det en Ifaaned siden jeg sidst hørte hjemme fra. og jeg kan
ikke sige Die, hvor jeg længes. Alle andre have Erev fra 8/1 og jeg
har ingen siden 16/12.

J)er er ganske vist 2 Poster, der ikke er na,aet

os netoJ) fra d e t Tidspunkt, men 2 Breve pau 3 U[)er er jo ikke mee;et.
Nu ha1ber jeg, at d.er kommer Post en af Da.gene. Jeg længes jo altid

efter at høre hjemmefra Dig og Børnene; men isl'!;r, cla jeg har seet
hvor uheldig Du har været med Barnepiger i den sidste Tid,og jeg
veed jo godt, at naar Du ikke skriver saa ofte er det fordi der er
noget i Vejen.

Jeg har jævn] ie havt Brev fr·a Edvard f:ra Aden, det

har glædet mig at se, hvor venlige Alle har været mod ham under hans
Sygdom.

Herombord gaar Alt ved det gamle, det vil sige Fest paa Fest.

Jeg ka,n næsten sige, at jeg er den af AllE:, de:r har klaret mig bedst
uden Ifavetilfælde; men. dels h;:i.r jeg jo som Johannes kan be_vidne en
god Mave, og dels er jee meget forsigtig og maadeholden ba~de med
Spise-

oe

Drik..1-:evarer. I Dag skal jeg til kinesisk I(idd.ag hos Toutei==

nens i Morgen til Middag hos Kassereren for St. Nordiske, derefter·
Bal hos Mun.icip9.l Raadet. Til Fredag har jeg forelc-'big kun Ind.bydelse
til Middag i Klubben; om Lørd~gcn skal vi have Bal her ombord. Søndag
Frokost har vi inviteret Sanne med Frue og Børn. Jeg har min Tid meget
optaget, kan Du nok se, især da jeg f1,a den 11 els. har overtaget det
ansvarsfulde og vanskelit;e Rve1·v som Uesseforstancler for næsten 3o
Mennesker. Ka.pt Eve r ~, der hi t·l;il har været Messeforstander har ned=
laet sin Værdighed; hvm'efter jeg blev valgt. Jeg er jo lidt ængste=
lig for en stor Fest pa a 150 Per.soner, som vi skal have paa Lørdag.
I Dag gik Direktør .Andersen iland efter at have sejlet med os sid.en
Singapore. Jeg har ikke talt mange Ord med. ham, og jeg blev derfor
højlig forbavset over at han i Dag tog en overordentlig hjertelig
Afsked med mig. Til Svedstrup, der fulgte m':ld hs.m over i Annam skal
han have udtrykt sig meget anerkjeniende om mig. Naar jeg skriver
Alt dette er det selvfølgelig ikke for at fortælle Dig, at der er
sagt mig nogle Behageligheder; men kun at jeg tror at have set en Ln:;
tydning af,at jeg kan faa Skib at føre ad Aare, hvis jee v-11, Jeg ·vil
derfor fortælle Dig hvorledes Sagerne staa for at Du kan tæ~ke lidt
over det; der er jo foreløbig ikke Tale o~ noget før om et Par Aars
tid. Hvad. jeg her har skrevet skal Du holde strene-t hemmeligt for en=
hver.

Vi er· meget friere stj llet, naar vi alene skal taee Bestemmel=

sen, end hvis altfor mange vil raadP. os.

..

Begejstret for Tanken kan

jeg e 6 entlig ikke !'d.ee at være; og m'lanke dor det hele hen af P,ig selv.
Nu tager vi jo snart Afsked med Kina og ved Yokoh ama har vi nået
det yderste Punkt for vor Reise, derfr~ begynder jo Hjemtm:·en.

0/

Nu haaber jeg paa Lørdag paa et Brev, der ventes Postdamper.
Hils nu·Alle hjemme, særlig de kjære ~ørn og modtag selv de kjær=
ligste Hilsener fra Din
Theodor.
~

Nu efter at Indbydelserne er udsendt og besvarede har Chefen

pludselig f~aet Skrupler og bestemt at Festen skal afholdes i et Lo=
oale i Land. Det er Synd, vi kunde meget lettere og billigere have
lavet noget. Men vi hører nu engang til en vrøvlagtig Nation, det
har jeg tit opdaget herombord.
Th.
Valkyrien den 21 Febr. 1900.
Kjære Hannemor.
Mange Tak for dit kjærkomne og længe ventede Brev af 8 Jan. Du
kan tro at jeg blev glad over at høre at I alle vare raske, om end alt
ikke er saa godt hjemme for Dig som det kunde være.

Der mangler jo

rimeligvis endnu et Par Breve mellem de sidste jeg har faaet,
første var fra d. 16/12, det andet

8/1.

det

Men begge Brevene ere

nummererede med Nr. 12, saa Du er vist løbet vild i Numrene.
Nu har vi jo forladt Kina og er midt mellem Japans Øer, til
Yokohama kommer vi Lørdag Morgen og skal blive der i 3 Uger. Det
har været interessant at besøge Kina, lidt har vi jo set af de rigtig
fine Kinesere.

Kineserbyer udmærker sig mest ved Svineri og tarvelige

Huse, egentlige Pragtbygninger finde·s der kun faa af, og de ere endda
i en ynkelig Forfatning.

Men hele Livet derude er interessant og Kam~

pen for Tilværelsen mellem de Indfødte er haard.

Boligerne ere usle

og en Dagløn for en voxen kraftig Mand er kun 40 Øre. Evropæerne i
Kina synes jeg gjennemgaaende ikke om, de blive vant til en høj Grad
af Magelighed, og de foragter de Indfødte.

Saaledes kom vi i en meeet

uheldig Situation. Vi skulde jo holde en Fest ombord, hvortil Off.
fra de fremmede Skibe, blandt andet ogsaa fra de kinesiske vare in=
viterede.

Nu blev Festen i sidste Øjeblik forandret til at holdes i

et Klublocale iland; men først efter at dette var bestemt fik vi at vide,
at det var forbudt .Kineserne at komme i Klubbens Localer.

Saa maate vi

sende Bud til de indbudne Kinesere for at bede dem om at blive borte.
Heldigvis havde vi ikke faaet indbudt
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Touteinen" endnu, saa vi slap

da for at sende ham Afbud.
De Danske i Shanghai var umaadelig elskværdige, og gjorde meget
for os. Vi gjorde ogsaa til Gjengæld hvad vi kunde. Jeg traf blandt

andre en meget elskværdig Dame, fra hvem jeg skal hilse Dig meget.
Hun kjendte Dig godt af Omtale, hun kjendte Dig endogsaa ved For=
navn, uagtet hun vist aldrig har set Dig.

Det var en Datter af af=

døde Guvernør Garde, hun er gift med en tysk Polak, Blesky, der er
Handelsmand i Kina.

Jeg havde meget Medlidenhed med hende, om en 14

Dags Tid skal hun rejse til en anden By i Kina, der ligger langt inde
\

i Landet.

I

Nu er den halve Tur jo snart gaaet, og ~aar Hjemrejse først er
begyndt vll vi jo ret hurtigt naa Middelhavet, saa er vi jo næsten
hjemme igjen.

Nu tænker jeg at vi, medens vi er i Japan, faar vor

Udkommando for Sommeren, jeg er jo meget spændt paa Resultatet.

Du

har vel længe vidst den og indrettet dig for Sommeren derefter.
Igaar var det jo din Moders Fødselsdag, jeg haaber at det har
været en glædelig Dag, hvor I alle have været samlet glade og raske.
Nu vil jeg haabe, at Du måa komme ud over Barnepigevanskelighederne,
som jo have trykket dig svært siden jeg rejste.
Med Penge haaber jeg, Du er forsynet, i Marts og April kommer
der en Del.

Du maa endelig ikke nægte Dig noget.

Du skaffede os et godt nyt Komfur.

Det var rart, at

Jeg har kjøbt en Masse Ting i Kina.

Til Din Moder kjøbte jeg den hvide Atlask Kjole, jeg er meget ængstelig
for om den nu ogsaa er efter Ønske.

Der var kun en Slags hvidt Atlask,

det er 30" bredt og kostede oa.4 Kr, for Yards 1½ Alen, hertil kommer
jo saa en ret betydelig Told.

Da Tøjet var saa bredt nøjedes jeg med

at tage 24 Yards (ca. 22 Meter) istedet for 30 som Din Moder havde
sagt, og de Damer jeg talte med sagde at
til en Brudekjole.

24 Yards var meget rigelig

Man regner herude kun 10 Yards til en Kjole. Jeg

har kjøbt Tøj til en Kjole til Dig, som jeg haaber Du vil blive glad
for.

Hils nu alle hjemme særlig de kjære Børn, som jeg længes meget

efter .og modtag selv de kjærligste Hilsener fra
Din Theodor.
Valkyrien den 23 Febr. 1900
Kjære Hannemor.
Om vore sidste Dage i Shanghai hørte Du ikke i det sidste Brev.
Om Lørdagen var vi til Frokost og Barnedaab hos en Ingeniør Timm.
Det var en rigtig pæn Fest, Barnet kom naturligvis til at hedde Val=
demar og derefter Mogens. Om Aftenen havde vi vor Fest.

Indbydel=

serne lød paa Fantasidragt, hvis man havde Lyst og næsten alle Gjæs=
terne mødte i nydelige Dragter. Det var et helt Karneval.

De yngre

danske Damer og Herrer var i danske Bondedragter, forresten var der
Tyrkinder, Blomsterpiger, en Søkadet og alt muligt. Ialt var indbudt
150 Mennesker. Festen varede kun fra 9 - 12 og de fik ikke ret meget
at leve af; men jeg tror at de fleste morede sig godt. Der var en stor=

Om Søndagen skulde vi
gaa Kl. l½ og jeg havde faaet den Ide, at invitere saa mange som mulig
af de danske ombord til Frokost. Vi havde saa dækket et stort Bord til
48 Personer nede paa Banjerne, der var smukt pyntet med Flag, Børnene
3 smaa Sonner og en lille Frk. Petersen sad ved et mindre Bord. I alt
var vi 52 Personer til Frokosten, der gik meget animeret. De Danske var
sikkert meget glade over at være ombord lige til vi skulde gaa. Der var
en voldsom Vinken, da Valkyrien saa gled udefter forbi Byen. Vort sædvan=
lige Held fulgte os. Natten mellem Tirsdag og Onsdag ankrede vi ved en
lille Ø,hvortil Lodsen var bestilt; han kom saa ombord Onsdag Morgen,
hvorefter vi stod ind i et af de skjønneste Farvande "Indlandssøen", som
Farvandet sønden om Nippon kaldes. Det er en lang Tur gjennem Indlands=
søen, den varer næsten 2 Døgn.
artet Cottillion, som la Cour havde arrangeret.

Den 26 Febr.
Efter en dejlig Sejlads gjennem Indlandssøen kom vi Torsdag Aften
ud i Det stille Ocean. Det svarede ikke til sit Navn, da det blæste
stærkt, især hele Fredagen, da det blæste en Storm, som vi heldigvis
havde med os. Da vi kunde gaa helt inde under ' Land havde vi ingen Sø.
Tidlig Lørdag Morgen ankrede vi ikke ret langt fra Yokohama.
Lørdag Morgen lettede vi og nogle Timer senere kom vi til vor Rejses
yderste Maal Yokohama.

Dagen gik med Modtagelse af officielle Besøg,

samt Besøg af Repræsentanter for den danske Koloni.

Om Aftenen var jeg

lidt i Land for at se Folkeliv.
Igaar Søndag havde jeg Vagt. Vi havde Besøg af en Del danske
Damer.

I Dag Mandag skal jeg i Land for at se Byen og se paa Sjælden=

heder.

Derefter skal jeg til Middag hos Chefen, sammen med Japanere,

Konsuler og andre Standspersoner.
Udflugter som muligt herfra.

Jeg tænker paa at gjøre saamange

Paa Tirsdag ~g Onsdag paatænker jeg en

Tur til Nikko. En anden Dag en Tur til Tokio, den kan gjøres paa en
Dag, og endelig en Gang i næste Uge en Udflugt paa 3 Dage til Bjærgene
til nogle smukke Punkter ved Fuzziyama det hellige Ejergs Fod.
Fuzziyma er en 12500' høj Kegle, en udbrændt Vulkan, som man ser
overalt.

Da vi kom sejle~de saa vi Toppen paa 40 danske Mils Afstand.

Dejlig er den altid, men næsten mest, som vi saa den igaar Aftes, da
den nedgaaende Sol kastede et Rosenskær over den snedækte Tinde. Jeg
haaber, at faa saa meget som muligt ud af mit Ophold her i Japan.

(U

Posten gaar en a~ de første Dage over Amerika, jeg haaber at Bre=
vet komme~ betydelig hurtigere hjem end over Suez og saa har Brevet jo
gaaet Jorden rundt inden Du faar det.

Jeg ved ikke om jeg i mit forri=

ge Brev fortalte Dig at St.Nordiske ved vor Ankomst til Shanghai glæde=
de os ved at meddele at Koner og Børn havde det godt.

Hils alle hjem=

me og skriv flittigt til
Din Theodor.
Valkyrien Yokohama

2/3

00.

Kjære Hannemor.
Mange Tak for Dine Breve Nr, 13 af 20/1 som jeg fik i Onsdags
og Nr. 11 af 1/1 som jeg fik igaar.

A:f

det sidste som jo er det

ældste ser jeg at det desværre ikke har været nogen særlig fornøj=
elig Jul, Du har tilbragt uden Piger m.m.

Jeg ser jo tillige, at

Du har været en Del ude og at ogsaa Helge tit er med.
kommer for meget

ud.

Bare han ikke

Det er glædeligt at høre at alle Børnene have

det godt og trives. Jeg fik en Masse Breve igaar og idag.

Fra Din Mo=

der, Fader, Moder, fra Farbroder Fritz, Din Bedstemoder, Ingeborg, Jo=
hannes, Rudolph og Edv.
Her i Yokoha.ma har vi havt det dejligt roligt.

Kejserinden er

nemlig syg, hvorfor hun først kan modtage Chefen paa Mandag d. 5te.
Chefen og Adjudant er de eneste, der skulle bo paa Slottet.

I Man=

dags var jeg til Middag hos Chefen for forskjellige Autoriteter.
havde den danske Konsul til Bords.

Jeg

Gjæsterne gik kl. 9, og vi der var

indbudne af Skibets Officerer havde derefter en meget hyggelig A:ften
hos Chefen.
ske.

Du kan ikke tænke Dig, hvor han er et elskværdigt Menne=

Jeg har nu i noget Tid gaaet og hevet med min gamle Hoste, som

Du jo nok husker fra Italien.

Saa bad han mig saa meget om at lade

være med at tage til Nikko foreløbig, der ligger nemlig højt med Sne
og det er Frostvejr deroppe.

Næste Morgen tog han mig saa med sig ned

i Kahytten og forærede mig en Flaske fransk Hostemixtur, som Prinses=

sen har givet ham med.
pet aldeles udmærket.

Nu har jeg taget den i 3 Dage og den har hjul=
Jeg har i Anledning af Hosten holdt mig meget i

Ro,og slet ikke været hos nogen Mennesker.
i Butikker først for at se mig om.

Jeg har derimod været rundt

I Onsdag

slog jeg saa Hovedslaget

og kjøbte en Masse dejlige Ting, som jeg glæder mig at at vise naar jeg
kommer hjem.

Du kan tro, at vi kan lave en dejlig Udstilling, kun Ska=

de, at saa lidt af det bliver hos os selv, det meste har jeg købt for
Faders og Moders Penge.

E:fter først at have været i forskellige Bu=

tik.ker, sammen med Fabrikant Goldschmidt og Holmblad, hvor vi kjøbte
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en Del Ting, kom vi ind paa det største Lager, hvor jeg med Skam at
melde kj'øbte for næsten 400 Kr ••
de Ting.

Men der var ogsaa aldeles henriven=

Alt Ting er dyrt i Japan,disse billige japanesiske Ting, vi

se i Kjøbenhavn have aldrig set Japan.

Jeg kjøbte blandt andet et

dejligt Styk~e Sølvtøj, en Kumme til Frugt med det fineste japanesis=
ke

Arbejde, jeg haaber, at Fader og Moder vil synes om den, det bli=

ver me~ Sorg, at jeg skilles fra den.

Saa har jeg kjøbt Bronze og

Cloisonne Vaser, Lak- og Elfenbenssager, mindre Sølv og Emaillegjen=
stande m."m.

For Johannes havde jeg i Kommission at kjøbe en Kakkel=

ovnsskjærm, som jeg ogsaa kjøbte igaar. Hvor havde det ikke været morsomt
om jeg havde havt dig med.

En Ting saa jeg deroppe, som jeg kunde have

havt Lyst til at kjøbe, men som jeg dog ikke turde, nemlig et japanesisk
Spisestel til 24 Personer, aldeles henrivende og vistnok meget billigere
end et kjøbenhavnsk Porce~ænsstel.

Jeg tænkte dels paa Elisabeth og

dels paa Rigmor, men jeg har nu aftalt med Manden, at han vil sende det
hvis jeg ønsker det.

Jeg skriver nu til Din og min Moder derom.

Der

var ogsaa nogle henrivende Dameskriveborde, det var en Nydelse af Rang
at gaa rundt i Timevis deroppe.

Vi blev meget godt behandlede, først

og fremmest fordi Hr. Goldschmidt kjøbte for Tusinder hvert Sted, der=
næst for at vi skulle anbefale Forretningen.

Forretningen er bekjendt

for sine bestemte Priser og der stod Pris paa Alt; men vi fik indtil
20

%Afslag.

Og det morede Manden lige saameget at vise sine Ting, som

os at se dem.
Det var dejligt at faa saamange Breve hjemmefra denne Gang, det
har været lidt tyndt med Efterretninger i den sidste Maaned.

Og der

var jo godt Nyt, først synes jeg,at Du selv er ved lidt bedre Mod,
saa Axels Udnævnelse og Edvards Hjemrejse. Gid nu Alt vil vende sig
til det bedste, nu gaa vi jo mod Sommeren, som Du holder saa meget af,
og naar Du faar dette Brev er vi allerede godt paa Hjemvejen til det
kære lille Land, hvor man dog har det bedst.

Meget ha.r jeg set ' paa

denne dejlige Tur, men allevegne ser man, hvor tarveligt og usselt
Befolkningens store Lag have det. Hvor _skal det ikke være velgjørende
efter al den Elendighed man ser allevegne i Østen, atter at se pæne
smaa Husmandshuse med en Stump tarvelig Have foran.

Det er da mærke=

ligt med de Telegrammer, vi faa om ~t I Alle have det godt.

Dagen efter

vor Ankomst fik vi igjen et fra Prinsessen og igaar Mtes fra Direktør
Suenson om Hustruer og Børn.

Jeg har dygtig at bestille som Messefor=

stander, det er iY.ke saa let paa en saadan Tur med saamegen Repræsenta=
tion, men jeg haaber, at det skal gau.

Jeg var igjen i et Par Timer inde paa det store Magasin for at
se dog uden at kjøbe, nu er jeg færdig, og jeg har endda maattet op=
tage et Laan hos Fabrikant Goldschmidt, da Skibet ikke kan betale
mig Penge før vi komme ind i det nye Finansaar.

Min lille Sølvkumme

blev vist frem og beundret igjen i Dag, Du kan ikke tænke Dig, hvor
jeg er glad_over at have kjøbt den selv om vi ikke komme til at eje
den.

