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De Danskes Vej .
"nave t, s0111 1naner, Havet, som slaar
stedse sin Kno paa vor tælklinte Hude,
Vuggen , hvis Gæn ger evindelig gnnr,
n1indendc Slægten on1 Ungdon1mcns Anr,
Kæmpetids-Drøn om Yor Pud e:
I-Javel vi glemte derude.,
HOLGER OH.ACHMANN.

er lille, men Havet er stort, og Hayet er Danmarks
Danmark
Ven fra gamle Dage.
Paa Havet. er vore Fædres Bedrifter skrevet, over Havet
gik Vejen til Velstand og Væxt. Danmarks Flaader og
Danmarks Magt var altid paa Højde sammen. Da Flaaden
blev røYel, og da vor norske Heltebroder og Handelsbroder
1•
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paa Havel forlod det gamle Hus, og vi sad ene i vor Nød,
c:a glemte vi Havet.
Ære være Bonden, der slæbte og stred og holdt Nøden
fra Huse og skaffede Velstand i vor lille Parcelejendom,
saa Sønnerne kunde studere, og blive Officerer. Ære være
Bonden, der holdt Hjemmet sammen i de trange Tider som
en stræbsom Husmoder med Smør og Æg og Svin. Men
glem ikke Havet.
Smørret og Æggene giver ingen Fremtid. Amerikanerne
lære vel nok at lave Smør, og de siberiske Høns at lægge
Æg. Landegrænsen kan aldrig rykkes mod Syd. Aldrig
har Dansk kunnet flyde ud over Tysk, Tysk har flydt altfor
let over Dansk. Men Havet kalder paa vor Slægt, som det
kaldte paa de gamle. Derude skal Danmark voxe sig frem,
derude skal Sønnerne sejle Velstand sammen. Sømanden
som Maagen behøver kun en liden Rede paa Stranden.
Dernde ligger Vejen for den kommende Slægt, om den vil
gøre Hjemmet større og rigere. Paa Havet og over Havet.
Bliver vi ikke atter de krigeriske Erobrere, kan vi blive
det, vi bør være: Øriget, der handler.
England saa det. Øriget, hvis Grænser var vogtet af
Havet, blev Verdens mægtigste, Historiens mægtigste Rige.
Holland saa det; Venedig saa det; Tyskland ser det. Danmark saa det, men glemte det igen. Nordens Riger, der
burde have været samlet som England, Skotland, Irland,
brugte deres prægtige Flaader og deres Helte, som havde
Mod og Kraft for en Verden, til at slaas i deres egen Sø,
saa Fjerene fløj over Bølgen og Blodet randt i Strømme af
Havørnenes flængede Sider. Rige blev Nordens Lande paa
Helte og Bedrifter, mens Landene selv blev fattige og smaa.
Det er saa længe, længe siden, at Danmark var stærkt.
Det er saa længe siden - det er Tusind Aar siden - at
de Danske bandt den engelske Kong Edmund og skød til
Maals efter ham. Det er saa længe siden, at vi var saa
Yelhavende, at vi kunde miste en Konge og ni Jarler i
Wessex og dog kræve Penge for at gaa vor Vej. Vi har
helt glemt, at Englænderne har danske Fædre og Reval
c.anske Gadenavne, og at der var en Tid, da vi svarede
Pariserne, der spurgte os, hvem vi var: Vi er Danske, indbyrdes hverandres Lige, forøvrigt alles Overmænd!
Dengang var Synet af vore røde Kapper over de skjoldrandede flotte Baade, der gyngede som Maager over Nordsøbølgen, nok til at jage Kystbefolkningen ind i Landet med
Munkene i Spidsen. Vi har det røde endnu hos Post-
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budene.
Naa, vi skal maaske ikke prale af de Dage.
Vi stegte Munkene over Ilden af deres n yd eligt prentede
Folianter, saa der blev store Huller i Historien, og Nonnerne
behandlede vi paa den verdsligste Maade uden at lage det
mindste Hensyn til Sløret.
Forlængst er: Fri os fra d en Onde og fra Normannernes
Raseri, o •Gud! strøget af Litaniet.
Men Havracen døde ikke. Naarsomhelst en dansk
Konge havde Brug for Søhelte og Sømænd, stod de frem
saamange, som der var Skibe til. Torden skjold kunde faa
Mæ nd nok til at gaa m ed sig, hvor Døden syntes vis. Og
naar Christian den fjerde midt i sin Byggevirksomhed fik
Tid til at tæ nke paa Søfart og Forretninger, var Ove Giedde
para t til at gaa den kendte Vej og skaffe Kolonier paa
Ceylon og Trankebar og Jens Munk pa rat til at søge en ny
Vej oven om Amerika. Da han kom hjem med to Mænd
a f sine fire og tresindstyve, og han for en fly vende Storm
ubekendt med Farva ndet strøg indenskærs p aa Norges Kyst
med sin usle Jagt, da h avde han vist, at d er var Vikingeblod Lil endnu. Det viste Cort Sivertsen Adeler, der ,blev
Venetianernes Tordenskjold og Tyrk ernes Skræk. Det viste
i Fredens Tjeneste Bering, der sejlede to Gange igennem
sil eget Stræde uden at vide, h vad det hed, og ledede
Verdens største geografiske Foretagende. Da han efter forfærdelige Lidelser af Skørbug og Kulde d øde paa det Sted
af Beringsøen, der endnu kaldes »Komm a nder «, efter at
have fundet den ny Vej til den vestlige Verden og efter a t
have kortlagt Siberiens uhyre Kyst, da haYde h a n sat sig
et udødeligt Navn og gjort dansk Sømandskab udødeligt.
Hawacen er ikke død. Den har holdt sig fra Vikingetogterne til Helgoland.
Vikingerne holdt sig til Havet. Kun der k a n de leve.
Med Tiden blev de kristne og honelte, Katholikker og
Lutheran ere, alt hvad man forlangte af d em , men paa de
bla nke Øjne inde under de sorte Bryn kan man k ende d em
endnu selv paa Landjorden, for ikke at tale om paa Søen,
naar der er tre Reb i Storsejlet. De er blevet rolige, men
ikke mind re søvante. Glemte Nationen Havet, glemte de
enkelte det ikke. Det ka lder og synger og drager bestandigt.
Paa fremmede Skibe, paa fj ærne Kyster, Jorden rundt fo'r
de unge. Land har de v undet, Hjem har de bygt, uden
Hjælp fra Moderlandet. Da n ske og n orske Sømænd faa
højest Hyre Verden over. Danske Lodser føre de største
Paketbaade fra Hongkong til Shanghai og Yokoh a m a; de
har faste Pladser i F oochow og Simonoseki. Danske Sø-
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mænd sloges med Spanierne paa amerikanske Slagskibe,
danske Kaptajner føre japanske Dampere. Glemte Danmark
som Nation Havet og Handlen over de store Have, glemte
Nationen Flaaden og lod den gaa saa dybt i Forfald, at
vi ikke , selv om vi maatte vælge os vor Modstander,
kunde finde en Nation, vi kunde banke tilsøs - undtagen
Marokko, som kun har et Krigsskib - saa har den enkelte
Mand vist, at han kan tage Kampen op derude. Tietgen,
der sendte Damperne med de sorte og røde Skorstene ud
til alle Europas Havne, har vist, hvad Enkeltmands Vilje
kan udrette. Suenson med Store Nordiske har vist -det.
Richelieu, der gik paa Langfart til Siam og steg op til at
blive Kongens Fortrolige og sendte Prinserne til Danmark,
viste det. Andersen, der som ung Skibstømrer havnede
samme Sted, viste det. Den stille Mand med de kloge,
gode Øjne, som ser stort, saa, at Jorden ikke var saa stor
og Danmark ikke saa lille, naar Havet tages med.
Nu hugges Siams kongelige Teak-Skove af danske Øxer,
danske Skibe sejle med russiske Tropper. Og naar Stormagterne slaas med Kina, sidder Kommandør Suenson
hjemme paa Kongens Nytorv og dirigerer nye Kabler udlagte under Kinas Have til Brug for de travle Verdenspolitikere. Der er slet ingen Grund til at tro, at Danmark
er saa fattigt og ubegavet og svageligt, at vi maa være
glade til, om vi kan leve en stille, sorgfri Alderdom, til
Vorherre tager os. Der er slet ingen Grund til at staa paa
Stranden og ønske sig ombord paa fremmede Skibe. Den
Mand har Ret, som · selv i sit Liv har set, at man kan
kæmpe sig op fra næsten ingenting, og som maner Danmark
til at gøre det samme. Den Mand har Ret, som siger: Lad
os selv bygge vore Skibe til de unge og selv vinde Land,
først lidet, saa mere. Er det gaaet tilbage, kan det vel gaa
frem igen. Thi som Esbern Snare sagde: Hvi skulde vi
være ringere end vore Fædre! Et Lands Værd og Lykke
kan ikke regnes efter dets Areal, og vi kan vel nok i vor
materielle og aandelige Udvikling stille os ved Siden af de
store Nationer, men en vis Velstand er nødvendig i et Land
som i et Hjem, for at Livet kan udfoldes. Og det gaar
med en Nation som med Enkeltmand, man maa ikke sætte
sig til Ro indendørs og tro, det er Verden. Med Glæde
maa vi se, hvor langt vi er naaet frem igen efter 1864, at
Befolkningen er rivende forøget og ny Jord indvunden,
medens den gamle har faaet nye Evner, men ikke mindre
glade maa vi være ved at se Handlen blomstre, ved at se,
at vor Handelsflaade er gjort 25 Gange større siden den
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Tid, at der i et Aar er skabt en Skibstonnage, saa stor som
den samlede Tonnage i 1878, og at man modigt har vendt
Blikket mod de vældige Lande, hvor Fremtidens Historie
skal skrives, og hvor der ligger et uhyre Fremtidsarbejde
for hele det ihærdige Europa.
Naar i den sidste Stund af det gamle Aarhundrede
Danmarks Øjne atter er rettet vidt ud over Havene, og
store Kapitaler efter vort lille Lands Forhold er sat ind
paa nye fredelige Erobringer, og_<ler er steget et ungt Haab
op for Danmarks Fremgang i det nye Aarhundrede, da er
det det smukkeste og bedste, vort Lands Regering har
kunnet gøre, naar den gav sin Haand med og sendte
»Valkyrien« ud under det gamle Splitflag med Kongens Søn
ombord. Det er et godt Varsel for Fremtiden.
Og naar der ved »Valkyrien«s Afrejse stod en Storm
af Hilsner ud fra Landet, da kunde man sige, at det var
et Tegn paa vore fattige Kaar, at et lille Krigsskibs Togt
til Østasien kunde blive en national Fest, men de gode
Ønsker og den glade Hilsen var paa sin Plads, thi del lille
Skib skulde indvarsle et nyt Aarhundrede, en ny Fremtid
for Danmark. Tusinders Øjne var rettede paa det, det
vendte Folkels Blik udefter, udover Havene, det genfundne
Hav, Danmarks gamle, stærke Ven, de danskes Vej . . .

Valkyrie n forlader l(jøbenhavn.
(Ileproduklion efter el Billede i Chefens Knhyl).

Anden Klasses Underofficerer.

Livet ombord.
Det er lidl underligt i Begyndelsen at være civil Mand
paa e t Orlogsskib. Den, cler en Aften igenne m har været
!'e mle Mand til en l'hombre, vil kunne sælle sig ind i
Følelsen. Trods a l venlig Forekommenhed undgaar man
ikke at lægge Mærke til, at man er et un ylligt Individ.
, Bedst føler man sig i den h yggelige dagligstueaglige Officersm esse ved Middagsbordet, h vor man virker i fælles Interesse.
Værst er d et, naar d er blæses til Skytrulle og hver Mand
flyver til sin bes temte Plads, for at Næstkommanderende
kan overtyde sig om, at alle er ombord og i tilregnelig Tils tand. Da fla kker man rundt som et af Guder og Mennes ker forladt Væsen. Men et Sted skal man dog kunne
findes, thi man hører trods alt m ed til Besætningen og har
endog sit Navn paa den Tavle i Bestiklukafet, der sindrigt
angiver, om man er iland eller ombord. Tilsidst tager mar:
Tilflugt hos Overlægen, under hvem man, takket være lid~
MaYedaarlighed, kan sorlere sammen m ed Skibspræslen og
2

10

DE DANS[{ES VEJ.

den fuld tro »Sygelæmmer«. Allerværst er det dog under Klart
Skib, hYor hver Mand fra ø,·ersl til nederst har sin ansvars:ulde Stilling, parat til at begynde en ærefuld Kamp, og
:1Yor Overlægen er klar i Sygelulrnfet, og selv Præsten kan
staa med oprejst Pande med Fingren i Andagsbogen Pag. 326.
»Bøn at læse for en døende Kriger«. Da er der intet andet
at gøre end at sætte sig stille hen og forsøge ved et Glas
Whisky at holde Modet oppe under Balaillen. Nej, det
værste af alt er at gaa omkring paa et Orlogsskib med høj
Hat og i Kjole. Det er den Slags Øjeblikke, man ikke
ønsker Gentagelser af. De kan komme ved særlig højtidelige Lejligheder, og da kommer det Tilfælde i Livet, at man
intet ønsker højere end en Busseronne - som Sømands:Oluserne kaldes saa barnlig sødt. Det er mærkeligt, saa
Klæderne har meget at sige. Man ved dog, at man hjemme
:rnr et Par Tiptipoldefædre hængende paa Væggen, hvoraf
den ene var Kinafarer og den anden noget saa urimeligt
som Schoubynacht, og al man ovenikøbet har en Baad med
fire Sejl og Spiler, og at man altsaa er ligesaa god Sømand
som de Kontorister og Kelnere og Skomagere, som har
faaet Busseronner paa, men alligevel, man har Skinnet
imod sig.
Det er en hel ny Verden, man er kommen ind i. Man
faar højtideligt overrakt en Æske Tændstikker, selvfølgelig
med Tordenskjold paa, ved Bordet. Den skal man holde
Hus med en Uge. Det er paa Slutningen af Ugen en sand
Vennetjeneste, man modtager, naar man faar en Tændstik
til Present med Formaning om at holde godt Hus med den.
Hvorfor? Ja, det faar man maaskc besvaret engang med
hvert Hvorfor, man grunded paa. Men forreslen hænger
der en Lunte forude og minder om gamle Dage, en evig
Ild, man kan tænde ved. Af Hensyn til Brandfare maa
man ikke ryge i Lukaferne paa Banjerne, men der gives
uforklarlige Fænomener. Jeg kendte engang en elskværdig
Maskinmester, i hvis Lukaf der, skønt det laa paa Banjerne,
altid eller oftest lugtede af Tobaksrøg. Naar Næstkommanderende eller Chefen kiggede ind til ham og sagde Hm!
Her lugter, ligesom nogen havde røget, svarede han allid
med Overraskelsen malet i sit Ansigt: Ja tænk, hm, det
synes jeg ogsaa.
Man lærer forøYrig snart at finde sig til Relle i en
Orlogsmand. Det falder En slet ikke ind at bede om at
faa Kaffen serveret paa Dækket eller Theen paa Sengen.
Man opdager hurtigt, at det er en Forbrydelse at gaa bar-
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hoYedcl eller som de kalder det »uden HoYede « p aa Dæ kket.
Man ved paa Forhaa nd, at m a n ikke m aa have sil Koøj e
aabcnt om Natten, og om end d et i Beg;y:ndelsen _er lidl
svært al dukke ind under alle d e m a nge KøJer, d er ligesom
Svalered er h æ nge ned fra Loftet paa Banjerne, naa r m a n
om Aftnen søger sit Luka f, lærer man det ved lidt Øvelse
efler al have rendt Panden imod forskellige og sat d em i
en Svingning, der faar dem Lil at drømme om, at de er ude
i h aa rd Kuling. Man faar efterhaanden Rutine i at krydse
udenom alle n edhængende Ben. Den førsle Aften tror m an,
a t alt er vel overstaaet, naa r man b efinder s ig i sit eget
fred lyste, hyggelige Lukaf og har tæ ndt sit Dinglelys. Men
lidl efter banker det. Døren glider tilside og udenfor staar
en Sekondløjtnant, fulgt af Skibssergeanten med L ygle, cg
bagved skimles i Lygtens røde Skær en Skildvagt med
dragen Sabel. Man tæ nker i e l Nu paa .GrifTenfeldt, d er
føres til F æ ngslet, Herlugen af Enghiens Død og d en sids le
Nat, men Visitationen kommer kun for at forvi sse s ig om,
at hvert Lys er slukket. Galant, som Søofficeren efter
Tradilionen og i Virkeligheden er, giver ha n En Lov til al
lade Lyset brænde, m edens e n Skildrngt m ed Blikket s'.ift
h æfte t paa Lyset holder Vagt m ed dragen Sabel udenfor ;
m en man hiver op i Benklæderne, bukker taknemmeligt og
slukker. Det er d et, man vanskeligst forsoner sig m ed
ombord, at de t rare elektriske Lys ubønhørligt gaar ud
Kl. 10, aldeles ligegyldig for, om man sidder midt i e n
hjæ rtelig Hilsen fra Din h eng-. Det h ar en egen mild og
venlig, me n bestemt Maade at gaa ud paa.
Man kryber i sin rare, lille, haa rde Seng, sender Vorh erre og sin Kone en Hilsen og lukker Øjnene for a l cverlyde s ig selv om, at man vil sove. Men alt det nye i Forh oldene giver En saameget at tæ nke paa, at det varer en
Tid, inden man falder til Ro. Maskinen, som arbejder saa
lysvaagen i Dybet, smitter En. Ma n hører Stemmer d ern ed efra. Efterhaanden bliver der stille, en Røst oppe fra
Dæ kket forkynder b eroligende, at Alt er vel og Bagbords
Sidelanterne i Orden , og m a n slumrer ind, glad ved de l
rolige, stræ bsomme Skib, der gaar sin stølte Vej genn em
Vandet uden al stak.aandet Jag m ed 10 Knob i Timen.
Lidt efter vaagner man af en løjerlig Drøm . Ma n har
siddet p aa et Isbjærg i Nærheden af Nordpolen og snakket
med Hertugen af Abruzzerne. Der maa væ re noget om det,
tlli man er h el s tivfrossen bag paa. Det viser sig, at T æ pperne er glede t væk og a t m an har søgt Støtte op til
2•
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Skibets J ærnsi<le. Man samler Marinens gode Tæ pper omh yggeligt om sig og fald er alter i Søvn og vaagner igen ved
en Række J ærnbane-Afgan gssignaler. Pift, Pifl, Pift! skriger
det i tlet fjærne. Derefter kommer der en lang, meget flot
Trille, som gør En lysvaagen, og endelig lige udenfor Døren
et vældigt Pift, der faar En til at ryge ret op i Køjen.
Første Skifte rejs ud til Vagt ! raaber en kraftig Stemme. Der
bliver Uro og Bevægelse ude mellem Køjerne. Man hører
dybe, smertelige Suk og Knogler, der knager, og Kæber,
der gaber, nøgne Fødder, der klasker mod Gulvet. Skildvagten hjælper til med at vække Liv i de søvndrukne
SYentle. Han taler med en behagelig fynsk Stemme:
Hører Du ikke 473, Du skal op og u-. Han pirker med
Sablen til en eller anden, men faar ingen Tak for sin
Hjælpsomhed. Og imens h ører man Underofficerens opmuntrende Røst snart næ r, snart fj ærn: Op og se, op Lil
Livets Arbejde og Besvær, op og se Englene danse, tørn ud
a f Posen, det var Ret, ned med Stængerne! Mere Fart,
mere Fart! Æh - han ! - Store, skæggede Ballon, kan
ban faa J amspoterne ud af Dynen, han ! Han - Hval
Efter denne Udpurring er Klokken bleven - lidt over
tolv, ak ja. Nu bliver der a tter Ro. Man hører kun Skildvagtens Trin, naar han da ikke slaar ret op og ned ad en Støtte
og sliber sig en lille, ureglementeret Skraber. Der s ummer
en let Brise af rolige Aandedræ t ; nu og da hører man en
fj ærn Tortlen fra En, der s norker ; der prajes lidt ned til
Maskinen, der er en, der find er paa at hamre paa noget
Melal over Ens Hovedgærde paa Dækket, men iøvrigt er
der Ro til Klokken tre; da lyder nye Pift, nye Triller :
Andet Skifte rejs ud til Dagvagt! Nye Opmuntringer. Nu
er Klokken tre, og der er Ro til Klokken fem, h vor Piber
og Triller faar tredobbelt Styrke, og h ele Skibet allarmeres.
Efter en velsignet Nat er Dagens Liv begyndt. Ude paa
l3anj erne er der forvirret Travlhed med at komme i
Klæderne og faa Køjerne surrede. Hver Mand tager sin
Seng under Armen og flyver op ad Trappen til Dækket,
l1Yor Køj erne stuves i de praktiske Rum iangs Lønningen,
som he<lder F inkeneltene, fordi det i Marinen gælder om
at find e de mest vildledende Navne til alting. Der er ikke
Skygge af Net og ikke Ta le om Finker. Derefter er der
almindelig Morgenloilelle, Thedrikning og Beskøjtspisning ved
Bordene, som slam· i Rækker paa Banjerne. Fem Mi nuller før
sex bliver der pebet »Skej ud overalt !« Det er a lter disse
;\larineord - man skej er ud. naar man gaar Lil sin Pligt -

(
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og de daglige Øvelser begynder. Da er del pikanl at færdes
paa Dækket. Fra For til Agter gaar det l øs. Man passerer
behersket, men dog saa lwrtigt som muligt, en Deling, der
stræ kker Revolverne ud med Fingren paa Aftrækkeren ;
Kanonerne dreje deres truende Mundinger mod En og lange
Sabler gøre Udfald; naar ma n behændigt har undgaael
dem, er man inde mellem to Rækker Bajonetfægtere, og
det er meget pinligt, men omsider havn er man ved el af
de fredelige Steder, hvor der dri ves Theori-Undervisning,
f. Ex. i Stregeregning,
og hvor man ved
samme Lejlighed tilegner sig de Udtryk
med saa og saama nge
Streger agten eller foran for tværs, som
lyder bedre ombord,
enrl naar m a n siger
licll lilhøjre for ligeud. Et andet Sled
find er man Mandskabet
beskæftiget
med nogel, der skal
gaa for Smidighedsøvelser. Undero fficeren forklarer omhyggeligt, hvorledes et
Rygspring gøres: Man
sæller sig paa Madralsen, lægger Hænderne
paa Laarene med
Tommelfingren indad, Benene samles;
man kaster OverkropGymnastik omhol'II.
pen til bage; Benene
med strakte Knæ og slappe Muskler svinges samlede over
Hovedet , saa man h viler paa Bagh ovedet og Sknldren.
Under et kraftigt Tryk med disse Dele af Legemet. kastes
Benene, paa hvilke man virker med H,-cnderne, med el
rask Sving og slappe Muskler fremad i en Bue og nedad,
medens samtidig Ryggen bøjes stærkt, hvo rYecl Overkroppen
hæYes og fø res fremad o. s. v. « Efterhaanden som Forklaringen skrider frem, omtaages alle Hjærner, og en mild
Sved fugler Panden. Derefter kaldes en lille vims Elev
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frem. Han laver Springet ligesom ingenting , og enhver
siger Lil sig selv: Naa, det er ikke andel! Derefter kommer
Forsøgene. Sællc sig paa Madratsen, det gaar h elt godt,
m en allerede det næste: Benene samles over Hovedet det lyder saa selvfølgeligt, men det er den Slags Ting, man
ikke foretager sig i del daglige Liv. Efter mange h aabløse
Forsøg stiller Manden sig paa Plads med Selvopgivelse
præget i sine Træk. »Hvad! Er De ikke fornøjet, « siger
Underofficeren, »kan De ikke se, jeg favoriserer Dem
meget for meget, jeg, som lader Dem ligge her og tage de
andres Tid! «
Det theoreliske Grundlag for disse gymnastiske Øvelser
indeholdes i en lille fix Bog paa 643 Sider. En civil Mand
ombord kaster sig med Iver over Studiet af den, fordi den
indeholder saamange Ting, som man absol ut bør vide, saaJc<les om hvordan man skal gaa og slaa. Først læser man
om Gang og derefter om a 1minde I i g Gang for sen ere at naa
Lil Regler for Gang paa fast J ord og blød J ord og Sandjord
og Kornmarker og Pløjemarker og Lyng etc. Men saalangl
kommer man ikke, thi allerede efter det første Afsnit har
man helt opgivet at gaa paa Grund af alle de Vanskeligh eder, der er ved det, man maa ikke krydse Fødderne,
modsat Arm og Ben skal følges ad, Skridtene skal staa i
Forhold til Benenes Længde, Legemet skal følge det fremsatte Ben. Tænk, om man glemte det, og lod Fødderne
gaa uden at tage Legemet med.
Efter de baade for Hjærnen og Legemet anstrængencle
0Yelser s mager den liflige Mokka godt. Med rund Haand
uddeles en Pægl til hver, og da der er 25 Minutters Kaffepause, er der god Tid til a t »s moke Hø« eller »ose Shag«. Saa
bliver der atter Liv paa Dækket. Der spules og gøres re nt
og Dækket driver a f Vand, saa selv Chef og Officerer nødes
til at gaa barfodede. Derefter pudser og polerer og blanker
man alt, hvad blankes kan. Den allerstørste Kæmpe ombord ligger paa Knæ med en mægtig Bag ud i Himmelrummet og polerer en lille Messingring om et lille rundt
Glas i Agterdækket.
Det vil han vedblive med hver
Morgen ni Maaneder igennem, hvis der da er noget tilbage
af Messinget. Andre gnider Kanonløbene med cle bare
Hænder fugtede med Olie for a t give dem Udseendet af
gammelt Palisander, det kaldes naturligvis ikke at polere
en Kanon, men at fjolse den. Og naar man hører en
Løjtnant indigneret tale om Sjovere, der driver paa Dækket,
er det ikke Mændene, men nogle Tougender, han hen-
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tyder til. Klokken et Kvarter over Elleve pibes der: Skej
ud overalt, vaske Hænder, og saa er Rengøringen forbi,
og den hvide Valkyrie straaler som en Brud, indtil den
ækle Røg fra Skorstenen fem Minullcr efter har visket hvert
Spor af Rengøring ud, for at der atter kan være noget at
gøre næste Morgen.
Lidt før tolv lyder det mest populære Signa! ombord,
naar der pibes til Skafning. Skibskokken, der i sin Kabyds
paa Dækket, assisteret af to Koksmaler eller Fedtører, har