Man vil ikke finde Mage til den i Danmark. Det er en alminde=

lig rund Kumme foroven saa stor som en Tallerken med tunget Kant.
Si~en er hele Vejen rundt garneret med Blomster i ophøjet Arbejde og
Fugle.

Blomsterne ere emaillerede med de fineste Farver. Porcellæns=

stellet synes jeg mindre godt om i Dag end forleden, jeg ved ikke om
jeg skal raade til det.
Paa Onsdag skal jeg til Middag hos Udenrigsministeren, paa Tors=
dag hos den hollandske Mi~ister, der varetager Danmarks Interesser,
derefter tænker jeg at tage en Tur op i Landet til

Nikko.

Mandag d. 5/3.
Igaar havde vi de Danske til Frokost efter Gudtjenesten.

Jeg var

saa inviteret paa Kjøretur om Formiddagen med Hr. Tegner og Frue, Fru=
en er Amerikanerinde.
et rigtig

Vi havde en dejlig Kjøretur her udenfor Byenud.til

japanesisk Thehus, hvor vi fik The og Kager.

Om Aftenen var

jeg til japanesisk Middag. Det var Søofficererne fra en japanesisk
Krydser, der var vore Værter.

Festen blev holdt i et japanesisk Sol=

skabslocale iland, og er noget af det mærkeligste, jeg nogensinde har
været til.

Ved Indgangen til Huset blev vi modtaget af en Japaneser=

inde der knælede ned. og slog Hovedet mod Jorden.
Skoene af inden vi kom ind.

Saa maate vi tage

Du kan ikke tænke Dig, hvor der er rent

og blankt, Trapper, Lofter og Vægge vare af blankt Træ, Vinduesruder=
ne af mat hvidt Papir og Gulvene belagt med dejlige hvide Straatæpper.
Vi kom saa ind i en Stue og hilste paa Officererne, hvorefter vi blev
anbragt i en Kreds paa Gulvet, hvorefter smaa Japaneserinder knælende
bragte os The i smaabitte Kopper.

Efter Theen blev vi ført ind i

Spisesalen, der ligesom alle de andre Værelser er fuldstændig blottet
for Møbler.

Der var dækket paa Gulvet i Hesteskoform, saaledes at vi

skulde sidde paa den udvendige Side af Hesteskoen.

Paa den indvendi=

ge Side af .Hesteskoen laa en lille Japnneserinde paa Knæ ved hver Ku=
vert.

Foran hver stod en Lakbak:ke med forskellige kolde Retter og nu

begyndte Middagen, der bestod af en Kjødret, bestaaende af smaa Styk=
ker stegt Kjød blandet med Løg,og små Roer friske Topskud af unge
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Bambustræer.

Det kneb lidt med at bruge Spisepinde til stor

Fornøjelse for de smaa lattermilde Japaneserinder.

Saa fik

vi en Suppe, tre forskellige Slags Fiskeretter, noget Fugle=
vildt, hvor Fuglen nydelig udstoppet fulgte med.
ger, Frugt og The.

Tilsidst Ka=

Dertil drak vi Sachi, japanesisk Risvin,

.

der dri~kes lunken og smager omtrent som Sherry, Rødvin og

Whisky. Under Maaltidet blev der danset af 4 ganske unge Piger,
der dansede gamle japaneoiske Nationaldanse, medens 3 Geishaer
spillede og sang til.

I

Alt gik saa nydeligt og morsomt, saa

uagtet man blev lidt træt af at sidde lige ned paa Gulvet en hel
Aften gik Tiden dog let og hurtigt.

Kl lo½ sagde vi Farvel og

blev fulgt til Døren af alle vore Værter og af de smaa Japaneser=
inder.

Det var en interessant Aften vi havde tilbragt og Alt var

saa pænt,

at selv Maden, der jo var vidt forskjellig fra, hvad

vi er vant til, smagte meget ordenlig.
I Dag er Chefen rejst til Mikadoen.

Imorgen skal vi her

ombord have en fin Frokost for japanesiske Søofficerer og for=
resten er Tiden optaget hver Dag Søndag over.
Nu er den halve Tur gaaet, nu gaar det mod Hjemmet igjen.
Med næste Post venter vi Udkommandoerne.

Chefernes er allerede

kommet.
Det er Lieut. Trap jeg er fotograferet sammen med helt ag=
ter ude ved Flagspillet i Valkyrien.
Hils nu de kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilse=
ner fra Din
Theodor.
Valkyrien, Yokohama 13/3 00
Kjære Hannemor.
I den Uge der er -gaaet siden jeg sidst skrev er der passe=
ret meget.

Jeg fortalte Dig om den japanesiske Middag.

Om Tirs=

dagen havde vi saa de japanesiske Officerer ombord til en stor
Frokost, der var meget vellykket.

Om Onsdagen havde vi en lille

Middag for en ·Hr. og Fru Tegner, og Torsdag FM tog Lieut.
Maegaard og jeg op til Tokio, Japans Hovedstad, hvor vi om Afte=
nen skulde spise hos Udenrigsministeren og næste Dag bos den
danske Minister.

Vi kom op til Tokio ved 3 Tiden og tog ind paa

"Hotel Imperial".

Om Eftermiddagen gik vi rundt i Gaderne for

at se lidt af' Byen.

Det er vanskeligt nok at faa noget Indtryk,

da den indtager et umaadeligt stort Fladerum.

Det er paa høje
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Tid at se Japan, om nogle faa Aar ville de større Byer have et
helt evropæisk Præg. I Tokio er der i de sidste Aar bygget man=
ge store Stenhuse.

Middagen, der stod i Udenrigsministeriets

Selskabslocaler, var meget fin.

Jeg havde en Japaneserinde, Mi=

nisterfrue til Bords, hun kunde en lille Smule engelsk.
te med flere af Ministrene.

Jeg tal=

Om .Aftenen saa vi fin japanesisk

Dans af 3 Danserinder og et lille Barn.
en Gangs Skyld, men meget ensformigt.

Det er ganske morsomt for
Om Natten boede vi paa Ho=

tallet, og næste Morgen kom der nogle flere fra Valkyrien for at

I

deltage i Middagen.

Om Morgenen gik vi først til Slottet, der indtager en umaade=
lig stor Plads midt inde i Byen. Der er flere Volde og Grave uden=
om hverandre, og til de indre Dele hvor Mikadoen og Familien boer,
.har ingen _Adgang.
Vi spadserede lidt rundt i Parken, hvor der var nydeligt, saa
kommer vi forbi nogle lave Træhuse. Ud af et styrter en fin Offi=
cer og bukker og viser os ind. Saa gik vi ind og hørte, at der var
arrangeret Hugning med gamle japanesiske lange Sværd, og Spydkampe
mellem Soldater af Kejsergarden. Vi var rigtignok civile og i
Jakker; men da vi var kommen ind synes vi ikke at vi kunde stikke
af igjen. Vi fik Cigarerer • . Vi ventede og ventede, men der kom
ingen Prins. Saa sagde vi, at nu maatte vi gaa, da vi ikke havde
Tid til at vente længere; men det kunde ikke gaa,saa blev der gi=
vet Ordre til at Forestillingen skulde begynde. Det var meget
morsomt at se, under de vildeste Krigshyl, sprang de løs paa hin~
anden, og drøje Hug faldt der fra begge Sider. Saa tilbage til
Hotellet for at spise Frokost. Efter Frokost tog vi en Vogn og
kjørte ud til Asaksa, en Blanding af Tempel og Dyrehavsbakke.
En Gade af smaa Boder, hvor der sælges Legetøj fører op til
Kwannon Templet, der er stort og meget smukt. Inden i Templet
er der rædsomt forfalden. ]ørn leger derinde, der er i det hele
et voldsomt Liv. Hos Præsten kan man købe Lykkesedler for 5
cent. Jeg fik en som vor Fører tydede, den var godT Alt skulde
komme efterhaanden,og hvad der for en Krigsmand er ganske behage=
ligt var, at Gudinden lovede, at jeg aldrig skulde blive angrebet
af nogen Fjende. Han har naturligvis kun gode Løfter i sit Skuf=
fedarium, ellers havde Tilstrømningen næppe været saa stor. Saa var
vi rundt paa Pladsen, oppe i et meget højt Udsigtstaarn, inde at
Der var forøvrigt al
se Brydekamp mellem en Rest og en Mand.
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Slags Forlystelser, Cirkus, Sang, Dans. Man kunde fange Fisk i et
Kar, blive fotograferet m.m.

Alt for en Ubetydelighed.

livet derude var morsomt for en Gangs Skyld.

Men Folke=

Saa kjørte vi en lang

Tur rundt gjennern Byen og tilbage til Hotellet, hvor vi hvilede lidt
og drak The inden vi skulde til Middag, der blev holdt paa Hotellet.
Værten var den hollandske Minister v.d. Testa, han varetager Danmarks
\
1

A:ffairer i Japan.

Til Middagen var samlet det fineste af det fine,

Gesandter, Ministre og en Del af Valkyriens Officerer.

Om Aftenen

tog vi saa tilbage til Yokohama.
Fredag d. 9de havde vi en stor Middag i Messen for Familierne
Elad og Tegner, der begge have gjort saa meget for vort Mandskab og
for Officererne.

Lørdag var vi inviteret af Tegner og Frue paa en 2

Dages Udflugt ud i Landet.
kjørte jeg.

Nogle red andre kjørte. Paa Udturen

Vi tog afsted med Jærnbanen Lørdag Morgen til Kamakura,

et dejligt Sted ved Havet.

Her tog vi ind paa Hotellet, spiste Fro=

kost og tog derefter en Spadseretur ud til Ravet.

Derefter var v-1

oppe og saa et gammelt Tempel, Rashiman Templet, Krigsgudens, her var
r

blandt andet en interessant Samling af gamle japanesiske Vaaben, der
var brugt i det store Slag ved Kamakura i Aaret 1200.

Saa kom vi

tilbage til Hotellet, hvortil Rytterne nu ankom, saa spiste vi til
Middag og spillede Kort.

7½

Den næste Morgen,Søndag, tog vi afated Kl.

om Morgenen for at se en lille _dejlig

ø,

der ligger en Mils Vej

borte, Inoschima; der fører en Bro over til den, og der er dejligt
derovre. Øen er en lille Klippe helt bedækket med Skov, og et meget
yndet Udflugtssted.Langs den stejle Klippevæg,er der lavet en smal Sti,
ad hvilken man naar ned til Indgangen af en c. 1000 Alen lang Grotte,
der gaar ind under Øen.Derfra tog vi tilbage og mødte Damerne ved Dabut
za,den storeBuddha,en Bronzefigu:r,vistnok den største i Japan og meget
gammel.Her blev vi fotograferede med B~.idhaen som Baggrund. Saa tog vi
tilbage til Hotellet, hvor vi spiste Frokost og efter Frokost red vi
afsted hjem til Yokohama, en Strækning paa 5 danske Mil. Det var en
dejlig Ridetur gjennem Landet, forbi nydelige rene smaa Japaneser=
huseog i en storslaaet Natur.

Jeg var dygtig træt efter den anstræn=

gende Dag, vi ha~de jo ogsaa spadseret og redet hele Dagen.
Søndag Aften kom vi ombord igjen efter den ud.mærkede Tur.Chefen
var kommen tilbage fra Tokio og vor Af'reise var bleven udsat nogle
Dage, saa at vi næppe komme herfra før den 21 ds. Her er dejligt
her i Yokohama, Fuzziyma rager op over det hele, fuldstændig hvid
af Sne, det er nu begyndt at blive lidt varmere, og Blommetræerne
staar i Blomst.

Desværre naa vi næppe at se Kirsebærtræerne blom=

stre her, saa er hele Landet lyserødt; men det varer kun nogle faa
Dage.

Idag er den hurtige amerikanske Post kommen, men Brevene er

ikke kommen ombord endnu.

Jeg venter at se min Udkommando med denne

Post.

Nu har jeg foreløbig ikke mere at fortælle denne Gang.
Hils_nu Alle hjemme især de kjære smaa Børn og modtag selv
\
1

mange kjærlige Hilsener fra
Din Theodor.

Valkyrien, Yokohama 14 Marts 00.
Kjære Hannemor.
Mange Tak for Dit Brev Nr. 14 af 25/1, som jeg fik i forgaars.
Desværre ser jeg, at Du nu skal til at skifte begge Pigerne, det maa
jo være forfærdeligt strængt for Dig med alt det Pigevrøvl.

Igaar

kom den hurtige Post over Kanada, der bragte os Breve og Aviser lige
op til 8/2.

Jeg havde jo ventet mig meget af denne hurtige Post;

men desværre var der hverken Brev til mig eller den længe ventede
Kundgjørelse.

Du maa endelig skrive tit til mig, mine Tanker er al=

tid hjemme hos Dig og Børnene, og jeg tager Del i Alt, hvad jeg hører
hjemmefra af de huslige Sorger; men derfor længes jeg jo ogsaa efter
at høre saa ofte som muligt.

Naar der saa støder et lille Uheld til

fra Postvæsenet, kan der jo let gaa megen Tid, saaledes hørte jeg fra
Saigon til Shanghai ikke hjemmefra i 4 Uger og det kan Du tro er
strængt, især n~ar jeg ser,det ikke er saa godt hjemme.

Jeg

har

ofte bleven skuffet, naar der kommer Post, jeg har jo ogsaa kun i
over 5 Maaneder kun faaet 16 Breve, medens andre der ogsaa have Lø=
benumre paa Brevene hjemmefra er paa over 40.

Det er jo kun fordi

jeg længes san meget efter Dig, at jeg atter beder, skriv tit, helst

2 Gange om Ugen, Du behøver jo kun at skrive et Par Linier, Portoen

er jo forsvindende hjemmefra.

Herfra er kun af Nyt, at alle de ci= .

vile om faa Dage forlader os for at reise hjem over Amerika,Svedstrup
er syg og de andre have vist faaet nok af at være ombord.

Det var

rare Mennesker alle tre og vi vil sikkert savne dem meget. Vor Afrejs~
herfra bliver forsinket, da der endnu ikke er naaet noget tilfreds=
stillende Resultat paa nogle Forhandlinger til bedste for St. Nordiske
Telegrafselskab.

Japaneserne ere

temmelige store paa det efter den

kinesiske Krig, saa der er jo gjort meget lidt for os. Ordenerne
blev ogsaa en Skuffelse, idet der foruden Adjudanten kun faldt 3
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Stykker. Det er jo i det hele faldet lidt tyndt ud herfra Østen, og
nu er vi jo færdige.

Jeg længes nu meget efter at begynde Hjemreisen,

der jo sikkert bliver meget varm.
jeg er træt af at se mere.

Jeg er kommen til det Punkt nu, at

Det er sørgeligt, hvad Du fortæller om

Poul Vermehren, jeg vil da haabe, at det maa gaa over, men det ser jo
meget alvorligt ud.

Jeg vil haabe at Edvard har det godt, og har km1=

net taale, at komme hjem i den strange Vinter I jo har havt.

Det er

rart, at Du har faaet en Petroleumsovn, hvis den bare ikke er brandfarlig.

Jeg har kjøbt nogle nydelige Fødselsdagsgaver til vore 2 Smaapiger. Til
Helge har jeg derimod ikke kunnet finde noget.

Legetøj findes slet ikke.

Lad mig nu se lille kjære Hannemor, at Du gjør alt hvad Du kan for selv
at komme lidt til

Kræfter efterdenstrænge Vinter Du har havt.

se at faa noget, der kan styrke og fede dig lidt.

Du maa

Naar Du faar dette

Brev er vi jo godt paa Hjemvejen, og Hjemturen gaar jo hurtigt lige til
Middelhavet.

Nu vil jeg haabe, at

Du har fundet et rart Sommerophold=

sted, hvor Du og Børnene kan have det rigtig godt.

Hils nu Alle hjemme

hos Dig og i Farimagsgade og Tante Lise.
Mange Tak for Brevet, skriv snart igjen.
faaet en Del Penge ind i Marts og April.

Jeg haaber, at Du har

Mange kjærlige Hilsener til

Børnene og Dig fra
Din Theodor.

Valkyrien, Yokohama d. 2o Marts
Kjære Joh.
Med Fabrikant Goldschrnidt

1900

(de 3 civile her) derimorgen forlader

os for at reise hjem sender jeg Dig disse 2 smaa Æsker med Sølvspæn~
der til vore Smaapiger til Fødselsdagene.

Jeg vil haabe,at Du maa sy=

nes om dem, de er jo ret apparte og sjældent set hjemme.

Spænderne

har jo den Fordel, at Børnene kan bruge dem baade medens de ere smaa
og naar de bliver større.

Helge har endn~ sin Fødselsdagsgave tilgo=

de, jeg skal gjøre mit bedste for at finde noget til ham.

Hils de

kjære Børn mange Gange og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra
Din
Theodor.
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Yokohama 21/3 00
Kjære Hannemor.
Mange Tak for Dit Brev Nr. 15 fra 2/2, som jeg fik forleden, Post=
væsenet havde sendt det med tysk Post gjennem Suezkanalen, hvorved det
kom en Ugestid efter Breve fra Kjøb enhavn dateret d. 8 med amerikansk
Post.

Nu faar vi rimeligvis ikke Post før vi komme til Hongkong midt

i April. Udkomme.ndoerne naaede os da ikke her.

Nu er vi snart færdig

her, nu har vi ogsaa snart ligget her en hel Maaned. Det er Forhandlin=
ger mellem St. Norcliske og den japanesiske Regjering, de slutter vist i
Dag, og det opnaaede Resultat er nok over St. Nordiskes Forventning.
Det var jo Hovedformaalet med Togtet, og det er jo heldigt at Formaa=
let er naaet.

Paa Fredag den 23de om Morgenen gaa vi herfra for at

tiltræde Hjemreisen. De civile Herrer forlade os i Dag for at reise
hjem over Amerika.

Jeg har givet Fabrikant Goldschmidt en lille Pak=

ke med til Dig, den indeholder 2 Bæltespænder til Helene og Else til
deres Fødselsdage. ( Din har jeg nu heller ikke glemt, der er allerede
forlængst gaaet 2 smaa Pakker hjem til Dig med Ordre til at træffe Dig
d. 16/5).

Det har nok vakt Røre i Kjøbenhavn, at de Civile reise hjem.

Prinsessen telegraferede igaar for at spørge, hvad der er i Vejen. Der
er ingen Ting i Vejen andet end at de gjærne vil lidt hurtigere hjem og
samtidig benytter Lejligheden til at se ~.merika.
Siden jeg sidst skrev har det gaaet Slag i Slag med Festlighederne.
Jeg har været til 2 Middage iland hos Familierne Blad og Jegner; men det
er mest herombord, vi har holdt Fester. I Lørdags havde vi en stor Mid=
dag for nogle Handelsmænd, der har vist os Venlighed.

Søndag Frokost pan

29 Couverts for den danske Koloni efter Gudstjenesten, derefter til Mid=
dag 3 meget fine japanesiske Læger.Igaar Tirsdag havde vi saa en stor A:f=
skedsfest for de civile samt for Direktør Renningsen og Cand. Suenson,
der nu ogsaa skilles fra os. Saa Du kan nok forstaa, at der er meget at
gjøre for mig som Husmoder.

Jeg længes ogsaa meget efter at komme bort

herfra. Vi hax allerede været her længe nok, og det er altfor tidlig paa
Aaret til at tage ud i Landet. Chefen var f .Ex. i Nikka forleden og kund.e
næsten ikke komme udenfor Hotellet for stærkt Snevejr.

Jeg har ikke set

ret meget af Japan endnu; men Vejret har ikke været til Udflugter og jeg
har ogsaa været

sa.a optaget herombord.

Det er da heldigt, at Du har faaet 2 Piger, Du synes om, naar nu
bare Du

stadig ma a være tilfreds med dem.

Du taler i Dit sids te Brev om Somme rophold, hvis

Du har Vanskeligheder

med Pige til den Tid, syne s jeg ikke at Ide en med Pensionat er saa daar lig.
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Tanken med Peter Topsøe tiltaler mig derimod aldeles ikke og jeg vil
ikke haabe, at Du har ladet Dig overtale. For det første er det en grim
Egn, der er meget bakket, ikke et Træ i Nærheden, et slemt Vandhul og
en Venstreredaktør paa Pension hele Sommeren.

For et Par Dage kan man

være der, men mere vil jeg da ikke raade til. Du maa hellere se at kom.me
lidt op i Nordsjælland eller Lellinge Egnen, Præstø, Vordingborg, eller
lignende. Naar Du faar dette Brev, har Du forbaabentlig truffet din Be=
stemmelse, jeg vil saa haabe, at det maa blive til Gavn og Glæde for Dig
og Børnene. Du kan ikke tro hvor jeg længes efter Jer (Dig og de Smaa) og
det bliver dejligt imorgen tidlig efter 4 Ugers Ophold her,da atter at
sætte Kursen hjemefter. Det er heldigt, at Børnene have havt det saa
godt, medens jeg har været borte, de maa være blevne store alle tre.
Else er vel nu stadig god om Natten.
Fra Edvard har jeg ikke hørt siden hans og Rudolphs Brev fra Cairo,
hvor det saa ud til, at han var kommen godt til Kræfter igjen. Jeg læn=
ges meget efter at høre om han er kommen godt hjem. Det har naturligvis
været en stor Glædesfest for Alle hjemme hos Din Moder og for Ellen, da
han kom hjem. Og han har jo nu havt en dejlig Hjemrejse, der vel nok ri=
gelig erstatter, hvad han gik glip af herude.
Dette Brev tænker jeg at Du skal faa meget hurtigt, da den hurtige
Postdamper gaar imorgen tidlig lidt efter at vi er gaaet. Damperen løber
over Stillehavet paa 12 Døgn, hvad der er meget hurtigt, saa Brevet skul=

de i kke gjærne være over 1 Maaned gammelt, naar Du faar det. Men saa kom=
mer der jo en 14 Da ges Tid, hvor Du ingen Brev faar, fra Nagasaki er Bre=
vene vist lige længe, enten de gaa

mod Øst eller Vest, under 6 Uger gj0=

res det ikke. Jeg skriver saa snårt der gaar Post. Jeg haaber, at Du har
været veltilfreds

med Antallet af Breve, jeg skriver i et hvert Tilfæl =

de saa tidt, der er Lejlighed.
Nu tror jeg ikke at jeg har mere Nyt at fortælle Dig.

Jeg haaber at

faa Tid til at tage fra Kobe, hvortil vi kr'llllle Lørdag Aften op til
Kioto en af Japans ældste Byer, med smu.~ke gamle Templer.
Hils nu Alle hjemme, b?.ade i Farimagsgaae, hos Din Moder,Bedstemoder
og Tante Lise. Jeg haaber at de Alle har det godt.

Det har gjort mig

meget ondt at se hvor daarligt Poul Vermehren har havt det. Hils hans
Forældr·e .

Hils saa de 3 søde Børn mange Gange fra Deres Fader og modtag

selv de kjærligste Hilsener og Kys fra Din
Theodor.
Torsdag d. 22de Eft.
Nu gaar Posten strax iland. Farvel mange kjærlige Hilsener til Dig
og Børnene fra
Th.

uv

Valkyrien den 27/3 00
Kjære Hannemor.
Som jeg fortalte Dig igaar Aftes var det vor Mening at tage op til
Kioto i Dag, i hvilken Anledning jeg har været oppe fra Kl. 4 i Morges.
Da det imidlertid øsregnede har vi opgivet Tu:ren, der jo mest er Fri=
luftstur og derfor nødvendigvis ma:i gjøres i Tørreveir. Og er det først
begyndt at regne her i Japan paa denne Tid af Aaret saa bliver det ved.
Fredag den 23de Kl. 6 om Morgenen lettede vi fra Yokohama i det skjøn=
nestB Veir. Fujiyama, der ellers ofte er lunefuld viste sig den Dag i sin
fuldeste Pragt.

Det var blikstille og Solen skinnede. Det var velgjørende

igjen at komme ud at seile efter at have ligget 4 Uger tilankers. Tiden i
Yokohama løb forresten forbavsende hurtigt. Det smukke Veir i hvilken
vi begyndte vor Hjemreise holdt sig kun den Dag, næste Dag Lørdag havde
vi stærk Regn hele Dagen. Lørdag Aften henad 8 ankrede vi her ved Kobe.
Kobe af Japaneserne ogsaa kaldet Hiago er en af de vigtigste Handelsste=
der i Japan, hvorfor Rheden ogsaa ligger fuld af store Skibe.

I Gaar Man=

dag var jeg først rundt for at se Byen, der er smuk med brede rene Gader
og pæne Huse. Saa v~r jeg rundt i Butikkerne, det er morsomt at se selv
om man ikke vil kjøbe. Efter Frokost

var ·Pedersen og jeg en dejlig Spad=

seretur oppe i Bjergene lige bag Byen, hvorfra vi havde en storartet Ud=
sigt. Af Seværdigheder har Byen ikke noget at byde paa undtagen Livet paa
Gaderne, men nu er vi jo snart saa vant til at gaa mellem Kinesere og Ja=
panesere, at man uvilkaarlig vender sig om, naar man møder en Evropæer.
Som Du ser er det jo ikke store Sa3er, der er oplevet siden jeg sidst
skrev, men vi har det Alle godt. Nu om en Ugestid naar vi gaa fra Naga=
saki, begynder Tropevarmen igjen. Varme er jo rart nok, dog Alt med Maa=
de og jeg er bange for at det vil blive lige strængt nok under Equator.
Chefen er en udmærket Mand, ban er ubetinget den bedste Skibsfører

af alle de Chefer jeg hidtil har seilet mede
Det er Skade, at der nu gaar saa lang Tid inden vi faa Post, nu skal
Posten jo atter rundt ad Suez og derfor faar_ vi først Post, naar vi konm1e
til Hongkong; men saa er der forhaabentlig ogsaa en Del. Jeg haaber at
Alle har det god·t, samt at Du har· fa.aet Dig en Sommerlejlighed.
Moder bad igjennem Ingeborg om jeg ikke ville kjøbe Diamanter paa
Ceylon, den Ko:nr:-iission maa jeg desværre afslaa, det er noget jeg ikke
tør indlade mig paa, det er nogle rigtige Røvere disse Diamanthandlere.
Nu gaar Pesten strax iland, saa nu ma.a jeg slutte med mange ~lsener
til Alle. Hils Inge og tak hende for hendes Brev, som jeg fik for nogle
Dage siden i Yokohama. Hils saa først og fremmest de kjære Børn og mod=
tag selv mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor .
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Kobe 26/3 00
Kjære Rannemor.
Idag faar du .kun et Kort, da der gaar Post i morgen og jeg ikke har
havt Tid til at skrive et Brev. Jeg har været rundt i Kobe i Dag og en
dejlig Tur oppe i Bjergene bag Byen. Imorgen tager jeg op til Kioto.
Her er dejligt allevegne; men nu glæder jeg mig alligevel til at forlade
Japan. Vi gaa herfra Onsdag Morgen meget tidlig og kommer til Nagasak:i.
Vi faa forhaabentlig en dejlig Tur gjennem Indlandssøen. Nu har jeg
snart kjøbt Alt hvad jeg skal have her i Japan, nu ~angler jeg kun Skil=
paddesager i Nagasaki, hvor de skal være billige. Hils nu de kjære Børn
mange Gange og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor.
Fra Nagasaki kommer Brev.
Valkyrien Nagasaki 30/3 00
Kjære Hannemor
Igaar Aftes kom vi efter en dejlig Tur gjennem Indlandssøen hertil.
Paa Vejen passerede vi et meget vanskeligt Løb, Spex Strædet. Strædet
er smalt og opfyldt af Klipper og Skær og· meget farligt og vanskeligt
at passere. Lodsen en gammel dansk Mand og dygtig Lods turde paatage sig
at tage os derigjennem. Chefen har længe været meget optaget af at gaa
derigjennem, han talte blandt andet i Tokio med Marineministeren derom,
men denne fraraaede stærkt at gjøre det.

Chefen blev nu ved sit og i Dag

gik vi derigjennem. Vi vare Alle oppe for at se Passagen. Løbet er ku..~
smalt, men indsnævres yderligere ved en Klippe, der rager op over Vandet
og et stort undersøisk Skær, paa hvilket Vandet bryder. Der er saa smalt
mellem disse to Grunde, at 2 Skibe ikke kan passere hinanden. Det var
meget interessant at gaa derigjennem og da Vejret var dejligt, tillige
meget smukt. Om Eftermiddagen gik vi ind til Nagasaki, der ligger henri=
vende smukt paa Bunden af en dyb Fjord.
I Kobe fik vi da uventet lidt Post, og jeg fik ved den Lejlighed min
Udkommando til Hekla. Den kom mig jo ikke overraskende, jeg havde jo ven=
tet enten den eller en Torpedobaad, men Varigheden af Togtet er jo det
samme. ,Jeg havde jo nok paa en Maade havt mere Lyst til Torpedobaaden,
men Krydseren har jo ogsaa sine behagelige Sider, jeg er da efterhaanden
avanc~ret op til nr. 3. Jeg kan jo tage mit Tøj lige fra Valkyrien over i
Hekla.

Naar jeg saa engang kommer hjem fra Hekla har jeg sejlet over 25

Maaneder i Træk, vistnok uhørt i den danske Marine.

Men det maa jo be=

tragtes som en Begunstigelse.
Vi har i Dag holdt Flyttedag herombord. Efter at de civile var gaaet,
blev der nogle Lukafer ledige.

Jeg avancerede nu op til Overlægens Lukaf,

der er det største af Lukaferne i Messen, og jeg har havt travlt med at
faa det i Orden i Dag.

Jeg har saa vidt muligt bragt Alt paa samme

Plads, som Du gav hver Ting og hvert Billede, da Du ord.nede mit Lukaf
saa udmærket ved Begyndelsen af Togtet.
Med Posten i Kobe fik jeg Brev fra Fader og Moder af 11/2, de tale
jo meget om Vilhelms forestaaende Examen.

Rent tilfældig ser jeg saa

i Avisen, at Vilhelm har faaet Laud, hvad der har glædet mig meget.
Nu haaber jeg snart at høre lidt nærmere derom.
Her i Nagasaki har de Danske meget travlt med at holde Fester. I
A:ften giver de Danske paa Telegrafselskabets Vegne Bal, paa Søndag er
der vistnok Landtur og Mandag Bal hos Konsulen, Tirsdag Morgen meget
tidlig gaa vi herfra.
Hvor det dog skal blive dejligt at komme hjem til Vinter efter at
have været borte saa lang Tid. Et Skær har jeg dog klaret ved at komme
med Helcla, og det oven i kjøbet et meget ubehageligt et, nemlig Søoffi=
cersskolen, hvor der skal skiftes lste September.

Jeg kan ikke tænke

mig noget jeg nødigere vilde, end at gaa derud.
Jeg fik i Dag fra en af de Danske i Shanghai sendende et smukt
Album med Prospekter fra Shanghai. Jeg fortsætter,

da Posten først gaar

Mandag.
Mange Hilsener
Din Theodor.
Valkyrien 31/3 00
Kjære Hannemor
Igaar Fredag var jeg først i Land paa Visitter hos Konsulen og de Danske
der ere meget elskværdige.

Igaar Aftes var vi til Bal paa St.Nordiske Te=

legrafstation, hvor vi morede os rigtig godt.
I Dag har jeg været rundt i Butikker, der er særlig mange Skilpaddesa=
ger at faa herude i Nagasaki. Nu tænker jeg at jeg kan afslutte mine Ind~
kjøb for denne Gang, men jeg har ogsaa faaet mange smukke Ting.

I Aften

·skal jeg til Middag hos Chefen for forskjellige Honoratiores her i Byeno
Nu er det begyndt at blive varmt, det vil siee, det er rigtig behage=
lig Temperatur. Naar vi nu om et Par Dage gaa herfra vil vi pludselig faa
Varmen. I F.ongkong er der forfærdelig hedt paa denne Tid af Aaret.
I Morgen skal vi efter Gudstjenesten en Udflugt ud i Landet, arrangeret
af fr~ Jordan, jeg skal nok fortælle Dig lidt nærmere om den inden Brevet
afsendes.
Søndag den -lste April.
Middagen hos Chefen igaar var meget fornøjelig. Derimod hviler der en
uheldig Stjerne over Udflugter her i Japan.

I Dag, da vi jo skulde ttd at

se noget smukt, øsede det ned,saa stærkt, som vi slet ikke kjender
hjemme. Saa i Stedet for beholdt vi hele Selskabet ombord til Frokost,
som jeg fik sat paa Benene i en Fart. Frokosten var meget animeret og
den trak ud til henad Kl. 3.

I Dag skal vi til Middag hos Jordan.

I Morgen har vi Kulfyldning, om Aftenen Bal hos Konsulen. Jeg har imid=
lertid Vagt. Saa gaa vi meget tidlig Tirsdag Morgen for at naa Hongkong
paa Søndag, Kongens Fødselsdag. Det er Skade, at vi slet ikke har faaet
noget af Omegnen at se, hverken i Kobe eller her,

roen Regnen har begge

Gange lagt Hindringer i Vejen.
Paa Torsdag Morgen begynder Hjemrejsen for Alvor og i hurtige Rejser
vil vi nærme os Hjemmet, saa at vi om godt l½ Maaned vil være i Port
Said. I Hongkong haaber jeg sikkert paa Brev, nu er det meget længe
siden jeg har hørt hjemmefra og jeg længes jo meget efter at børe, hvor=
ledes Alt staar til.
I Yokohama traf vi ofte en Ven af Axel, hr. Laneberg tidligere Kadet,
nu Styrmand herovre. Han sender mange Hilsener til Axel, som Du nok vil
bringe ham. Jeg længes meget efter at høre, hvorledes det gaar med Edvard,
sidst jeg hørte, var han i Rom, hvor han jo maa have været i lang Tid.
I har nok havt en meget stræng Vinter, jeg har i Aviserne set om den
frygtelige Snestorm hjemme, jeg haaber da ikke, at den har gjort nogen
Fortræd hos os. Jeg l ænges meget efter Børnene, de er vel voxet meget
i den Tid jeg har været ude . Er Helene taget noget paa i Vægt i Vinter?
Lille Else begynder· vel nu at krybe l:-undt paa egen Haand og hun kan vel
snart sige noget. Sover hun nu roligt om Natten? Gi°d Du nu maa have havt
og faa en rolig Tid, hvor Du kan komme lidt til Kræfter. Jeg haaber, at
Du har søgt Sommeropholdsstedet ud med s ærlig Kritik, da Du vel, hvis

Veiret er godt,bliver boende længe derude. Hils nu Alle hjemme, især de
kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor.
Dukker til Børnene har jeg ikke kunnet skaf1e herude, enten ere de for
grimme eller ogsaa ere de forfærdelige dyre.

Valkyrien den 7de april 1900
Kjære Ranneraor.
Vi nærmer os nu Hongkong, vi vil komme dertil meget tidlig i
Morgen Søndag d. 8de Kongens Fødselsdag. Vi har havt godt Veir, det har
regnet det meste af Tiden,en Dag skyllede det ned næsten hele_ Dagen,
fuldstændig tropisk Regn. Forleden paa vor Vej over det Kinesiske Hav
fik en af Underofficererne Øje paa et stort Dyr, der var spiddet paa

Vædderen.

Vi stoppede for at prøve at bjerge den, men da Farten var af

Skibet gled den af, men kom heldigvis stra.x efter op igjen. Det viste
sig at være en meget stor Maanefisk, der var bleven vædret.

Vi fik

Redningsbaaden i Vandet og fik Dyret ind paa Dækket. Det viste sig at
veje 1040 Pund, var høj og sammentrykt.

Det var jo umuligt at bevare

saa stort et Dyr, tillige findes nok et Exemplar paa vort Zoologiske
Museum,saa efter at der var taget Prøver af Dyret, saasom Kjæber, Ryg=
rad, Øjne blev Resten kastet overbord igjen.
Søndag 8 April
I I'ormiddag ankrede vi her paa Rheden. Kl. 12 hejstes Flagene paa alle
Orlogsskibene og der saluteredes fra alle Skibe og Land.

I Dag skal jeg

til stor Middag hos Chefen.
Jeg har faaet en Masse Breve i Dag, Du maa hilse og takke alle Brev=
skriverne meget. Jeg fik Breve

fra Fader og Moder, Joh. og Inge, Vilhelm,

2 Breve fra Edvard, min Axel, Kjær og Sommerfeldt og en Fotograf i Algier.

Det er mig en stor Glæde at l_æse om Vilhelms Examen, jeg vidste jo, at
han havde faaet Laud, men at det var saa fin en Examen havde jeg jo kun

Lov til at haabe og vente. Posten gaar i Morgen tidlig og da jeg snart
skal til Middag hos Chefen maa jeg slutte nu.
Hils nu Alle hjemme mange Gange og modtag selv mange kjærlige Hilsener
fra Din
Theo.::lor.
T.ak for Knapperne, de kom ogsaa i Dag og lige til Pas, da jeg netop skulde
bruge Dem til Middagen,
Valkyrien, den 8 April 1900
Kjære Hannemor.
Mange Tak for dine Breve Nr. 16,17,18 som jeg alle fik ved vor Ankomst
hertil i Fm. Det var en stor Glæde for mig at faa alle Dine Breve, det
sidste jeg fik i Japan var jo over 2 Maaneder gammelt nu. Jeg ser at I
Alle have det godt, jeg kan jo ogsaa se at Du af og til i den senere Tid
har været lidt forknyt.

Du maa ikke være kjed af, at jeg har skrevet mine

Breve saa dagbogsagtige; men jeg mente jo at det rigtigste var at i Alle
fik at vide, hvad jeg saa og at jeg havde det godt. At jeg til enhver Tid
har sendt mange Tanker hjem ved Du jo godt. Nu er vi jo godt paa

Hjemvej=

en, Breve'ne bll ve friskere og friskere og Du skal se at in,i en der er gao.et
ret lang Tid, er Du paa Vejen ud til Vedbæk til Middagen for Prinsessen
og Fruerne.

Det gør mig ondt at høre at Edvard ikke har det godt, men

ligger paa Hospitalet samt at han har haft Ubehageligheder ombord i Vagt=

skibet. Jeg haaber, at det hele hurtig er ·overstaaet, saa at . han kan faa fri
Der er jo saa meget at svare paa i Dine 3 Breve.
For det første det o~ Ordenerne,det bliver desværre ved den første, der

kommer ikke mere paa denne Tur (desværre). Men man kan jo heldigvis
undvære det. Dernæst Sommerlejligheden, lad den endelig være god og
komfort~bel, saa Du med Fornøjelse kan blive derude saalænge Du har
Lyst.

Det spiller jo ingen Rolle om den koster 100 Kr. mere.

Jeg har,

som Du jo nok kan tænke brugt en Del Penge, men til Gjengæld har jeg
jo ogsaa mange pæne Ting med hjem.