Yadsk.

nok at gøre med at lave det enorme Kvantum Mad, der
gaar med til at fylde 250 unge Maver, laver den dejligste
Mad. Duften staar fed og nærende ud af hans hede Køkken
og lidt efter fylder den Banjerne, hvor den store Fællesspisning finder Sted.
Middagsl1Yilen varer til Klokken
tre, saa skejer man ud igen, man drikker sin herskabelige
Three-o'clock-tca og tager derpaa atter lidt Molion en halvanden Tim es Tid, indtil Dagens Gærning ender med Mønslring
efter Skylrullen. Man lever kor! sagt efter alle Sundheds-
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regler, og h vis alle kunde komme ucl paa et saadant Togl
engang imellem, \'ilde der ikke bliye Trang Lil Sanalorier.
i\'1cde ns Orficererne spiser i Messen Kl. 6, spiller Musikken paa Dækket, bYor det elektri sk e Lys brænder, og
Mandskabet danser til Mus ikkens Toner. De t e r ligemeget,
om det er Roma ncer eller Operaer, der spilles, man danser
lige god t og med oprejst Pande, baglæ ns og forke rt, sejgL og
kraftfuldt, m a n skærer en storartet Trippeyals til Indtogsmarchen af Tannhåuser. Forude sidder m an i Kly nger og
spiller Karl eller læser i Skinnet af Ga llionslyglen og de
sti lfærd igs te Na turer sidde nede paa de Yel oplyste Banjer
og skriYe Lil clem derhje mm e. Det, som paa Orlogsskibe
h edd er Galli on en og paa civile Dampskibe V•l . C., er et
u a lmindelig y ndet Til0ugtssted , en Slags Klub med Stamgæster og med Sk ilchagt for Døren li gesom ved Chefens
Kahy l. Der clrøf'les Dagens Begi,·enhecler , derfra uclgaar
ma nge mærke lige Historier, mange Oplysninger og de Jleste
Ny hed er.
Det e r e n Ryge-, Dis ku ssio ns- og Læseklub.
Ma n h ø rer d e li0igs te Sange derinde fra og ofte maa Ski lclyagte n h æve Møderne, naar Tilstrømn ingen er for s tor og
S temningen for høj.
Regelmæssigt og ensformigt er Livet ombord.
AfYexlingerne er dels pludselige Forskræ kkelser, dels
Fesllighedcr. Illandt Forskræ k kelserne tør en c ivil Mand
regne Klart Skib, der ind lecles m ed et Hornsignal, som man
i sin Ukyndighecl a ntage r for de l velkom ne
Signal, der forkynder, at
Bordet er dækket. Man
opda ger hurtigt sin Fejltagelse, th i det er umuligt at k omme ind i
Messen, da man er stæn gt
inde mellem de va ndt æ tte Skotter, der er
lukkede overa lt. Alle
Skibe ts 270 Mand fl yver
rundt i tilsyneladende
vild Forvirring, de snapper Sabler og Revolvere
fra Væggene, <le trænges og puffes m ed Ka mpi ver
i hYerl Træk, m a n rives
m ed af d et a lmindeli ge

r.....,..___
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Raseri, man higer efter at styrte sig med ud i Kamptumlen som
frivillig eller idetmindste raabe Kongen leve! Den eneste, som
ikke bringes ud af Ligevægt, er den lille, pæne Kok i Officcrskabyssen, som koldblodig rører sin sauce bernaise. Gelændere tages ned, Trapper borttages, Luger skydes tilside.
Helt nede under Pantserdækket tumler man med Ammunition, skarpladte vældige Granater hejses op paa Dækket
og køres paa smaa Vogne til de store Kanoner. Hele
Skibet bliYer sal paa den anden Ende ligesom et Hjem paa
Landjorden ved Efteraarsrengøring. Chefens Spisestue agterude er ikke engang fredlyst. Der tager man Spisebordet
væk og baxer med Torpedoerne. Paa Dækket staar Sprøjtemandskabet parat med Slanger.
Kanonbetjeningerne er
samlede om Kanonerne, Skytterne staa opstillede langs
Siderne, og en Hornblæser har besteget Kommandobroen,
klar til at modtage Chefens Ordrer, medens en anden paa
Dækket holder sig paa Læsiden af Batterichefen. Det hele
ser kort sagt meget alvorligt ud.
Efterhaanden bliver man skeptisk ved alarmerende
Signaler. Man spørger ud: Hvad er derivejen? Ildebrand!
svares der. Man tager det med Ro, thi man ved, at det er
kun Søen, der er Ild i, og at Sprøjterne, naar de har været
retlede mod Søen et Par Minutter og har lavet lidt Højvande, kan køre hjem igen. En anden Gang bliver der
pludselig giYet Stoppe-Signa! til Maskinen. »Valkyrien«
ligger stille og duver i Søen. Hvad er der nu i vejen? En
Mand overbord! Vagten ved Bjærgemerset har gjort sin Pligt
og slrax ladet Rcdningsbøjen med den røde Vimpel falde i
Søen. Den ligger og driver langt ude. Redningsbaaden er
firet ned med sin Besætning i Redningsbælter og paa Vej
mod Bøjen. Det er heldigvis kun en tænkt Mand, der er
»gaaet i Ballen « og han kommer i god Behold tilbage.
Agterude hænger der tillige en Bøje til Brug om Natten.
Den er saa snildt indrettet, at den, naar den falder i Vandet,
antænder et mægtigt Blus til Vejledning for Manden, der er
falden i . Søen. Der er imidlertid dem, d er siger, at den
stærke Røg, som Blusset præsterer, Yil kYæle Manden, naar
han holder sig til Bøjen. Men saa er han da ialfald reddet
fra at drukne.
De f es tlige Afyexlinger skabes d els ved en eller anden
almindelig Højtid, dels ved Fødselsdage eller Forfremmelser.
Man holder sig a jour med Fødselsdagene agterude for at
vække Fødselsdagsbarnet med et eller andet passende Musiknummer, give ham Li\Tetler til Middag og Anledning til at
3

•
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lade sætte flere Glas ved Kuverterne. Forude i Underofficersmessen er der ved slige Lejligheder stort Liv, lhi der er
mange Mennesker og mange gode Hoveder. Punchen damper
og det private Orkester »Snittekassen « spiller, der synges
Korsange og foredrages gemytlige Solosange, og naar del
gaar stærkt til, danses der ovenikøbet.
0 ffcerernes travle Tid falder sammen med Mandskabets, og det er først ved Middagen og om Aftnen, at man
kan samles i Messen. Fritiden om Dagen anvendes til Studier
af de mange Værker i Bogskabet, som kunne give detaillerede Oplysninger om de Pladser, man nærmer sig til. En
af de unge Officerer studerer ivrigt Japanesisk ved Hjælp
af et tysk Parlør. Ingen uden en Tysker kunde opfinde
saa sindrige Sætninger, som: Min Top ligner Købmandens
Top. Faderens Fjende slaar Moderens Hund og gaar til
Købmanden og køber et Træsværd . - Der er ingen Tvivl
om, at han vil gøre Lykke hos Geishaerne med de nydelige Vendinger. Ved Bordet præsiderer Næstkommanderende
og Messeforstanderen, der er valgt af Messemedlemmerne
og beklæder en meget ansvarsfuld Stilling, idet han som
en kyndig Husmoder skal sørge for den bedste Mad
til den billigste Pris. Officererne betale nemlig selv deres
Kost.
Chefen spiser hos sig selv efter gammel Skik.
Det er begrundet dels i Etikettehensyn, for at der kan
være et passende Svælg mellem Chef og Officerer, men
ogsaa fordi det for Chefen, der ofte maa se fremmede
Gæster, er nødvendigt at have egen Husholdning. Det har
desuden den behagelige Side, at det giver Anledning til
stilfulde Selskabeligheder, idet Chefen udsteder Middagsindbydelser og selv gør Officersmessen den Ære at modtage
dens Indbydelser.
Man behøver næppe at bemærke, at Messemaaltiderne,
hvor en Snes raske Gentlemen er samlede, er baade hyggelige og livlige. Musikken giver Middagen Karakteren af en
Festmiddag, selv om der kun serveres med to Retter borgerlig Mad og en Æbleskive, og desuden »knobes« der ret ofte
om et Glas Dessertvin. Vinen ligger under Messegulvet,
det er en behagelig Tanke, og at Krudtmagasinet ligger
under Vinen giver kun forøget Livslyst.
Efter Bordet
promenerer man paa Agterdækket under livfuld Samtale,
medens man blancler den friske Søluft med Røgen af
Cigaren. Ved otte Tiden er Spillebordene slaaet ud. Ved
det fine Bord sidder Næstkommanderende, Overlægen og
de to Kaptajner, naar Tjenesten tillader det. Ved det unge
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Bord sidder de en- og tosnorede, og om Pianoet grupperer
de musikalske Medlemmer sig med Violin og Mandolin og

- _l
I Officersmessen. (Tegning nf E l'ik lfe1111i11ase11.)

Luth. Jo s tærkere Sangen og Musikken stormer , desto
stærkere render Sveden ad I'hombrespillernes Pande, thi
Spillebordene staa saa tæl ved Pianoet, al Seko11dløjtnants3•
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violinen maa lage sig iagt for ikke ved et langt følelsesfuldt
Strøg at bringe Ulave i en Kaptajnsfrisure. Naar Musikken
forstummer, hører man isledetfor Bifald en Række Befrielsessuk og en Stemme, der spørger, om det ogsaa her er forbudt at skyde paa Pianisten. Men det krænker ikke de
musikalske. Efter en hastig Slurk Whisky og Vand gaar
det løs igen. En Nolospiller, der for anden Gang har sat
5 Beter, kaster et sljaalent Blik til Pianoet for at se, om
der er Nøgle til det, og han siger, det er umuligt at spille
i det Spektakel, thi haYde Modspillerne spillet rigtigt, hm·de
han vundet sin Nolo, men nu spillede de galt, og saa
tabte han.
Klokken ti gaar som sagt Lyset ud, selv om der er
aldrig saa animeret Stemning, og de, der ikke føle Trang
til al gaa lilkøjs, rotter sig sammen i det lille Bestiklukaf
oppe paa Agterdækket eller motionerer sig paa det mørke
Agterdæk.
Selv om Antallet af Guldsnore paa Ærmeopslaget sætter
en passende Afstand, er der et behageligt utvungent Familieliv ombord. Den militæriske Disciplin er ikke saa stram
ombord som paa Landjorden. Alene det sørnandsmæssige
Hal-løj, hvormed en Mand ombord svarer, naar han bli\'er
prajet, har en gemytlig Tone. Man staar ikke saameget
Ret med samlede Fødder og Haanden til Huen som blandt
Landmilitæret. Det kommer vel af, at det ofte er besværligt
at staa Rel med samlede Fødder paa et Skibsdæk og maaske
ogsaa af, at man alle har den stadigt manende Nærværelse
af den øverste høje Autoritet over HaYet og Himlen, mod
hvem selv en Skibschef føler sig stærkt underordnet, og
den føler en Sekondløjtnant paa Landjorden undertiden
slet ikke.
Inden Yi slutter dette Kapitel om Livet ombord, skal
vi gøre en haslig Tur rundt i »Valkyrien«, da der allid er
saamange, der har Lyst til at se en Orlogsmand.
Vi forudskikker endvidere den Oplysning, at Krydserkorvetten »Valkyrien« er ca. 3000 Tons, medens el stort
Slagskib er 12- 15,000. Den er 266 Fod lang (»Christiania «,
der løber paa Aarhus, er 236 Fod) og kan, naar den opbyder al sin Energi, løbe 18 Knob (engelske Mil) i Timen.
Det er et meget smukt, næsten elegant lille Skib,
hvidmalet med cremegul Skorsten og forgyldte Valkyrieskjolde og Øxer forude. Forude og agterude, hvor der
ikke er nogen Lønning over Dækket, staar der en lang,
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respektindgydende 8 Tommers Kanon.
Den ene kaldes
ombord Fortommeren, den anden Bagtommeren. De
blev ringforlovede i Honkong. Paa Mellemdækket er
der 6 ogsaa ret imponerend~ 6 Tommers Kanoner og 4
hurligskydende mindre Kanoner, som har meget at bestille,
naar vi gaar i Havn, med at salutere, endvidere er der
Revolverkanoner og Torpedoer. Paa det lange fortløbende
Dæk fra for til agter er der ellers intet at bemærke uden
Kommandobroen med Panlscrtaarnet , som skal beskylle
Chefen under Kamp. Herfra kan man ved et Tryk paa
en Knap ad elektrisk Vej fyre alle Kanoner af, samtidig om det ønskes. Gaar man ned agterude, slam· man
ved Indgangen til Officersmessen, <ler lakket være Hds. kgl.
Højhed Prinsesse Maries Kunstnerhaand er overordentlig
nydelig dekoreret med lelle og m este rligt udrørte AkYareller
paa de hvid lakerede Vægge. Langs den ene Side af Messen
ligge en Række Officerslukafer m ed røde Portierer og udstyrede efter Officerernes Smag. Slægt og Venner er med
in effigie, men ellers præges Rummene forskelligt; der er
sømilitære Lukafer m ed Søslag, videnskabelige BoghyldeLukafer, sobre Lukarer og - navnlig hos de yngre kunstneriske Lukafer med Mandoliner i blaa Silkcbaand,
llalerobringer og hern-isnede Roser, Vifter og Silkeskærf og
Cleo de Merode.
Lukaferne er ikke store, men overordentlig praktiske,
saa fulde af Skuffer og Skabe, al man , ln·is man h ændelsesvis har lukket d em alle op paa engang, kan komme i den
frygteligs te Urede og føle Angstens Sved perle paa Panden
ved Tanken om aldrig mere at slippe ud, indtil man finder
paa at krybe op i Sengen og samle sine Tanker og gaa
systematisk til værks og sige:
Naar jeg nu lukker den
Skabsdør, saa kan jeg ogsaa skyde den Skrivebordssku/Te ind,
og naar den er skudt ind, kan jeg lukke d en Dør o. s. v.
Ligeoverfor Messen findes de større Lukafer for Næstkommanderende og Kaptajnerne, og for Enden af Gangen
agterude, hvor der slam· en Skildrngt, er Indgangen til
Chefens Kahyt, hvor Chefen omgiven af de nydeligste Akvareller, utallige Familiefotografier, Bøger, videnskabelige Værker
sidder arbejdsom ved sit Skrivebord, naar han ikke er paa
Broen eller Dækket. Ved Siden af denne hyggelige Snlon
er Chefens Soveværelse og agterst ude han s Spisestue, der
har Agterskibets spidse Facon og er ualmindelig stærkt arm eret af en Spisestue at være. Under Bordet er der som
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omtalt et T orpedoudskydningsapparat og langs Væggene
staa sølvblanke Torpedoer og Revolverkanoner.
Fra denne fine Ende gaa vi tilbage forbi Messen og
kommer gennem en J ærndør ind paa Aglerbanjeme,
h,;or man først passerer Stiridset og Officerskabydsen og
Nedgangen Lil Maskinen. Langs Siderne her ligge Off1cerslukafer og Lukafer for Maskinmestre , Skibspræst etc.
Saa kommer de egentlige Banjer, to slore lange Rum langs
Skibssiderne, men ikke adskilte uden ved Nedgangen til
Maskinrummet, Styrtebadsrummet og sligt. Paa Styrbordssiden er Kongens Kvarter og paa Bagbordssiden er Dronningens Kvarter. Lang Skibssiden under Koøjnene er der
Skabe med Mandskabets SkafTegrejer (Servicet), over Skabene cmaillerede Skaffebakker (F ade til Maden) og ud fra
Siden staar en lang Kolonne Borde med Kistebænke imellem.
I Kistebænke og Skabe har Mandskabet deres Grejer og
Sejldugs-Randslerne, som med nogen Overdrivelse kaldes
for Kommoder. Deri ligger Kludene (Unifo rmerne), og den
Smule Plads der er tilbage optages af en Soldaterkasse,
lidt s tørre end en Cigarkasse, hvori Mandens Klenod ier
skjules. Der findes gærne et Spejl, en Kam, et Stykke
Blanksværte, et Fotografi af en Pige og nogle Kærestebreve. Langs
- - - - - - - - - - - , Væggenehængeriøvrigtlange Rækker af
Sabler og Geværer og Revoh·ere og
Stortrøjer.
Atter kommer
man igennem
enJærndørog
er ude paa
F01·banj erne,
hvor der ser
ud
ligesom
paa Agterbanjerne; kun er
der Bageri i
Midten
og
læ ngst
ude
om Bagbord
et Sygelukaf
og lige over
for delte Proviantforvaltningen, Butleriet,
hvor
» Smørstikkeren« hersker
under Underintendantens
Tilsyn. Fra
disse Banjer
kommer man
forud til den
rummelige
Underofficersmesse,
hvor Maskinpersonalethar
Bord paa den
,-;;.-...-""
ene Side og
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Artilleri-, Matros- og Sømine-Underofficerer pna den anden
Side. Aller forrest er saa Torpedorummet.
Men skulde man gaa hele Skibet igennem var der
meget endnu, mange dunkle Rum under Dækket, Platformer
og Kulkasser og Fyrpladser og Maskinrum, og under det
hvæl\'ede Pantserdæk, Krudt og Granater og Patroner og
andet farligt Kram. Der er en hel Verden her under
Dækket, befolket af Hellegatfolkene, som til Gengæld for
deres mindre lystelige,
men
meget vigtige
HYerv, er fritaget for
Øvelser og Nattevagt.
Selv efter at man har
sejlet en rnm Tid kan
man træffe et nyt Ansigt ombord, et blegt
Ansigt, man aldrig har
set før, det er en eller
mHlen Hellegatsmand,
der er skudt op.

Plymouth.
Søndag drn 15. Oktober 1899 Klokken to
havde vi forladt København. Prinsesse Marie,
Landlov.
som med Smaaprinserne var fulgt med
til Helsingør, havde faaet et Hurra fra Hjærtets Dyb af
»Valkyrien «s Besætning, og medens den synkende Sol
lagde en Guldpapirshimmel bag Kronborgs sirligt udklippede Spir og laYede Illumination i Helsingborgs Ruder,
stod »Valkyrien « ud mod Kullen. Nordsjællands Skovkyster
gemte sig i Aftendis, og Maanen steg frem blankpoleret
mellem spredte Stjærner i den stille Nat. Og det gode Vejr
fulgte »Valkyrien«; det maa kaldes et enestaaende godt

4
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Søskib, thi hvor det stævner frem, lægger Sø og Storm
sig strax.
Nordsøen kan være slem. Den har engang bragt mig
i den underlige Situation at staa om Natten i en Kahytsgang med en mig helt ubekendt, meget svær og altfor lidt
paaklædt norsk Bondekone i Favnen, medens jeg i Løbet
af en halv Time hældte en altfor dyr Hennesy-Cognac i
hende. Og samme uforglemmelige Nat har jeg set en Fader,
ligegyldig for de uskyldiges Skrig, lade to Smaabørn rulle
ustanseligt frem og tilbage over et bredt Agtersalongulv,

Underofficerselever øycr sig i Pibning.

indtil praktiske Sømandshænder fik surret dem til et Par
Bordben. Men dennegang var Nordsøen et Smil. Vi saae
Fiskerfartøjerne, som ligge her Aaret rundt, vugge paa
blanke Dønninger. De ligge undertiden i hele Flaader, saa
man godt kan undskylde den lidet geografikyndige UdkigsJyde, der midt i Nordsøen om Natten ved Synet af de
mange Lanterner prajede: En lille Bye to Streger om Styrbord! - Over en spejlblank Sommersø dukkede Onsdag Formiddag den engelske Kyst frem langt borte i et lysende
Rosenskær, let som en Luftspejling. Senere fæstner den
sig til fuld Virkelighed med hvide, høje Kalkmure, lignende
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en mægtig Snedrive, der har gemt sig ind i Sommeren
med sortsmudset Ryg og nedsmeltet i dybe Sænkninger.
Dovercastle ligger højt med firkantede Taarne og lange
Mure, og ved Siden af i et Huk ligger Dover selv med
vældige Huse og store Etablissementer, altsammen graat
og trist mellem de hvide Klipper. Næste Dag ankrer vi
i Plymouths mægtige Havn, Englands skønneste Havn,
Plymouthsound. Det er ingen Havn med afkræftet gammelt
Vand, men en Bugt af det frie Hav, hvis Styrke er spændt
mellem Skjolde af Bjærge og af den fjerdingvejlange Bølgebryder, som det kostede 30 Millioner Kroner og 30 Aar at
bygge. Bag den er der Plads til mere end 100 Pantserskibe. For og bag og til alle Sider er denne Englands
næststørste Krigshavn værnet af Fæstninger, ikke forsorne,
romantiske Ridderborge med Takker og Tinder, men bundalvorlige, nøgterne Granitmure med ni Hundrede og nogle
og tyve velanbragte Kanoner. Tryg ved alt dette bliver
Englænderne ikke mere befippede over el Besøg af de
danske Vikinger. Saadanne praktiske Støttepunkter for
deres Handel har Englænderne lagt over Havet til deres
fjærne Kolonier - vi vil faa dem at se undervejs, Gibraltar,
Malta, Aden, Hongkong - , og paa saadanne Piller hviler Englands Herredømme over 424,000 Kvadratmil, hvoraf kun de
5700 er det lille Ørige ved Nordsøen, og over 320 Millioner
sorte og brune og gule og hvide Mennesker.
Tusinder af Maager garnere Molerne og flyde paa
Vandet mellem de Hundreder af Fiskerfartøjer, som staa
ind, lastede med Rødspætter og Tunger og gyldenrøde Fisk
og kæmpemæssige Aal og Bredflabe og Krabber og Kabliau.
Inde i Byen genkender man strax England med dels graa
Forretningsliv, kedelige Bar'er, hvor Forretningsmanden
indtager sin kedelige, kolde Roastbeef, tunge Jernbanebroer
over Gaden, Heste med Tyrekroppe og Elefantben og belæssede
med Rustninger af Seleløj og trækkende Bjærge af Melsække
paa Hjul af trealens Diameter, og, udenom Forretningsbyen,
de graa, uddøede Beboelsesgader med de tæt sammenklinede
smaa Huse til en Familie med et Vindue i hver Etage, alle
ens, leverede fra samme Firma med Rabat pr. tolv Dusin.
Inde i en Sølvsmedebutik traf jeg to Mænd, der saae ud
som Rovmordere og ikke formaaede at skabe et mere tillidsvækkende Indtryk ved de flunkende ny færdigsyede Klæder,
de havde trukket udenpaa deres skjorteløse Kroppe. De
bar mægtige Bulehatte saa langt tilbage paa Nakken, al det
saae helt ekvilibristisk ud, rø<lbrogede Silketørklæder om
4•
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Halsen og Muffediser om Haandledene. ' De straalende røde
yppige Næser kastede Reflex i al Sølvtøjet. Den ene trak
et Gulduhr af Størrelse som en Mejeriost op af Lommen,
og den anden tog for at betale sit Indkøb en Kuffert fuld af
Banknoter ud fra Brystet. Da de var gaaet, fortalte Sølvsmeden, at de to Mænd var vendt hjem fra Guldminerne
paa Grund af Boererln-igen. Og Krigen mærker man allevegne, i Boghandlernes Vinduer og paa Gaderne, hvor det
vrimler med Skarer af Soldater i ildrøde Frakker og med
den lille Spanskrørsstok under Armen, Artillerister med den
lille gyldne Baret paa Snur og stramme Matroser. Det gør
En ondt at se disse Mennesker, som skulle lemlæstes eller
dræbes, og som døver de mørke Tanker i Genever. Hvilke
Strømme af Guld, hvilke Strømme af Blod koster det ikke
at være det store Land, og hvad har det ikke kostet at lægge
den sikre Vej om Jorden, som vi nu skal saa trygt betræde.
Efter et Par Dages Hvil i Plymouth vender »Valkyrien«
Stævnen mod den spanske Sø, og man begynder strax at
kigge efter Eddystone, der tegner sin spinkle, sitrende Streg
langt borte i Horizonten. Og nærmere kommer det, man
spærrer Øjnene op for rigtigt at fylde sig med det virkelige
Syn af dette enestaaende Fyrtaarn, hvis Billede i Barndommens Geografibog satte Ens Fantasi i saa stærk· Bevægelse.
Ja det er meget muligt, at det slet ikke nuomstunder er
interessant, og at det slet ikke er en Kunst at bygge saadant
et Taarn, naar der i Havfladen er en Klippe at bygge paa.
Det er ogsaa ligemeget, om det er et Storværk eller ikke,
det staar nu der saa kækt lige lukt op af det vældige Hav,
saa betagende i sin Skønhed, i sin ranke Styrke og sit
Mod. Kysser Havet dets Fod, værsaagod, det er smukt
og venligt, skifter Havet Stemning og jager sine hylende
Bølgehære imod det, koger i Raseri, tørner imod det med
hele sin Vælde, spyer sin Fraade over det, Eddystone forfærdes ikke, Eddystone røres ikke; Eddystone lyser lige
roligt med trygt Smil ud i Mørket, en trofast Ledestjærne
for alle dem, der tumles om derude og snart hverken ved
ud eller ind. De ser det rolige Lys og bliver trygge i
Mørket og Stormen. De ved, hvor de er - Eddystone lyser.
Dig var det værd at ligne for en Mand. Faklen højt i
Haand med Lys for søgende Sjæle - og med Foden paa
en Klippe.

I ledige Timer.

Middelhavet.
Man aabnes som en Blomst i Sol i denne lune, havfriske Luft, i alt dette strømmende lysende blaa, i al
denne Glæde. Yderst i Stævnen, alleryderst - intet at
se, uden det levende Hav og den salige Himmel. Uden
Tanker, blot som Maagen, der hviler paa sin Vinge, bæres
man i brede Strøg og løftes over blanke Dønninger og
daler. Og hver en Gang man stiger, føler man et Fugleskrig af Fryd i Hjærtet, og naar man synker, rækker Havet
Favnen ud og drager.
Man glemmer alt og føler kun, man lever. Saa staar
pludselig Chefen ved Siden af og taler med sin gode muntre
Stemme. Han elsker Søen , tager fra Søen sine gode,
muntre, sunde Tanker og sin Tro paa Himlens lyse Love.
Og vi ser paa Vædderen, som skyder mandig frem, en Vilje
gennem Havet, og Springerne, som glinsende og glade, fede,
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lege om den to og to. Hæderligt gifte er de, ellers var
de ikke saa glade og fede. De hilser paa »Valkyrien«,
den ny, store Legekammerat, de danser for Vædderen
som Hunde for en Hest og gør smaa, hastige Rundkast
op af Bølgerne og ned igen paa Hovedet. Gør det engang! siger de til Vædderen, saadan gør vi det, se engang!
Men den ny store Delfin er en kedelig Fyr, der kun gør
sin Pligt, og de smaa, glade, fede Delfiner springer videre
ad Afrika til.
Og som vi staar og glædes ved at løftes højt og
sænkes dybt i Stævnens Duvning, sætter Søen lukt over
»Valkyricn«s Stævn og lukt OYer os. Der staar vi og plirrer
med Øjnene og tager Vejret, og saa lister man agterud.
Al Stivelsen er gaaet af det fine hvide Tøj. Det sidder godt
til Kroppen. Hayets Favntag drager ikke mere.

Om Morgenen, da Solen stod op, laa Afrikas Bjærgkyst
for os. Hver Kant af Jorden har sine Bjærge, som ikke
ligner andre.
De synger hver sin Sang med sin egne
Rythme. Og disse synger trods Middelhav og Sol en mørk
og gribende Hymne, ingen italiensk Koleraturarie, ingen
applaustagende høje C'er, en enstonig mægtig Korsang fra
en fjendtlig Hær af mørke Mænd. Skummel har Kysten
set ud for vore Forfædres Koffardifarere, Sørøvernes Kyst.
Bedst var det at jage forbi ved Nattetid med en lille Storm
i Ryggen, værst at ligge for Vindstille med skinnende Raasejl, der altfor fristende faldt i Øjnene paa Musselmændene
derinde. Hvem kunde fortælle hjem om den prægtige Fuldriggers Skæbne, naar den var plyndret og sænket paa
Havets Bund af sortskæggede Bander, der lagde sig i Sværm
om Offeret. Blanke krumme Knive havde gjor.t de gamles
Struber stumme, og de unge, hvis Styrke blev sparet og solgt
for Guld, vogter sammen med Hundene Hjorden Hundrede
Mil inde i Ørknen, hvorfra intet Bud gaar hjem.
Blomstrende og rige var disse Kyster i sin Tid med
ungt Kristenliv, med fredelige Klostre og frodige Haver og
over Hundrede Bispestole, men Kristendommen blev aflægs.
Kristendommen blev Theologi med uendelige Stridigheder
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om Treenighed og Kristi Natur, og en skønne Dag kom de
mørke Mænd og jog de hvide bort over Havet. Fyrige og
unge red de Kristendommen over Ende uden lærd Vrøvl.
Gud er en, og Mohammed er hans Profet. Araberfyrsten
Zeiri grundede Al-Dschesair, det nuværende Algier, hvor
Romerne havde haft deres Veterankoloni lcosium. Da
Jøder og Maurer drcves ud af Spanien, fik Afrika nye
Kontingenter af Kristen hadere, og Sørøveri blev deres
Næringsvej paa den ny Kyst. Fra den Tid og langt ind i
det nittende Aarhundrede drev de denne skændige Haandtering, som Europa Gang efter Gang søgte at stanse, men
uden Held. Ferdinant den kalholske erobrede Algier {1510)
og byggede et Kastel foran Havnen for altid at have el Øje
med Røverreden. Emiren i Algier kaldte en tyrkisk Sørøverhøvding til Hjælp. Han kom og skar Hovedet af Emiren
og grundede det tyrkiske Herredømme, der her som allesteder skulde vise sin velsignelsesrige Indflydelse.
De
tyrkiske Sørøverfyrster her blev udnævnt til Paschaer og
fik tyrkiske Hjælpetropper. Spanierne maatte opgive deres
Kastel, og delle blev forbundet med en lang Dæmning til
Land, saa at man havde Begyndelsen til en fortrinlig Havn.
Tyrkerne erobrede Tunis og udvidede deres Magt ind i
Landet og beherskede Middelhavet. Kejser Karl den femte
bestemte sig omsider til at gøre en Krall:anslrængelse. Han
landede (1541) med en Flaade paa 370 Skibe og 30,000
Mand, men et frygteligt Uvejr ødelagde hans Flaade, saa at
han skyndsomst maalle returnere med stort Tab, Mægtigere
og mægtigere blev Tyrkerne paa Land og paa Sø. Sørøverforretningen gik strygende. Algiererne havde undertiden
200 Sørøverskibe ude paa een Gang, og Forretningen blev
udvidet til Atlanterhavet. Helt op til Island kom de (1627
og 1687), plyndrede og myrdede og fyldte Lasten med
sjældne Slaver. Det hjalp kun lidt, at Englændere, Hollændere, Franskmænd og Amerikanere hver for sig i Ny og
og Næ ødelagde Sørøverflaader og bombarderede Algier,
hvor Høvdingen, Dei'en kaldet, residerede med sine
J anitscharer. 1816 overfaldt Deien 359 italienske Skibe,
som laa i l3one under engelsk Flag og havde betalt Afgifter
for at drive Koralfiskeri. Hele Mandskabet blev myrdet.
Til Straf blev Algier alter bombarderet af Englændere og
Hollændere. 1200 kristne Slaver blev frigivet, og Deien
maatte love aldrig mere at driw Sørøveri, hvorpaa han
næste Aar sendte sine Skibe paa Rov helt op i Nordsøen.
Endnu
1829 betalte Kongeriget Begge Sicilier aarlig
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24,000 Piaster i Tribut, Danmark og Sverig betalte Tribut til Røverne, j a selv Havets Herskerinde, England,
maatte nedlade sig til at sende Deien 600 Pund Sterling,
hver Gang det sendte en ny Konsul.

Algier.
Men Bjærgene viger til Side, Algierbugten aabner sig,
og alt er forvandlet til skinnende Sorgløshed. Hvilket
Spring fra Plymouth til Algier, som fra en graa Englænder
i Plaid til en lille fransk P ige i Hvidt. Det er ikke noget

Algiers Kaje r.

at beskrive, det er blot h enrivende dejligt og fylder med
Glæde. I utallige Bøger ka n man finde utallige Beskrivelser
af hvordan Byen Algier ser ud. Det er en Trekant med
Spidsen foroven, det er en Havbølges Skum stivnet mod
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Atlasbjærgenes Sider, alt efter Forfatterens Syn, og det er
mange andre Ting. Enhver ved, at Havnen med de lange
Moler er Franskmændenes Stolthed, og et Fotografiapparat
kan give en minutiøs Beretning om de store Huse ved
Havnen. Men den, der staar paa Skibsdækket i den sol-

Torv i Algier.

varme Formiddag og ser ind, tænker hverken paa Moler eller
Trekanter, det er blot Farver, Farver som henrykker. Hvidt
og rødt, det kan - naar det er fint afstemt - i et Dannebrog ude paa et fjærnt Hav, i Tænder bag røde Læber,
være betagende, men hvidt og blaat, det er Søen, det er
5
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Syden, det er Københavns Porcellæn, det er Ævenlyr og
Østerland , og hvidt og blaat, det er Algiers stigende Maurerb)'.
mod Afrikas blaa Himmel. Det tindrer og lyser og ler 1
Livsglæde, og de hvide Linier vugger sig opefter i Solen
yndigt som et Legeme. Og naar Blikket glider bort fra denne
Pragt, finder det Hvile i grønne Banker med Yenlige Nik af

Den frnns kc Adm iral nflæggcr Vis il om bord.

lyse Villaer, og i de fjærne, soldisede Aliasbjærges EYighedstanker.
»Valkyrien« stod ind i Algiers Havn og fik a nYist en
Æ resgæsts Plads, saa nær Kaien, at Salullen smældede tilbage fra de store H usfac;ader og fik Droskehestene til a t
slaa paa Bagbenene og gøre Honnør. Slrax efter Salullen kom
en Adjutant ombord for at spørge, naar Hs. kgl. Højhed Prins
Valdemar vilde modtage Guvern øren og Ad miralen . Chefen
vilde imid lertid behandles som Kommandør og ikke som
P rins og aflægge sine Visitter først. Det var saare ya nske-
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ligt at sætte igennem, men endnu vanskeligere var det
at hindre en kongelig Modtagelse med Militær og ridende
Escorte af en Eskadron Spa hier, thi saaledes var det nu arrangeret efter
Telegrammer fra Paris.
Man
mødtes da
paa Halvvejen, idel
Kommandøren aflagde sine Visitter først
med et Par
æventyrlige
Spahier foran Ekvipagen og Militæropstilling
ved de højeste Autoriteters Palæer.
I Algier
mødte »Valkyrien« den
første Dønning ar den
hjærtevindendesmukke Hyldest,
der skulde
vises detdanske Konge-·
hus' og Danmarks Repræsentant
paadetlange
Hos Generalguvernøren. Tegning af Erik l1e1111i11gscn.
Togt.
Her
lukkedesDørene op til Østens Palads, igennem hvis mange fantastiske Sale vi skulde bevæge os, og som altid, naar
Frankrig er Vært, blev Festen smulL
Man fik strax
det Indtryk, at den gamle Araber-Høflighed, der besvarede
5•
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den Fremmedes Beundring over Kostbarhederne med
»Min Herre, det er Dit!« var overført paa Algiers nye
Beherskere. Det strømmede ind med Indbydelser til Fester,
Operaforestillinger, Væddeløb og Udflugter, og Bladene
indeholdt sympatetiske Artikler om Danmark og Meddelelser om Valkyrien, hvis Officerers borgerlige Navne fik
ganske uventede fixe Fac;oner.
Saa var man i Afrika. Hvor ofte havde jeg ikke ønsket
mig dertil, men rigtignok til en anden Kyst. Hvor ofte
havde jeg ikke som Dreng drømt om Afrika, og hvor ofte
havde jeg ikke plaget min Fader, naar han om Aftnen sad
i sin Gyngestol ved sin Toddy, om at fortælle mig om
Afrika, men Afrika var Dansk Guinea paa Guldkysten. Og
det var noget at høre om, det store Fort »Christiansborg«, hvor
Guvernøren boede, og det lille Fort »Prinsenssteen«, hvor
han selv var Kommandant, en ung Artilleriløjtnant, eneste
hvid Mand mellem Negersoldater. Jeg saae det Hele for
mig, den flade Strand med det hvide Fort og Kanonerne og
de enkelte Palmer. Han havde jo endnu sine egne altfor
mathematisk perspectiviske Tegninger, hvor Fortsmurene
var trukne med Ridsefjer.
Og han maatte fortælle om
det ensomme Liv, om Slangefangst til Musæerne, om den
lange sorte Oppasser, der hed Hr. Hane og galede, naar der
blev kaldt paa ham, - for noget maatte maa more sig
med, - om de sjældne Besøg af engelske Marineofficerer,
hvor Salutten knaldede til Champagnen, men især om
Negeroprørene, naar Ashantierne havde ladet de lange
blodindsmurte Trommer røre, de som nu staar i ethnografisk Musæum, og-·de Sorte strømmede sammen langvejs
fra - man hørte deres Krigshyl om Natten, naar de passerede Fortet - og lagde sig i Tusinder omkring det svage
Fort med de smaa Kanoner; om Angreb, der blev slaaet
tilbage, takket være de praktiske Haandgranater, som han
kunde tænde med sin Cigar og kaste ned mellem dem, der
kom Muren nærmest; om Udfald og mistede Soldater, der
blev savede over, og hvis Hoveder blev sat paa Stager
foran Fortet; om Sult og Nød og Mangel paa Ammunition,
saa man krøb ud paa alle Fire om Natten for at samle
spiseligt Grønt, og han alene skød, mens de andre ladede;
men allerhelst om Negerkongen, som han tog om Natten
ude i Lejren. De listede sig ind og krøb langs Jorden
lige ind i Kongens Telt, hvor de kneblede Kongen, bandt
ham og løb med ham, og stak Ild paa Hytten, saa Kongens
Koner faer op af Søvnen og raabte: Jøsses det brænder !
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Men Kongen blev sendt til Kastellet i København, og Irminger kom med Briggen »Ørnen« som frelsende Engel og
bombarderede Negrene væk.
Hvor fandt jeg det bedrøveligt, at Danmark havde solgt
dette Guinea til Englænderne i Stedet for at udvide Kolonien, saa det blev et Rige, hvor alle de mange æyentyrlystne, vildgale Unge kunde faa deres Kraft anvendt. Men
lad os ikke komme ind
paa saa store Spørgsmaal som Nytten af
Kolonier. En Ting kan
man være enige om, at
det er dyrt at lave
Kolonier. Hvor mange
Tusind Menneskeliv og
hvor mange Millioner
Francs har Algier ikke
kostet Frankrig.
Til
Havnebygning
brugte
man i ni Aar 27 Millioner Francs, og Udgifterne
har
ialfald
indtil de sidste Aar
overskredet Indtægterne
med ca. 80 Millioner
Francs, men Frankrig
har vundet et nyt Land,
større end Moderlandet
og med rige Løfter for
Fremtiden, og det har
fuldført det ærefulde
Værk alene at afvæbne
den Røverstat, som Europa forlængst burde
En Araber.
have lagt i Lænker.
Æresfølelsen var det,
som kaldte Frankrig til Kamp. Gid Tyrkerne alter engang
maatte faa at føle, at der er Ære i Europa!
Deien Hussein i Algier var som sine Forgængere vant
til at lade haant om Europas Magter, men da han ved en
Underhandling med den franske Konsul slog ham med sin
Vifte i Ansigtet, gik han for vidt, og den lille Viftning
kostede ham Algier.
Trods Englands Modstand sendte
Frankrig en Flaade ud, og den var ikke lille, 102 Krigs-

38

DE DANSRES VEJ.

skibe med en Besætning af 21,000 Mand, dertil 484
Transportskibe og en Arme paa 38,000 Mand under General
Bourmond. I dette Togt deltog som ung Løjtnant senere
Admiral Eduard Suensson. Den 13. Juni 1830 defilerede
denne Flaade forbi Algier, og Deien oppe i Kasba glemte
det Øjeblik at vifte sig.
Algier var godt befæstet
fra Søsiden, men ikke
stærkt mod Landsiden,
og da Deiens 50,000
Mand
ikke
kunde
hindre Franskmændenes Landgang, var
Sagen afgjort. Det stær
keste Punkt i Landbefæstningen,Kejserfortet,
blev sprængt i Luften
111ed et øredøvende
Maurerkvinder.
Brag, og Fransk.mændene drog ind i Algier. Deien og hans Harem blev sendt
til Neapel, Janitscharerne og alle ugifte Tyrkere blev sendt
bort, og Franskmændene var Herrer i Algier, i Byen Algier,
og dermed troede de, at hele Landet var erobret; de vidste
ikke, at Tyrkerne aldrig havde undertvunget den store Befolkning. Tilbage stod det værste. Inde i Landet levede
Berberne eller Kabylerne i Bjærgene og Araberne i Sletter
og Dale og Ørken. Berber havde kriget mod Araber og
Stamme mod Stamme om
Græsgange og Hjorder og
Vandingssteder, men alle
gjorde fælles Sag mod
Fransk.mændene, thi alle
var deMohammeds Krigere.
Og mod disse skulde
Franskmændene kæmpe i
utallige Slag og Skærmydsler lige til de sidste
Tider, inden de fik Ro.
Skridt for Skridt blev de
tvungne til at rykke Grænsen frem, indtil de yar
langt, langt inde i Sahara,
og endnu er der næppe
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en sikker Grænse, inden for hvilken man kan sige: hertil
gaar Frankrigs Herredømme, og her er fransk Lov og Ret.
Vidundere af Heltemod har den franske menige Soldat udført i disse frygtelige Egne, og Sider kunde fyldes med
Navne paa Officerer, som har vundet sig Heltenavn i disse
Kampe. Det var en Racekamp, en Religionskamp, Mnhammedanernes Had mod Kristenhundene; thi set med
Fornuftens Øjne kunde Araber og Berber kun leve lykkeligere under fransk Retfærd end under indbyrdes Lovløshed,
thi ingen hindrer Araberens frie Liv i Ørknen.
Algiers Erobring er saa spændende ved de æventyrlige
Kampe og saa lærerig ved at vise, hvor utroligt vanskeligt
det er at underlægge sig en fremmedartet udviklet Kultur,
at det nok kan gaa an at dvæle lidt ved den. Dertil
kommer en anden Ting. Algier er en prægtig, malerisk By
og Algerien nok værd at se, men først ved at kende dels
Historie faar By og Befolkning og Landskab Sjæl og Indhold, da bliver den maleriske Araber den undertvungne
Fjende, Tyrkeren i Pludderbuxerne Sørøverens Efterkommer
og Spahien paa den dansende Hest faar Ørknens blodige
Skærmydsel bag sig.
En fremmedartet udviklet Kultur, ja, thi de tyrkiske
Sørøvere var ikke de samme som Araberne, der har en højt
udviklet Kultur bag sig. Det var dem, der gjorde Spanien
for en kort Stund til Videnskabens, Filosofiens, Poesiens
og Kunstens Sæde, indtil den saakaldle Kristendom alter
nedsænkede det i Barbari. Enhver ved, l1Yormeget vi
skylder den arabiske Kultur, hYor højt den siod owr det
kristne Europas i hine Tider, og hvor owrlegent tolerant
den efter at have sejret mødte de Kristne, der kun blev
Martyrer for deres Tro, naar de ved Vold og Magt forlangte det, en skarp Modsætning til Middelalderens Kristendom. Vi lærer i Skolen kun saa meget om andre Folkeslags
Religioner og Aandsliv, at vi faa Vrængebilleder ud af det.
Selv den theologiske Studerende ved ikke stort mere om
Mohammedaneren end, at han har een Gud og mange
Koner; om Buddhismen ved han, at det er noget med Nirwana, og om Konfucius, at han var en Kineser. !øvrigt
opdrages man til at tro, at Gud af den gamle Verden kun
har kendt ,Jødeland og af Mennesker i den nyere Tid kun
Luther. Hvor meget mere naturligt og ærligt var det at
vise, hvorledes Folkeslag rundt paa Jorden fra ældgamle
Dage før Blochs Historie, naar de har faaet Bugt med
Djunglen, er voxet som Træer mod samme Sol, mod visse

Brudekareth i Ørknen.
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store fælles Sandheder, iklædte endog, fra Mexiko Lil Grækenland og Jødeland, til Indien og Kina, ofte samme Ord. Hvor
uærligt er det ikke at stille sit Ideal o·p Lil Sammenligning
med andre Folkeslags Gennemsnitsmennesker. Del ·er ved
den Slags Opdragelse vi lærer at foragte den bloddryppende
Araber og den sovende Buddhist, mens Araberen lærer at
foragte den svirende, troløse, pengegriske Europæer, og
J apaneseren at foragte Vestens overtroiske Svin. Stil Ideal
mod Ideal og Praxis mod Praxis, da vil Mohammed slaa
mørk mod den hvide Kristus, men Araberen· næppe meget
lavere end Europæeren. Man vil undres over, at Araberen
har glemt Mohammeds Bud, at udbrede Islam med Sværdet,
og i Stedet derfor lærer, al Ingen maa gaa over til Islam
mod sin Overbevisning, ligesom man vil undres over, al
de Kristne har glemt Kristi Forbud mod Sværdet og
skrevet deres Historie i vældige indbyrdes Rovkrige. Man
vil undres over, at Araberen i Praxis udformer det Ideal,
vi kender fra Romanerne. Han vinder sin Anseelse ved al
være ikke just den rige Mand, men den stærke, modige,
behændige Rytter og Jæger, der sætter sit Liv til for at
værne om sin Stammes Frihed, medens han i rolige Dage
vinder sit gode Navn ved at være gavmild, god mod
Tjenestefolkene, gæstfri selv mod Uven, give Tiende til
Kirker og Skoler og Hospitaler, studere i sin Bibel og stadig opfriske sin Universitelslærdom, og bede til sin Gud,
den eneste, den alvidende, der raader owr Liv og Død.
Frankrigs Ukendskab til Algeriens Forhold, da de begyndte at underlægge sig Landet, kostede dem dyre Lærepenge. Ligesaa stort Krigermod, de lagde for Dagen, ligesaa
stor Mangel viste de paa Slølhed og planmæssigt Arbejde i
Administration. Ideligt vexlede Lederne i Algier. I de
første elleve Aar var der - elleve Gouvernører eller Generaler over Algier, og i Stedet for at søge at vinde Araberne
ophidsede man dem ved at paatvinge dem nye Indretninger
og fare voldsomt frem. Da man havde faaet fast Fod i
Byen Algier og Oran, kom Julirevolutionen og stansede
Fremgangen. Louis Philippe tog alter energisk fat og hans
egne Sønner, Hertugen af Orleans, Hertugerne af Nemours,
Aumale og Montpensier, og Prinsen af Joinville, viste deres
Tapperhed og vandt deres Grader her, men Generalerne
var kun lidet heldige med deres Kolonisationsforsøg, saa at
<ler endog hævede sig Stemmer for at opgive det Hele.
Man indsatte da en Generalgouvernør, der sammen med
Generalkommandoen skulde føre Administrationen og staa
6
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under Krigsministeriet. Da kom der bedre Orden i Tingene.
Men Vaabnene hvilte ikke. Mohammedanerne havde fundet
den Mand, der kunde samle dem, Abd el J(ader, Emiren af
Mascara, han, hvis Navn var paa alles Læber den Gang,
ban, for hvem alle romantiske Hjærler sværmede i Europa,
selv om han var aldrig saa meget Mohammedaner. I ham
har vi Typen paa den ædle Araber, og ved at se paa ham
forstaar vi, hvilken Magt Franskmændene har haft og har
overfor sig. Den Kamp, som denne ædle, rigt begavede,
æventyrlig dristige Helt kæmpede for sit Folks Frihed og

Valkyl'iens Underofficerer.