Du maa endelig holde fast paa Svend~en,

hvis Dureiser paa Landet, maa Du lade hende komme igjen til Efteraaret.
Jeg finder nok en Ting herude fra at forære hende.

Jeg kommer til at be=

de Dig kjøbe Kineserdukkerne i Kjøbenhavn, de ere nemlig meget dyrere
herude. Du kan jo tage 5 Stk., saa har jeg en til Gunnar og en til Tage,
de ere saa dyre herude; men Du maa ikke tale om det.
have en lille Ting til hver og jeg har til de fleste.

Jeg vil jo gjærne
Det løber jo lidt

op, men jeg tænker at vi kan vente med Fordelingen til Julen, saa sparer

vi Julegaverne.

De bedste Ting ere jo det jeg har kjøbt i Kommission.

Sølvskaalen til Fader og Moder er aldeles henriveade, men den har ogsaa
kostet 250 Kr., men det skal Du ikke fortælle nogen heller ikke Fader og
Moder.

De skal helst overraskes.

Hvis Du skal faa Besøg af en Kapt.

Rosen, saa er det en Mand jeg sætter megen Pris paa.

Vi traf ham i Siam.

Du taler om Portierer, det har jeg desværre ikke kunnet faa herude,
medmindre jeg vilde betale en Masse Penge og det havde jeg ikke Raad til.
Til os selv beholder jeg kun nogle Smaating til Dig og Børnene, til Dig
·har jeg en lille ubetydelig Ting, som jeg er forfærdelig glad for, og
som vil vække Opsigt.

Du skal faa den første Gang Du kommer ombord i

Valkyrien, som Tak for alt hvad Du har klaret i Vinter, og Du vil sikkert
blive glad for den.
Jeg troer, at jeg kan naa at sende Dig et Fødselsdagsbrev fra BataYia,
derfor skal dette ikke være beregnet paa Fødselsdagen.

Men skulde det

andet komme nogle Dage forsent, saa ved Du, at det ikke er fordi jeg har
glemt Dagen; men kun for at Brevet skal være saa nyt som muligt.

Jeg

tænker ogsaa at Du paa Fødselsdagen mærker, at jeg har tænkt paa Dig.
Den lille Pakke er fra Børnene, jeg har lovet Helge at besørge den. Den
lidt større er fra mig selv og jeg haaber at Indholdet baade maa passe
Dig og falde i Din Smag.

Nu bliver Du vist forfærdelig nysgerrig og

jeg er bange for, at Du skal blive skuffet, naar Tingene korn.~e, derfor
vil jeg kun fort ælle, at den ene Æske ikke er større end en Svovlstik=
æske og den anden kun lidt større.
Naar jeg kommer hjem fra Valkyrien faar jeg jo meget travlt med at
aflevere og opgjø1'e Messen og jeg mener derfor, at vi betragte mig som
bortreist lige til Oktober.
ind i Pulterkammeret.

Alt hvad jeg har kjøbt kan vi saa sætte

Jeg kunde have Lyst til at holde en lille Ud=

stilling inden alle Tingene spredes rundt for alle Vinde. Saa viser
jeg Dig dem oppe i Lejligheden og saa lader vi Alt staa.
Det glæder mig at Fru Jøhnke har været saa elskværdig mod Dig, vil

Du hilse hende meget og takke hende, naar Du ser hende.

Jeg sender

hende nu et Kort med Valk1rien, det vil hun nok sætte Pris paa. Det
var jo ogsaa rart at Du hos Jørgensen

traf nogle Bekjendte.

Nu tror jeg at jeg har faaet det meste med.

Nej, det vigtigste har

jeg jo glemt, der er ikke Tale om, at vi blive længere ude, snarere
kommer vi en Ugestid før hjem. Kullene have nemlig været dobbelt saa
dyre som ellers herude paa Grund af Krigen, i den Anledning er Togtet
bleven lidt dyrere en beregnet; det er nu Synd hvis der kortes, da
Hjemrejsen saa bliver saa forceret.

Det er da dejligt,.at Du er saa

godt tilfreds med Pigerne, bare det maa vare ved.
Naar Du faar dette Brey lilleHannemorer jeg godt paa Vejen hjem
til Dig, derfor skal Du nu være glad og sørge for at komme Dig rigtig
godt og blive lidt federe til jeg kommer hjem.
Jeg fik i Dag en ordentlig Pos·t, foruden Dine 3 Breve fik jeg 10
andre, deraf dog nogle Forretningsbreve.
Hils nu Alle hjemme. Ønsk Edvard rigtig god Bedring og tak ham for
alle hans Breve.

Jeg kan ikke skrive til Alle og takke for al Venlig=

hed, det kan man vel nok forstaa, men Du fortæller, a~ Du næsten aldrig
selv faar et privat Brev.

Jeg har havt meget at gjøre med Selskabelig=

hed tidligere og nu som Messeforstander.
Hils nu de kjære Børn ma.nge Gange. Lad dem endelig ikke komme for
meget ud og modtag selv mange kjærlige Hilsener og Kys fra Din
Theodor.

Den 15de April

1900

Kjære Hannemor.
De hjærteligste

Lykønskninger sendes Dig til Din Fødselsdag

samt alle Ønsker om Alt godt i det kommende Aar og Tak for Alt,
hvad Du har været for mig og for Børnene i det svundne.
ikke altid

Det har jo

været saa let i det forløbne Aar; men i det Aar, der nu

begynder for Dig kommer jeg jo hjem til Dig og i Vinter er vi da sik=
re paa at faa Lov at være sammen.
Tak for Dit Brev af 9de

Februar, det var ikke nummereret, men jeg

fik det først efter de 3 nyere Breve lige inden vi gik fra Hongkong.
feg blev meget glad for det, uagtet det var lidt. gammelt, for Du for=
tæller saam~get

om Børnene og tillige er Du saa glad for Dine 2 nye

Piger.

Gid det nu maa vare veiog Du maa beholde dem begge.

nok noget til dem i min Beholdning.

Jeg fin=

Jeg er jo færdig med at kjøbe nu,

men naar jeg kommer hjem, skal Du hjælpe mig med Fordelingen.
Der vil komme

2 Smaating til Dig paa Fødselsdagen, det ene er en

lille Ceylon Ting fra Børnene, Kapt. Rosen har lovet at besørge,
det andet er fra mig selv og det har Cold lovet at besørge.

Om den

sidste Ting gjælder, at hvis det ikke passer eller Du ikke synes om
det, kan det byttes i min Beholdning med noget andet.
trent de 2 første Indkjøb paa hele Turen.

Det er om=

De 2 Bæltespænder til Pige=

børnene har Du vel allerede modtaget, jeg haaber at Du maa synes om
dem og nu ere de jo begge saa store, at de bruger Bælter.

Du maa

fordele dem, som Du synes passer bedst, dog skal Helene-som den største
have det Du synes bedst om.
Det gjorde mig meget ondt at se den ublide Modtagelse Edvard har
fanet i Vagtskibet og endnu om hans Tilbagefald og fornyede Hospi=
talsophold. Dog haaber jeg at han nu allerede længe har været fri Mand
igjen, under Din Moders Pleje kommer han sig jo nok.

I Dag er det første Paaskedag, vi har dejligt Vejr, men meget
varmt. Om Natten kan man ikke have noget over sig, mange kan slet
ikke sove, jeg sover nu udmærket, men jeg har jo ogsaa faaet et dej=
ligt stort Lukaf.

Ja det var Paasken jeg kom bort fra.

Jeg haaber,

at I maa have havt en rigtig glædelig Paaske hjemme allesammen. Her
er Kl.

3 medens jeg sidder og skriver, saa er den 7½ om Morgenen hjem=

me, nu sidder Du nok og klæder en af de smaa paa for at komme tidlig
i Kirke.
Jeg haaber ikke, at Du har glemt den sædvanlige Kjøretur med Børne=
ne og Tante Lise, saa snart Langeline er grøn. Nu skal Du vel snart
tænke paa at ·flytte paa Landet.

Det bliver ikke saa let at ordne,

hvorledes vi skal have det i den Uge, der gaar mellem Valkyriens
Hjemkomst og Heklas Afrejse.

Jeg kan jo ikke forlade Byen paa Grund

af Messeforretninger og jeg Vil jo gjerne have Dig hele Tiden inde
hos mig.

Jeg ved jo heller ikke, hvor vi skal bo i den Tid, men det

ordner Du jo nok altsammen.

Den 17de April 1900
Kjære Hannemor.
Efter Bestemmelsen gik Vi fra Hongkong Tirsdag Em

Kl.5,

Det var jo

kun et kort Ophold; men vi ·havde det forresten rigtig rart.

Om Søn=

dagen var det jo Kongens Fødselsdag og vi vare alle til Middag hos Che
fen. Mandag var jeg sammen med Chefen og en Del af Officerene til Fro=
kost hos Store Nordiskes Bestyrer i Hongkong, Nielsen. Han bor helt op
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pe paa den øverste Spids af Øen, man
banen.

kommer derop med Staaltraads=

Desverre var der tæt Taage deroppe ellers er der en vidunder=

lig Udsigt.
Om Tirsdagen havde vi en Afskedsfrokost for vore Bekjendte, og
om Eftermiddagen gik vi.• Nu har vi havt alle Paaskehelligdagene,
hvor vi ingenting har bestilt, og det er det værste paa disse Bredder.
Temperaturen er jo steget jævnt, saa at vi nu har lidt over 30° hele
Dagen rundt, men det bliver jo nok værre.

I Dag Kl. 3 vil vi passe=

re Linien, men den almindelige Liniefest blev allerede afholdt igaar
Eftermiddag efter alle Kunstens Regler.
Festen begyndte med at Neptun med Følge kommer ombord for at hilse
paa Chefen.

Forrest kom Musikken, saa Neptuns Overceremonimester,

derefter Neptun i Bærestol og endelig hans Garde og Følge.

Gamle

Neptun med stor Blikkrone paa Hovedet, Ceremonimesteren med trekan=
tet Hat og alle i meget -morsomi~e Dragter.

Neptun lovede at tage sig

godt af Skibet, dog maatte han forlange, at alle lod sig døbe.

Som

Tak for 2 Bathometre, (Dybdelod) som vi har tabt, men som Neptun men=
te var sendt ned som Gave til ham, medbragte ·han en dejlig stor udstop=
pet Fisk lavet af malet Sejldug.

Neptun var derimod lidt fornærmet

over at en af hans allerbedste Maanefisk var blevet spoleret af Ski=
bet.

Chefen og Neptun trak sig nu tilbage i Chefens Kahyt for at for=

handle.

Resultatet blev at Chefen i Mindelighed vedtog en Bøde paa

Grund af Maanefisken, dog at Bøden ogsaa kunne omsættes i Drikkevarer.
Nu begyndte Barberingen og Daaben.
Barbersvende og en Døbemester.

Neptun havde i Følget 4 flinke

4 store Baljer ~ed stærkt grønt Sæbe=

vand var parat til Indsæbningen.
Malerpensler, der fandtes ombord.

Som Barberkost benyttedes de største
Alle fra Chefen og nedefter, der

ikke før har passeret Linien blev nu efterhaanden indsæbede.

Man fik

jo baade Øjne, Næse og Mund fulde af Sæbe. Saa blev man barberet med
store Træbarberknive og derefter skyllet under den store Dampsprøjte=
slange.

Naar det. var overstaaet kunde man henvende sig til Neptuns

Sekretair, der udfærdigede Daabsattest, der i Modsætning til andre
Daabsattester udstedtes uden Betaling.

Daabsattesten gav en Ret til

for Fremtiden frit at gaa over Linien.

Himlen tog Del i Daaben ved

at øse Vande ned, men da man i Forvejen var dyngvaad var det helt vel=
gjørende at blive frisket ud i et dejligt varmt Regnstyrtebad.
Da Daaben var tilende var der stor Dyrehavsbakke med udmærkede
Sangerinder, Brydere, Kæmpedame, Dværg, Mester Jakel, Skydebane og
Ozehoved, kort sagt alt, hvad der hører til et reglementeret godt
Provinsmarked.

Stemningen var svært oppe og de fleste bidrog jo til
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at lave lidt Morskab.

Jeg havde faaet Skæget af og laant noget

Overtrækstøj af mtn Oppasser og var saa ude mellem Folkene, der
naturligvis ikke kjendte mig.

Der faldt jo en Del knubbede Ord

fra Underofficerene, naar jeg vilde bore mig frem og der blev na=
tu.rligvis Grin, da de opdagede hvem jeg var. La Cour var først Ja=
paneserinde, der blev trukket rundt i Rikschaw af Mourier, der var
en udmærket Rikschawkuli, senere Araberhøvding.

Om Aftenen sluttedes

af med Punch for Mandskabet.
En af de morsomste Figurer var en Referent, der dukkede op lige

saa hurtig han blev smidt ud.
Wiinstedt.
ber.

Det var en af Edvards Bakskammerater

En anden af Edvards Bakke Hornung var en udmærket Udraa=

Festen forløb i det Hele udmærket.

I Aften holde~ Chefen et

lille Champagne-Is-Punchegilde for Officerene.
Onsdag den 18de.
Igaar Eftermiddag Kl. 5 passerede vi Linien i al Stilhed.

Om Af=
tenen samled.e s vi alle til et Glas Punch hos Chefen. I Dag sejler vi
gjennem et langt smalt Stræde, der hedder Banka Strædet mellem Sumatra
og Banka.
!morgen midt paa Dagen venter vi at være i Bata.via, hvor
vi kun skal være i 5 Dage. Der skal være dejligt, men det skal jeg
fortælle om, naa.r jeg har set det. Der er vist meget varmt.
Det var kjedeligt, at det sidste Brev var blevet saa forsinket,
da Du deri fra. Din Moder bad om at kj øbe noget let Silketøj. Den eneste
Trøst er dog den, at d.et er mit Indtryk, at lette Silketøjer ere lige=
saa. billige i Kjøbenha.vn som i Kina.
Nu vil jeg haa.be, at Brevet naar tidsnok til Fødselsdagen, Postgan=
gen fra Datavia er vist ikke den bedste. Saa vil jeg haabe, at Du maa
faa en rigtig fornøjelig Fødselsdag, jeg skal nok sende mange Tanker
hjem til dig den Dag. Til den Tid tænker jeg at vi er nar ved Aden.
Jeg skal nok gaa op pa.a Hospitalet og takke Læger og Sygeplejersker
for Deres Venlighed mod Edvard, jeg har fortalt Chefen, hvor venlig
Guvernøren var imod ham.
Hils nu Alle hjemme, især de kjære Børn og modtag selv mange kjær=
lige Hilsener fra Din
Theodor ...
Batavia den 19 April.
Vi

kom Kl. 2 i Eftermiddag og et Par Timer senere fik jeg en Uasse

Breve, 3 fra Dig Nr. 19,20 ·og 21, 2 fra Fader og Moder, fra Din Moder
og Edvard.

Jeg faar desværre ikke Tid til at svare paa Dine og alle

de andre Breve,da jeg meget tidlig i Morgen skal rejse med Chefen til

Beutenzorg (Sorgenfri)

25 miles op i Bjærgene til Guvernøren. Det er

muligt at vi komrn~

tilbage i Morgen Aften, men maaske blive

vi der

til Søndag Morgen.

Jeg haaber naturligvis at blive saalænge som muligt.

Det er dejligt at faa saamange Breve hjemme fra, nu gaa vi jo ogsaa
mod Brevene. Der er saa meget, jeg skal svare paa i dine Breve, men det

•

maa vente til næste Drev, da jeg skal pakke ind i Aften.

Jeg glæder

mig meget til Turen. Du siger i Brevet, at jeg aldrig skriver, hvor=
I

ledes jeg har det, det er fordi jeg altid har havt det udmærket. Hils
nu Fader og Moder og tak dem for --deres Breve, Din Moder og Edvard
ligesaa,Tante Lise og alle de andre.
Sig til Fader og Moder, at de ikke maa tage Helge helt fra dig, det
er jo morsomt, at han er saa glad for at være derovre.

Hils saa de 3 kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilsener og
Lykønskninger fra Din
Theodor.
Hvis Du trænger til en ny Barnevogn, maa Du kjøbe den, men jeg synes,
at det er Synd, at skille oc ·afmed Promenadevognen.
Valkyrien Sunda Strædet 24 April 1900
Der ligger et Brev til Dig i Helenes Brev.
Kjære Hannemor.
Rigtig mange Tak for Dine 3 lange Breve 19,20,21, som jeg fik ved
vor Ankomst til Batavia.

Jeg fik jo ikke Tid til at svare ret meget

derpaa, da jeg fik voldsomt travlt den Aften med Skriveri, Forretnin=
ger og Indpakning til Rejsen.
Rejsen forløb aldeles storartet og bliver vistnok Glanspunktet for
hele Togtet, men herom kan Du se i det andet Brev, der er beregnet paa
at ses af mange.
Det gjør mig ond.t at se, at Du har været ængstelig for lille Helene.
Jeg vil haabe, at Landluften baade vil gjøre hende og Dig og de 2 andre
godt.

Du selv trænger jo haardt til Hvile, det kan jeg godt mærke. Du

klarer jo ellers Forretningerne flot hjemme, naar Du kan bringe mere
Udbytte end forrige Aar og endda indlade Dig paa heldige Transactioner.
\

Jeg har set de fleste af Papirernes Udbytte i Avisen, jeg mangler kun
Foren. 0plagspl. og Ellen; men Du skriver jo nok, hvad de alle have
udbragt.

Med Hensyn til Barnevognen kan jeg nok indse, at det er nød=

vendigt at faa en ny, men jeg synes ikke at Du skal skille Dig ved Pro=
menadevognen, hvis Du da ikke allerede har ~jort det.

Det var jo et

voldsomt vellykket Selskab, baade Din Moder og Edvard og Fader og Moder

✓-

udtalte sig i høje Toner derom.
~

morges gik vi fra Batavia, nu sejler vi gjennem Sundastrædet

forbi Vulkanen Krakatao, der er bekjendt for det frygtelige Uibrud
i 1883.
Nu haaber jeg paa en god, Reise til Colombo, hvor der jo sikkert
ligger mange Breve til mig. Det er rart at gaa mod Brevene, de bli=
ver yngre og yngre og der ko:nmer saa mange hvert Sted.
Det er da godt at Edvard blev sendt hjem, naar han nu bare snart
maa komme til Kræfter efter d8n lange Sygdom.

Din Moder og Edvard

skulde reise til et rigtig godt Badested til Sommer for der at kom=
me rigtig til Kræfter begge to.

Nu har i vel dejligt Foraarsvejr

hjemme og Du har maaske allerede nu faaet Dig en Sommerlejlighed.
Hvis ikke saa vil jeg stemme for Søllerød, der jo nu er

i

Forbin=

delse med Vedbæk, hvor vi jo blandt andet kommer til at ligge med
Valkyrien.

Chr. Hansen er meget godt kjendt derude og han vil sik=

kert med stor Fornøjelse raade Dig, han kjender vist de fleste af
Stederne.

Huslejen er naturligvis nok steget lidt derude i Anled=

ning af Jærnbanen, men det faar jo være, naar _det bare er pænt og
hyggeligt og helst møbleret.

Du maa endelig ir.ke kjøbe Kufferter,

selv om Du trænger haardt dertil, da jeg hjembringer 2 store og en
mindre Kuffert, som jeg har kjøbt undervejs.

Særlig den ene, en

stor Kurvekuffert, tror jeg Du vil blive glad for.
Nu er jo egentlig Turen sluttet forsaavidt som vi jo nu ikke faar
noget Nyt at se undtagen Grækenland og jeg tror nok, at Alle nu glæ=
de sig til at komme hjem.