sin Tro, sætter ham forrest i Rækken af vor Tids Helle,
eller hvem skal ,i finde at sætte ved Siden. Fjorten Aar
gammel kunde han bære den højtansete Titel af »Haft«,
som kun den naar, der kan Koranen udenad. Det er meget
mere end theologisk Kandidat hos os. Men desuden kunde
han springe fra Ørkensandet op paa Ryggen af sin sorte Hingst,
og staaende ret op paa Sadlen kunde han i fuldt Firspring
skyde sikkert Skud med sin lange Bøsse. Kvinderne skreg
af Glæde ved at se hans skønne Skikkelse, naar hans
Hingst dansede med ham i Rytterlegene. Han jog Vildsvinet, og næst efter Opbruddet til Kamp kendte han ingen
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større Glæde end Opbruddet til Falkejagt. Men i Teltet
studerede han de hellige Skrifter, og under Nattens Sljærner
i den stille Ørken vendte han sil Sind til Gud. Ham var
det, Araberstammerne om Mascara Irnarede Lil Anfører mod
de Franske, og til at prædike den hellige Krig. I Spidsen
for en Stormvind af Ryttere foer han mod Fjenden og i
Moskeen udlagde han Skriften.
Tyrkerne havde Franskmændene faaet Bugt med.
Længst holdt Ahmed, Beien af Constantine, sig i sin
Klippeby, som dybe, stejle Afgrunde vogtede. Der sad han
i sin Bjærgrede og lystrede ingen uden sine egne Lyster;
naar det behagede ham, og det gjorde det ofte, kvalte eller
halshuggede han sine Undersaatter og fyldte gamle Brønde
med dem. Franskmændene mente, at deres blotte Tilsynekomst vilde være nok til at aabne Portene, men da de
eller en frygtelig Bjærgvandring i Uvejr og Kulde, næsten
blottede for Levnedsmidler, naaede den stærkt befæstede
By, udfoldedes de røde vældige Krigsfaner, fra Minareterne
kaldtes Kvinderne til Bøn og Mændene til Kamp. Bjærgene
blev levende af Araberkrigere. Ahmed havde sendt sine
tyrkiske Soldater bort i Smaaafdelinger og ladet dem myrde
og omgivet sig med Negre og Arabere. Ammunition havde
Frans,kmændene kun lidt af. Byen maalte stormes strax, og
med rasende Energi gik man løs. Men alt prellede af mod de
gamle Klippemure. Og der var intet andet at gøre end se at
redde sig hjem. Ad frygtelige Veje slæbte man sig tilbage
over Bjærgene, mens Fjendens Ryttere og Fodfolk foer løs
fra alle Sider. Det var i denne fortvivlede Stund, at Major
Changarnier frelste Expeditionen fra Tilintetgørelse ved at
opholde Fjenden, mens Hovedstyrken slap bort. Han formerede Karre. »Se dem lige i Øjnene ; de er sex Tusinde,
I er tre Hundrede ; det gaar lige op!« Denne Expedition
kostede Franskmændene over 2000 Mand eller mere end en
Fjerdedel af Styrken. - Men næste Gang gik det bedre, og
Ahmed blev jaget ud af Reden og blev sat i Pension i
Algier, medens hans 385 frygtelig grimme Haremsdamer
vandrede ud i Bjærgenc. I denne Expedition deltog to
Danske, nemlig den senere bekendte Artilleriløjtnant A. V.
Dinesen og Søofficeren C. T. Falhe.
Men Araberne og Abd el Kader tog det længere Tid
med. Under utallige Skærmydsler og Slag gik det frem og
tilbage med de Franskes Magt. Ørknen er en farlig Fjende
selv uden Arabere. Blegede Menneske- og Dyreknogler
fortæller derom. De smaa Vandingssteder, som man stiler
6*
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efter i Spænding, forpint af Tørst, kan være tømte af
andre. »Redir« kaldes et saadant Vandingssted og Navnel
betyder Bedrager. Man ved, at en Karavane paa 2000
Man.cl og 1800 Kameler omkom i Ørknen, fordi de traf
lomme Brønde i en Oase. Men Franskmændere Jrerle
Arabernes Udholdenhed og Brugen af Kamelen, og de lærte
ogsaa at tage imod Arabernes pludselige Rytleriangreb.
Kunde man ikke i en Hast lære deres Rytterkunst, lærte
man at forfølge dem
tilhest og modtage
deres Angreb lilfods
i sluttet Karre med
Hestene i Midten.
Denne Krigskunst
blev af afgørende Betydning.
Fred blev sluttet og
Fred blev brudt. I
1839 faldt Araberne
med saa stor Styrke
over Europæerne, at
de allevegne maalle
søge til Fæstningerne.
Men da kommer General Bugeaud til Algier. Han forstod at
kæmpe med Arabere,
og de franske Soldater
havde lært Arabernes
Udholdenhed.
Bugeaud gjorde uafladelige Razziaer, sa tle
Uenighed mellem
Stammerne og undergravede Abd el Kaders
Skarpskydning paa Valkyrien.
Anseelse og ødelagde
hans Støttepunkter. Mascara blev besat og hans sids te
Bolværk Sai:da, og han fortrak til Marokko, medens hans
Tilhængere faldt fra. Men alter fik han Magt og samlede
Tilhængere. Da var det, at Hertugen af Aumale gjorde
den næsten vidunderlige Hellebedrift at tage Abd el I(aders
»Smala« (Lejr), hvor 60,000 Mennesker med 4000 Telte
var samlet, ved Overrumpling med 500 Ryttere uden at
oppebie Fodfolkets og Artilleriets Ankomst. Men Abd cl
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Kader blev støUel af Marokko, og nu maatle man lage
Da man haYde faael Bugt
med Marokko, var Abd el Kader aller paa Færde, men
da han ikke havde rvlarokko at søge Tilflugt til og Vejen
til Ørknen blev ham afskaaren ar de Franske, maalle han
overgive s ig, hvorpaa h an blev ført til Fra nkrig, hvor han
imod givet Løfte blev sat i Fangenskab indtil Louis
Napoleon kom Lil Magien. Han skyndte sig med at give
Abd el I<ader Frihed og Æresbevisninger, og Abel el !fader
var rørt af Taknemmelighed og sagde: »Andre har fanget
og fængslet mig, men Louis Napoleon har i Virkeligheden
overvundet mig. « Den glødende Mohammedaner Hk Øjel
opladt for Kristendommens Storhed. Da han saa MadeleineKirken sagde han: >) Da jeg begyndte min Kamp mod de
Franske, !roede j eg, det var et Folk uden Religion, senere
saa j eg min Fejltagelse, ellers vilde Syne! ar saadanne
Gudshuse have belært mig! « Han tog Ophold i Damaskus,
og der beskyllede han under el Oprør alle de Krislne og
alle Konsuler mod Tyrkerne og frel ste den ed 15,000 Mennesker fra Døden. Han vedblcY, trods Opfordringer til
atter at stifte Uro i Algier, al Yærc Franskmændenes Ven .
Han b eskæftigede sig med religiøs-filosofiske Studier, skrev
et Værk, der er oversat paa Fransk, og døde i Damaskus
1873 .
.
Med Abd cl !fader Yar de l<ranske befriet for deres
mægtigste Modstander i Algier, men Kampene vedblev med
forskellige Stammer. 1851 forenede en Mængde Bjærgstammer sig i Oprør, men ved en dristig og farefuld Expecl:ition
besejrede General Saint Arnaud Oprørerne i 80 Dage i 20
Træfninger og 6 ree lle Slag. Endnu 1871 saa del en Tid
ud Lil, at Frankrigs H erredømme i Algier skulde gaa under,
og der krævedes haarde Kampe for al genoprette Ordnen . •
Der er aflagt utallige Prøver paa Heltemod, Dødsforagt
og Udholdenhed af de Franske i Algier. Deres blodige
Krigshistorie der er en uendelig Række ærefulde Bedrifter.
Og samtidig har man gjort kæmpemæssige Anstrængelser
for al ophjælpe Landet. Medens de cfterhaand en har uddannet en ypperlig afrikansk Arme af franske Soldater,
hvortil Zuaverne hører, indfødte J ægere, Kamelrytterc,
Spahier, Fremmedlegionen etc., har de anlagt J æ rnbaner,
Havne, Skoler, Retsinstilutioner, deriblandt de m eget omtalle
bureaux arabes, der er Mellemled mellem Araber-Høvdingene
og den franske Administration, Ørknen gøres frngtbar ved
artesiske Brønde, der giver 113,000 Liter i Minuttet og for-

fat paa denne nye Fjende.
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vandler den tørre Jord til GrønSYær og Kornmarker og
Palmelunde. Vinavl, Silkeavl, Tobak.savl, Bjærgværksdrift,
for ikke at tale om Fiskeri, har taget el mægtigt Opsving.
Algierske Frugter og Grøntsager forsendes over hele Europa.
Sikkerheden og Retsplejen udvikler sig. Mohammedanerne
henvender sig oftere og oftere til de franske Fredsdommere,
hvis Retfærdighed og Intelligens de værdsætter - men deres
Religion beholder de, og Araberen bliver ikke Franskmand.
»Bland Blodet af en Musselmand og en Rukmik sammen i
et Fad,« siger Araberen, »det vil aldrig blandes. « Og
Araberen leYer nu som før sit Nomadeliv i Ørknen med
sine Teltlejre og uendelige Hforde, og han udbreder sin
Religion uafladelig videre; Mohammedanerne, som alt udgør
ca. 14 % af Jordens Befolkning, er saa at sige de eneste,
der vinder Indgang hos Negrene og med gode Resultater,
dannende ordnede Stater, velstaaende Byer, udryddende
Menneskeofringer og Fetischdyrkelse. Det er en letfattelig
Religion med Tro paa een Gud og et evigt Liv efter Iwers
Ønske, den giver tillige de borgerlige LoYe, og den har den
store Fordel, at den ikke lager BrændeYinen med.
Det er dette Møde mellem Europas Kullur og Mohammedanernes, der gør Algier saa mærkelig, og det er
Kampens Historie, skreven paa Byer og Bjærge, som gør
det skønne Land saa interessant.
Set udefra Søen straaler Algiers Araberby mod den
klare Himmel med det gamle Fort, Deiens Palads, øverst,
men gaar man iland ved Havnen er man midt i en europæisk Storstad og Handelsby. Se paa Billedet af Algiers Kaier
de vældige moderne Anlæg, Terrasserne, der i Zigzag fører
Færdslen op til Gaderne, byggede paa Hvælvinger, hvor der
findes Kontorer, Lagere og Butiker ; oYenfor dem ligger brede
og lange Gader med rige Pariserhuse, elektriske Sporvogne,
prægtige Butikker og Kafeer. Man undres og imponeres af
delte Stykke Europa paa Afrikas Kyst. Den 95 Tdr. Land
store Havn, Kaierne med Bjærge af Kasser og Tønder, som
losses og indlades, mens Jærnbanevogne fyldes og tømmes,
og Befæstningsanlæggene, der skal værne hele denne mægtige Forretning, som det har kostet saameget al grunde og
drive frem. Terrasseanlægget kostede f. Ex. 8 Millioner
Francs. Men lidt inde i Byen midt paa Torvet, omgivet af
europæiske Bygninger, ligger den gamle skønne Moske,
Dschama el Dschedid, lysende i sin Hvidhed. Man ser
den midt paa Billedet af Torvet i Algier. Den blev bygget 1660
af en italiensk Slave. Han byggede den i Korsform. Denne
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smukke Tanke kostede ham Hovedet, da man blev opmærksom paa det. Hertugen af Orleans, som sidder paa s in Bronce-
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hest foran Moskeen - Prinsesse Maries Bedstefader - kan
med Rette stolt pege ud mod Torvet, medens han vender
Ryggen Lil Moskeen, thi det er et stort Arbejde, han og de
andre Franskmænd har gjorl, selv om man kunde ønske,
at de Bygninger, Herlugen peger paa, var lidt mere algierske
og lidt mindre europæisk Lrivielle. Og det Liv, der her
myldrer, er saa broget, saa livligt, at det ikke kunde være
mere fantastisk paa et Karneval. Maurerne med de racefine Piratansigter vanker om, værdige som Aposlle, i hvide
folderige Togaer mellem grove Kabylerbønder i smudsige,
farvede Kitler og med snoede Turbaner af rødt og hvidl
Tøj; en lang, senestærk, halvnøgen Neger, kun iførl en
gammel Kaffesæk, baner sig Vej mellem en Klynge Arabere
i graa Burnusser; Tyrkere i blaa Pludderbuxer og rød Fez
drikker en slillc Kop Kaffe paa Fortouget, Maurerkvinder i
kridhvide Dragter og tildækket Ansigt glider Lanse forbi.
Hvis Meningen med deres Dragt er at Lilsløre deres Ynde,
er Hensigten opnaaet fuldt ud, thi de ligner Bylter af rent
Vasketøj. Deres Benklæder er saa omfangsrige som Balloner. Det vrimler med letbenede, halvnøgne Drenge, og
midt i al delte Sammensurium af Saharafolk og Musselmænd strømmer det med skinnende Soldater, der forkynder
Frankrigs Militærmagt, medens elegante Dameloiletter bærer
13ud fra Paris. Hvor uvant er det for os at se elektriske Sporvogne fyldte med Arabere i Burnus og Konduktøren med rød
Fez paa Hovedet. Hvor i Verden ser man i saa europæisk en
Ramme et saa broget, farvefyldt, fantastisk Menneskevirvar.
Efterkommere af de ældste Beboere blandet sammen med
Ællinge af de med Aarhundreders Mellemrum indtrængende
Erobrere. Men Sammenblandingen er kun paa Gaden og
Torvet. Trods det, at de Dagen igennem løber l1Yerandre
paa Ærmet, er alt, naar Natten falder paa, skilt i hvidt og
brunt. Araberbyen huser sin Befolkning, den europæiske
By sin, og Adskillelsen er ligesaa stor som mellem Kinesere
og Europæere i Østens Byer. Ja en lille Smule Sammenblanding er der jo nok. Som omtalt er Araberne ikke utilbøjelige til at tjene i den franske Hær, og Kabylerne i
Landsbyerne lader deres Børn gaa i franske Skoler, og derigennem er Muligheden for en langsom Fremgang. Men
ellers holder man sig strængt afsondret. Maureren ser ned
paa Frankmændene og Frankmændene paa Maurerne, og
Araberne ude i Ørknen ser ned paa begge Parler, paa
Maurerne fordi de er Byfolk, og paa Europæeme fordi de
bande er Byfolk og Europæere.
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Og man forstaar, at Araberen maa synes, at Europæernes Liv er et Slaveliv. Disse løjerlige Fyre i graatærnede Benklæder og høj Hal, som sidder og dypper i et
Blækhus Dagen igennem for at tjene Penge Lil at leve i et
porlicrebehængl Fængsel og drikke Absinth paa en Kafe
eller holde Middagsselskaber, siddende rel op og ned med
stive Flipper i timevis, fyldende sig med forskelligfarvet
Spiritus og bagefter brænde Hjærnen ud i Cognac til Kaffen.
Nej maa han saa bede om sine Gilder, hvor Hundreder af
dansende Heste med raske Ryttere kommer Dagsrejser borte
fra, fulgte af Kameler med de smukkeste unge Kvinder
under Baldakiner. De behøver hverken Vin eller Cognae
eller Cigaretter, de kender en anden Rus med klar Hjærne,
men hedt Blod, naar de hvirvler rundt i Rylterlegen og
Inder Bøsserne knalde, medens Kvinderne raaber i Glædeskor.
Og Livet er vexlende fra Dag til Dag, fra Sted til Sted.
Her ude i Ørkenen, hvor Jorden er Din saa langt Du ser,
er det ikke den Ynk at være fattig som i en Baggaard i
en Gyde, og det er en Fest at være rig. Hvilken Glæde
har den europæiske Rigmand? Han kan ikke forlade sin
Kontorstol, der kunde gaa formeget i Skuddermudder. Han
er Slave af Telegrammer, og han kan kun bruge sin Rigdom til at polstre sit Fængsel med Fløjl. Men her! Fra
den Stund Drengen kan spænde sine solbrune lien over et
Føls Ryg, rider han ved Faderens Side. Han lærer vel at
læse og skrive og at kende Koranens Bud, men han lærer
først og fremmest at skyde og ride og bruge Sværd og
Lanse; han holdes strængt i Ave til han er sexten, sytten
Aar, men da faar han sin Brud af lige Byrd, og da tæller han
med i Samfundet. Han har sit store Telt, og efter hans
Tapperhed, hans Bytte og Anseelse voxer hans Magt. Det
er Herreliv. .Jagthunde og ædle Heste har han. Paa sin
Yndlingshest med Almer fra Mohammeds Dage flyver han
ud over Sletlen og jager Struds og Gazelle, og Lil Fest
drager han med prægtigt Følge med sølvbeslagne Bøsser,
guldslukne Safianssadler og Tigerskindssadelhylstre. Om
Vintren holder Stammen sig til Oasen, om Sommeren til
Højsletlen.
Hyrderne vogter hans Tusinder Faar og
hans Hundrede Kameler. Nattens lydløse Ridt under
SLjærnehimlen giwr Tanker, og Tankerne Sjæl. Dagen bliver
ikke kedelig. Der er baade Pligter og Fornøjelser. Der
skal dømmes og raadslaaes, og siden hen samles man i
Klynge og snakker og fortæller om ævcntyrlige Ting. I den
maanelyse Nat, naar Baalene tændes, synger de unge
7
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Kvinder og vugger Arme og Hofter i rythmisk Ynde, og
Elskoven springer ud som en Blomst og drager Æventyr
og Farer og Fryd med sig. Og saa Kampene, naar alle de
raske Krigere forlader Lejren og Rytterskarerne styrter sig
imod hinanden, mens Skuddene smælder og Klingerne
klirrer. Det er en Fest med animeret Stemning. De
kommer tilbage med Bytte og sammendrevne Hjorder, og
Lejren er fuld af Sang. Men kommer Teltets Herre ikke
tilbage, da har han fundet den hastige Død, han har ønsket.
Gud har villet det! Men Kvinderne klager, og da synger
de de Sange, som vi applauderer i Koncertsalen:
Hans gode Hest er kommen hjem,
men han kom ikke med.
Det Liv skulde Araberen bytte for at sidde paa en
Kontorstol I Det sker aldrig. Lad Franskmændene være
Herrer; det skal saa være, det er spaaet; men det er ogsaa
spaaet, at engang skal Araberne herske over hele Algerien.
Om Spaadommen vil gaa i Opfyldelse, det er ikke godt
at sige, men vist er det, at Franskmændene kan faa haarde
Kampe at bestaa igen, thi de mægtige, organiserede, hemmelige Broderskaber iblandt Mohammedanerne holder
Hadet til Europæerne levende; de ved Besked om alt, hYad
der foregaar i Europa, og medens deres Tusinder af Missionærer efter bestemte Planer og Ordrer udbreder Islam
over Landstrækninger, der er større end Europa, samler de
uendelige Hærskarer til den Dag, da den bellige Krig alter
skal prædikes.

Gaar man ind i den arabiske Del af Algier, er det som
man pludselig var rykket Aarhundreder tilbage i Tiden.
Der er ingen Gader, men kun ganske smalle, stejle Gange
i Virvar og Slyngninger mellem hvide Husmure uden Vinduer. Der er ingen Vinduer, fordi det var sikrere saaledes
i gamle Dage, og fordi Maureren ikke vil have sine kønne
unge Koner liggende og kokettere i en Vindueskarm. De
maa helst holde sig til den aabne Gaard, men skal de
endelig paa Gaden, er de saa tilhyllede, at ingen kan se
anden Antydning af kvindelig Skønhed end et Par Øjne og
knapt det. Vogne kan slet ikke komme her i disse stille
Gyder, da det er Stentrapper altsammen. Husenes Etager
gaar langt ud over Gaden, støttede af skraatstillede, runde
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Bjælker. De øverste Etager er kun en Alen fra Genbohusets. Murene stiver sig af mod hinanden ved læ lsiddende
Tværbjælker, Tagene mødes, saa Byen hænger sammen ved
et Bindingsværk, der er m eget praktisk ved Jordskælv, og
man kan gaa over h ele Byen paa de flad e Tage, hvad man
siger baade Damer og Tyve benytter sig af. Inde i Husene
m ed de aabne Gaarde Jeyes det s tille Liv, som Europæerne ikke let faar Adgang Lil. Prøv det engang I Man
mærker da ikke noget
Lil den arabiske Gæstfrihed. Maureren vil
nok idelmindste ha ve
sit Hus i Fred for de
Vantro, og vil man se
Arkitektur- Skønheder,
maa man nøjes med
de gamle, rigt dekorerede Porte eller søge
d em i de prægtige Adelspalad ser, som d e franske Embedsmænd h ar
taget i Arv.
Det er helt blændende fra disse Krinkelkroge og fra de h alvmørke, smaa, fattige
Moskeer at komme ud
paa brede Gader og
Torve igen. Der slam·
en Gruppe Palmer, og
under Palmerne er der
Telte fulde af Blomster med friske Farver
for Øjet. Man sætter
sig ved et Kafebord
Gade i Araberkvarteret.
paa Fortouget, og i
samme Nu er m an omsværmet af et Mylr af Skopudserdrenge. Man er for træt til at gøre Modstand; de slaas
om Forretningen ; en af dem gnider sin Konkurrent med
Skobørsten i Ansigtet, og selv om det ikke gør m egen
Virkning paa den mørke Hud, flyver de løs paa hinanden og vælter rundt i Rendestenen m ed Pudsekasser
og Grejer, til en Soldat sparker dem skilt ad ; imidlertid har to andre bemægtiget sig Ens Ben; de haler h ver
1•
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sit saa langt Lil Siden som muligt, og i denne løjerlige
Stilling indtager man fromt som et Lam sit kolde Øl.
Samtidig bliver der Opløb om en gammel Mand.
Man
hujer og skriger, og den gamle redder sig ved Flugten.
Det var tydeligt nok en Jøde og et Udslag af det Jødehad,
som er saa stærkt her, at Smaahandlere kan leve højt af
at sælge Plakater med »Her boer en Jøde« til at klistre
paa Jødernes Huse. Jøderne, som blev hundsede af Tyrkerne, fik gode Dage under 'Franskmændene. De blev
stærkt favoriserede fremfor de andre af Landets Beboere og
fik blandt andet Valgret, og medens andre Nationer gennemgaaende daarligt taaler Klimaet i Algier, synes Jøderne intetsteds at trives bedre. Der er en paafaldende Forskel i Sygdoms- og Dødsprocenten her mellem dem og andre, og slore
Formuer, kolossale Rigdomme, er gaaet over paa deres Hænder.
Medens de blev endnu mere hadede end før af Arabere og
Tyrkere, skabte de sig snart nye Fjender i Franskmændene,
indtil Hadet til dem er naaet over alle Grænser. Det er ikke
Had paa Grund af deres Religion, men Konkurrencehad,
bragt i Flamme af det mystiske Racehad, som ulmer dybt
i Hjærtel hos Jøde og Kristen. Den Jøde, der tog 9 pCt.
af sine Laan og trøstede sig med, at Vorherre, som ser fra
oven, vilde læse 9 som 6, har ikke hørt hjemme i
Algier. Der nøjes de knap med 100 pCt., - siger de
Kristne, og det er kun deres Stemmer, man hører.
Jøderne stemples som de største Skurke og Snydere og
Kæltringer; de aagrer sig andres Ejendomme Lil og driYer
de gamle Ejere paa Gaden, erhverver store Varelagre paa
Kredit, sælger dem og gaar fallit for at dukke op et andel
Sted etc. Hvor megen Sandhed, der er i det, om Jøderne
er værre end andre, eller om de kun er dygtigere og mægtigere, er vanskeligt at afgøre, men Max Regis har samlet
en Hær af fanatiske Jødehadere, og Jøderne har knapt
turdet vise sig paa Gaden. Jøde er blevet et graverende
Skældsord, og for eller imod Jøderne er blevet det poliliske
Program i Algier.
Iblandt de mange Forretningsmænd af forskellig N ationalitet i Algier er der kun ganske faa Skandinaver. En
ung dansk, Hr. Wright fra Helsingør, har fornylig med
Held etableret en Skibsprovianteringsforretning.
Udenfor Byen opover grønne Bjærgskraaninger ligger
de nydeligste Villaer i yndige Haver. Her langt ude boer
den danske Konsul, Dr. Nissen, som kom til Algier for sil
Helbred, bosatte sig, oparbejdede en stor Lægepraxis og

DE DANSirnS VEJ.

53

skabte sig imellem Palmerne el hyggeligt dansk Hjem,
hvor Valkyriens Chef og Officerer tilbragte en smuk Allen.
General-Guvernøren over Algerien, Hr. Laferriere, har højl
oppe paa Bjærgaasen over Byen sin nydelige Privatbolig og
benyller ikke sit pragtfulde »Sommerpalæ«. Hans Have og
Hus bevogtes af slrænge Spahier tilhest med Sabel i Haand
og den hYide Kappe Hot hængende ud over Hesteryggen.
Men ham selv finder man som en mild og fin ældre Herre
siddende over sit Arbejde ved Skrivebordet. Han er baade

Gcneralguvernorcns So1nmcrpalæ udenfor Algier.

klog og elskværdig, men ikke populær, thi det første han
maatte gøre, da han for faa Aar siden kom hertil, var med
Myndighed at skaffe Jøderne Ro.
Om Aftnen faar vi Lejlighed til at beundre GeneralGuvernørens repræsentative Elegance ved den officielle Fest
til Ære for Valkyriens Chef.
Udenfor det oplyste Palæ i Byen holder en Afdeling
Militær Gaden aaben, medens Ekvipagerne ruller frem.
Paa Trapperne holder Spahier Vagt. Naar man passerer
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mellem disse mørke Folk, hvis Ansigter bliver endnu
mørkere i de hvide Ha'iker, og de løfter de buede, blanke
Sabler højt til Hilsen med Messingskæftet ret ud for de sorl
skæggede Krigeransigters hvasse Øjne, har man en stærk
Fornemmelse af del behagelige i al træffe dem her fremfor
i et Rytterangreb i Ørknen. General-Guvernøren modtager
Gæsterne i en blændende Sal, hvor Vægge, Loft og Døre
er lutter skinnende Hvidt, udarbejdet i en Rigdom af
Arabesker, den fineste Knipling i Sten og Stuk og Træ,
hvori Krystalkronerne tindrer som Diamantsmykker med

Den hvide Sal i Gencralgu,·ernorens Palæ.

stærke Farveblink. Men i den feslligsle Modsætning til alt
dette lysende Hvide straaler Møblernes røde Silke og Forgyldning og Halvkredsen af de glimrende ordensprydede
Uniformer udenom Centrum, General-Guvernøren i sin
sorte Kjole. Gæsternes Antal er ikke stort, Byens, Hærens
og Flaadens højeste Embedsmænd og Skibscheferne fra
de fremmede Orlogsmænd. De er alle forsamlede, da Prins
Valdemar kommer med sit Officersfølge. Da Præsentationen
er forbi, forlader man den hvide Sal og tager Plads ved
Bordet i Spisesalen, et gammelt maurisk Galleri med Mar-

DE D ANSKE S VE J.

55

morsøjler og indlagte Lofter. Det righoldige Menukort gav
el nyt Vidnesbyrd om Franskmændenes opfindsomme Galanteri. Suppen Yar a la d'Orleans, Oxefileten a la Henri IV,
Croustaderne å la Nor vegiennc, Leverposteien a la Da noise;
og formodentlig til Ære for en tilstedeværende russisk
Admiral serveredes Øs lersen med sauce Amirale. Perlehøns
i Vagtelrand, udført af en fransk Kok, og Chateau Yin af bedste
Aargang danner en h erlig Symfoni med det store ZouavOrkeslers dæmpede, glødende Musik fra Sidesalen, og den
forstyrres ingenlunde af Bordkonversationen, der lyder
saa dæmpet, som den bør lyde i saa fint Selskab. Efter
Skaalen for Danmarks Konge, spiller Zouaverne »Kong
Christian« med Elverhøjs-Tilsætningerne, hvad der bringer
en Franskmand til at udtale sin Beundring for det musikalske danske Folk, der kan synge saa indviklet en Nationa lsang. E fter Skaalen for P rins Valdemar og Prinsesse
Marie imponerer Zou averne ved at spille »Vift stolt paa
Codans Bølge«, og efter Prins Valdemars T ale for Præsidenten, giver endelig Zouaverne deres Følelser Luft ved at
spille Marseillaisen saa ildfuldt, a t man intet ønsker
hellere end springe op og s torme en halv Snes Skanser.
Mens Kaffen serveres i den herlige, gamle mauriske
Søjlcgaard, er der Tid til en lille Rundtur i den gamle
Bygning, som i sin Tid var en tyrkisk Stormands Palads
og kun del vis er omkalfatret. Her er SøjlegalJeriet med de
snoede blanke Søjler og svære Døre ind Lil de mange
separate Smaaværelser. Dørene er saa svære og med saa
vældige Laase, fordi de vender ud til Galleriets Alfarvej; de
smaa Værelser staar u forandrede med deres Oliven- og
Palisandertræs Paneler m ed lbenhollbelægning og kølige
Vægge af Mosaik og Fajanceplader. Der aabnes en Dør
henne fra Hjørnet i Galleriet, - et Par Haremsdamer paa
Silketøfl er ! Nej, cl Par ZouaYer med en Stortromme.
Man læner sig ud over den sirligt gennembrudte Balkon,
hvor KYinderne fra de smaa Kamre saa ofte har hængt og
daset, mens de kiggede ned i Gaarden efter Slaver, der
gik og kom. Nu staar her fuldt op a f Marmorbuster under
Ballustren Hallen rundt, berømte forhenværende Generaler
og Guvernører. De tunge, fede Marm orherrer passer lige saa
lidt som Herrerne d ernede til Arkitekturen i denne fantastis ke Gaard, der h aYde Stjærnehimlcn til Loft, før der
kom Glastag. Her ser ma n saa klart, som der kan ses, al
Arkitektur ikke er noget tilfældigt, men et fors tenet Aftryk
a f Tiden og Personligh eden . Staar ikke Østens Æventyr
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fæstnet i disse fantastisk frodige, overraskende Linier, Beundringen for Dristighed og slank Styrke i disse muskelsnoede Søjler, Lysten ved ung og fyldig Ynde i disse Buer,
- som ikke er støbte over Tønder - , og har ikke den
samme ihærdige mathematiske Interesse, som arbejdede
sig ind i Tallenes og S\jærnernes Hemmeligheder, glædet
sig ved taalmodigt al udspekulere og konstruere disse nøjagtige, sindrige Arabesker, som i Stjærnemønstre fylder
stort og smaat med
sin Uendelighed. Den
mauriske Hal er el
Barn af sin Tid, skabt
af Æventyr, Elskov
og Mathematik.
Spahierne dernede,
der bestandig staar
som Broncestatuer i
røde og hvide Gevandter, ligesaa senestærke
som Søjlerne, de passer her, men den lille
pæne Generalguyernør i den sorte Kjole
og Gæsterne, som a(Tabelt konverserer om
all muligt mellem
Himmel og Jord med
høflige Rygge i Stumpvinkler og balancerende med en lille
Kop KaITe paa venstre
Haand, hører hjemme
i et Tæppeværelse,
Maurisk Hal (Generalguvemørens Sekretærs Palæ).
hvor et tykt og hyggeligt Loftluner for Him•
lens Uendelighed, og hvor Ævenlyrene· staar gemt i Pragtbind
og med Illustrationer i Bogskabet mellem alskens Dannelse
og al Jordens Viden i 27 Lexikonsbind, og hvor Etagerer med
Bunker af Aviser og ubrugeligt Nipseri slaar mellem store,
store Lænestole, skabte til Hvile efter den hjærnemattende Dag.
Her i denne Hal maa vi have den gamle Dei igen, liggende
paa Silkehynder ved sin Vandpibe. Det elektriske Lys mna
s lukkes, og det røde Skin af Olieflammer blafre henover
Spahiernes Ansigter i Søjlegangens Skygge, mens Maanen,
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pudset og blank, skinner højt fra Himlen ned paa det lille
plaskende Springvand. Og Deien nikker ganske lidt, akkurat
saameget, at Safirerne sitrer i den vældige Turban. Hans Hoffluefanger giver et Vink lil UndervWeren, og henne fra
Baggrunden aabnes Dørene for en Skare silkehvide Kvinder,
der klirrer med Tamburiner. De danser, mens brede Guldbæller lyser om deres levende Midier; Strængene klimprer
taktfast, og Deien stryger sig om det graa Skæg, mens hans
Øjne følger den lille blonde yderst paa Fløjen, som sætter
Fødderne saa taktfast ildfuldt mod Fliserne, at man undres
over, det ingen Lyd giyer. Men hun ser ikke som de
andre paa Deien; hun er jo ogsaa kun en lille Pige paa
Fløjen; men hver Gang hun drejer sig om sig selv, sender
hun sit Smil og sit Blik til den unge Dørvogterstatue; han
vender ikke Bronce-Hovedet, kun Øjnene, men det giver
et Blink som af Staal i Maaneskin. Deiens Aasyn formørkes, han nikker til Hoffluefangeren, nikker engang
Lil, henimod den unge Dørvogter med Staalblinket i Øjnene,
gør en lille vandret Bevægelse med Haanden og drikker en
Slurk Kaffegrums. Dørvogteren tages væk, og lidt efter
kommer der en lydløs, mimisk Melding fra en Sidedør,
Fluefangeren ser spørgende paa Deien ; Deien giver et lille
afyærgende Vift med Haanden. Han ønsker ikke at se
Hovedet.
Den gamle Indgang til Palæet er fra en snæver skummel Sidegade og har faaet Lov til at staa helt urørt med
snævre Krinkeltrapper og smaa Søjlerum. Det er en henri vcnde fantastisk Entre fuld af Overtro og Æventyrpræk
og Kys i Krogene og alt det Trappesladder, der ikke taales
oppe i de slrænge fornemme Haller. Den ny europæiske
Forhal, som er bygget til ud mod Torvet, er en fuldstændig
Modsætning, den er s aa tom, som den bør være, og saa fri
for Arkitektur som vor Tid for Livssyn.
Samtidig med Generalguvernørens Middag var der Festforestilling i den præglige Opera, der minder ikke lidt om
Dagmartheatret. Man vil lede forgæves efter galantere
Værter end Franskmændene, de havde udsat Thealertiden
med to Timer i Haab om, at Prins Valdemar trods Afbudet
vilde se indenfor. Man opførte »Afrikanerinden «, og da de
danske Officerer med Overlæge Breuning-Storm i Spidsen
traadte ind i Mairens Midterloge, som var pyntet med et
gennemsigtigt oplyst Dannebroge og garneret af røde og
hvide Lamper, gav Publikum og Orkester den formentlige
Prins med Følge en stormende Hyldest. Man klappede og
8
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viftede, medens Musikken spillede »Kong Christian «. Da
senere en ny lille Afdeling Officerer efter Guvernørs-Middagen viser sig, fornyes Hyldesten, idet man antager Løjtnant Maegaard for Prinsen. I Mellemakterne underholdes
man paa en Maade, der desværre er ukendt i Danmark.
Man aflægger Besøg bag Kulisserne, hvor de ægte sorte
Afrikaner-Statister ordnes til Optog, medens Balletdamerne,
skinnende af altfor megen hvid Sminke, giver Cour, og i en
anden Mellemakt tager man Plads ved et stort Champagnebord i Foyeren og drikker af ganske Hjærte paa Statsoverhoveders, Nationers og Byers Vel, medens Tilskuermængden
slikkende sig om Munden staar i Mur rundt om og jubler.
Intet Under, at Forestillingen først slutter KL 2.
De overvældende elskværdige Franskmænd sagde, al de
var kede over, al Valkyrien kun kunde ofre tre Dage paa
Algier. Men i de tre Dage blev der udrettet det utrolige.
Endog et Væddeløb blev der Tid til at se. Og det viste sig,
at Algier ogsaa i den Retning kunde byde noget udsøgt.
Hestene var ikke interessantere end andetsteds; som sædvanlig kom en fors I; men Tilskuerne var helt anderledes
end paa Eremitagen. Det var ikke en sort Bræmme om
Banen, men en prangende Guirlande i alle mulige straalende Farver og Blomsterkurve af Pariserdamer. Naar de
promenerer, fejer de deres hvide Kniplingsslæb i Støvet
med samme Ligegyldighed, som Paafuglene drager deres
Hale efter sig. Deres Struds(jers-Hatte er hver for sig el
Unicum og et Kunstværk. Uden at forstyrres videre af
Hestene, beundrer man disse Pragtskabninger, medens man
takker Vorherre for at have faaet en mindre kostbar
Hustru.
Fuld af Taknemmelighed mod Værterne i Algier forlader man denne straalende By, idet man anerkender Sandheden i det gamle Ord: En Sømand maa have en Mave
som en Harmonika og et Hjærte som en Artiskok.

Malta.
Den lste November om Morgnen forlod vi Algier og stod
atter ud paa d et stilfærdige Hav. Næste Morgen, medens det
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endnu var mørkt, blev jeg væJdcet ved Hurraraab nede fra
Dybet under Banjerne. Hurraraa b paa denne Tirl a f Døgnet
og nede fra Mas kinen, det var meget mærkeligt, men det
visle sig at være Lil Æ re for Styrbords Skruen, der just i
det Øjeblik havde gjorl 1 Million Omdrejninger og skyndte
sig videre, som om det ikke var noget a l tale om. Bagbords Skruen kom et P ar Minutter senere. Den 3die November om Morgnen !roer klarøj ede F olk a t se Ætna i en
fjærn Skybanke, og da det kun ka n hæve Ens Renomme,
at ma n har set Æ tna, gaar man ind paa F orslaget. Senere

llfa lin s Knj or .

dukker Malta frem ; det er der ingen T vivl om, thi vi sejler
efter en Streg under Chefens personlige Opsigt og verl,
hvor vi er paa en Alen. Vi holder dagligt nøjagtigt Øje
med Solen for øjeblikkeligt at gribe den paa fersk Gærning,
hvis den ikke var, hvor den skulde være. Det gaar ikke
os, som det gik den tyrkiske Orlogsmand, der skulde til
Malta, men maatte vende hjem med uforrellet Sag, da han
ikke kunde finde den lille Ø.
Midt i Middelhavet, paa Ruten for de store søfarende
Nationers Skibe, der piler afsted mellem to Verdensdele,
mellem Vestens og Østens Have, ligger Malta. Fra Old·
s•
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tiden har det været et Tilflugtssted for Sømændene, og dels
Betydning er ikke blevet mindre eflcr Suezkanalen. Del
er en Hovedstation for Dampskibene, og del er HovedstaLionen for den engelske Middelhavst1aade. Det er en Forretning lige midt paa Strøget, udmærket for alle Parter
undtagen for Malteserne, for saa vidt som de aldrig har
faaet Lov til at være Herrer i deres eget Hjem. Og Livet
i Forretningen vil ses af et Par Tal, - det er en Overtro,
at Tal er kedelige, de er meget morsommere end Adjektiver -, der gaar i Aarets Løb ca. 4000 Skibe ind Lil Malla;
Tonsindholdet af ind- og udgaaede Skibe var i 1898
7,146,000. Den 8 Kvml. store Øgruppe med sine 183,000
Indbyggere udførte i 1898 Produkter, mest Korn og Grøntsager, til et Beløb af ca. 180 Millioner Kroner. Altid var
der Rift om at eje denne Stump faste Grund i det utrygge
Hav. Den stærkeste Sømagt har bestandig sikret sig den.
Føniciere, Grækere, Carthagere, Romere, Arabere, Normanner, Germanner, Franskmænd, Aragoniere, Malteserriddere,
Franskmænd igen og Englænderne tilsidst har hersket her.
Mærkeligt er det, at der alligevel er noget, der hedder
maltesisk Sprog, og at der existerer en maltesisk Befolkning med sit eget Særpræg. Sproget skal være mærkelig
rent arabisk, tilsat med lidt italiensk og formet nøje efter
den arabiske Grammatik. De dannede Maltesere taler
italiensk, nødigere engelsk. Blodfornyelse skal jo være
gavnligt, og hos Malteserne viser det sig; Mændene er
ualmindelig høje, stærke og behændige, og Kvinderne
ualmindelig fint byggede og smukke. At være Malteser er
overalt ved Mi<ldclhavskysterne en Anbefaling.
De er
kendte som flinke Søfolk og dygtige, solide Arbejdere. I
Algier var Malteser blevet Fællesbenævnelsen for alle Søfolk
og Fiskere, enten de var Italienere, Spaniere eller virkelige
Maltesere.
Det ser ud, som om mægtige Bølger gennem Aartusinder er skyllet henover Mal1as gule Kalkklippe og
Stumpøerne ved Siden og har glallet alle Kanter og Spidser
ud i bløde Rundinger. Da Havet faldt til Ro om de rent
slikkede Kalksten, tog Menneskehænder fat, hakkede og
smuldrede Overfladen, mens Sol og Regn hjalp til. Fønicierne hen lede Jord fra Sicilien og lagde den sortrøde Muld
mellem de gule Sten, Kurv efter Kurv. Der fortælles, at
langt ned i Tiderne kunde Skibe betale Havneafgift med
Muldjord. Stenen blev frugtbar, og allerede Tusind Aar
før Chrislus var Mallas Roser berømte som dels Honning

DE DANSKES VEJ.

61

og Bomuld. Honningen skal have givet Øen Navn. Grækerne kaldte den Melita, og det blev i Arabernes Mund
Malta. Det er poetisk, men Malta kunde ogsaa være det
hebraiske Malet, Havn. Der er dem, der hævde, at del
nuværende Gozzo, en af Maltas Klippeøer, er det Sted, hvor
den fagre Gudinde Kalypso holdt Odysseus i Elskovsfængsel
i 7 Aar, og det er saa vist sandt, som man endnu kan se
Nymfens Hule, hvor »den blomstrende Lund udbredte sin
Skygge, fuld af Eller og Popler og vellugtrige Cypresser,
der hvor Rede sig bygget en Hob bredvingede Fugle, Ugler
og Falke med samt bredtungede Krager fra Stranden - -«.
Paa Malla led som bekendt Paulus Skibbrud, ved hvilken
Lejlighed han efter Sagnet kristnede Øen.
Den 3die November om Eftermiddagen stod Valkyrien
ind i La Valettas Havn, passerede med en dristig og elegant
Manøvre mellem to engelske Krigskolosser, svingede op
foran den ene og ankrede. Chefen havde taget Styret fra
Lodsen, der vilde liste sig mere ydmygt frem, og alle Sømænd ombord nikkede bifaldende, thi det er en Æressag
at komme pænt ind i en Havn. Det kender selv en almindelig Kvaseskipper, og her i Mallas trange Havn, med de
tæt samlede Krigsskibe, var der et fornemt stort Selskab tilstede, parat til at kritisere den indtrædende ny Gæst, Honoratiores af den engelske Marine. I Kølvandslinie ligger de
vældige Slagskibe, frygteligt armerede, Cæsar, Illustrious,
Ramilliez, Revenge, Royal Oak, hver paa ca. 15000 Tons Valkyrien har ca. 3000 Krydserne Venus, 5600 Tons,
Theseus, 7500, Isis, 5600, Dido, 5600, Endymion, 7350,
Tyne, 3500, endvidere Torpedoødelæggcre og Kanonbaade
som Ardent, Boxer, Bruiser, Dragon, Earnest, Haleur, Harrier, Hebe, Hussar, Surprice, Cruizer etc.
Det er en Magtudfoldelse, der im panerer; vældige,
hvidmalede, 15 Alen lange Kanoner, peger ud for og agter,
blanke Staalløb stritter frem fra Sider og fra pansrede Mers
over hinanden paa svære Master. Mellem disse flydende
Fæstninger ligger vor lille hvide Valkyrie som en elskværdig
Spøg, - en elskværdig Spøg, som giver saamange alvorlige
Tanker. Man vaagner med dem om Morgnen og bliver
dem ikke kvit paa. hele Rejsen, hvor vi bestandig stilles
overfor andre Nationer, - men lad det ligge til senere.
Den Ungdom er velstillet, der har England til Fosterland. Disse Orlogsmænd er kun en Brøkdel af Englands
Flaade, det er dem, der trods Krigen i Sydafrika og Uroligheder her og der, kan undværes, medens lignende Ko-
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losser palrouillerer langs Indiens, Anslralicns og Amerikas
Kyslcr og samler sig i Honkongs Barn. Under saadan Beskyltelse drager de unge Englændere ud i den store Verden.
I hver Verdensdel er hans Sprog Herskernes Sprog. Hvorhen hans Ævenlyrlyst lokker ham , hvorhen hans Handlelysl
drager ham, finder han bag sig det hvide Flag med det
røde Kors, det Alverden har Respekt for. Vore ensomme
unge gaar uden Støtte, uden Opmuntring, hjemmefra; del
røde Splitflag med det !wide Kors skal ses for første Gang
af denne Generation ved Indiens og Kinas Kys ter.

Engelske Krigsskibe i i\fnltas Havn.