Det skal ogsaa blive voldsomt morsomt at

mødes igjen Alle sammen hjemme i vor egen Lejlighed til Efteraaret.
Jeg glæder mig meget til at pakke alle mine Sager ud, det skal blive
en hel morson Udstilling.

Ja nu vil jeg slutte for i Dag.

Mens vi

var oppe i Beutenzorg kom derTelegram fra Prinsessen at Koner og
Børn havde det godt, men jeg stoler jo ikke saa meget derpaa efter
at have hørt, at Du aldrig har hørt noget derom. Hils nu de kjæra
Børn og modtag seiv mange Hilsener fra Din
Theodor.
Valkyrien, Kolombo 2/5 1900
Kjære Hanne:nor.
Mange Tak for alle Dine Breve Nr. 22,23,24,25, som jeg lige har
faaet ved vor Ankomst. Det gjør mig ondt at jeg har gjort Dig be=
drøvet ved at beklage mig over, at Du skriver for lidt. Dine Breve

er gaaet galt nogle Gange, men nu paa Slutningen af Turen har jeg jo
faaet mange fra Dig hvert Sted, og der mangler ingen.

Det lader og=

saa til, at det o~ Østasiatisk Kompagni har gjort Dig bange, det er
der ingen Grund til, det hele var vist kun en Ide af mig, der er vist
slet Intet derom.

Du skrtver i de sidste Breve, at Du er bange for at

jeg ikke vil være glad for Dig, naar jeg kommer hjem, hvor kan Du dog
tro saadant noget.

Jeg længes tværtimod saameget.

Derimod ser jeg

tydeligt af Dine Breve, hvor overanstrængt Du er efter al Børnenes Syg=

Du kan faa.
Nu haaber jeg at Sommeropholdet maa hjælpe lidt, men hvis Du ikke al=
lerede har en Lejlighed, saa maa Du tage en god, selv om den ogsaa kos=
ter 500. Det har været en stræng Tid for Dig medens alle Børnene vare
syge og Du selv ogsaa. Beklædningspengene kan selvfølgelig ikke slaa
til,hvad der jo heller ikke har været Meni~gen. Du skal bare tage
Alt hvad Du skal bruge og fint skal det være. Du træneer jo meget til
Overtøj, en rigtig fix Kjole og do Hat maa Du da ogsaa have til Va.lky=
dom.

Du maa endelig skaane Dig selv og tage al den Hjælp

riens Hjemkomst.

Lov mig nu, at Du vil gjøre Alt for at komme lidt

til Kræfter igjen, nu er der jo ikke længe til vi atter skal ses, saa
nu maa Du holde Modet oppe.

Det er kjedelie;t, at jeg ikke har nævn.t ,

naar jeg har faaet Fader og Moders Breve, Fader har skrevet mange og
jeg har ogsaa faaet dem Alle; men jeg har jo havt en Del om Ørene
og det er jo ogsaa en dyrere Historie at skrive hjem.

Det er kjede=

ligt med Sølvkummen, at jeg har skrevet til Fader og Moder, at jeg har
kjøbt den.

Moder er ikke altid ganske konsekvent.

I et Brev skriver

hun Alt hvad jeg skal kjøbe, det naste, at jeg ikke maa kjøbe, men
rejse, jeg har nu baade kjøbt og rejst, men der er heller ikke meget
tilovers.
Jeg har paataget mig at skrive til Svedstrup udførligt om Slut::
ningen af Turen til Brug for hans Bog, det tager jo en lang Tid og
det er saa. ubehagelig varmt at sidde og skrive nede i Lukaferne.
Det er dejligt at Du er saa fornøjet med vor nye Doctor og der har jo
desværre været meget Brug for ham i den sidste Tid.
meget og tak ham for hans lange Brev.

Hils Johannes

Hils ogsaa Din Moder og sig dem

begge, at de ikke maa tage det saa nøje med at faa Svar paa Brevene,
det er ikke muligt for mig og jeg er jo glad og rørt over, at man
tænker paa mig.
godt igjen.

Hils nu de kjære Børn, jeg haaber, at de have det

Gid. Du nu selv maa komme til at se lidt lysere paa Tin=

gene og komr.ie lidt til Kræf:ter efter den lange,strænge Tid Du har havt,
Mange Hilse:c;.er til min egen kjære lille Eannemor fra Din
Theodor.

Gl. Margrethe har jeg tænkt paa og jeg har ogsaa noget til hende,
hvad det skal være kan vi bestemme, naar vi pakker ud.
meget.

Hils hende

Jeg haaber at have noget til Alle, der har hjulpet Dig med

at bære Byrderne.
Sølvkummen maa vist helst gaa til Fader og Moder.
Valkyrien den 2 Maj 1900
Kjære Hannemor.
Som jeg fortalte i mit sidste Brev kom vi til Batavia Torsdag den
19de April og fortøjede inde i den nye Havn (Tandjang Pirok) der lig=
ger et godt Stykke fra Byen.

Næste Morgen tidlig tog Chefen, Kapt.

Evers, Garde og jeg med Jærnbanen til Batavia, hvor vi kjørte ben for
at hilse paa Admiralen, derfra til en anden Jærnbanestation, hvor
Extratog med Guvernørens Salonvogn ventede os.

Vi kjørte saa op til

Beutenzorg, der ligger midt i Java~ lige syd for Batavia, ret højt og
meget smukt.

Paa Jærnbanestationen i Beutenzorg ventede os nogle flot=

te Eqvipager. Chefen kjørte med fire og to Tjenere og to Løbere. Tje=
nerne og Løberne havde Hat og Kasket oven paa deres Turban, Kusk og
Tjener lyseblaa Liberikjole med bare Ben. Paa Slottet modtog Guver=
nøren og Fruen os. Vi fik en dejlig Bygning overladt. Hver havde et
vældigt Soveværelse og en Dagligstue. Saa var der en.Spisesal, hvor
vi dog kun fik vor Iste Frokost om Morgenen, vældige Verandaer og Al=
taner.

Slottet ligger i en dejlig Park, der tillige er botanisk Have,

en aldeles vidunderlig og malerisk Have.

Der var de dejligste Palmer,

paa Kanalerne laa de store Blade af Regina Victoria, der er 2 Alen i
Diameter, og som kan bære et Barn.
rundt i Byen og nærmeste Omegn.
hviler man fra 2½ -

i Haven.

4,

Inden Frokosten kjørte vi en Tur

Derefter Frokost paa Slottet.

Saa

da man gaar i Bad, et stort Marmorsvømmebassin

Saa spadserede vi rundt i Haven til det blev mørkt, saa et

rigtigt tropisk Uvejr trække op, hvor det ene Lyn fulgte efter det
andet.

Det regner voldsom meget i Beutenzorg, men altid paa bestemte

Tider.

Mellem 12 ·og 2 Fm og om Aftenen, men paa den Tid er der ingen

Mennesker ude.

Morgenen er den smukkeste Tid.

Saa er Træerne friske

og de 2 mægtige Vulkaner Solah 7300 og Gide 10000
og ragede hø jt op over Havens Træer.
middag paa Slottet.
Mønsterkaffeplantage.

staa rene og klare

Den første Dag var der

Galla=

Næste Morgen tidlig kjørte vi ud for at bese en
Ejeren hed van ~attman,

Fabriken var meget smukt holdt.

han boede dejligt og

Det var morsomt at følge Kaffen lige

fra den som en moden Frugt bringes ind og til den ligger sorteret som
Kaffebønner.

Efter at have set Fabrikationen og den nærmeste Kaffe=

plantage,blev, medens vi paa Verandaen tidlig paa Morgenstunden nød
vor Champagne og Is,alle Ejerens Væddeløbsheste førte frem og

besigtigede.

Saa vendte vi tilbage til Frokost paa Slottet, hvile=

de tog vort Bad, kjørte saa i Mørkningen en Tur i den dejlige kølige
Aftenluft, medens Ildfluerne fløj som smaa Stjærneskud over Vejen.
Saa hjem til Middagstaffel Kl. 8. Hver Aften sad vi saa paa vor Ve=
randa fra 11-2 og nød Natteluften.

•

havde en Seng, der vel næsten var

Og hvor sov man ikke dejligt, jeg

4 Alen paa hver Led. Søndag Morgen,

den 3die Dag, tog vi med Jærnbanen syd paa ind gjennem Lavningen mel=
lem de to høje Vulkaner. Vi skulde dels se det henrivende Landskab,
dels besøge en af de største Theplantager paa Java.

Ejeren af Plan=

tagen Hr. Kirchhof tog imod os paa en lille Landstation.

Vogntoget

aabnedes af 4 Jockeyer paa Blodsheste, saa Prinsen og Hr. Kirchhof
o.s.v. i smaa Vogne 2 og 2.

Vi kjørte en lang dejlig T~r med Vogn,

gjennem store Theplantager.

Midt i . en af Plantagerne stod et

højt smukt Træ, der af de indfødte regnes for helligt.

meget

Her ventede

hans 4 Bestyrere os med .et veldækket Frokostbord.

Efter Frokost kjør=

tes til hans Bolig og Thefabrik, som vi nu besaa.

Hele Landsbyen var

forsamlet, der var bygget mange Æresporte, de indfødtes Musikkorps var
samlet og spillede paa gamle nationale Instrumenter en Slags meget
smukt tonende Bækkener.

Vi var først inde for at se paa de forskjel=

lige Herrers Jagttrofæer, der var Elefanthoveder, Flodheste- BøffelTigerhoYeder,Slangeskind, Tusindvis af Hjortetakker, Masser af inte=
ressante Vaaben.

Jeg fik af en af Bestyrerne,en meget elskværdig

Mand, et Vildsvinejagtspyd, den eneste Ting jeg bringer med fra Java.
Der var fuldt af alle Slags mærkelige Fugle og Dyr.

En vild Bøffel

med 2 Kalve, smaa Javahjorte og mange andre forskjellige Arter.
var vi rundt og saa paa Thefabrikationen.

Nu

Jeg lærte der, at Spidsen

af de friske Skud med de 3 yderste Bl~de nippes af.

Af disse bliver

det yderste spidse endnu næsten uudviklede Blad til Pecco, det andet
Blad til Souchong og det 3die til Kongothe.
se paa Væddeløbsstaldene.
heste.

Saa var vi ude for at

Hr. Kirchhof havde over 50 Væddeløbsblods=

Han var i det Hele en rigtig Matador, som man kun finder i Ko=

lonier. Rig, Menneske og Dyreven, Jæger, Elsker af Natur.

Det var en

overordentlig interessant og behagelig Formiddag vi tilbragte.

Vi tog

saa tilbage til Stationen og tog med Extratoget til Beutenzorg, hvor
vi kom Kl. 12

½,

kosten Kl. 1.
ve.

Kl.

5 tog

saa vi lige havde Tid til at gjøre os i Stand til Fro=

Vi havde endnu nogle behagelige Timer i den dejlige Ha=
vi Afsked med Guvernøren og Fruen og Kl

kom vi ombord efter 3 stor~rtede Dage.

7 om Aftenen

Hollænderne var meget elskvær=

dige Mennesker.
For 4 andre Officerer var der af den hollandske Admiral arranaeret
0

en 2 Dages Tur til Beutenzorg, de boede p~a Hotel; men det var jo
langtfra saa godt som vor Tur, vi fik meget mere at se, men vi kjør=
te jo ogsaa med Extratog og med 4 hele Tiden.

Java er en dejlig ø,

i Naturskjønhed naar den vel næppe Ceylon, men den er fuldt saa
frugtbar, derfor ogsaa en af Jordens mest tætbefolkede Lande. Til
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trods for at der er store Bjærge, der er ubeboelige, er Folketætheden
3 Gange saa stor som Danmarks, hvad der jo er imponerende.

Tirsdag Morgen den 24de letted.e vi og forlod :Batavia, hvor vi var
altfor kort.

Om Eftermiddagen passerede vi gjennem Sundantrædet og

kom tæt forbi den frygtelige Vulkan K:rakatao, der i August 1883 havde
et Udbrud, hvorved 14000 Mennesker druknede af den Flodbølge, der op=

stod.

Jeg talte med flere, der havde oplevet Udbruddet. Uagtet der er
•
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100 Kvartmil fra :Batavia til Kra.katao, var der i ::Batavia den Dag saa

mørkt som den mørkeste Nat. Lørdag den 28de om Morgenen passeredes Lini=
en atter, Overlægen holdt Fødselsdag og holdt Festmiddag i Messen, hvor=
til Chefen var indbudt.
Vejret har nu i de sidste 14 Dage været rigtig Æqvatorvejr, hvert
Øjeblik faar vi en voldsom Regnbyge, der dog altid kjøler lidt. Vor
Ismaskine har desværre faaet Forfald, hvad der er kjedeligt, da Øl
paa 35° ikke kan kaldes for en Svalebajer.
For Resten har vi det godt, men med stadig Vrøvl og Ufred i Messen,
vi er saa heldige at have 3 slew~1e Individer ombord, der passede bedre

hos Underofficererne.

Nu nærmer vi os jo hurtigt Europa igjen og det

anses for højst sandsynligt, at vi kommer noget tidligere tiJ. Kjøben=
havn for at spare nogle Dage.

Det bliver jo dejligt at komme hjem ef=

ter denne lange og interessante Tur.

I Eft. venter vi at være i Kolombo, hvor vi vil blive en ca. 4 Da=
ge. Det regner altid nu vi er paa Hjemturen, der er saa fugtigt ombord
og det bliver vist ikke bedre før vi komme op i Det røde Hav.
Hils nu :Børnene og Alle hjemme og modtag selv mange kjærlige
Hilsener fra Din
Theodor.
Valkyrien d. 3die Maj 1900.
Kjære Hanneruor
Da Posten først gaar imorgen i Stedet for i Dag, kan jeg faa Tid
til at sende Dig et Par Ord endnu.

Jeg har i Da.g været ila.nd her i

Kolombo, for at kjøbe forskjelljge Toiletsager og for at se paa Fol=
kelivet en Gang endnu.

Irnorgen har jeg Vagt og vi fylder Kul og i

Overmorgen Eft. er det Meningen at gaa. Du vil rimeligvis blive for=

bavset ovar at se at vi ikke komme til Aden, men til Perim, men der
er for Øjeblikket megen Pest i Aden.
derfra saa tidlig.

Det var heldigt, at Edvard kom

Aden k an vi jo undvære, da Perim kun ligge 12 Ti=

roer længere bort i Mundingen af De t røde Hav, men det er værre med
Port Said, hvor der nok ogaa skal være Pest. Ikke fordi jeg er bange
•
for Pesten, men derimod for Karantænen der følger med.
Jeg har været meget kjed af at Du har taget Dig mine Bebrejdelser
om Mangel paa Breve saa nær.

Og endnu mere kjed er jeg over, at jeg

ved, at jeg engang senere paa Slutningen af vort Yokohama Ophold har
skrevet noget lignende.

Jeg kan jo nok tanke, at især det sidste Brev,

som Du altsaa ikke har SYaret paa, har beredt Dig stor Sorg, hvad der
smerter mig meget, da jeg ser hvor vanskeligt, Du i mang~ Henseender
har havt det i Vinter. Det eneste jeg kan sige er, at ogsaa jeg læng=
tes saa meget efter at høre fra Dig, og at jeg altid, naar der engang
kom Post uden at der var _noget fra Dig, havde paa Fornemmelsen, at det
ikke var saa godt hjem.i~e som det skulde være.

Det har det jo heller

ikke været, men nu vil jeg ønske og haabe, at Alt maa gaa godt i den
Tid, der nu er tilbage, at Glæden over, at vi -snart skal ses igjen
efter denne lange Tur og Landluften maa gjøre Dig godt.

Jeg har jo

kun Dig lille Hannemor, saa Du maa ikke give det op og tabe Modet selv

om det ogsaa ser lidt broget ud.
Jeg kan forsikre Dig om, hvad Du vist heller ikke har tvivlet om,

at Du aldrig har været ude af mine Tanker.

Naar jeg har set noget

smukt, har det altid været min Tanke, hvor havde det ikke været mor=
somt, hvis Du havde været med.

Og har jeg været ru,~dt i Butikker har

jeg især savnet Dig, fordi jeg altid var sikker paa, at det var noget,
der vilde have moret Dig.
Tak for Underretningen om Aktieudbyttet, det har jo været et godt
Aar, saa Du maa ikke betænke Dig paa nogen Udgift, der kan tjene til
at glæde Dig eller gjøre Dig Livet behageligt.

Spar endelig ikke paa

Husholdningspenge, det er jo ikke nok at Du sørger for Børnene, Du
selv maa ogsaa have noget rigtig

kraftig

og nærende.

Nu har jeg jo siddet og givet Dig gode Raad, lad mig nu se, at Du
ogsaa følger dem.

Vi har nu faaet Ordre til at stryge Bizerta

og

sidste Havn, der paa Fartplanen ikke var fastslaaet er nu bestemt til
Havre.
Hils Din ~oder og Edvard og sig at jeg er meget kjed over ikke at
komme til Aden, da jeg vilde have været op til Læger og Sygeplejsesker
og bragt dem en Tak, baade fra Din Moder og fra Edvard og fra mig selv.
Hils saa Alle hjemme. Du skal ikke blive bange, jeg har skrevet til

Farimagsgade denne Gane; og takket for Brevene.
Hils nu de kjære, yndige Børn som jeg længes saa meget efter og
modtag selv min egen kjære lille Hannemor de kjærligste Hilsener
Kys fra Din

oe

Theodor.
Det glæder mig meget at høre, hvor stor Hjælp Du har havt i Vinter

baade af Tante Lise og af Johannes.

Gid det maa gaa go_dt for Inge.

Johannes er naturligvis meget ængstelig.

Svendsen svigtede nok,

det var ikke pænt af hende, men det er man jo vant til.

fil

Vi fik i Dag af Chefen Underretning om det nye Ministerium. Det

forbavsede jo Alle meget, da Middelboe jo langt fra er Manden, men
det er jo altid en Forandring, og det varer vist ikke ret længe.
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Mange kjærlige Hilsener
Din Theodor.
Hvis Du er godt fornøjet med Pigerne, maa Du ikke betænke Dig paa en
lille Lønforhøjelse, hvis Du synes at der er Anledning dertil.
Valkyrien den lJ.te Maj 1900
Kjære He-nnemor
Efter den lange Tur over det indiske Ocean nærmer vi os nu atter
Land, i Morgen Aften haaber jeg, at vi faa Afrikas Kyst at se, herfra
er der da. end.nu 3 Døgn til Perim, hvor vi al tsaa venter at være Tirs=
dag Aften silde eller Onsdag Morgen paa Din Fødselsdag.

Vi have som

sædvanlig havt det skjønneste Veir,Stille næsten hele Vejen, uagtet
man paa denne Tid kunde vente frisk Kuling imod.
jo saa smukt efter Valkyrien.
paa

Men alting føjer sig

Det er den længste Dampetur vi har havt

hele Reisen i alt 2250 Kvartmil forhaabentlig paa 10 Døgn.

jo bragt os et godt Stykke nærmere til Hjemmet.

Det har

Jeg ha.aber, at Tele=

grammet om vor Ankomst, naar Dig paa Din Fødselsdag om Aftenen, og at
det maa glæde Dig at se, hvormeget vi er kommen Hjemmet nærreere.

Saa

haaber jeg, at Du ~aar Du læser Telegrammet vil opfatte det som en
særlig Hilsen til Dig fra mig i Dagens Anledning. Jeg haaber, at de
forskjellige Smaating naaede Dig paa Fødselsdagen og at de ere faldne
i Din Smag.