Danmark og Norge burde gøre alle de Anstrængelser,
de paa nogen Maade kunde gøre, for at komme i Kompagni
med England, indtil de Tider kommer, da der ikke existerer
indbyrdes fjendtlige europæiske Nationer, men et samlet
Europa. For Tanken om et samlet Europa burde alle
betydelige Mænd arbejde i Stedet for som Islændere at
arbejde for Isolation og Splittelse. England, Landet, der
trods menneskelige Skrøbeligheder fremfor noget andet Land
fortjener at være Jordens Dronning, har forsaavidt ført
Tanken ud i Livet, som det giver alle lige Ret med sine
egne Undersaalter, hvorsomhelst det har plantet sit Flag.
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Englands Styrke er alle Smaanationers Vel - undtagen
Boerernes. Derfor glæder man sig, naar man ser disse
store Kolosser i Maltas stærkt befæstede Havn; disse Kæmper har banet Vejen for alle os. De har gjort det store
Arbejde, hvis Frugter vi har faaet Ret til at nyde. De
har bredet Kultur rundt om Jorden.
Kultur. Ja - det er saa let at sige en Del Morsomheder om Kultur og endnu lettere at sige, at Kultur er
noget Vrøvl, at der er intet, der hedder Kultur, det er kun
et pænt Ord. Men prøv blot at spadsere ud i Verden lige
efter Næsen, med en Porlemonnai i Lommen og en Spadserestok, saa vil man, naar man ikke ved saadant noget i
Forvejen, gøre den Opdagelse, at et Sted er der komfortable Klubber med righoldige Bibliotheker og VarmtvandsToilelter og Alverdens Aviser og pænt Skrivepapir, Operaer
og Lmvntennispladser, Sporvogne og Jærnbaner, Kirker og
elektriske Lygter og Fred og ingen Fare - og alle Betingelser for at man kan leve et menneskeligt Liv. Et andet
Sted er der ikke Spor af al den Slags, men derimod nogle
grinende Dyremennesker, der tager Ens Spadserestok og
Portemonnai uden at bryde sig om, at man hævder, at det
er umoralsk; og i det Øjeblik, Du mærker, at Dyremenneskene morer sig med at save Dig midt over med en daarlig
Kniv, vil Du forstaa , hvad Ordet Kultur betyder.
Efterat den engelske Flaade har givet Anledning til
disse løjerlige Tanker, ser vi os rundt i Mallas Havn, og
det slaar os strax, at saa arkitektonisk smuk en Havn har
vi aldrig set. Det er, som om hele Kalkøen er hugget ud i
arkitektoniske Linier af en Kæmpehaand; alle de vældige
Mure og Volde og Fæstninger er nemlig bygget af Øens
Sten paa Øens Sten. Det er som een sammenhængende
monumental Bygning. Der er intet andet Grønt at se end
Blomsterne udenfor Vinduerne paa de smaa Altaner. Alt
er gyldengult og lyser varmt under den blaa Himmel,
Maltas berømte blaa Himmel. Og disse stigende Mure med
Skydeskam· og Vinduer og udspringende Taarne med store
massive Huse bagved og ovenover og ovenover igen, ser
gammeldags og ærværdige ud, og de er ogsaa gamle. Det
er ældgamle Araber-Fæstninger, som Malteserriddere og Englændere har bygget videre paa. Gaar man op i Byen La
Valetta, føler man sig som i et af disse nuomstunder sjældne
rolige Hjem, hvor man ikke har tænkt paa at prale med
Pragt eller Genialitet, et Hjem, hvor alting, som Følge af
Ejerens Velstand og Soliditet, er massivt og fornemt. Det
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er de rige, krigeriske, alvorlige, men komfortabelt levende
Malteserridderes Hjem, man gaar i. I højeste Grad herskabeligt med vældige Paladser, med brede, slore Vinduer og Slotsporle og stærke, selvbevidste Linier.
De mange Smaahandlende, Butikkerne med tyrkisk Kram og Ntirnbergerting, hører saa lidet hjemme her, at de slet ikke forstyrrer
Fornemheden. Om de gamle Riddere, hvis Ben hviler i
Kirken under rigt udhuggede Marmorsten, levede op igen,
kunde de strax finde rundt i deres Bys stejle Gader og
Trapper, finde deres Gadedøre og kende deres Fæstninger
med Spejderlaarnene, de vilde kun oYerraskes behageligt ved
at finde en pragtfuld Opera. Det er forresten ikke mærkeligt,
at Byen har bevaret sit Ridderpræg, thi Johannitterridderne,
som de egentlig hed, kom til Malla 1530 og mislede del
først, da Napoleon indtog det, 1798. Ridderordnens Vaaben,
Sølvkorset med de otte Spidser paa rød Grund, ses oYeralt,
og Malleserk.orset i Sølvfiligran er den Erindring, de fleste
Rejsende lager med fra Øen. De olie Spidser hentyder til
de otte Ridderdyder. Ridderne har sikkert ikke hæYClct
alle olle Dyder, hvoriblandt findes Falligdom, Kyskhed og
Ydmyghed, lige stærkt gennem Tiderne. De har tværtimod
i lange Perioder ført en særdeles herskabelig TilYærelsc,
men Tapperheden har de aldrig glemt. De glimrende
Heltebedrifter for Jerusalem, paa Hhodos og paa Malla bør
lyse blændende ud over mulige Skyggesider. I fire Maaneder kæmpede de med Tyrkerne her fra disse Kalkmure
i 1565. Da Tyrkernes vældige Flaade paa 187 Krigsskibe,
foruden Transporlfartøjerne, med 30000 Mand ombord,
nærmede sig, gik Ridderne til Allers, og fra Kirken gik de
i Procession til deres Posler. De madede over 9000 Mand.
Og da Tyrkerne trak sig ud af Legen med Resterne af
deres Flaade, havde de mistet 20000 Mand. Den 72-aarige
Stormester, Jean de la Valelta Parisot, havde Howdforljenesten af delte lykkelige Udfald, men ogsaa i Fredslid
hævdede han Ordnens Anseelse. Han grundlagde Aarct
efter Sejren denne smukke, fornemme By, som vi nu beundrer, og som bærer hans Navn. Efterat Napoleon haYde
laget Malta, blev det tilbagegivet Ridderne Yed Freden i
Amiens 1802, men imidlertid hayde Englænderne besat
Øen, og de vilde sikkert have beholdt den, selv om den
ikke høj tideligl blev dem oYerleveret yed Pariserfreden 1814.
Trods alt existerer Malteserridderne endnu. Det rige Broderskab, der havde Medlemmer i alle Europas Lande og
store Domæner, har vel efterhaanden mistet de fleste Ejen-
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domme, idel Regerin gerne h ar inddraget dem, men de har
endnu J3esiddelser i Bøhmen og i Italien, og Ordnen be tragtes
endnu som souvcræn og har Gesandlskab i Wien og Sæde
i Rom. Ma n kan den Dag i Dag blive J ohannilterridder,
h vis man er født i llalien eller Øs lerrig og h a r et paaviseligl æglc Stamtræ p aa mindst 8 Ahncr og befa ler 900
Ma rk i Optagelse. Men Riddernes Liv er ikke saa roma ntisk mere. De bæ rer ikke m ere Rustning m ed rød Kappe
og SølYs ljærnc paa Skuldren , m en treka ntet Hal og noget,
der ligner e n da nsk Ka m me1j unker-Uniform, og d eres
Ho,·edopgave er ikke a l slaas med T yrkere, men p asse
Syge og oprclle Hos pi la ler og Falligsliftelser.
Ma llas Befolkning da nner cl ar bejdsomt, forrclningsdygtigt og op lys t Sa mfund. Der find es et Uni versite t,
grnndlagt a f en a ( Stormestrene, 2 Lycecr og talrige
engelske og priyale Skoler . Der ud gives ikke fæ rre end 19
Aviser i La Vale lla, d eri b landt 14 paa ita liensk-maltesisk.
Hvis d el ikke morer d en fremmede at ga a run d t i en
gammel Ridderby eller a t se Ca thedralen , som Na poleon
ply nd rede paa Røvcr fnco n, m en som endnu h a r sine prægLige Ridderkapeller og 400 Mannorligs ten , e ller se d el gamle
S lorm esterpa lads, h Yo r den engelske Guvern ør n u bor, m ed
de ts enorme Sale og interessante Riddcrrnusæum, er d er
ikke meget morsomt i La Valetta. De n, d er kommer fra
Algier, vil ikke finde Gadelivet saa broget som Rejsebøgerne ma ler d et.
De l m ærkeligste er de sortklædte
Ma lteserinder, som gaar rundt med et Yældig l Krinolineskørl op om Hovedet, bugnend e i Vinden som en Orlogsprigs Raasejl ; d el brases let m ed en lille Haa ndbevægelse
all eftersom Kvinden vil skjule sit Ansigt eller n ysgæ rrig
kige en er den fremmede.
Del Yrimlcr m ed Munke og
kalholsk e Præster. Der fin des ca. 1200 a ( disse ny ttige
Existenser, og de l vil ikke fo rundre, a t de ej er en Fjerdedel
al' Landet. I et a( d e ta lrige Dagbogs yæ rker, som Folkene
p aa Banjerne fører i deres F ritid, fiml er j eg følgende
Skildring a f en kalholsk Kirkehøjlid i La Va lella: » Vi
kom Lil en stor Bygning, og h erinde h ørte vi et vældigt
Orkes ter spille op, saa m a n skulde tro, a t Rygningen skulde
rasle n ed . Døren stod aaben, og vi gik naturligvis ind .
Det var en k a tholsk Kirke, og Festen blev holdt Lil Glæde
for cl Lig, d er s lod midt i Kirken i en Kisle m ed sorl
Klæd e, hYori d er var broderet h vide Dødnin geben. For a n
Kis le n laa to D renge og kas tede den ene Nævefuld Pulver
p aa e n S tegepande efter clen a nden, saa d er stod en vældig
9
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Røgsky tilvejrs. En Gang imellem holdt de op og sludrede
gemy lligt sammen. Paa begge Sider af Kislen stod <ler en
Række ty kke, to Mand høje, tændte Voxlys, og run<ll
omkring brænd te Masser a f Lys. Hele Kirken var betrukken
med sort Klæde merl hvide Dødningehoveder og korslagte
Knokler under, ak k urat som paa Apolhekcrgiflflaskcrnc
hjemme, og rundt omkring mellem Hm•edernc saa man
Døden m ed Leen i Haanden.
Det var rigtig hyggeligt.
Kirken var fyldt med Mennesker, alle med. Lys i Hænderne,
jeg sad og spekulerede paa, om det havde gaact i København. Nærmest Indgangen sad fire Præster i Ornat med
forgyldte Bispehuer paa Hovedet paa højryggede Stole, ved
Siden af dem to almindelige civile Mennesker, den ene med
en Klokke i Haand en, og en Bunke kronragede Munke.
Oppe paa Balkonen sad et vældigt Orkester med al mulig
Hornmusik, Violin, Fløjte, Triangel, Stortromme og LilleLromme. Det hele gik rigtig livligt Lil. Folk talte og lo
som paa en Musikbeværtning. Lige fora n de fire Præster
sad fire smaa, smukke Messedrenge i hvide Dragter
og gav Uskyldigheden. Der kom en femte til og vilde
smide den ene ar de fire ud, saa Præsterne maa lte ned og
stifte Fred. Der blev hentet en Stol Lil den lille krasbørstige Herre, der sad og gloede arrigt paa det Lys, der
L>leY langet ha m. E n meget nydelig Ma ndsstemme sang,
og engang imellem faldt et Kor a f Barne- og Kvindestemmer
ind. Men saa begyndte den civile Ma nd med Klokken al
ringe, og den anden civile at klynke en h el Del Latin op,
og naar Vejret gik fra ham, gik der en forskrækkelig Mumlen igennem Kirken ; de t var hele Menigheden, der gentog
det sids te om igen. Naar saa han med Klokken syntes,
det kunde være nok, ringede han igen, og saa blev der cl
fryglel~ t Leben, thi nu ramsede h ele Menigheden en lang
Bøn op i Munden paa hinanden. Da det tegnede Lil at
blive en meget lang F orestilling, skejede vi ud og forlod
Lokalet, for Landloven er jo t emmelig kort. «
Ude i Byen finder ma n en stor aaben P lads med en
Mængde stenoverdækkede L uftaabninger. Denne Torveplads
er Loftet over den engelske F laadcs vældige Kornkammer.
Her skal der allid ligge en saa stor Forsyning, a t man med
24 Timers Varsel kan sende F laaden fuldt provianteret
tilsøs.
Udenfor Bymurene ligger den ene Befæstningslinie
udenom den a nden, s kudl frem i Bastio ner og SpidsC'r og
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Kanter i et indviklet sindrigt System af Linier, strækkende
sig en halv Mil ud i Landet.
Udenfor Befæstningslinierne finder man del frugtbare
dyrkede Land, men naar man har hørt saameget om
Mallas vidunderlige Frugtbarhed, dets Roser og Oranger,
bliver man meget skuffet over dette Kartoffelbedslandskab
uden el Træ, gennemkrydset med Stenmure og Volde, der
skærmer for de stærke Storme og Sciroccoen, der til sine
Tider farer henover Øen. Landskabet minder i høj Grad om
de kedelige Billeder, man blader forbi i illustrerede Værker om det hellige Land, det har sin Charme ved at give
Kartofler to Gange om Aaret.
Havnen er det bedste ved Malta, og Havnekajen det
livligste Sted i Byen. Her driver engelske Matroser og
Soldater rundt i tætte Klynger, og inde fra Beværtningerne
lyder Musik og Folketaleres Røst. I Hundrcdevis ligger de
nydelige _brogede Malteserbaade Side om Side ved Landingen
med høJe, kække Stævne og muntre Baadfolk, der raaber
og strækker Hænderne i Vejret for at fange en Passager.
Om Aftnen er hele Havnen en fyldig Krone af Lys. Byen
lyser, Krigsskibene straaler, og tværs over d~t mørke Havnedyb glider Gondolernes Lygter frem og tilbage som Ildfluer.
Den engelske Flaade er en hel svømmende By med en Befolkning paa henirnod 10000 Mand. Den øverstbefalende,
Chefen for Middelhaysflaaden, for Tiden Sir William Fisher,
indtager den fineste Stilling i den engelske Marine. Da han
kom hertil medførte han fra Amerika sit Flagskib med hele
Besætningen og alle Officerer. Hans Repræsentations Besvær
er lige saa stort som hans Ansvar. Han har to Palæer i
Byen og tre Førsterangskokke, og det er hans - man tør
vel sige forbandede - Pligt at holde Middagsselskaber,
undertiden hver Dag Ugen igennem. Man forstaar, at han
strængt holder Søndagen hellig og den ene Dag delicaterer
sig med Vandgrød.
Om Søndagen stilner Livet i Havnen. Selv Vingerne
paa Skibenes optiske Telegrapher, som ellers ustanselig
spjætter op og ned, holder Pause. En saadan stille, dejlig
Solskins Søndag Morgen fik jeg Lejlighed til at aflægge
Besøg paa et af de engelske Krigsskibe og blev ført omkring
fra for til agter og fra øverst til nederst i hele delle sindrigt
ordnede, nøjagtigt fungerende Maskineri, der ved et Tryk
paa en Knap fører et helt lille Samfund hurtigt og støt
afsted til den anden Kant af Verden for paa bestemt
Klokkeslet at give Møde, hvor det er nød Yendigt. Jeg saa
g•
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en Mæ ngde T ing, som jeg ingen F orsland h avde p aa, b eundrede d el glimrende Ventilationssyst em , der selv i Tropern e sender fri sk strø mmende L uft n ed til det dyb este
Mas kinrnm, Telefon ern e, som sætler Chefen island til at
Yæ re o\'e ralt i Skibet uden at !ly tte sig fra Kommandotaa rne t, - d er mangler blot en O pfindelse, sa a a t h a n ogsaa
k a n se overalt, - de Yæ ldige, lange, h urligskydencle Kano ne r, som Næs tkommanderen de d irigerer i a lle Retninger
lige saa let som et Pen neska l't med sin ene lille beh a ndsked e Haand , medens h a n konYerserer. E n Fagma nd Yild e

Engelske Orlogsfolk.

h a\'e læ rt noget, j eg kun de kun imponeres a r Klarheden og
d en bla nke Orde n owralt, den Yid underli ge I ntelligens, d er
eflerhaande n h a r s ka b t disse s tore Krigskolosser, der lystrer
m ed h Yer NerYe en enkelt Mands Vilje. E t Sted i en eller
a n den E tage Ya r der en h el Ma nufakturforretning, velassorteret m ecl a lt, In·ad en Sømand eller Officer behøver, fra
i\fayebæ lter til Orde nsbaand. Lazaret og Operationsstue
var saa gode som pa a La ndjorden . Men m est af alt beu ndre r j eg i disse store Skibe de weldige Maskin er i s tore
Ha ller m ed ma nge E tager , delle blan ke VirYa r af dæmon iske
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Slaalarme og vældige Knogler og Lede, delte Slaallegeme,
l1Yis Hjærle er Kedler, spændte af saa og saa mange Atmosfærers Tryk. - Saa meget kan cler komme ud af al lege mecl
sin Moders Thekedel. Gid James hanle værel med her og
set alt dette! Har man ved at studere Theologi mislel
Hespekten for Menneskets Begavelse, genfinder man en hel
Del af den wd at se saadant noget.
Paa Valkyrien var jo ogsaa alt smukt og velholdt.
l\1en det var de store Forhold, der her faldt i Øjnene, og
Stilen, den Stil, der kommer over et Skib, ln-or Mandskabet ikke uddannes i Hni og Hast for atter al sendes
hjem paa Landet, men hvor Mandskabet forslaar den
alvorlige Hensigt med Virksomheden og Øvelserne. De ved,
at Kanonexersilsen ikke er et kedeligt Paafund af Officererne,
men at de med en Dags Varsel kan komme til at prøve baade
deres Kanoner og deres gode Skib og deres egen Dygtighed
i alvorlig Kamp. Jeg glemmer aldrig det Syn, der mødte
mig, da jeg traadte op paa det lange Dæk og saa denne
Hær af korrekte Sømænd, 7-800 Mand, staaende i lange,
snorlige Rækker langs Lønningen til Søndagsparade, fra
Top Lil Taa stilige, unge Mænd med fine, alvorlige Raceansigter, alle i kridhvide Modeldragler, soignerede og flolle
med Benklæderne stramt O\'er Laaret og faldende flot og
vidt ud over <le spidse Sko. Saadanne Besætninger opviser
ingen Mage til. Der skal ikke siges noget nedsættende om
vore rare, tykke Mænner, sammenbragte fra alle Slags
Erhverv og alle Kanter af Landet; der er godt og solidt
Tømmer i mange af dem, der er mellem dem kække, brave
Kærnegutter af den ægte Havrace, men man faar ikke denne
engelske Elegance i Munderingstøj og den engelske Træning
ved et Par Maaneders Uddannelse.
Da jeg tog Afsked med de flinke Officerer og gled
hjemover, fløj Kirkeflaget op, og samtidig viftede det over
de andre Skibe, mens Dækkene fyldtes af hvide Masser.
Den højtidelige Hornmusik og den alYorlige, dybe Psalmesang bredte sig oYer Havnen. Mallas Krigshavn var forvandlet til en Kirke. Lidt efter lød ogsaa de danske
Psalmer med ind i det dæmpede Kor. Der Yar en AlYOr,
en Højtid oYer denne store Fa•llesgudstjeneste, som greb
Sindet. Mellem Kanoner og Panser lød Fredens Evangelium,
og det føltes ikke som Dissonans. Det Verdenspoliti, som
bevæbnet til Tænderne holdt Gudstjeneste her, gjorde det i
AIYor, saaledes som det i Alvor sætter Livet ind for det
stolte, hellige Fædreland.
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Ved Ilnvncn i Kanen.

Kreta.
Vi glædede os a lle lil at komme lil Kreta, ikke jusl
fordi Kreta var nogel med Mylhologi og Kong Minos den
vise og Ariadne, men fordi det var Prins Georgs Ø, den
sto re, s tærke, glade, danske Prins. Vel er h an Prins af
Grækenland, men for os er han dansk, som han er dansk
af Ydre.
Det er fladtraadl i altfor mange Kongetal er ved Festmiddage, men der er noget forfriskende æventyrligt og nogel
for os Smaafolk megel tilfredsstill ende i, al de d anskes
Vej ogsaa er gaact til fremmede Troner, hvor danske
Kongebørn lever sig ind i nye Folk uden dog een Dag al
glemme deres lille Fædreland og deres Modersmaal, som
de overgiver deres Børn som cl kært Klenodie. Del giver
os en særlig Glæde, at Grækenland, alle fine Sjæles Hjærleland, styres af en dansk Mancl. Del er ligesom vi derved
har fuael en nærmere Ejendomsret Lil dels skønne Minder
og er ko mmet i Familie med Zeus og alle stærke, glade
Guder og yndefulde Gudind er.
Og Kreta, det skønne,
sagnsvøble Kreta - ! Se gennem Tiderne udover det I E L
slynget Tog af hvide Guder i Sol og 13lomster, et uendeligt
Tog af brune Mennesker i Drab og Ulod er draget henover Øen. Her hvor Zeus fejrede sit Bryllup med Hera,
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her hvor de skønnesle Marmorlempler lysle i Myrlhelundene
og den skønnesle Ungdom traadte Dansen, her hvor Mussclmanden brød ind og rejste Moskeen paa Templets Ruin, her
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hvor Aarhundrede efter Aarhundrede Tyrkernes lunge Kroppe
brødes med Grækernes Slankhed, her hvor Helteslægter segnede og Helteslægter fødtes, hvis blussende Mod a ldrig
blev kuet, her slam· idag en ung Mand med Nordens} Lød,
en dansk Mands Søn, hilst som Befrieren af de gamle

I Rnnca.

Tegning af Erik Hcnningsen.

Grækeres Ællinge, udset til at føre Kreta efter Tusind Aars
Adskillelse tilbage Lil Moderlandet.
De fleste af os kendte jo Prins Georg, idetmindste af
Ydre. Vi har set ham siddende bred og magelig i Hjørnet
af en kongelig Ekvipage med Søofficers-Kasketten · paa
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skraa ned over det ene Øje og hilsende kammeratliO' til
Publikum med et lille Nik og en HaandbevæO'else
i Ret~inO'
t,
t,
nf Kasketskyggen, en sober fomuftig Mand, der iH c Inger
de gamle Dame rs strabadserende Nejning med for stor
Højtidelighed. Vi glædede os til at se ham .. Det var
Chefens Slægtning og bedste Ven, Officerernes ligefremme
Kammerat, Folkenes Landsmand, indsat i en ny og mærkelig Stilling som Hersker over en uciviliseret Ø og e n
halvvild Befolkning, der med Kniv og Bøsse har m yrdet
løs paa hverandre gennem Aa rhundreder.
Det var mørkt endnu, da en Ordonnants kom og vækkede mig for at kalde mig op paa Broen til Chefen.
H undekoldt var det; Stjærnerne sitrede som i Vinte1'1rnlclen
hjemme, men Chefen h avde Ret, m an burde ikke sove fra
d elte Syn, men »dreje Tørnen af Øjnene« og se delle
stolte Sagnland, som det laa h er i sin mørke Storhed med
Klipper og Tinder stigende op mod Stjærnehimlen fra et
Hav, blankt og sort som en Rustning, et Epos fra Homers
Dage, nej meget mere: Evigheden .støbt i Klippeform , stillet
frem for os, Øjeblikkenes sm aa Væsner, en strid Morgen
blandt Ti Tusind Millioner Morgner, som gaar sporløst over
Hav og Klippe, mens vi synker i Muld -- og Slægt paa
Slægt efter os.
Ingen Musik, ingen dyb Tale virker paa En som Synet
af disse nattem ørke Bjærge fra Tiderne før Menneskene men Solen melder sig med Rosenskæ r over Skyer. 13jærgene yaagner og skiller s ig i Kløfter. Skyerne lægger s ig i
bomuldsbløde Kranse om Tinderne, og Sneen tindrer som
Sølv paa de højeste Top1je, - de h vide 13jærge h ed de i OltlLiden. Solen tager fat og varmer og vækker os ind i clet
jæ\'llt gemy tlige Dagligdagsliv og jager alle Nattetanker og
al Stjærnestemning bort. Nu gaar det løs igen ombord
med Spuling og Fjolsning og SømandsYiltigheder og MorgenkafTe i Messen, og imens styrer Valky rien lige ind paa
({tipperne. I ntet, uden Søkortet, forraader Indsejlingen til
Sudabugten. Cort Siverlsen Adeler har nok listet incl m ed
smaa Sejl her, da han i Venelianernes 'l~jeneste kæ mpede
mod Tyrkerne i disse Farvande og paa Kreta, som VeneLia nerne dengang ejede. Her i Suda undsatte han den
venetianske Garnison, som Tyrkerne var ved at tvinge til
Qyergivelse. Men ogsaa for Valkyrien aabner Klipperne
sig. Vi staar ind forbi e n befæstet Klippeø, ind i et stort.
sti lle Vand , der danner den h erligste Havn, større end
Plymoulhs, Algiers og Mallas tilsammen, beskyttet for alle
~
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Storme af svære Bjærge, en Havn for hvilken Naturen selv
har lagt sin uforgængelige Bølgebryder i sikker Forstaaelse
af, at Kretenserne ikke vilde have saamange disponible
Millioner til Havneanlæg som Englændere og Franskmænd.
Sudabugten rnr saa omtalt i Oprørstiden for faa Aar
siden, da Stormagternes Skibe havde travlt her. Deroppe
paa Bjærgryggen ligger et lille Fort, som lnsurgcnlerne tog
fra Tyrkerne og pyntede med det græske Flag, hvorefter
Krigsskibene eleverede deres Kanoner saa højt, som de
ingensinde var rejst før, 40 Gr., og bombarderede Flaget
ned igen. Noget dansk Krigsskib har ikke været her, før
Fregatten »Fyen « paa Kong Georgs Opfordring ved Juletid
1898 gik herover for at hilse paa Kretas ny Overhoved.
Men Orlogsmænd fra Stormagterne holder endnu bestandig
Vagt ved Kretas Port, en engelsk, en fransk og en italiensk
Krydser og tre smaa Russere. Del ser ud til at være gamle
pensionerede Orlogsskibe, der udses til denne stille Retrætepost. En af dem har ligget her i 2¼ Aar og er snart voxet
fast til Bunden. Officererne ombord er her et Aar ad
Gangen. I Begyndelsen nyder de Stilheden, derefter raser
de og river Totter af Haaret, og endelig falder de til Ro i
en Sløvhedstilsland og tillader Storkene at bygge Reder i
Mersene og Mandskabet at lægge sig efter Biavl. Der er
nemlig ikke nogen By eller Antydning af Havnekaier ved
Sudabuglen. Det er blot en ypperlig Skærgaard, som Orlogsskihene benyller, fordi de ikke kan ligge paa Kaneas aabne
Rhed; og Staden Kanea, tre Fjerdingvej borte, kan langtfra
maale sig med Æbeltoft i Storstadsliv. Vi, der lige er
komne, kan nok se, at her ikke er morsomt, m en Lil Gengæld e1· her idyllisk; tunge Bjærge spejler sig i stille Vand ;
ved Bjærgenes Fod ligger »venlige« Huse spredte i Olivenskove; men reller man Kikkerten mod de venlige Huse, ser
man, at de idylliske Forhold ikke har hersket saa meget
længe. Tag og Dore og Vinduer mangler, ,og Murene gaber
med vældige Huller. Kun de nærmeste paa Stranden udfor
Orlogsmændene er beboede. Der ligger endog en hel honnet,
lang, gul Bygning, Hovedbygningen for det tidligere tyrkiske
Værft. Derfra vajer nu det franske Flag, medens italiensk,
engelsk og russisk Flag fra mindre Bygninger viser, hvor de
forskellige Nationers Smaagarnisoner har deres Tilhold.
Var Glæden paa Valkyrien stor ved Mødet med Hs. kgl.
Højhed Prins Georg, som strax kom ombord, var den ikke
mindre hos ham.
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Prins Georg omfatter Danmark og alt dansk med trofast
Kærlighed. Han vilde endog have det danske Flag som
øverste Felt i det ny Kretaflag, som da vilde have været en
smuk Forening af det græske Kongeflag og Dannebrog, men
Stormagterne, som nærer saa dyb en Pietet for Tyrkernes
religiøse Følelser, modsatte sig det hvide Kors, og Prinsen
maatte erstalte Korset med en Stjærne. I Danmark fik Prinsen
en stor Del ar sin UdYikling. Fjorten Aar gammel traadte
han ind i <len danske Marine, hvor han modtog sin Søofficersuddannelse og kompletterede sit Danske med forskellige
kraftige Vendinger, han ikke havde lært hjemme. Tyve Aar
gammel forlod han den danske Marine. Naar han senere i
Ferierne skulde fra Grækenland· til Danmark, havde han
saa travlt, at det hændte, at han kom ganske alene til
København, uden Bagage, uden Adjudant og Tjener, fordi
de ikke havde kunnet naa Toget i Tyskland saa hurtigt
som han. Sin rørende Kærlighed til de danske Slægtninge
viste han under vor afdøde Dronnings Sygdom, da han paa
sine stærke Arme bar den syge Dronning fra Sengen og til
Sengen, ingen andre maatte gøre dette, ingen bar hende
saa sikkert og blidt, han var parat Dag og Nat, og samtidig
var li"an Sygeplejer for et af Prins Valdemars Børn.
Prins Georg vilde ikke have nogen Salut eller Stads
paa Valkyrien, og paa hele Togtet var Kreta det eneste
Sted, hvor der ikke blev løsnet et Skud. Han kom ombord
iført en kær gammel Uniformsfrakke fra Opholdet i den
danske Marine. Ikke alene med Prins Valdemar, som har
en Førsteplads i hans Hjærte, men ogsaa med gamle Venner
blandt Officererne var Gensynet hjærteligt, som det vil ses
af Billedet, hvor »den frygtelige Græker« anvender et venskabeligt Underarmfaldsovergreb, eller hvad det hedder.
Prinsen er forøvrigt ikke alene en født Athlet, der godt
kunde have deltaget i de olympiske Lege, men ogsaa en
Svømmer i Rang m ed Leander. Sine Kræfter brugte han,
som bekendt, til Held for den nuværende russiske Kejser,
da denne som SLorfyrsttronfølger blev overfalden i Japan,
og sin Svømmekunst har han blandt andet brugt til tre
Gange at redde Folk fra at drukne.
Naar man balancerer iland ad den tarvelige Trappe
paa Stranden i Sudabugten og gaar op mellem Husene ad
en sandet Vej, ser man strax, at denne Antydning af en By
er opstaaet som Følge af de fremmede Orlogsmænd. Et
Par hastigt istandsatte Boder, et Par Beværtninger med
Jordgulv, møblerede med en Whiskyflaske og forsynede med
10•
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en Smule Ildsted til en Kop Kaffe, det er all. Ikke saasnarl
har man Yist s ig i »Gaden « før de løjcrligsle Skabnin ger
kom,mcr farende, Folk som man minds t skulde tro h ø rte
hjemme paa Kreta, Nege re m ed en rød Klud om Uldhaarcl
eller Mis kmaskblandinger ar Negre og Jøder, Italienere,
Arabere rn. rn., ligesaa ubes temmelige i Racen s om Smaahundene i d a ns ke
Landsbyer.
Del er
Droschekuske. At de
just er Negere eller
Negerblandinger, ligge r maaske i, al disse,
som Folk, d er s tod
udenfor de fjend lligc
Partier, s ikrest i Oprø rs tidern e kund e indlage d e n udsalte Stilli ng paa en Kuskebule
De fremm ede Orlogsfolk, der, saasnart d e
har sal Foden paa
Land, for enhver Pris
hurtigst muligt Yil saa
langt væ k s om muligt
fra Suda bugten , har
s kabt de tte Samfund
ar Droschekuske t illigemed ta lrige Etablissemente r m ed Hidedyr.
Smaadrenge
lø ber rundt om Hjørner og skriger, og cl
Øjeblik efter kommer
Drosch er, d er har
Prins Georg hilser paa gamle Venner.
gen nemlevet a lle Krigens Hædsler, raslende frem fra skjulte Kroge, forspænd le m ed Kn ogler i
fuldt Firs pring, mens Negeren paa Bukken skumm er i
Væ dde løbsex tasc, svinger med Tøjlerne og Armene, rejse r
sig r et op i Sædet og sparker i Forlbrædlel.
Samlidig
rn xer d er frem af J o rden en Eskadron af Mulæsler , d er
m es t beslaa r af Øren, og smaa Dukkeæsler , som nikker
gnaYent, naar man spørger d em , o m de virkelig tror, de
kan bære En. I en tæ l Kreds af Heste- og Æsel- og M ul c-
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m nier og Negre, der trækker
En i Kraven, og andre, som
dunker E n i Ryggen, og
Smaadrenge, der haler i
.Jakken, staar man raadvild, indtil den m est energiske Køresvend har skubbet En ind i en Drosche
og bortført sit Bylte i flinll~ende Fart over Slok og
Sten. Manraaber Lil Kusken,
at han skal holde, for man
vil have nogle Kammerater
med, m en Negeren vender
sig blot og griner h enrykt
med syv og halvfjerdsindstyve hvide Tænder og slaar
s ig for s it broderede Fløjsbryst og raaber Sjamalli !
Sjamalli ! for at man skal
erind re ha ns ærede Navn
Tyr kisk !Orkegnard i I,anca.
Lil en anden Gang. I Hastværket glemmer man den Smule Græsk, man kan, og maa
nøjes meµ den eneste Slump, der falder En ind: »As lo
diavolo . . . « F anden staa i Dig! Men det behøver m an
ikke at ønske. Det er Djævelen selv, der kører. Nu væller
vi! siger man Lil sig selv; men paa Nippet til at kuldsejle
kaster Fartøjet sig til d en anden Side; saaledes bliver det
wd, og m an faller pludselig, at Kuskens Kunst netop bestaar
i at køre saa hurtigt, at Vognen ikke faar Tid til a t vælle
til nogen af Siderne.
Allevegne ser man Oprørets Ødelæggelser, og hvorledes
de lo Parler i Raseri har forsøgt at jævne hinandens Huse med
.Jorden. Men man ser ogsaa, hvorled es alt er ved at komme
paa Fode igen. Husene opbygges, Smaahandlende indretter
Butikker, og Jorden dyrkes atter op. Endelig flintrer m an
ind gennem J(aneas gamle forskudte Fæstningsport, ind i
en overfyldt By med smalle fattige Gader, saa vrimlende
fulde af Folk, som de er i Syden, hvor Gaden er Dagligstue
og H usene kun Huller til at sove i - en rigtig orientalsk By
med aabne Boder, klinede op ad h verandre i lange, krogede,
forslidte Gyder, med F rugter og Grøntsager væltende i Overflod fra Vindusdisken udover Forlovet, Rækker af Værksteder, helt aabne til Gaden, saa Gnister fra Ambolten llyver
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ud mellem Folk, og Skomageren kan nyde godt af alle
Strædets Begivenheder, medens han naadler de lange hvide
LæderstøYler, som bruges her - et Virvar af Smøger og
Krinkelkroge, egnede li! Overfald og Myrderier. Og der er
flydt Blod her. Man bliver ikke ked af at gaa rundt i delle
Kaos af Varer og Kurve og Æsler, Tyrkere, gule og fede som
Maddiker, høje Kretensere, smaa sorlklædle Koner, halvnøgne Unger, alt presset sammen mellem sammenflikkede
Rønner med Solsejl og Vinranker tværs over Gaden. En
tyndbenet Neger skridter afsted med lre vældige sammenbundne Tønder paa Hovedet, som en Alias, der bærer lre
Jordkugler. En svær Bondekone rider hjem fra Købstaden
overskrævs paa sit Æsel, hvis Pibeslilkeben maa være
stærkere end Slaal. Det skulde man foreslaa en Gaardmandskonc hjemme! Men l\Iuller her aner mindst, at hun støder
an mod nogen Etikette, naar hun traver afsted med alle
sine Pakkenilleker stablet op om sin runde Mave og sin
overdaadige 13ag. Og naar midt i hele delte Mylr af Mærkeligheder Valkyriens Landlovskvarter, de glade Gutter med
de blaa Kraver, kommer anstigende i lange Rytlerprocessioner
eller herskabeligt henslængte sex Mand høj i en Drosche,
da bliver Sceneriet henrykkende. Som de sidder og »støder
Peber« paa smaat trippende Æsler eller hager sig fast til
Hestene med Hælene, snart for langt Lil Styrbordsside, snart
krængende ængsteligt lil Bagbord, men altid paa ret Køl
igen, præsterer de et Valkyrieridt, som gamle Odin vilde
have glædet sig over. Lærenemme, som Sømændene er paa
Landjorden, opildner de Gangerne ved kretensiske Tilraab
Laska ! og Ci, ci ! Der er En, der er kommen op paa en
Hingst med Stangbid; den sætter Forbenene op paa en Disk
og spørger, hvad Varerne koster; den glade Rytter kniber sig
fast med beundringsværdig Energi, men ender dog tilsidst i en
Kurv med Snittebønner. Han fortæller, at det er en Karl
af en Hest. Han har faaet hele Kreta at se, for den tog strax
Reisaus og var ikke til at dreje op i Vinden ; den rendte
gennem en hel Bunke Skove, »men Seni havde Kamelen,
for den vidste ligegodt, vi skulde Lil Kanea. « Gutterne
bænker sig i Beværtningerne med Arme og Bluser fulde af
Druer og Appelsiner og Dadler og Cigaretter og Lucumi
(kandiseret Fruglgelee) og drikker Rødvin i lange Baner.
Druerne koster et Par Øre Pundet, og en af Mændene
købte nøjagtigt 88 Appelsiner af de bedste, .Jorden kan
præstere, for 1 Shilling (90 Øre). En interesseret Kreds
samler sig 0111 en Vexellerer, hvis hele Kontor bestaar i et
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lille Bord paa Fortovet. Det gælder at presse det mest
mulige ud af en dansk Guld-Tikrone, som Vexellereren aldrig
har set før, og som han nu smager paa, lugter til, ridser i,
vejer og undersøger mikroskopisk, medens en af Mændene
forgæves forsøger at forklare ham, al Billedet paa Mønten
forestiller Prins Georgs »hest father «. Den omsættes først
Lil 9 Shilling og 6 Pence og derefter i megen Livsglæde.
Det Haab, jeg nærer, om at en ny handlekraftig Ungdom
i det kommende Aarhundrede skal føre Danmark frem igen,
styrkes, naar jeg ser det geniale Forretningstalent hos mange
af Yore unge Valkyriemænd og den elegante Hurtighed,
hvormed de slrax finder sig lilrelte overalt i det fremmede.
I Hongkong med sine 300000 Indbyggere fandt En af dem
rent instinktmæssigt under en sex Timers Landlov den
eneste lille enligstillede danske Pige, der formoden Llig findes
i hele Østasien, og her i Kanea fandt En strax en Forretningsmand, der vilde købe brugte Lommeknive for Øens
Produkter. Det havde til Resullat, at det ikke var muligt
efter Krelaopholdet at opdrive en Lommekniv paa Banjerne.
Men det genialeste Forretningstræk blev dog gjort af en lille
rask Fyr der hos en Tyrkerkøbmand lilbyltede sig fire Æsker
Cigaretter og en Mundharmonika mod en Anbefaling. Tyrkeren
,•ilde ud næste Dag og kadreje med Valkyrien. Anbefalingen
lød saaledes: »Denne Bassibosjuk er Svend helt igennem,
som jeg raader alle til at købe af, naar I slam· ham ned
til det hah-P. Undertegnede gi,·er ham hened min Anbefaling og Velsignelse med Ret til at bære samme. Ærbødigs!
og Kraft stejle mig N. N. «
Kretenseren hører til Jordens smukkeste Folk. De
gamle Grækeres Blod har holdt sig renest i denne afsondrede Øs Bjærge; men her i Kanea ser man kun faa af de
pragtfulde Mænd med den stolte Holdning og de dristige
Ansigter, som man i saa rig Mængde traf i Grækenland
under Krigen, og af de unge fine, sørgmodige Kvinder,
klædte i smukke, broderede D1:agter, ser man ingen. De
lever ude mellem de fri Bjærge og ikke imellem Kaneas
trange Tyrkerboder.
Som alt berørt er Kanea ikke slort andel end "et Hul«.
Den Velstand, Venetianerne skabte paa Kreta, er forlængst
gaaet til Grunde under Tyrkernes Regimente. Kreta gled
ud af Samkvemmet med Europa, de store Dampskibsruter
gik udenom den; den moderne Kultur har Kreta, indtil
Prins Georg kom, kun stiftet 13ekendlskab med gennem de
nyere Kanoner. Prins Georg sidder fjærnere fra Europa,
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end om h a n var Guvernør i Hongkong. Kun faa Europæere
findes h er og ikke nogen europæisk Bydel. Ingen Concerler
eller Thealre, ingen line Restau ran ter med fra nsk Køkken,
ikke engang en Variete, h vor overdreYenl d et e nd lyde r, har
fundet Vej herlil. Der er ikke engang en ordentlig Keglebane. Men de t kommer nok a llsa mmen. Partiel 0111 Havn en
er det mest h erskabelige, og der findes n oget, d er skal forestille Hoteller.
Det er forfærdeligt at læ nke, a t det civiliserede E uropa
ha r laa lt til de sidste Tider Tyrkernes Ødelæggelse af denne
Ø og Myrderiet paa dens oprinde lige Befolkning. Kre ta,
der er sna slort som en Fjerdede l nf Danmark, nu- i gamle
Dage saa frugtbart, saa y ppigt,
saa skønl som faa Lande i
Verden. De forrevne Yilde
Bjærge, som nu ligger med
golde Sien, var skovklædte
og blom sterfy ldte.
Vinen,
Olien og Honninge n va r b erømt i O ldtiden, og saasnarl
Befolkninge n · ha r faaet lidt
Fred Lil a t dyrke Jorden, er
de n alter gaY mild. Der udføres, foruden Vin og Olie,
fo rtrinlige Appels iner, Si lke,
Ost og Sæbe, laYet af Olie n,
m edens Korn og Bomuld indI,rctcnsisk KYin<lc .
føres. Klimae t er m ild t og
sundt og bliver kun ubehageligt, naar Sciroccoen blæser Afrikas Varme h erind og faar
Thermometret til al slige Lil 40 C. .Jorden er grøn Aa rel
rundt. Oranger, Roser, Narcis og Hya cinth blomstrer altid.
Der YOxer Mandler og Joha nnesbrød. SkoYe af O liYen , Eg og
P latan og Myrlher breder. sig op oYer Bjærgenes Fod, og
paa Sydsiden gror endog Palme n. Men den første Betingelse for Velstand og Lykke, Freden, ha r denne dejl ige 0
savn et i et Aartusinde. Med de n s tørste Be undring m aa
man se paa d isse r a nke Kretensere, h vis ubetvingelige Mod
har værnet om Nalionalitelen, og som a ldrig har opgivet
Kampen for deres Frihed. Først fald t Araberne ind oYer
Øen og bemægtigede sig den; d et ly kkedes aller Grækerne al
tilbageerobre den, m en senere kom Genuesere og Veneliancrc
og slullelig Tyrkerne i 1608. Tyr kerne tog Kre ta, eflerat de

°
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i tre Aar havde belejret det lille Kanea, og efterat der var
dræbt ca. 150000 Mennesker. Men Tyrkerne blev aldrig
Herrer undtagen i Byerne. Spakioterne af gammelt græsk
Blod holdt sig frie i de vilde Bjærge, førte bestandig Krig
med Tyrkerne og betalte aldrig Skatter. Der blev anstillet
Klapjagter paa dem, de blev jagede fra Hus og Hjem, men
aldrig tæmmede. I det sidste Hundrede Aar har der
været 29 større Oprør. 1866, 1878 og nu for faa Aar siden
bredte disse Oprør sig til almindelig Opstand over hele Øen.
Og al der har været god Grund til disse, forstaar man, naar
man hører, at Tyrkerne tog de smaa Kretenserdrenge fra
:M ødrene for at opdrage dem til Janitscharer. Helt ind i
vort Aarhundrede rekruteredes dette Korps for Størstedelen
af Kretenserbørn. »De, der fik Lov til at voxe op som
Kristne, førte en Tilværelse værre end nogen Hund. Smaating, at enhversomhelst Bey eller Aga kunde sende den
kristne »Gaur« en Lap Papir med et paaskrevet Tal og en
Geværkugle, indsvøbt i Papitet: Betal Pengene eller dø for
Kuglen! Paa Kandias og Rhethymnas Gader gik ingen
»Kristenhund« sikkert; det er indtil vore Dage faldet Profetens Sønner ind at slaa et Væddemaal af om, hvorvidt
den Gaur, de nu skød paa, vilde tumle omkuld tilhøjre
eller tilvenstre, forover eller bagover, naar han blev ramt.
Nu, dette er kun god muselmansk Sport. Men som en Haan
mod alle kristne Stormagter ser det ud, at nylig under den
sidste Opstand en Præst blev brændt paa Stumperne af
Alteret og Altervæggen fra hans egen Kirke. Langsomt
brændte de ham og lovede at slippe ham fri, om han vilde
antage Islam, men Præsten holdt ud til det sidste ... Godt
for Tyrkerne, at de havde Støtte i Berlin«. (Statsraad Thor
Lange i Berl. Tid. Dec. 1898). Kretas Folkemængde sank
fra 1 Million til 300000, og fra 1889 til 1899 har Grækenland
maattet støtte de kretensiske Flygtninge med ca. 40 Millioner
Drakmer. De, som forblev paa Øen, er fra Barnsben vante
til at have Haanden parat ved Knivshæftet, og Kvinder har
stillet sig ved Mændenes Side i Kampen. Paa en Udflugt,
som Prins Georg og Prins Valdemar foretog, fulgte af en
Del af Valkyriens Officerer, besøgte man en Landsby, hvis
Befolkning som sædvanlig strømmede sammen i tæt Kreds
om den forgudede Guvernør. Men Kredsen aabnedes, og
Folk traadte ærbødigt til Side for en gammel graahaaret
Kvinde, hvem Prins Georg modtog med stor Opmærksomhed.
Denne gamle rynkede Morlille havde i Oprørene mistet sin
Mand og sine tre stolte Sønner, een efter een, men da greb
11
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hun selv Bøssen og lagde sig bag Klippestenene, hvor Tyrkernes Patrouiller kom forbi. Med roligt Sigte og med
roligt Mod, som hos den, der kun har een Tanke og een
Lyst: Hævnen, pillede hun Mand for Mand ud afTyrkernes
Rækker. Paa denne 0 gaar den Slags Skikkelser lyslevende
rundt, som vi kun kender fra Sagaerne.
Det var en saare vanskelig Opgave, der laa for Prins
Georg, da han efter den græsk-tyrkiske Krig blev sat til at

Prins Georg og hans Folk.

ordne Forholdene paa denne forpinte Ø, hvor der herskede
fuldstændigt Anarki, og det var med meget blandede Følelser,
han modtog sin Udnævnelse til High-Commissioner. Vel
glædede han sig over, at det var lykkedes at føre Kretas
græske Befolkning et Skridt, et stort Skridt, henimod dens
inderligste Ønskers Maal, men naar han saae ud over alle
de Vanskeligheder, der endnu skulde overvindes, kunde
han nok føle Tvivl om, hvorvidt hans Evner vilde slaa til.
At sidde paa en afsides 0, skilt fra Familie og Venner, og
røgte det Hverv ikke alene at slukke det Had, som havde
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glødet og flammet i Aarhundreder, men ogsaa at repræsentere
en Række Stormagter, hvis Interesser ingenlunde altid falder
sammen, at arbejde for Kretensernes Frigørelse fra Tyrkiets
og fra Stormagternes Formynderskab, følge sin egen Følelse
og Overbevisning som Græker og samtidigt være den tyrkiske Befolknings paalidelige Beskytter- alt dette var hverken
let eller lysteligt. Han gik til sin ny Virksomhed, ikke, som
saa mange unge vilde have gjort det, med forfængelig Glæde
over at komme til at spille en Rolle, sligt ligger ham fjærnt,
men med Alvor i religiøs Tro paa, at han gik til en for
ham bestemt Mission, og med den Trøst, at naar han arbejdede af bedste Evne, saa kunde hverken Vorherre eller
Stormagterne forlange mere. De første Aar paa Kreta blev
en Kæde af lange Arbejdsdage. Tiden slog ikke til. Der
var nok at tage fat i. Først og fremmest skulde der skaffes
Fred. Prins Georg udstedte en Opfordring til Kretenserne
om at udlevere deres Vaaben. Det skulde nogen anden
have budt dem, Kretenserne, som havde det stolte Privilegium
at bære Kniven i Bæltet, og for hvem de lange Bøsser var
de kæreste Klenodier. Men Prins Georg var den længselsfuldt ventede Befrier. Da de saae ham, den kæmpestore,
kække, unge Mand med de ærlige Øjne, gik en Jubel
gennem Folket, en Jubel, der fik de stolte Mænd til at
græde, en Jubel, der bredte sig over Bjærge og Dale til den
ensomste Hytte. Ham kunde de overgive de Vaaben, som
Tyrkei•ne aldrig havde kunnet vriste ud af deres Hænder.
Grækere og Tyrkere lovede at holde Fred indbyrdes, og
Prins Georg lovede at skærme alles Liv og Ære og Formue.
Der blev valgt Deputerede fra begge Partier til at skabe en
Forfatning. Grækerne viste sig trods deres overvældende
Majoritet imødekommende overfor Tyrkerne. Forfatningen,
der ligesom d en græske kun kender eet Kammer, blev underskrevet og billiget af Stormagterne. I de to første Aar skulde
Prins Georg styre alene og ordne alt foreløbigt. Han tog strax
fat paa at skabe faste Love og Retssikkerhed. Der blev valgt
26 Fredsdommere, oprettet 5 Domstole for første Instans,
en Overret, 5 Politiretter og 2 Kriminalretter. Og det viste
sig, at de ny kretensiske Dommere satte en Ære i at arbejde
upartisk.
Italienske Officerer tog fat paa at uddanne et kretensisk
Gendarmeri, og de kretensiske Bønder, der Slægt efter Slægt
havde levet i bestandig Kamp mod Autoriteterne, opfyldte
af Had til det tyrkiske Gendarmeri, bøjede sig villigt for
den ny Orden og støttede det ny Gendarmeri, vidende, at
11•
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dels Opgave var at skarre dem de fredelige Tilstande, de
havde sukket efter. Medens man tidligere næppe har turdel
vove sig bort fra sit Hus, kan man nu sikkert færdes
overall paa Øen. Tidligere var der under almindelige »rolige «
Forhold 150- 200 Snigmord om Aaret, nu er det gaaet ned
Lil 4. Kvægtyverierne, som hørte til Dagens Uorden, er hell
ophørte, og Domstolene vilde have det let, om de ikke
::naatte trækkes med alle de gamle Skader. Der er udnævnt
5 Præfekter, 14 Underpræfekter og 86
Mairer. Administrationen er kommen i
rolig Gænge, der er
skabt et ordnet Samfund med Hospilaler,
Sundhedsraad, Havnepoliti og offentlige
Arbejder,og Skallerne,
som Tyrkerne aldrig
kunde faa inddrevet
- der er kretensiske
Slægter, som aldrig
har betalt Tyrkerne
Skat - betales nu,
trods Fattigdommen,
præcist som Æresgæld. Men del er en
Selvfølge, at det vil
vare Aar endnu, før
Befolkningen kommer
saa meget til Kræfter,
at den kan skaffe den
/Is. kgl. Højhed Prins Georgs Bolig.
Velstand frem, der
ligger i Kretas frugtbare Jord, og som vil forvandle de hærgede Hytter til
velholdte Gaarde og Kanea til en europæisk fin By med
Opera og elektrisk Belysning. Men det, der allerede er
sket, er en Forvandling; Had er blevet til Velvilje, og
ikke alene Grækere, men ogsaa Tyrkere trækker Vejret
let i Følelse af Lykke.
Tyrkerne ønsker ikke atter at
komme under Sultanens Regimente, og tyrkiske Ejendomsbesiddere, som i aarevis har været borte fra Øen, vender
tilbage. Og da Prins Georg i Efteraaret HJOO forlod Krela
for at foretage en Rundrejse til Stormagterne med det Formaal
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at faa Kretas Stilling betrygget i Fremtiden, mødte saavel
Tyrkere som Grækere hos ham for at sige ham Farvel og
ønske ham Held med hans Bestræbelser; fra Menneskemassen,
der hilste ham ved Havnen, hørte man ogsaa Tyrkerne
raabe: Kom hjem med Annexionen !
Hvorledes Kretas Forhold vil blive ordnede - ja, det vil
Tiden vise. Det ved n:x:ppe Øens Guvernør, men den eneste Vej
til at skabe en fortsat lykkelig Tilværelse for Kretas Befolkning,
er resolut at opfylde Befolkningens inderligste Ønske - det

Fra Hs. kgl. 1-Io,jherl Prins Georgs Hjem: Dsgligstuen.

den har kæmpet for gennem el Aartusinde og givet sit
bedste Blod for, Slægt efter Slægt, - at lægge Øen ind
under Moderlandet, Hellas. I Virkeligheden har jo Sultanen
ikke mere den ringeste Myndighed over Øen. Der betales
ham ikke en Drakme i Skat, og siden Stormagterne efter
Massacren i Kanea jagede Tyrkernes Soldater hjem, er der
ikke en tyrkisk Soldat paa Øen. Det eneste, der er tilbage
af hans Herskermagt, er Retten til et eneste Sted paa Øen
at hejse det tyrkiske Flag. Det store velsignelsesrige Arbejde,
Prins Georg har udført, bistaaet af Befolkningen, baade den
græske og den tyrkiske, vil være fuldstændig kuldkastet,
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naar Folket ikke faar sine Ønsker opfyldt. Det var kun i
Tillid Lil, al de nu havde naaet Maalet, at Grækerne gav
deres Vaaben i P rinsens Hænder. Stormagterne kan umuligL
Lænke paa aller at lade Tyrkiet faa Indflydelse paa denne
0, der er bleven saa forpint i dets Haand, og Lil at føre en
selvstændig Exislens er dette Samfund for lille. Befolkningen
vil forenes med Moderlandet, og at dens Vilje er saa stæ rk,
at den ikke kan kues, det er vist tils trækkeligt. Selv om
Stormagterne har aldrig saa mange lletænkeligheder ved at
pirre Yed delle T yrkiets ømme P unkt, giYes der ingen anden
Udvej. Den lille nødvendige Ta ndudtrækning maa, selv om
der skriges lidL, gøres saa snart og saa kvikl som muligt.
J o før det sker, desto færre Pinsler. Kreta burde være
Lrukket ud af T yrkiet allerede i 1866, da flere af Stormagterne tilraadede det. HaYde Raadet faael en stærkere Form,
havde Tusinder a f Menneskeliv været sparet, og Slægter ført
et Liv i F red istedetfor i Lidelser. Men nu, da man omsider h ar faaet Krela løsnet fra T yrkiet, er det en F orbrydelse mod Øen ikke a t faa Sagen afgjort, saa det forblødte F olk ka n faa Ro Lil a t arbejde paa sin Fremtid.
Rører dette ikke Diplomaler, burde de tænke paa, om de
ikke begaar »mere end en Forbrydelse, en F ejl «, som
Talleyrand saa overmaade diplomatisk bemærkede. Hvor
lidt Kretenserne stoler paa Stormagternes Sindelag, saae man
næstsidsle Jul, da Prins Georg var rej st hjem til Athen. Da
udbredtes pludselig det Rygte, at Magterne ikke vilde Lillade
P rinsen at vende tilbage til Øen. Der blev øjeblikkelig stærk
Uro, og Uroen var bleven til Oprør, o m ikke Prinsen, telegrafisk underrettet, var Yend t til bage i størs te Hast for a t
slaa Rygtet ihjel.
I April 1901 skal del kretensiske Kammer samles første
Gang, og dermed er Freden under Prins Georgs Regimente
forbi. Det første, man vil gøre, er rimeligvis at vedtage
Kretas Overgang Lil Grækenland. T yrkerne, som raader
over 1/ 10 af Stemmerne, vil maaske for et Syns Skyld ikke
gaa m ed, m en i Virkeligheden er de fuldt ud tilfredse med
en Tilstand, i hvilken de kan leYe i Fred og Sikkerhed
med samme Ret som Grækerne. I det Øjeblik, Ka mmer et
vedtager Overgangen til Grækenland, bliver P rins Georgs
SLilJing meget vanskelig, saafreml han som SLormaglernes
Repræsentant ikke kan sanktionere Beslutningen. Befolkningen vil rejse sig igen ; de politiske Agitatorer vil have et
rigt F elt for deres Ophidselser, og naar der alter bliver
Oprør som saa mange Gange tidligere for at lrodse Viljen
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iuennem h vem skal da søge at underkue Bevægelsen ? Man
l~r vel 'næppe vente, at den græske Prins vil lade skyde
paa Grækerne, der fordrer at komme ind under Moderlandet.
Man vil næppe heller kunne vente eller ønske, at det ny
kretensiske Gendarmeri skal skyde paa deres Brødre eller
Fædre og kæ mpe mod den Sag, der er dem hellig. Vil da Stormagterne alter bekæmpe Kretenserne med internationale Tropper, eller yj) cte lage det næste Skridt, som

Fra !Is. kgl. Hojhcd Prins Georgs Hjem: Spisestuen.

man skulde tro var nødvendigt efter de t førs te, de gjorde,
da de satte en græsk Prins til at styre Landet?
For Kretenserne betød Prins Georgs Komme Foreningen
med Moderlandet. Folket stod smilende og lykkeligt med
Favnen aaben. Skulde Lykken, som de troede all at ha \'e
grebet, drages bort fra d em , vil de føle sig skændigt bedragne. Hænderne vil knyttes i Raseri om de gamle Vaaben.
Og Prins Georg, der hilstes med Frydeskrig som Befrieren
fra den tyrkiske Minotauros, d er h avde krævet saa mange
Hundrede Tusind Ofre, kan i saa Fald nok behøve en
Ariadnetraad for at føre s it Folk ud af Labyrinlhen. Det
er denne Ariadnelraad, han paa s in Ru ndrejse i Slutningen

L
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af 1900 har udbedt sig hos Stormagterne for det Tilfælde,
man ikke nu vil forene Øen med Grækenland. Prins Georgs
Mandat som Guvernør udløber i December 1901 ; saa kan
han altsaa gaa sin Vej. Men man forstaar, at han, som med
saa -stor Energi, saa inderlig Opgaaen i sin Virksomhed og
saa vid underlige Hesullaler har arbejdet for sit Folks Lykke,
gør alt for at vinde Stormagterne for sine Planer, og at han
kun nødtvungen vilde nedlægge sit Mandat og forlade Kreta
uden at have fuldendt det Værk, der er blevet ham en

Fra Hs. kgl. Højhed Prins Georgs Hjem: SoveværeIsel.