Den Pest kommer os jo lidt paa tværs, da vor Post var adresseret
til Aden og nu er beordret tilbage til Port Said, saa i Perim faa vi
ikke noget, men saa vil der jo være en hel Maaneds Post til os i
Port Said, der er jo rimeligvis ogsaa Pest, men jeg haaber dog at vi
kan faa vor Post ombord.

Nu mærker man paa alting, at vi snart er færdige. Vi er begyndt
at arbejde paa Generalrapporten, jeg tænker paa at faa alle Behold=
ninger af Messen, som ikke kan afleveres, opspiste, og der er jo
heller ikke mere end 2 Maaneder til vi komme

i Sundet.

Endnu har vi

jo et Par interessante Ophold tilgode, dels Athen og dels Havre. Jeg
er næmlig saa smaat begyna.'t at tænke paa fra Havre at tage op til
Parispaa 1 Dag.

Man kan jo dog selv paa 1 Dag faa et lille Indtryk

af Paris og af Verdensudstillingen. Men det konuner jo an paa mange

Omstændigheder.

Nu staar Du jo i Begreb med at flytte paa Landet,

jeg haaber da, at Du har faaet en Lejlighed.;. men da jeg jo ikke kjen=
der Adressen, bliver jeg foreløbig ved at sende Brevene hjem, Du har
nok sagt Postbudet Besked om at besørge dem videre.

Jeg tænker, at
•
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jeg kan skrive fra Port Said, men sikkert er det jo ikke,saa det er
muligt at der kommer en lille Tid uden Brev,
Skyld.

men saa er det ikke min

Nu vil jeg ønske, at Du har tilbragt en fornøjelig Fødselsdag

og at Du den Dag har samfet saamange som muligt af Familien.

jeg haabe, at baade Du og Børnene have det godt.

Saa vil

Hils dem mange Gange,

de kjære smaa og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor.
Den 15de Maj.

I Dag ved 11 Tiden Fm. vil
tig Reise.

vi ko~.me til Perim efter en meget hur=

I overmorgen den 17de tænker jeg at vi gaa videre.

vist forfærdeligt hedt i Perim og i Det røde Hav i denne Tid.

Der er

I de

sidste Dage have vi havt en frygtelig Varme 34° C. hele Dagen og blik=
stille\Saa det er ikke til at røre sig,
noget af det varmeste.
Gang.

at skrive hernedei Lukafet er

Saa Du maa tage tiltakke med et lille Brev denn e

Vi har jo heller ikke oplevet noget, saa jeg kan kun fortælle at

jeg har det udmærket; men glæder mig til om en Ugestid atter at slippe
op i en lidt køligere Temperatur.
gade og hos Din Moier.

Hils nu Alle hjemmebaade i Farimags=

Hils de kjære Børn mange Gange og modtag selv

mange kjærlige Hilsener fra Din
Theodor.
Valkyrien

15 Maj 1900.

Kjære Hannemor.
Ved vor Ankomst hertil i Dag fik vi Ordre fra Marineministeriet til
at passere Suez Kanalen uden at stoppe i Port Said.

Saa faa vi heller

ikke Post der; men maa vente til Kreta, hvortil vi forhaabentlig ankom=
me

den 27 ds.

Pesten har grebet meget om sig i Egypten. Det er slemt,

da jeg har bestilt en l.lasse Varer, der skulle møde os i Port Said• Rej=
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sen er jo, da Aden,Port Said og Bizerta ere bortfaldne, saa meget
fremskyndet, at jeg anser det for havet over al Tvivl, at vi korrur.e
mindst 1 Uge tidligere til Kjøbenhavn.
en Gisning.

Men det er selv.følgelig k--un

Nu vil jeg haabe, at Din Fødselsdag imorgen maa forløbe

rigtig fornøjelig for Dig,.og at Du maa blive rigtig rask og stærk
i det kommende Aar.
Det er jo en lang Tid, der gaar uden at høre hjemmefra, men naar
vi komme

til Kreta er Brevene jo ganske nye.

Hvis der er passeret

noget af Vigtighed, som Du har fortalt i de Breve, der er gaaede til
Aden og Port Said, maa Du fortælle det kort om igjen i Dit første Brev,
da det jo er muligt, at disse Breve forsirtkes paa Grund af Karantænen.
Du talte om, at Du tænkte paa at lade Børnene fotog~afere til mig,
jeg har glædet mig meget over Tanken, men er nu bange for, at Billedet
er bleven ødelagt ved Desinfektion, hvis Du har sendt det afsted.
Perim, hvor vi jo nu_ ligge,

er en lille bitte Ø med. 150 Indbyg=

gere, mest Negere, der lever af at være Kulfolk. )1 Hvide findes her
kun mellem 20 og 30.

Eer findes ikke et Træ eller en Busk, alt er

Sten og Sand, det kan jo tit være ganske malerisk, men her er det ual=
mindeligt grimt.
Ja, nu vil jeg haabe, at vi snart sliJ)p~

for alt dette Pest og

Postvrøvl og atter komne i god Forbindelse med Landet og Hjemmet lige=
som tidligere.

Du kan tro, at det er ikke let, at holde Skibet fox·sy=

net under saadanne Forhold, men det gaar jo nok.
Hils nu Allei jeg skal tænke paa Helene paa hendes Fødselsdag, jeg
længes meget efter hende og efter min store Dreng og ogsaa efter den
lille Stump, der jo nu er bleven stor,og som jeg jo endnu næsten ikke
kjender.
Modtag saa selv kjære lille Rannemor mange kjærlige Hilsener og
Kys fra Din

Theodor.
H.M.S.

Valkyrien d. 23/5 1900.

Kjære Hannemor.
Nu er vi i Dag kommen gjennem Det røde Hav og vil om nogle Timer
være ved Indløbet til Suezkanale~.

Vi gik fra Perirn Fredag den 18 ds.

de første Dage vare meget varme, vi naaede op til 36° C, det vil sige
mere end varmt Bads Temperatur, men alle klarede sig dog godt og hav=
de ingen Ulemper af Varmen.

_Saa igaar fik vi Vinden frisk imod,og

deraf følgenc.e stærkt Temperaturfald, saa vi føle det meget koldt, U=
agtet det er varmere end vi have det hjemme.

I Dag holder jo lille Re=

lene Fødselsdag, jeg haaber, at hun og I alle have det godt og hun maa

.LUV•

blive stor og stærk i det nye Aar.

Du kan troe, at vi nu Alle længes efter Post, naar vi komme til
Kreta vil vi forhaa.bentlig faa en Mængde, da vi paa Grund af Pesten
ikke fik hverken i Aden eller Port S~id.
Det bliver forhaabent=
lig Breve for l½ Maaned.

Du er naturligvis paa Landet nu, men jeg

• Jeg haaber saa meget paa at det er

kjender jo ikke Din Adresse.

i

Nærheden af Holte eller Søllerød, det er jo et Knudepunkt efter at den
nye Eane er kommen igang •

. .lli2
Igaar Eft. ankrede vi ved Suez, hvor vi blev glædelie overrasket
ved at en Baad kom ud med Post til os, uagtet, at der var telegraferet,
at den skulde sendes til Kreta.

Jeg havde jo længtes meget, da det

sidste Brev jo fortalte, at Børnene vare syge, og Du selv heller ikke
var rask.

Jeg blev derfor meget glad over at modtage Dine Breve Nr. 26-

27-28-30-31-32-33.

Det var en ordentlig Bunke paa engang.

Jeg seer,

at det har været ret alvorligt med Børnene og at Du ogsaa selv er meget
overanstrængt.

Jeg blev meget glad over at høre, at Du nu har faaet en

god Sommerlejlighed, Arrangementet med Louise og Rudolph glæder mig rne=
get, hvad Du vist heller ikke et Øjeblik har tvivlet paa.
blive dejligt at være sammen og morsomt for Børnene.

Det kan jo

Jeg er glad over

at Du kan slippe for Husvæsenet, men saa maa det ogsaa være sikkert, at

Du helt slipper for noget Arbejde, saa Du rigtig kan se at komme dig
igjen.

Det er glædeligt, at det er heldig overstaaet for Inge.

Jeg er

meget glad paa Johannes Vegne, det vil være ham en stor Glæde at have
et Barn.

Jeg glæder mig meget til at se den lille Dreng.

fortalt Joha.nnes om vor Daabsgave, som jeg jo nu rolig

Du har vel

kan tale om,

man skal jo ellers være forsigtig med at kjøbe Daabsgaven før Barnet
er født.

Du spørger om, hvorledes Du skal faa at vide, naar vi kom=

me til Vedbæk.

Jeg skal nok telegrafere til Dig, hvad Tid Du skal kom=

me, desuden ser Du jo nok Signalet fra en af Signalstationerne.

Det er

ikke umuligt, at vi .komme nogle Dage tidligere hjem, men endnu ved vi
intet og Kongen tillader sikkert ikke, at der røres hverken ved Kreta el=
ler Athen Opholdet.

Men vi er jo allerede godt i Forhaanden. De Dage

vi have vundne skal anvendes til Skydning med Kanoner og Torpedoer ved
Kreta, hvorefter vi igjen gaa ind i den oprindelige Fartplan, dog uden
Bi zerta.
H.M.S. Valkyrien 27/5.
Kjære Hannemor
Mange Tak for Dine 2 Breve Nr.

34 og 35, det sidste skrevet paa
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Din Fødselsdag.

Det glæder mig meget,at B~ltet er faldet i Din Smag

og det glæder mig ogsaa, at baade Cold, Kapt. Rosen, Svedstrup og
Goldschmidt have været oppe for at hilse paa Dig.
oplivet Dig lidt at høre lidt herude fra.

Det har jo sikkert

Derimod gjør det mig ondt,

at Børnene ikke have været raske i den sidste Tid,

dog tror jeg at

Forandring af Luft og Friluftsliv vil rette det op igjen, saa jeg haa=
ber, at Du ikke opsætter Din Udflytning til Landet af den Grund.
var jo morsomt at alle Besøgene kom næsten samtidig,
Mennesker alle sammen.

Det

det var jo rare

Det glædede mig,at Du synes om de Ting jeg har

sendt hjem baade til Dig og Børnene.

Tingene til Dig var omtrent de

første jeg har kjøbt paa Turen, og jeg haaber at Du vil bruge Bæltet
hver Dag, jeg haaber at det passede, det var det korteste.jeg kunde fin=
de.

Vi kom hertil i morges tidlig og bliver her vel ca. 14 Dages Tid,

da vi skal have en Del Kanon-og Torpedoskydning her.
Det gjorde mig ondt at høre om Amdrups Søster, Fader fortalte det i
sit Brev, det er vel sket lige inden han skulde reise, og jeg ved at han
elskede den Søster overalt.

Hun var meget hysterisk, hvad jeg har set

Beviser paa en Aften, da jeg var hos ham.
Naar vi nu om ca. 8 Uger komme til Kjøbenhavn, maa Du være belavet
paa, at jeg lægger Beslag paa Dig hele den Tid, der levnes mig.

Jeg

havde tænkt paa at vi skulde bo hos Din Moder, men da Du har faaet Lej=
lighed i Søllerød vil jeg hellere tage derud om Aftenen og ind om Morge=
I Vedbæk kommer Du jo ombord og saa vil jeg gjærne have at Du og

nen.

Helge komme ombord en Dag paa Kjøbenhavns Rhed, hvor vi saa senere kan
følges ad iland.

Jeg vil jo gjerne have, at han skal have en Erindring

om denne mærkelige . Tur.

Helene er vist for lille til at have Fornøjel=

se deraf, ellers vilde jeg gjerna ogsaa have hende ombord.

Du maa ikke

tro, at jeg ikke har tænkt paa Helge, da jeg kjøbte ind i Japan, men
Legetøj fandtes ikke.

Derimod har jeg to smukke japanesiske Sværd, som

jeg har tænkt han kan have Fornøjelse af, naar han blev stor.

Ja nu

vil jeg slutte for ~enne Gang, men først vil jeg dog endnu engang tak=
ke Dig for al den Kjærlighed; der lyser ud af Dine Breve.

Lov mig nu

at holde Modet godt oppe og sørg for, at Du selv og Børnene maa blive
rigtig stærke og raske af Landopholdet.

Mange kjærlige Hilsene fra
Din

H.M.S.

Theodor.

Valkyrien 31/5 00.

Mange Tak for Dit Brev af 21 ds. som jeg fik igaar.

Det gjør mig

ondt at høre, at baade Du og Børnene ikke ere raske og om den strenge
Kulde, der begge Dele ere Skyld i, at Du endnu ikke er kommet paa Lan=

det.

Jeg haaber dog, at Du snart maa komme der, da jeg sidst skrev,

sendte jeg mit Brev til Søllerød.

Det er kjedeligt, at Du endnu ikke

har faaet Batavia Brevet, jeg havde ventet, at det vilde være hjemme
lige til Din Fødselsdag, men saa har Du vel faaet Kolombobrevet næsten
samtidig.

Jeg har ogsaa afsendt et Brev fra Perim, som jeg haaber Du

•

har faaet.

Jeg har været i Land til Geværskydning hver Dag.

Igaar var

jeg til Middag hos Prins Georg, der bor i en lille Villa,og har det me=
get hyggeligt,men smaat.

I hans Spisestue kan der kun spise 12 Personer •

. Vi fik en pæn lille lliddag:

Suppe,Fisk,Oxesteg, Ost, Is og Frugt og

havde derefter en rigtig rar Aften.

Paa Søndag, Iste Pinsedag spiser

han Frokost her efter Gudstjenesten, og paa Mandag til Middag hos os.
Han ~r meget rar og elskværdig og mindes med Glæde gamle K~detdage.
Fru Jøhncke er nok løbet med halv Beskjed igjen,det er ikke første
Gang, der er ikke Tale om at forlænge Piræusopholdet. Jeg antager, at vi
blive der til den 23de, komme til Gibraltar den 30te og gaa maaske den
3die, komme til Havre den 7de, gaa omtrent den 13de og komme til Sund~t
omtrent den 17de.
sejle hjem med os.

Der er Tale om, at Prinsessen vil komme til Havre og
Chefen vil ikke have hendeJ men selv vil hun nok

gjrarne og Næstkommanderende har skrevet til hende, at hun skal udvirke
Kongens Tilladelse.

Det kunde jo være morsomt for hende, da hun jo har

interesseret sig meget for Turen og for Alle ombord.

Vi har i Japan

kjøbt en Erindrine til hende, et gar:unelt Afgudsbillede og en Broncefi=
gur, jeg har selv været med i Kommissionen, men synes ikke særlig om dem,
men Kapt. Evers sagde, at det var noget der vilde falde i hendes Smag og
det er jo det ·vigtigste.

Ja nu er der jo ikke mere end 1½ Maaned til

vi skal ses, lad mig nu se, at Du bruger Tiden godt til at komme til
Kræfter, spis noget rigtig

kraftig og nærende.

Mange Tak for Dit Brev af 23de Nr.

37,

som jeg fik i Aften og

som jeg blev glad over, da jeg saa at Du og Børnene havde det bedre.
Det var ra.rt, at Du yar saa glad for mine Breve, nu komme de jo ogsaa
ret hurtigt efter hinanden.

Det var en stor Sorg at høre, at Onkel

Vilhelm er død, han var saadan en prægtig Mand, frisindet og livlig.
Det sidste mærkede man jo ikke saa meget nu, da han var saa tunghør,
Jeg fik et meget fornøjet Brev fra Svedstrup i Dag, han var naturlig=
vis i en Begeistring over Dig. Jeg skal vise Dig Brevet, naar jeg kom=
mor hje~. Hils Din Uoder, naar Du skriver og Alle andre, naar Du ser
Dem.

Hils Din Bedstemoder, og tak hende meget for hendes lange elsk=

værdige Brev
Rudolph,

til mig.

Hils saa de kjære Børn mange Gange, Louise og

som forhaabentlig nu ere paa Landet og modtag selv mange

J.V.)

kjærlige Hilsener fra
Din Theodor.
Tak Helene for Brevet.
Hvis Ing. T. skal have Bryllup, maa vi vel sende en lille Ting.
Jeg har en nydelig lille japanesisk Broncevase, som er meget kjøn,
hvis Du ikke allerede har taget anden Bestemmelse, kan vi jo lade
den gaa. Men saa skriver Du nok, at Gaven først kommer noget senere.

Valkyrien 6/6 1900.

H.M.S.

Kjære Hannemor.
Mange Tak for Dine 2 Breve nr. 29 af 27/4 og nr. 38 af 27/5,
som jeg fik igaar. Nu ere Brevene jo nye, naar de komme. Jeg haaber,
at Du og Børnene ere komne godt paa Landet, nu har Du jo forhaabent=
lig været derude i en Uge.

Vi har havt det rigtig rart her paa Kreta.

I Lørdags var jeg for 2den Gang til Middag hos Prins Georg, hvor vi
havde det rigtigt rart. Søndag var Prins Georg til Frokost i Messen
efter Gudstjenesten, sammen med Chefen.

I Man!'lags 2den Pinsedag var

10 af os, deriblandt jeg inviteret paa lang Ridetur med Prins Georg.

Turen gjaldt en lille By som han endnu ikke havde været i.
Vi kjørte herfra Skibet og til Haleppo, hvor Prins Georgs Villa
ligger, derfra red vi saa først et langt Stykke gjennem Dalen. Her
kom vi igjennem en afbrændt Landsby. Naar man saa Husene skulde man
ikke tro, at der kunde bo Mennesker deri, men Folkene ere nu komne til=
bage og har indrettet sig i et Hjørne af Ruinen.

Da det rygtedes i

Landsbyen at Prins Georg og Valdemar ville passere, var alle Beboerne
samlede.

En af 1.Iændene oplæste en lang Tale, hvorpaa Alle hilste ham

med Jubelraab.

Vi red saa gjennem Byens ødelagte Gade, oppe fra Mure =

ne blev der øst Blomster, Olieblade og Ho1mingvand ned over Prinserne
og over os andre.

Saa begyndte Opstigningen i Bjærgene.

Vi kom ad

en henrivende Bjærgsti op til et Pas, hvor vi blev modtaget af en Del
af Byens Folk med Faner.

De gik saa foran Toget og afsang en monoton,

i Dagens Anledning skreven Sang.

Ved det næste Bjærgpas vi passerede

stod endnu et Hold af Byens Beboere med Faner, der sluttede sig til
Toget.

Nu gik vi en lang Tid i en ganske smal Klippek]øft med høje

lodrette Bjærge paa begge Sider, indtil endelig Kløften aabnede sig
og vi naaede Byen efter
og gaa paa Benene.

3½

Times Ridt.

I Byen var Alt som kunde krybe

Der var Eresport og Flag.

Børnene var opstille=

de med Blomsterbuketter.

Den Modtagelse Prinsen fik der i Byen

over=

gaar enhver Beskrivelse.

Alle jublede og s ang af Glæde, det regnede

104
ned over ham med Blomster.

Alle kæmpede om at korrme saa nær, at de

kunde trykke hans Ha.and eller blot røre ved ham, der var noeet saa
ægte ved hele Eegeistringen, man følte, at han havde bragt Fred og Lykke
til den i Aarhundrede forpinte 0.

Oppe paa en Højde med dejlig Udsigt

var der arrangeret en stor Frokost og hele Befolkningen fulgte med der=

•

op og grupperede sig omkring Bordet.

Mændene, der var stolte, høje,

blonde Folk, bar alle Nationaldragt, mange af Kvinderne Højtidsdragt.
Mændene dansede og spillede og Alle vare urnaadelig glade.

En g9.D'.mel

Kone gik rundt og hilste paa os, da hendes 2 Sønner var bleven skudt
a:f '!yrkerne under de sidste Kampe, tog hun selv Bøssen paa Nakken for

at hævne dem.

Efter Frokost brød vi op og blev fulgt til Udgangen af

Byen af hele Befolkningen.

Saa havde vi et rask Hjemridt, da vi kom ned
•

i Olivensletten gik det i Carriere.

I

Efter at have faaet en Forfriskning

hos Prins Georg, kjørte vi tilbage til Suda, hvor vi kom Kl. 8 om Afte=

nen,dygtige trætte efter ~en anstrængende Tur.

I Gaar Aftes kom Prins

Georg ombord for at spise til Middag her i Messen, jeg havde faaet lavet
en rigtig fin 1liddag: Oxehalesuppe, Fisk, Oxetunge,Artiskok,Kylling,
Nougat Is, Frugt.

Jeg havde laant af forskellige en Del kinesisk og

japanesiske Sølvsager, til at pynte paa Bordet.
festlig og Hædersgæsten morede sig godt.

Det hele var meget

Han blev saa ombord i Nat,

da han skulde med os ud at skyde.

Nu vil jeg ønske, at Du og Børnene maa have rigtig Fornøjelse af
Landopholdet. Jeg glæder mig til at høre, at Du er kommen i Orden i
Søllerød.
Hils hele Familien, særlig Børnene og modtag mange kjærlige Hilsener
fra Din
Theodor.

Den 8/6_

I EM er vi koll'.men tilbage fra vor 2 Dages Skydning. Brevene

gaa i Morgen og jeg haaber da at faa Brev hjemmefra.
Valkyrien den 14de Juni 1900.
Kjære Hannemor.
Mange Ta..~ for Dine 3 velko~ne Breve nr. 39-40-41 som jeg fik i
Dag ved vor Ankomst til Athen.

Du kan tro, at jeg blev glad for dem,

og over at se, at Du og Børnene vare ko~ne godt paa La..~det og at I
Alle befind.er Jer godt.

Det glædede mig saa meget, at Du fortæller,

at Du har sovet saa godt herude, og at Gigten er borte.

Bare det nu

stadig maa gaa frem, saa Du·maa have rigtig Glæde af Landopholdet.

Der er jo dejligt derude og jeg glæder mig ogsa.a til at være der nog=
le Dage, men det bliver jo nogle travle Dage, da jeg faar meget travlt

J.V,/

med Messeregnskabet, der jo maa være færdigt inden jeg skal tiltræde i Hekla,
hvor jegnuovenikjøbet ogsaa skal være Messeforstander.

Som 3die Kommanderende

er det jo min Pligt at være det, men da jeg mente, at det ve.r umuligt for mig
skrev jeg hjem for at blive fritaget, hvilket i Dag blev afslaaet.
de virkelig tage det som det falder.

Saa nu maa

I Dit sidste Brev fortæller Du, at Du den næste Dag d. 7de skulde til Kjø=
benhavn i Anledning af Terminen, det var tidligt, da det jo først er den llte
Terminen begyna.er. Jeg synes, at det ser ud til, at Du er i Pengeforlegenhed,
det maa Du endelig ikke være, der er vel nok lidt endnu i Bikuben eller Spare=
kassen.
Else er vel nu helt vænt fra at faa noget om Natten, jeg tænker at Alle Bør=
nene skal have godt af at være ude i Have og Skov hele Dagen.
ge jo stærkt dertil, efter den sidste Maaneds Sygdom.
Banken i Aar?
nye Kokkepige,

De to·store træn=

Har Du bragt Sølvtøjet i

Hvorledes agter Tante Lise at indrette sig i Sommer? Vil Du have
medens Du er paa Lan_det, eller nøjes Du med Barnepigen?

Det er foreløbig Chefens Mening at gaa fra Havre den 13de, saa at vi rimelig=
vis vil være i Sundet den 17de.
skal gaa os imøde,

Jeg har hørt' Tale om, at Kongen med Dannebrog

jeg ved ikke om det er rigtigt, i saa Tilfælde faa vi jo ikke

megen Frihed den Dag, dog haaber jeg at træffe Dig i Vedbæk eller Søllerød om Af=
tenen.

Middagen ombord bliver saa først enten den 18de eller den 19de.

Jeg anta=

ger, at vi den 20de komme til Kjøbenhavn, Søndag den 22 ds har jeg fri, og vi skal
da forhaabentlig have en god Dag, ude i Skoven med vore Børn.
Som Du seer er vi allerede godt begyndt med at tænke paa Hjemkomsten, der for=
haabentlig ogsaa vil blive det bedste Øjeblik paa hele Turen.
Der bliver vist et ordentlig Arbejde med at bringe mit Tøj iorden efter denne
Tur, det er jo gaaet noget i Forfald.

Dog kan jeg nok klare Hekla Turen med.

Det

jeg ikke skal have med paa Rekla vil Du maaske have ud paa tandet, eller skal det
hellere blive liggende i Kjøbenhavn?
Som jeg har fortalt Dig h~r jeg skrevet noele Artikler til Svedstrup, han har
sendt mig Udklip a.f Aviser med nogle af dem, som jeg kan gjemme til Dig.

Noget

Nyt vil Du dog næppe finde deri 9 Jeg fortsætter paa et andet Ark, der kan læses
af Alle. Hils de kjære Børn og modtag selv mange Hilsener og Kys og Tak for Bre=
vene fra Din
Theodor.
Valkyrien, Piræus 14/6 1900
Kj ære Han.YJ. ernor

Sidste Brev jeg skrev fortalte vist on vor lille Skydeudflugt fra Kreta. Vi
kom tilbage Fredag den 8 ds. om Efm. og Prins Georg gik saa i Land.
Søndag passerede ikke noget.

Lørdag og

Om Mandagen var jeg til den sidste Midda. 0 hos . Prin::
sen, hvor vi holdt et farligt Styr om A:ftenen. Han forærede hver af Delt~gerne i

iOb

Rideturen til Therison, en Række Fotografier taget under og ·efter
Frokosten, som det vil more Dig at se, Tirsdag den 12te om Eftermid=
dagen skulde vi gaa, Prins Georg og Chefen kom ombord lidt forinden.
Prins Georg var meget bevæget ved Afskeden, han har det jo ogsaa me=
get ensomt til daglig.

Lidt over 4 Eft. lettede vi og næste Morgen

Onsdag den 13de saa vi allerede Parthenons hvide Søjler rage op over
Akropolis. Kl. lidt over 10 kom vi ind i Piræus. Kongen var taget til
Piræus og var gaaet ombord i sit Dampskib for at tage imod Prins
Valdemar. Efter at vi var kommen til Ankers gik Chefen over til Kongen.
Lidt efter kom Kongen og Prins Nicolaus ombord. Vi bleve saa forestil=
lede for Kongen, der talte meget elskværdigt med os. Prins Valdemar
fulgte saa iland med Kongen, for at tage op til Tatoi, Kongens Sommer=
slot, der ligger et Stykke borte fra Athen. Der skal være saa dejligt
paa Tatoi, jeg haaber at komme op til et eller andet.

Igaar havde

jeg Vagt og var derfor ~kke iland, i Aften skal jeg derimod, for at
se Akropolis i Maaneskin, det skal være betagende dejligt. Jeg skal
saa tænke paa den Aften, da vi var i Kollosæum under lignende Forhold.
Jeg haaber, at vi skal faa Fornøjelse af vort Ophold.

En græsk Of~i=

cer er attacheret Skibet, han vise os rundt og sørge for os.
Foreløbig er der nu ikke mere at berette. Det er dejligt, at Breve=
ne naa herud saa hurtigt, de ere vist ikke mere end 5 Dage undervejs.

Hvis Du træffer Fader eller Moder vil Du nok hilse Dem og takke
for Moders Brev, hun har jo desværre ikke været rask i Pinsen, men det
er forhaabentlig ovre.

Vilhelm holder jo Fødselsdag i Dag og lille

Else bliver jo 1 Aar en af Dagene Du maa give hende et Kys fra hendes
Fader og det japanesiske Spænde. Jeg vil haabe, at hun maa fortsætte
som hun er begyndt og blive en rigtig flink og sød Pige.
Hils saa ogsaa Din Moder, naar Du skriver.

Hils Louise og Ru=

dolph mange Gange og Alle Børnene, de 6 kan vel lave et ordentlig
Spektakkel derude paa Landet.
, Mange kjærlige Hilsener sendes Dig fra Din
Theodor.
Er den nye Vedbækbane aabnet?
Valkyrien den 18de Juni 1900.
Kjære Hannemor.
Siden jeg sidst skrev, har jeg oplevet meget. I Torsdags Aften
efter at have havt nogle Danske til Middag tog jeg op til Athen om
.Af'tenen, da Konsulen havde skaffet os Adgang til Akropolis om Natten.
Det var dejligt Maaneskin og de hvide Marmorsøjler tog sig imponerende

J.U/

ud i det hvide Maanelys.

Der var en dejlig Udsigt oppe fra Toppen af

Akropolis ud over den oplyste By.
studere det ved Dagen.

Naar jeg faar Tid, skal jeg op og

Fredag Morgen kom der telegrafisk Indbydelse

3 Hold, jeg kom
afsted med første Hold. Desværre kom der i Telegrammet til at staa l½
i Stedet for 11½, saa da vi kom til Athen og skulde videre var der ingen
Tog. Vi tog saa Vogne for at kjøre derud, det var en meget lang Tur,
men meget smuk. Kongen havde imidlertid faaet at vide at Telegra~met
var galt, og havde strax: telegraferet om at give os et Extratog, men da
var vi allerede kjørt. Vi naaede Slottet Kl. 4, hvor vi strax fik en
solid Frokost. Efter Frokost gik vi en lang Spadseretur med Kongen,
der var overordentlig elskværdig og morsom, han viste os alle de Ste=
der han holdt mest af.
.Tatoi der er Kongens Privatejendom ligger
oppe i en Bjærgkløft 2000' over Havet. Kongen kjøbte Ejendommen 10
fra Kongen til at konm1e til hans Sommerslot Ta.toi

j_

Aar efter at han kom derned og har senere udvidet den, saa at den nu
er en Kvadratmil stor.

Han har efterhaanden faaet Bjærgskraaningerne

beplantede og Veje anlagte.

Der er aldeles henrivende, Pinjer, Cypres=

ser, Løvtræer, Frugttræer, Vinmarker afløse hinan:len.
spadserede vi til Kl. 8.

Den først Aften

Kl.~- var der Middag, i al Tarvelighed. Vi

fik 3 Retter Mad og Dessert, dertil Bajersk Øl og 1 Glas Sherry og 1
Glas hvid Tatoivin.

Der var noget hyggeligt ved at sidde og spise

daglig Mad ved Kongens Bord.

Efter Middag kom vi ind i hans Arbejds=

værelse, der er aldeles henrivende, der havde vi en hyggelig Aften,
hvor Kongen opfriskede gamle Kadetminder. Den næste Morgen var vl tid=
lig oppe og nede i Mejeriet, der bestyres af en dansk Mejerske, hvor vi
hjalp med at lave Smør.
datter.

Mejersken var en rigtig kjøn dansk Gaard.mands=

Af andre danske er der en ung Forstmand,Weismann, der er Gods=

inspektør og en frk. Krebs, der er Oldfrue.

Da vi var færdig med Smør=

ret fik vi noget Morgenmad, saa var vi rundt paa egen Haand i Gaarden,
op

i Parkerne til J{l. 11, da det begyn,i te at regne forfærdeligt. Kl. 1

var der stor Frokost, til hvilken Hertugen Phillip af Orleans, den
franske Kronprætendant og hans Kone,en østrigsk Hertuginde var tilstede.
Hertugen var en rigtig Bøffel,det var ham, der i sin Tid blev arreste=
ret i Paris, da han var i Frankrig, som han sagde for at aftiene sin
Værnepligt.
at smage ham.
Frokost,

Han drak 3 store Vinglas med dansk Brændevin,som lod til
Da det stadig regnede, tog vi os en Middagslur efter

da det ved 5 Tiden blev Tørreveir blev vi vækket af Kongen,

der stod uden for vort Hus og kaldte paa os.
lig Tur til det blev mørkt.

Vi gik saa en anden dej=

Kl. 8~ var der Middag og Aftenen tilbrag=

tes ligesom den foregaaende Dag.

Søndag Morgen var vi atter i Mejeriet

.lUO

hvor vi drejede Centrifugen til stor Fornøielse for de græske Meje=
ripiger.

Saa spadserede vi til 12, Kl. 1 spiste vi Frokost og Kon=

gen viste os saa rundt i Dro~ningens Værelser og i Parken.

Kl.

4

kjørte vi saa derfra sammen med Kongen, der skulde til Athen, til nærme:,te
Jærnbanestation.

Kongevognen var sat ind i Toget og vi skiltes saa fra

Kongen i Athen, hvorfra vi saa paa egen Haand tog til Piræus.

Det var

tre dejlige Dage, vi tilbragte deroppe, i en herlig Natur og stærk
Bjergluft.
Dagens Lys.

De kommende Dage skal jeg op til Athen for at se den ved
Paa Lørdag baaber jeg at Kongen spiser Froko3t herombord,

hvorefter vi gaa.

Den lste Juli antager jeg, at vi komme til Gibral=

tar..Hils Moder og tak hende for hendes Brev af 6/6, Din Uoder, na,r Du
skriver og Alle andre.

Mange Hilsener til Børnene og Dig, Louise og

Rudolf fra Din
Theodor.
Mange Tak for Dit Brev af 10 ds. som jeg fik nu, det glæder mig at se,

at Du er glad for Landopholdet.

Baade Du og Børnene vil nok have rig=

tig godt af at være derude.
Du har vel husket at betale Husleje i Terminen.

Middagen i Vedbæk bliver nok til noget. Jeg antager den 18 Juli, men
noget bestemt kan jeg først sige fra Havre.
Mange kjærlige Hilsener til Dig og Børnene fra Din
Theodor.
Det er slemt med Urolighederne i Kina. Havde vi været i Østen, km1ne

vi let have risikeret at fau Ordre til at gaa til Shnnghai, hvor vi jo
have store Interesser.

Det kan vist let give Anledning til Uroligheder

mellem Stormagterne, naar Kina skal deles, og det bliver sikkert Rerml=
tatet.

Saa har jeg dog været heldig at se Kina inden dets Opløsning.

Valkyrien 21 Juni 1900.
Kjære Han.l'lemor.
Mange Tak for Dit Brev nr.

43 fra 15/6.

Jeg blev saa glad over at . se

hvor fornøjet Du er for at være ude i Søllerød,og over at Du og Børne=
ne ere flinke.

Der maa jo efter alle Beskrivelser være aldeles he:nri=

vende paa Dit Landsted i Søllerød.

Jeg glæder mig meget til at så det

vidunderlige Sted, ku.'11 Skade at Guldregn og Syrener ere forbi, naår
jeg kommer hjem.

Nu kommer der jo en lille Tid, hvor Du ikke hører

fra mig, fra vi forlade Athen paa Lørdag og ind ti 1 vi kan sende Breve
:fra Gibraltar 1 hvortil vi n2ppe komme før Mandag den 2den.

Hvorledes det skal gaa, naar vi komme hjem, ved vi ikke rigtig,
jeg haaber, at der bliver saa lidt Fest, det kan let se lidt naragtigt

ud, at hædre os fordi vi have været ude paa en Fornøjelsestur. Vi har
havt et dejligt og meget interessant Ophold her i Athen, jeg glæder
mig til at vise Dig Billeder herfra og fortælle Dig om deres dejlige
Oldtidsminder.

Det var en stor Gave Tante Lise har givet vor lille Pige,

hun er jo en lille Velhaver og allerede et godt Parti. Dette Blad kan

Du skære fra, da jeg saa paa den anden Side vil fortælle lidt af hvad
- jeg har set. Hils nu Alle, tak Louise og Mogens for deres Breve. Hils
saa særlig vore kjære Børn og modtag selv mange kjærlige Hilsener fra
Din
Theodor.
Har Du husket at hente Udbytte af Din egen Jydske Dampskibsaktie. Da
Selskabet vist er gaaet op i det Foren. bliver der vist noget at gjøre
med Ombytning, som Fader nok hjælper Dig med.
Jeg. har saavidt jeg husker aldrig faaet Daabsattest for Else. Det er
rart, at Du har sørget for Brudegave til Ingeborg, saa sparer vi vor
Vase.

Det er vist i Dag hun holder Bryllup.

Valkyrien 22/6 1900.
I mit sidste Brev fortalte jeg om mit behagelige Tatoiophold.
Siden den Tid har jeg set mig godt om i Athen. I Tirsdag den 19de
tog jeg tidlig op om Morgenen, da der er meget varmt midt paa Dagen.

Jeg stod af ved en Station lige ved Athens Udkant, for først at se det
gamle Theseustempel, der er mærkværdig vel bevaret og et af de ældste i
Athen.

Herfra gik jeg op paa Areo·p agos, 'hvor Raadet i gamle Dage holdt

Ret, og hvor Dødsdomme fældedes i det gamle Athen.

Herfra op paa Akro=

polis for at studere den ved Dagens Lys. Propylæerne og Panthenon
ere imponerende med de mægtige doxiske Søjler, men finere og mere ind=
tagende er Erechteion med Kariatiderne og det lille Niketempel, begge
med henrivende smukke joniske Søjler.

Oppe fra Akropolis er der en al=

deles henrivende Udsigt over Byen med den smukke Høj Lycabettos og Bjærge=
ne i Baggrunden, Lycabettos er den Høj, der er malet paa vort kgl. The=
aters Tæppe og Akropolis Bygninger er der tænkt oven paa denne.
Efter et grundigt Eftersyn af Akropolis besaa jeg et gammelt romersk
Theater, der ligger ved Foden af Bjærget, derfra spadserede jeg hen·, og
saa et gammelt Monument for Lysicratos, Hadriansbuen og de faa Levnin=

ger af Jupiter Olymps .Tempel. Der er desværre

kun 16 søjler tilbage

af dette Tempel, der har været det største og skjønneste i Athen.
lerne ere meget Høje og meget fin~ korinthiske Søjler.

Søj=

Derfra gik jeg

en Tur ind gjennem det moderne Athen forbi Slottet,der forresten er kje=
deligt at se paa,til Jærnbanen og ombord.

Om Aftenen var jeg atter i

Athen med en dansk Kaptajn Rahbek, Dyrlæge hos Kongen, for at se paa
Kafelivet.
Næste Morgen Onsdag d. 2Ode var jeg atter tidlig paa Færde for at
se Resten af Athen.

Vi tog først til Nationalmuseet, hvor der findes

mange dejlige Ting og hvor vi tilbragte et Par Timer. Efter et styrk=
kende Bad var vi henne i Academiboulevarden for at beundre de nye
Pragtbygninger.

Her ligger et nyt Bibliothek skænket af en rig Græ=

ker, aldeles henrivende bygget i Tempelstil kun af Marmor. Ved Siden
heraf Universitetets, ligeledes skænket Byen af en Rigmand,bygget af
Konstantin Hansen og dernæst Videnskabernes Selskabs Bygning, byg=
get af Theofilus Hansen.
de indvendig og udvendig.

Det er en aldeles vidunderlig Bygning baa=
Søjlernes Kapitæler er her stærkt forgyld=

te, hvorved man faar et godt Indtryk af hvorledes et antikt Tempel
har set ud i Athens Velmagtsdage.

Ef·ter en bedre Frokost paa Slots=

pladsen gik vi over i Slottet for at komme ind i Slotshaven.

Ved

denne Lejlighed fik vi lidt af Slottet,Kongens og Dronningens Dag=
ligværelser, Riddersal og Tronsalen at se.

Haven er stor og smuk.

Herfra gik vi til Stadion, hvor de gamle Lege holdtes, det er et .
aabent aflangt Cirkus, som nu atter er restaureret. Herfra gik vi
til det gamle Diornysos Theater, hvor de græske Klassikere har faa=
et deres Stykker opførte, atter engang paa Akropolis, tillige for
at se Museet deroppe og ombord efter en interessant men anstrengen=
de Dag.

Der er nemlig meget varmt i Athen paa denne Tid af Aaret,

næsten lige saa varmt som i Troperne.
Nu nærmer Athenopholdet sig sin Afslutning. I Dag er vi bedt
til en Udflugt med Middag af de herværende Danske.

Vi skal ud til

en Station der hedder Kefiria, den samme hvorfra vi tog til Tatoi.
!morgen Lørdag kommer Kongen herombord for at spise Frokost hos
os og sige Farvel, hvorefter vi sejle i Løbet af Eftermiddagen. Da
vi agter at holde noget Skydntng undervejs venter vi først at kormoe
til Gibraltar omkring den 2den Juli.
,

Fra imorgen vil det jo gaa

meget hurtigt mod Hjemmet.

I Dag er det jo vor lille Elses Fødselsdag, gid hun maa blive en
flink Pige i det kommende Aar. Nu skal hun vel snart til at tale og
til at gaa.
23/6
Vi havde en udmærket Tur med Middag i Kefiria.
danske Koloni var samlet.

I al Hast.
Mange Hilsener
Din Theodor.

Om lidt kommer Kongen.

Hele den

Kl. 5 letter v-1.

23/6 00
Kjære Eannemor.
Kongen har i Dag gjort mig til Ridder af Frelserens Orden. For=
tæl det til Fader og Moder, da jeg ikke har Tid til selv at skrive.
Din Theodor.
Valkyrien 27/6 1900

Middelhavet.

Kjære Hannemor.
Det sidste ]rev, jeg sendte fra Athen, var jo lidt forhastet, men
jeg tænkte, at det vilde glæde Dig at faa Efterretningen en Uge tid=
ligere om Korset, det er meget kjønt og vil tage sig godt ud paa en
Kjole.

Kongen, Prins Nicolaus og Chefen kom ombord Lørdag FM. til Fro=
kost.

Jeg havde jo havt voldsomt travlt baade med Borddækning, Kla=

rering af Regninger m.m.

Frokosten jeg havde sat sammen lød paa

Smørgaas, Omelet med Champignons, Lobescoves,

Kongen sætter Pris paa

at faa nogle af de kjendte Retter fra Kadetskolen, ]oeuf'

Sauce ]er=

naise, Ost og Brød, Othellokage og Frugt, Veuve Clicquot, Chateauvin,
Portvin,

Likør.

Frokosten forløb meget godt, og lidt inden vi let=

tede blev jeg kaldt ned til Kongen, der gav mig Frelserens Orden som
Tak og som Erindring om Opholdet.

Han forærede saa Messen 108 Fl.

græsk Vin, som Du skal .smage, naar jeg faar min Part hjem.

Til Gen=

gjæld forærede vi ham 24 Fl. Brændevin, der har passeret Linien.
Kl. 4 lettede vi; Kongen fulgte med ud lidt udenfor Bavnen, hvor han
efter en hjertelig Afsked gik i sin Dampbarkas, der havde fulgt os.
Vi har saa havt Skydning lidt hver Dag i de sidste Dage.

Vi har

havt en Omgangsmavesygdom efter, at vi er gaaet fra Piræus, jeg har
nu

overstaaet mit Tilfælde.

Piræus er vist et meget usundt Sted

om Sommeren,
Noget bestemt om Hjerr.komsten foreligger endnu ikke, jeg antager
at vi komme i Sundet den 17 ds.

Jeg længes voldsomt efter atter

at se Dig og Børnene, lad mig nu se, at Du er kommen Dig godt paa
Landet. Jeg boer naturligvis ude i Søllerød om Natten, Du .har vel
nok en Sofa at lægge mig paa.

Skulde jeg en enkelt Aften med til en

Fest, kan jeg nok ligge i Alleen, hvis der er nogen hjemme.

Idag

om 3 Uger skal vi atter ses, jo nærmere vi komme desto større bliver
Længselen.

Paris har jeg opgivet foreløbig.

Jeg har ikke en Øre i

Lommen og heller ikke noget tilgode. Jeg haaber, at Du har Raad til
at betale Tolden af mine Sjældenheder, det bliver vist ikke saa lidt
jeg faar Lov at betale.

Mit Tøj er naturligvis ikke i den bedste

Forfatning; men det meste kan jo gaa lige ombord i Hekla.

Jeg ved

ikke om Du vil have mit Vadsketøj sendt ud paa Landet eller om vi
hellere skal la.de det gaa paa Vadskeri.

Du kan tro, at jeg har en

dejlig Kurvekuffert, som Du vil blive glad for. Vi har længe trængt
til en stor Kuffert.
Moder.

Jeg skriver samtidig med dette til Fader og

Hils nu de kjære Børn

og

Louise, Rudolf og Børnene og mod=

tag selv de kjærligste Hilsener fra Din
Theodor.
Valkyrien 1/7 1900.
Kjære Hannemor.
I Dag er vi kommen til Gibraltar.

Desværre var der næsten ingen

Post. Jeg kan ikke forstaa, hvorfor Postvæsenet kun har sendt

Juni og saa er stoppet.

Vi blive her kun til Tirsdag Ful.

16-18

Imorgen

har jeg fri og skal rundt for at se mig om; her ser meget tiltalen-=

de ud.

Fæstnin&en har man desværre ikke Lov til at se.

til er gaaet godt.

Rejsen her=

Vi har skudt med Kanoner, igaar med Torpedoer,

desuden er vi et Par Gange bleven sinket af Taage, særlig idag hvil=
ket var Skyld i at vi først kom ind Kl.

Den

4.

2/7 1900

Xjære Ha.·•memor.

Vi har i Dag faaet en telegrafisk Ordre, der forsinker vor Hjem=
komst noget.

Efter Havre har vi faaet Ordre til at anløbe Southamp=

Vi gae. herfra imorgen d. 3die,komme til Havre
antagelig den 9de, gaa den 12te eller 13de, komme samrne Dag til
Southampton, derfra gaa vi den 16 ds. eller d. 17 ds. og har Ord:re
til at være i Kjøbenhavn den 21 ds.
Vi komme saa rimeligvis ikke til at stoppe ved Vedbæk,højst maaske
en Nat, hvis vi naa Sundet den 20de. Jeg har fri om Eftermiddagen
den 2lde, men vil naturligvis blive glad, hvis Du kaminer ombord,do5
ton i et Par Dage.

maa Du komme alene den Dag, da der sikkert er megen Travlhed den
første Dag.

Igaar var jeg lidt rw1dt i Byen, Klippen hvor Fæstnin=

gen ligger er imponerende og Byen er kjønt bygget.

Vi spadserede saa

ud over Grændsen og kom til en lille spansk By, hvor der var Folke=
fest, der havde været Tyrefægtning, om Aftenen var der Illumination
og !),Jrehavsbakke og meget Folkeliv.
forestilling,

Vi var

inde og saa en Theåter=

som n~n dog ikke forstod ret meget af.

Nu maa Du ikke blive for kjed af de 4 Dages Forsinkelse, jee har
fri Lørdag

oe

nyde sammen.

Søndag og is~r Søndagen haaber jeg at vi rigtig skal
Ja, det er underligt og glædeligt, at vi nu ere saa

nær Hjemmet, at vi kun behøver at regne i Dage, i stedetfo~

tidligere

Maaneder. Gid jeg nu maa finde jer Alle rigtig glade g~ raske og vær

nu ikke kjed af Forsinkelsen, men glad

over at Valkyrien ikke er

blevet sendt tilbage til Kina.
Hils nu Alle hjemme mange Gange og modtag selv de kjærligste Hil=
sener til Dig og Børnene fra Din
Theodor.
Valkyrien

9/7

1900

Kjære Hannemor.
Mange Tak for dine 4 kjærkomne Breve, som jeg fik i Dag, da Prin=
sessen kom ud og mødte os langt ude i Kanalen i en Lodsbaad.

Vi komme

til Havre i Aften, men komme først ind i Dokken imorgen tidlig.
er jo saameget at skrive om at det næsten er overvældende.

Der

Jeg ser

jo til min Forbavselse, at Du er i Ebeltoft, det har forhaabentlig
været morsomt, men jeg haaber dog snart at høre, at Du og Helge er
kommen godt hjem. Hvorl~nge vi blive her ved jeg ikke rigtig,

jeg

tænker til den 14de, saa 2 Dage i Gravesend i Stedet for Southampton,
hvad der er en god Forandring, da det er mindre af Vejen og Gravesend
ligger kun 1 Time fra London.

Til Paris tager jeg ikke, det bliver for

kostbart i Forhold til de faa Timer, jeg kan være der.

Hjemkomsten

bliver den 21 ds. om Formiddagen, vi gaa lige til Kjøbenhavn, og jeg
vil gjærne have, at Du strax kommer ud med en Færgebaad, men alene.
Saa skal jeg nok tage mod de andre en anden Dag.

Det gjør mig for=

færdeligt ondt at høre, hvad Du skriver om Edvard. Jeg havde saa sik=
kert haabet, at han skulde være helt rask. Det er sørgeligt for Ellen,
men kommer han til Kræfter, saa han atter kan arbejde gaar Bekymrin=
gerne jo nok over, det der piner ham, er jo naturligvis, at han endnu
ikke er noget, og Udsigterne ere jo ikke store, naar han nu i et Aar
ikke kan tage fat paa noget. Jeg skal nok tale ham til Fornuft, naar
jeg kommer hjem, Ellen er jo en udmærket trofast Pige, der jo nok ven=
ter paa ham, til han kommer sig og kommer i Gang igjen.
Hvor er· det rart at I alle have det godt, jeg glæder mig saa ube=
skriveligt til at se Dig og Børnene, forhaabentlig Alle i bedste Kon=
_(

dition.
Jeg ser af Kundgjørelsen som jeg modtog i Aften, at vi skal hejse
med Hekla allerede den Iste, hvorledes jeg kan faa den Messe forsynet
er mig en Gaade. Det er ogsaa i høj Grad hensynsløst, at jeg ikke er
bleven fritaget for at være Messeforstander derombord, men derved er

intet at gjøre.
Vi blive

her til den 13ds om Morgenen, der skal ikke være nogen

Slags Festligheder eller Modta5else.

Du skal ikke tage til Helsingør, det er muligt, at vi passere

Kronborg tidlig om Morgenen, vi komme nok til Kjøbenhavn Kl. 10-11.
Jeg skal nok skrive en Gang til enten her fra Havre eller fra
Gravesend.
Bare I nu ere kommen godt over Jyllandsturen, det bedrøver mig, at
Du atter har faaet Gigt.

Du taler i Dit Brev om, at Du er bange for

at jeg skal finde Forholdene for smaa efter at have omgaaedes konge=

lige Personer saa meget, jeg kan berolige Dig. Ingen Magt skulde faa ·
mig godvillig til at tage nogen . Hoftjeneste efter det jeg har oplevet,

selv hos en saa elskværdig og fordomsfri Mand som vor Chef, som jeg
holder meget af,er det det frygteligste Slaveri. Nej, efter det jeg har
set har jeg faaet Bestyrkelse paa, hvad jeg altid har følt, at jeg er

et af de lykkeligste Mennesker, uafhængig, prægtig Hustru og gode Børn,
den store Verden kan Intet byde, der lokker mig bort fra Dig og Hjemmet.
Hils nu Alle hjemme, Hils især Din _Moder, som jo er meget nedtrykt i
denne Tid, jeg tager saa inderlig Del i hendes Bekymringer og forstaar
dem saa godt. Hils Rudolf og tak ham for hans Brev med Rejselisten,
Louise, Børnene især vore egne smaa og modtag selv mange kjærlige
Hilsener fra Din
Theodor.
Fader og Moder ville gjærne ombord.

Søndagen har jeg fri og jeg tænker

derfor, at det bedste vil være, at de komme Lørdag den 2lds. ved Et Ti=
den, saa kan vi derefter tage iland Kl.2, og vi tage

Om

for at se vore Børn.

ud til Søllerød

der bliver nogen Middag ombord er tvivlsomt,

det afhænger af Inspektionen, muligvis bliver det om Ma.!1.dagen, da jeg
alligevel har Vagt.

Mange Hilsener.
Th.

Den 10/7 1900
Helge kan jo følge med Fader og Moder, de spise vel paa Langeline
og komme ombord efter Frokost.

Komme vi først lidt senere f.Ex. efter

Frokost kommer Du først ombord med eller uden Helge, Fader og Moder½
Timestid senere.

Th.

Mange Tak for Dit kjærlige Brev fra Ebeltoft~

Gid I begge ere

komne godt hjem i Ro igjen.
D. 12/7 1900
Kjære Rannemor.
Jeg har egentlig irJce noget at skrive om; men d~ jeg sidder og holder
Hundevagt, kan jeg jo prøve om jeg kan fortælle et og andet.

Vi kom jo

115

herind i Tirsdags den lOde.

Om Aftenen var jeg med en Del af os til

en meget fin Middag som Lieut. lloltke-Huitfeldt gav paa Hotel Frasc~ti
til Ære for Prinsen og Prinsessen. Tilstede var desuden Viceadmiral
Meldal,

der har fulgt Prinsessen hertil og Dr. Thulstrup.

Igaar var Hertugen af Chartres herombord, han gjorde saa Middag paa
samme Hotel, men da havde jeg Vagt.

I Dag er der Middag hos Konsulen,

hvortil jeg rimeligvis skal med og imorgen gaa vi.

Prinsessen kommer

da ikke til at sejle med hjem, Kongen sagde Nej, hvorover Prinsessen
skal være meget misfornøjet.

Jeg forstaar ikke Grunden.

Jeg længes meget efter at høre, at I er komne vel hjem fra Jyllands=
turen,jeg tror ikke, at Du skal lade Helge tage til Sletten foreløbig,
nu maa han vist helst se at holde sig lidt i Ro foreløbig.

Om Festen eller Modtagelsen har vi end.nu Intet hørt, jeg haaber paa
saa lidt som muligt, for at vi kunde være saameget som muligt sammen
og i Ro.
Moder er meget optaget af Udsigten til Fest, kan jeg tydelig mærke.
Hun vil have, at jeg skal sende Din Silkekjole i Land i Vedbæk for at
den strax kan blive sat i Arbejde, det lader sig nu ikke gjøre, da In=
tet toldpligtigt maa føres ud af Skibet før vi faa Toldvæsenet ombord
i Lejet.

Skulde Du blive inviteret med, vil det jo være en stor 9læ=

de for mig og vel ogsaa morsomt for Dig;.rnen det troer jeg næppe, der
er Tale om. Vi kunde vel saa bedst bo hos Din Moder den Nat.
Du ser vel Valkyriens Indsejling fra Langeline.

Vi skal, hvad der

ikke har været Brug i mange Aar, salutere baade Kronborg og Kjøbenhavn.
Det ~r muligt, at Kongen gaar ombord strax, saalænge han er der, kan Du
ikke komme; men naar han gaar eller strax:, hvis han ikke er der, vil jeg
gjærne have at Du kommer ombord.

Jeg har skrevet til Fader og Moder at

jeg vil have Dig ombord alene først og at de andre kan komme en Times=
tid senere, for at faa det overstaaet den Dag,
være vor egen.

Søndagen skal jo helst

Det er underligt at tænke paa, at der nu kun er en Uges=

tid til jeg ,atter kan trykke Dig i mine Arme.

Cold har faaet en Datter

Nr. 3 fortalte Niels i Dag. Hils Johannes, hvis Du ser ham og tak ham
for hans Brev,

ligeledes Elisabeth og Ingeb~rg for deres Breve.

længes meget efter at høre, hvorledes det gaar Edvard.

~eg

Nu behøver Du

ikke at skrive mere medmindre Du skulde være forhindret fra at komme
ombord, hvad jeg dog ikke haaber.

Hils de kjære Børn og modtag selv

de kjærlig~teEilsener forhaabentlig sidste Gang pr.Brev fra Din
Theodor.

.l..l.U

Den 17de Juli 1900
Kjære Hannemor
Mange Tak for Dine 2 Breve Nr. 49 og 50.

Din Moder er meget vel==

kommen til at ko:nme o~bord ved .l Tiden,sammen med Fader og Moder.
De spise

maaske Frokost sam~en paa Langeline.

ombord Kl. 11, hvis Kongen ikke er ombord.

Du kommer jo altsaa

Jeg synes, at Du skal

invitere Din Moder til Søndag Middag paa Landet.
faa vi jo Lov til at gaa alene.

Naar vi spadsere

Tag ~ndelig jJdce Kineserdukkerr:.e

ombord, enten maa vi tage dem paa Vejen til Jærnbanen eller Du kan
tage dem ud til Søllerød.

Vi kan nemlig let faa lidt Vanskeligheder

med Toldvæsenet, hvis vi medføre

Haandkuffert, ovenikjøbet med kine=

siske Dukker.
Jeg var igaar en udmærket Tur til London hele Dagen, hvor jeg mo==
rede mig udmærket.

Jeg saa Tovrer, Banken, Guild.hall, hvor jeg over=

værede lidt af en Juryretssag, St. Poul _Cathedral, derfra med Omni=
bussen ud til British Museum, derfra pr. Omnibus til Piccadilly,hvor
vi alle mødtes til Frokost.

Efter denne besøgte vi Westminster Abbey

med Kongegravene, og kjørte med underjordisk Bane ud til Madame
Tussauds Voxkabinet.

Derfra pr. Omnibus gjennem det meste af London,

hvorefter jeg spadserede ned til Kleopatras Naal og til Jærnbanen.
Færdselen i Londons Gader er overvældende, og det er særlig

morsomt

at se Livet fra Toppen af en Omnibus.
Ja nu er dette jo sidste Brev jeg skriver, det naar Dig jo nok i
Tide.

Du skal ikke komme al:tfor tidlig, før 10 er der ingen Grund

til at være der.
Om faa Timer letter vi og gaa hjemefter.

Vi har saa god Tid, at

vi rimeligvis komme til at stoppe om Fredagen et eller andet Sted for
at male og pynte lidt.
Mange kjærlige Hilsener
Din Theodor
Efter sidste Bestemmelse komme vi først paa Rheden mellem Kl.12 og
1.

'

Du kan jo saa invitere hvem Du vil til Frokost

Hjørnebordet i Pavillionen.

oe

se at faa

Saasnart vi ere an1'-..rede kommer Du ud

og en halv Timestid senere de andre, saa at vi kan Baa iland ved·
Tretiden og tage hje~ til Børnene.

Til Frokost skal Du helst bestil=

le det kold.e Bord og være Værtinde for dem Alle.
se naar Skibet kommer.

Herfra kan Du saa

Bordet maa helst forudbestilles, men det kan

nok Rudolf eller Axel besørge.
:Mange Hilsener
Din Theodor.

1.1. (

Fra Havnekaptajnen.
Kjøbenhavn, den 19 Juli 1900.
Havnevæsenets Dampbaad "GRANE" af gaar Lørdag Kl. 12~- fra
Nordre Toldbod med de særligt Indbudne for at modtage
"Valkyrien".
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