Hjærtesag. Det gør han næppe heller. Han sætter sig
snarere fastere i Sadlen, samler Tøjlerne og giYer sin Kasket
et lille energisk Tryk nedover det højre Øje. Men all delle
vil Tiden vise - snart. P rins Georg selv nærer et sikkert
Haab - ogsaa efter Rundrejsen hos Stormagterne - om, at
ligesom alt er lykkedes saa vidunderligt for ham de to Aar,
han har tilbragt paa Kreta, saaledes vil det ogsaa lykkes
ham at føre sit Skib i sikker Havn. Prins Georg vilde gærne se Valkyriens Officerer i sit
Hjem, men da han ikke raader over et Guvernementspalads
med Festsale, men kun over en, ganske vist komfortabel,
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Ungkarlelejlighed med Spisestue til tolv Personer, var det
kun et begrænset Antal, der fik Lejlighed til at se Kretas
Guvernør som munter Vært i sit hyggelige Hjem.
Guvernørens Bolig ligger et godt Stykke udenfor Kanea.
Den vilde, om den laa paa Frederiksberg, ikke vække Opsigt
mellem Grosserervillaerne, selv om man vilde finde dens
Ydre særdeles nobelt. Foran Haveporten staar to Skildvagter, og naar Døren gaar op til Entreen, ser man yderligere, at det er noget ualmindeligere end en Grosserer, man
gaar ind til, thi en fantastisk klædt Kæmpe tager imod Tøjet,
assisteret af to almindelige sortkjolede Tjenere, der ligner
Piccoloer ved Siden af Kæmpen, medens to ceremonielle,
uniformerede Adjudanter, stilfuldt vixede og dekorerede med
et passende Antal Ordener, udbeder sig Gæsternes Navne,
betror dem som en dyb Hemmelighed, hvor de skal sidde
ved Bordet og fører dem ind til Prins Georg og hans Søster,
Hendes kongelige Højhed Prinsesse Marie, nu Storfyrstinde
Georg Michaelowitch. Værelset, vi kommer ind i, er Prinsens
Dagligstue, monteret efter hans egen gode Smag. Langs
Væggene er der lave Bogreoler med højst alvorlige Værker,
og ovenpaa Reolerne en Vrimmel af Fotografier, hvoriblandt
man genkender flere danske Søofficerer. Ovenm·er Søofficererne er passende anbragt det bekendte Billede af Christian den Fjerde paa Trefoldigheden. Paa Skrivebordet
og paa Væggene er der Portrætter af de udvalgte af Prinsens store og høje Slægt, alle dem han længes efter i sin
Ensomhed. Man faar efterhaanden Øje paa forskellige
mærkelige Genstande, saasom et Par vældige Elefanttænder,
en Sten, der har den for en Sten saa sjældne Egenskab at
kunne lade sig bøje, men det mest mærkelige er et underligt Monstrum af et Skab i et Hjørne. Værten forklarer, at
det er et Orkestrion, som han har anskaffet sig til Opmuntring i pinlige Øjeblikke. En Tjener trækker Monstrummet op og springer hastigt tilside, og det bryder løs
med et saa vældigt Uvejr af djævelsk Hornmusik, at man
slet ikke forstaar, at det kan rummes i en Kasse, og rigt
spækket med Trommehvirvler, Klokker og Triangel. Man
vilde ikke blive forbauset, om den ogsaa gav sig til at
salutere.
Et festligt Middagsbord med glade kendte Ansigter er
en herlig Hvile i Tilværelsens Kamp. Man lukker Døren
for alle Døgnets Plager, hælder lidt god Vin paa Hjærnen
og lader den folde sig ud, som den lyster. Med en glad
Forventning om en hyggelig Time sætter man sig tilbords i
12
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Prinsens Spisestue, i et Privathjem hos en munter Vært.
Det er allerede helt uvant at være i Land i et Selskab, hvor
Ansigterne med faa Undtagelser er danske som de skinnende
røde Æbler paa Bordet. Det vilde være indiskret at tale om
et saadant Selskab, om ikke Værten hørte til dem, der er
fødte under Kanonsalut, medens Folket tæ ller Skudene, og
er vante til, at Publikum faar Besked om alt, hvad de foretager sig, hvem de agter at fri til, og hvilket Stof deres
Sengetæpper er af. Samtalen føres paa Engelsk, Fransk og
Græsk, men mest paa Dansk. De fleste a f os har ikke de
kongelige Personers Sprogtalent og fordeler Sprogene saaledes, at man siger det, man kan paa Engelsk, det man
vil paa Dansk og ingenting paa Græsk. Bordservicet er
københa vnsk, gennembrudt Porcelæn, glatte Krys talglas samt
nydeligt ciselerede og forgyldte Knive og Gafler. Paa hver
Side af Kuverterne staar, mindende o m, at Værten er Admiral,
en rød og en grøn Lanterne, men da vi er Ankerliggere, er
de ikke tændte. Menukortet lægger man Mærke til, fordi
det er saa overordenllig nobelt ; det er udført i Paris, dekoreret med del græske og kretensiske Flag og Kretas Vaaben,
Haabe ts Anker. Har Prins Georg endnu ikke faaet Lov til
at hejse det græske Flag over Øen, men maa nøjes med det
kretensiske F~ags græske Antydninger, vil han dog have Lov
Lil at have det indendørs, og den kretensiske Kok havde i
rigt Maal givet sine og sin Herres Følelser Luft ved at
plante det græske Flag baade paa Kalkunstegen og Isbuddingen, hvor ingen Stormagt vilde vove at bombardere del
ned. Maden var trods Manglen af en Husmoder udmærket.
En Fisk med Champignons og Sellerikugler og en Rand af
Artiskokbunde med Spinat gjorde et uudsletteligt Indtryk.
Det maa være den ypperlige kretensiske Kok, der har Æren
for, at Prins Georg trods sit daglige overvældende Arbejde
har bevaret sine herkuliske Former, og Prinsens Robinson
Cruso-Tilværelse synes i det Hele taget ved nærmere
Bekendtskab ikke at være saa afskrækkende; der mangler
ikke meget paa Kreta uden under almindelige Forhold en
passende Omgang. Vinen var græsk, m en for dog at pointere Værtens Stilling over Partierne var Ka ffen tyrkisk. Den
indtoges i Dagligstuen. Der er foruden Spisestuen kun to
Værelser paa denne Side af Entreen, et lille Kabinet med
et Skakbord - Skak er jo det Spil, der kræver færrest Medspillere - og den omtalte Dagligs tue. Paa den anden Side
har Prinsen sit Arbejdsværelse, som aabenbart ikke bærer
sit Navn til P ynt. Det er spartansk, som det bør være; der

...
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er kun Overflod paa indholdsrige Ark, bugnende Konvolutter, Mapper, Bind og Bøger. Aftenen i Prins Georgs
Hjem var en af de hyggeligste og muntreste paa hele Turen.
Værtens Solskinshumør og den fungerende Værtindes, Prinsesse Maries, muntre Lune satte Gæsterne i det frodigste
Velvære. Prinsesse Marie tog undertiden til Kreta for at
live op i Broderens
Ensomhed, og ingen
var bedre skikket dertil. Sidstjeg saae Prinsessen, var det i helt
andre Omgivelser, paa
Hospitalet i Athen under Krigen.
Dronningen og Prinsessen
kom der daglig, og
der gik et Smil selv
over de forpinte Saaredes Ansigter, naar
den friske unge Dame
med det glade Smil
og de spøgefulde Ord
satte sig paa Sengekanten.
Prinsessen
taber ikke let Humøret; selv under
Attentatet paa Kong
Georg, da hun ved
Faderens Side saae
Glimtene fra Bøssepiberne lige imod sig
paa nært Hold, Gang
efter Gang, og Splinterne røg af Vognen
og Støvlehælen af
Den kretensiske Tjener.
Kusken, beholdt hun
Fatningen. - Der føres ikke nogen forekommende etikettemæssig Konversation, men det summer med lystige Indfald
og muntre Historier, medens den store Prins byder Cigaretter rundt, prydet med hans eget Billede, og den store
Tjener serverer Kaffen. Denne Tjener maa man nødvendigvis
lægge Mærke til. Som han gaar og staar, kunde han sættes
lige ind paa det kongelige Theater i et Ridderskuespil. Han
er tre Alen høj, med kulsort Haar i Flammer om Panden
12•
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og klædt i den flotte kretensiske Nationaldragt; i hans brede
Skærf er en halvanden Alen lang Dolk stukket paa skraa i
en rigt ciseleret Sølvskede; en blaa Vest med Fløjelskvaster
sidder stramt om et Par mægtige Skuldre, og folderige Knæbenklæder falder ned over et Par Lægge, der er ved at
sprænge de gule, ugarvede Læderstøvler. Naar han rækker
Bakken ud imod En, ser man et Par Haandled som pommerske Bjælker. Sølvbakken, der bliver til
ingen Ting i hans
vældige Næver, behøvede han ikke; han
kunde paa sin ene
Haandflade servere de
tolv Kopper Kaffe.
Hvor mærkelig hans
flotte Dragt er, gør
den ikke det mindste
Indtryk af Maskerade.
Man kan se, at han
ikke kunde bevæge
sig i nogen anden, og
paa hans Øjne kan
man se, at Kniven
ikke er forloren Pynt.
Det vilde falde ham
i højeste Grad naturligt at bruge den, om
nogen
kom hans
Herre eller ham selv
for nær.
Medens vi har
Hcls. kgl. I-Iøjh. Prinsesse Muric med Antiloperne.
det saa rart, ko111mer der nye Gæster.
Et Par smaa Antiloper med tyndere Ben, end man kan
tænke sig, tripper ind i Stuen og gaar hen for at hilse paa
Prinsesse Marie, som de meget forstaaeligt sværmer for.
Lidt efter kommer en prægtig sortbrun Ged med lange,
krumme, nedhængende Horn ind og forsøger at trænge
Antiloperne væk. Man komplimenterer Værten for den gode
Ide at lade Husdyrene hilse paa Gæsterne, hvad der er
meget behageligere end den nordsjællandske Skik at lade
Gæsterne trække ud i Staldene for at hilse paa Kre'turet,
og man beder om ogsaa at maatte se Køerne og Hestene.
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Den elskværdige Vært, der gerne opfyldte ethvert rimeligt
Ønske, beklager meget, at han ingen Køer holder, men han
siger et Par græske Ord til Tjeneren, og lidt efter gaar
Døren op, og ind gennem Portieren kommer en hæderlig
hvid Hest, Prinsens Ridehest. Den gaar hen og lægger sin
Mule i Prins Georgs Haand, nikker derefter til Prinsesse
Marie, bukker for Prins Valdemar;·og bringes ikke et Øjeblik ud af Fatning ved de uvante Omgivelser. Den kaster
et ligegyldigt Blik paa de een- og tosnorede og et foragteligt
paa den civile Herre, men da den altfor grovt udtrykker
sine overlegne Følelser for det blandede Selskab og sin Ringeagt for det dejlige røde Gulvtæppe, føres den
hurtigt ud og viger Pladsen for
en Abe.
Men
denne mangler
ethvert Begreb
om god Tone.
Den skælder ud,
siger uartigeOrd,
viser Tænder og
klatrer sluttelig
op paa Kæmpetjenerens Skuldre, fra hvis Højder den i Sikkerhed))rækker lang
Næse« ad SelPrins Georg paa Hiclctur i Bjærgenc.
skabet. Naturligvis bliver den sendt ud under almindelig Indignation.
De Diplomater og Politikere, der har et Ord med at
sige om denne Befolknings Fremtid, burde have set den
Modtagelse, Prins Georg fik ved sit Komme, og som han
faar _e ndnu, hvorsomhelst han viser sig paa Øen; selv om
de var aldrig saa meget politiske og diplomatiske, maatte
de røres ved de dybe og stæ rkt strømmende Følelser hos
disse sunde Naturbørn. Naar han kommer til en Landsby,
forlader alle deres Arbejde, trænges om ham og følger ham
til Bymarkernes Grænser. Naar han rider i Bjærgene og
kommer til en Hytte, gaar Manden ud, følger ved Siden af
hans Hest og taler med ham om alt, hvad der ligger ham
paa Hjærte som til en kær formaaende Ven. Han mod-
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tager de mest rørende Beviser paa Kærlighed. Fædre er
kommet for at give ham deres Børn. Det er ikke et enkelt
Tilfælde, men flere. De havde jo lovet Guds Moder at give
det bedste, de havde, om de naaede at udfries fra Tyrkernes
Hænder. Og det bedste, de havde, mere dyrebart end deres
Liv, som de havde vovet Dag ud og Dag ind, var deres
raskeste Søn. Saa kom de med Sønnen, for at han skulde
vogte Prinsen med sit Liv. Men Prinsen bad dem om at
beholde Sønnerne, til han fik Brug for dem. Man finder
Prinsens Billede med eller uden Farver, med eller uden
Lighed allevegne, i enhver Butik, i enhver Hytte og trykt
paa Cigaretternes Mundspidser.
Den dybe Tillid og inderlige Hengivenhed, som vises
Prinsen, har lettet ham Arbejdet - eller rettere, uden denne
havde han intet kunnet udrette. Han fortæller med Glæde
om Øens Fremskridt, om Budgettet, der er steget til det
dobbelte af, hvad nogen havde ventet, om Øens udmærkede
Produkter, - Olien, der betyder saa meget som Udførselsartikel, er den bedste, der præsteres nogetsteds, man kender
blot endnu ikke her de nyeste Rensemethoder - om Velstanden, der vil blomstre frem her under trygge Forhold og man føler, at han elsker sit Kretafolk ligesaa oprigtigt,
som han elsker sine græske Landsmænd i Moderlandet,
dem ingen i hans Kadettid fik Lov at sige et ondt Ord om
hjemme i København uden at blive modbevist ved de allerkraftigste slaaende Argumenter. Ved at se Prins Georg og
stifte Bekendtskab med ham forstaar man, at han er som
skabt til at herske over dette Folk og styre under disse
vanskelige Forhold. Han har lejlighedsvis udtalt, at han
ikke var Diplomat, og hvis man for at være Diplomat maa
kunne gaa Krogveje, sige eet, mene et andet, er han ikke
Diplomat, men saa havde heller ikke baade Tyrkere og
Grækere faaet den Tillid til ham, som nu har gjort ham
det muligt at sk~be Ro og lykkelige Tilstande. Hans blotte
Ydre giver Tryghed. Han ligner en stor dansk Landmand;
han bryder sig ikke om Smiger eller Snak, men med en
rolig og klar Forstand og en levende Retfærdighedssans
trænger han lige tilbunds i enhver Sag. Ved Siden af sin
sunde stærke Hjærne har han et sundt stort Hjærte. Det
er noget, man i vor Tid ikke vurderer tilstrækkeligt, men
Hjærtet har vistnok fuldt saamegen Betydning som Hjærnen,
og hvad Prins Georg angaar, da har han sikkert vundet sit
Folk først og fremmest ved sit Hjærtelag. Og meget beteg-
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nende er det ogsaa for ham, at han selv i Vurderingen af
sine Medmennesker først og fremmest søger at komme paa
det rene med disses Karakter. Hans stærke Haand kan
give et varmt, trofast Haandtryk, men ogsaa lange en
udiplomatisk prima Lussing. Jeg har sjældent set et saa
lyst og smukt Smil, som det, der kan gaa hen over hans
friske Ansigt, men hans faste Øjne og hans Stemme siger
tydeligt, at han ogsaa kan føre stræng Kommando. Hans
Væsen er overordentligt vindende, netop fordi han ikke gør
sig den ringeste Umage for at være naadig elskværdig, ligesom han heller ikke paa moderne fyrstelig Fac;on gør sig
Umage for at nære en levende Interesse for alting mellem
Himmel og Jord. Han er i det Hele taget lige ud af
Landevejen, og naar han taler Dansk finder han øjeblikkeligt de allermest rammende Betegnelser uden at tage Hensyn til, om de kunde gaa an i en Solstraalefortælling. Det
er den braveste, nobleste og mandigste Personlighed og
med et henriYende Humør. Det er morsomt at se, hvorledes det frejdige Humør, der er fælles for Fader og Søn,
har taget Form efter deres Ydre; Kong Georgs elegant spillende Vid er i den store Søn blevet bred Humor.

\

Næste Formiddag var hele den tjenestefri Officersbesætning indbudt af Prins Georg til en landlig Frokost inde
mellem Bjærgene. I en Række Droscher kørte vi en god
Times Vej ind i Landet. Vi havde, fra vi forlod København,
ikke haft en Draabe Regn, og vi havde indlevet os i den
Forestilling, at Solen altid skinnede i denne Kant afVerden.
Men nu var Himlen graa, og alting omkring os var graat.
Det dryppede fra Træer og sivede nedad Stammer og piskede
paa Vognvinduerne aldeles som paa en Novemberdag hjemme.
Oppe i Bjærgene forlod vi Vognene og sjaskede med Kraven
op om Ørene ad bugtede Stier ind gennem Olivenskove.
Hist og her stod borte mellem Træerne Gendarmer parvis,
en italiensk, af de bekendte med Napoleonshattene, og en
Kretenser med Skindhue. Vi kiggede ind i smaa Gaarde,
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gemte som Reder mellem Plataner og Oranger. Vi saae
Smaaklostre i de yndigste Omgivelser, men forladte af Beboerne, og med god Grund, thi paa Kirkegaardene lige
udenfor Klostermurene, stod Sporene af Tyrkernes Raseri
mod Kristenhundene.
Kirkegaardene er smaa stenlagte
Pladser, hvor Kiste staar ved Kiste lige i Jordfladen, kun
skilte ved Halvstensmure og dækkede af tynde Fliser. Disse
Grave var opbrudte, ikke i Haab om at finde Kostbarheder,
men blot af Had. Kisterne var splintrede, og Hjærneskaller
og Knogler sparket i Dynge. Omsider naaede vi Maalet og
kom gennem en hvælvet Port, lwor en Gendarmafdeling
præsenterede Gevær, ind i en Klostergaard med Figentræer
og Vinranker. En gammel Præst i lang sort Kjole og med
den løjerlige, høje, sorte, skyggeløse Filthat paa Hovedet
tog imod Gæsterne ved Foden af en aaben Trappe, der
førte op til et stort hvidkalket Rum uden andet Udstyr end
Frokostbordene; men det Yar ogsaa nok. Prinsesse Marie,
Prins Georg, Prins Valdemar og Gæsterne tog Plads ved
Bordene for at studere og vurdere Kvaliteten af Krelas forskellige Produkter. Det var en meget behagelig Anskuelsesundervisning, og man fik et fyldigt Begreb om, hvad den
frugtbare Ø kunde præstere under gunstige Forhold. Det
viste sig, at Urter og Grøntsager kunde tage Konkurrencen
op med Amagers; Olien var duftende fin, Druerne spændte
af Styrke, dobbelt saa store som almindelige, de smaa
stegte Grise ualmindelig velskabte, Faarestegen smeltende,
Kalkunerne som Kalkuner nu engang er overalt i Verden,
de spraglede Figner friske med køligtrødt Kød, den lette
hvide og røde Vin, den søde, stærkt duftende, hede Vin, alt
var til over Topnotering, men da Solen pludselig fik Magt
over Skyerne, steg der et saa vidunderligt Landskab frem
udenfor, at man glemte alle Jordens Produkter for selve
den dejlige Moder Jord, der bredte sig under Ens Fod.
Høje prægtige Bjærge bag os, Sletter med Olivenskove og
hvide Huse for os, Kaneabugten, Sudabugten med Krigsskibene og Valkyrien som en hvid Dunfjer, hele det skinnende blaa Hav udenom Pynter og Klipper og saa Idabjærget med snedækt Tinde, Idabjærget, hvor Nymferne
opdrog Zeus. Ja, man forstaar, at Zeus lod sig føde paa
denne 0 og fejrede sit Bryllup med Hera her; man forstaar
blot ikke, at den udødelige Gud nogensinde lod sig begrave.
Men det gjorde han, thi man viser baade hans Føde-,
Bryllups- og Gravsted en halv Mils Vej syd for Kandia, i
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Nærheden af det gamle Knosos, hvor der i Oldtiden var
saa lystige Zeusfester.
Det er saamænd ligemeget, om Zeus og Nymferne og
Paris med de tre Gudinder og Theseus ikke har gaaet omkring her paa virkelige Gangben; de har existeret i den
Verden, hvori vi lever vort Liv. Vi har mere Glæde af
den Labyrinth, der maaske aldrig har været her, end af
den virkelige i Tivoli. Idabjærget kalder de kretensiske
Bønder nu for Psiloriti, men Psiloriti er ingenting uden et
Bjærg med Sne paa. Det er ldabjærget, vi ser paa. De
gamle Myther om et Gudeliv ovenover vort Pløjemandsliv,
de hvide Statuer og selv »Den skønne Helenes« kaade Melodier giver dette Landskab en Aand og et Liv, som hverken
Svendborg eller Himmelbjærget ejer, og det er Aanden, der
giver den skønne Form sin Skønhed og dragende Magt
baade i Natur og Mennesker og i Ord. Selv Vejret, et
ganske almindeligt godt Vejr, som en Tørvebonde kalder
for »pænt Vejr idag« bliver meget bedre, naar en kær
Stemme synger til Luthen: »Se, det summer med Sol over
Enge .... « Et Væld af Dybsindigheder stiger op for mig ved
dette Emne, men ved Tanken om, hvor langt der er til
Japan, skynder jeg mig med at bryde af.
Søndag den 12. November var det Afskedens Dag.
Tidligt om Morgenen kom Prins Georg og Prinsesse Marie
ombord. De deltog i Gudstjenesten, og da Klokken var
henad to gik de fraborde i Valkyriens hvide Baad under
Dannebrogs viftende Flige, medens Musikken spillede den
græske Nationalsang og Officerer og Matroser hilste. Vejret
var blevet raat og blæsende med Regn. Vi gjorde klar til
at lette, og saasnart Baaden var kommen tilbage, blev
Ankeret hevet op, og Valkyrien dampede ud af Sudabugten,
mens Stormagterne ved Signalflag ønskede os »Lykkelig
Rejse«, og vi svarede Tak.
Men inde paa Stranden, ganske alene uden at der var
et Menneske at se i det triste Landskab, stod Prinsen og
Prinsessen og viftede til Valkyrien, saalænge den kunde
øjnes.

13
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Vccl Po rt S:1'icl.

!Port Sa'id.
I

Den 14. Novbr. lige efter Solnedgang tog vi Lods ombord udfor Port Sai:d. - Det er en af den Slags Bemærkninger, som ikke gør Indtryk paa en Læser, men naa r jeg
finder den i min kortfa ttede Dagbog, - der undertiden
b li ver saa kortfattet, at der ikke er andet end Datoer med
Plads imellem for Fantasien - vækker den tillive ige n
h ele den Stemning, som den lille gyngende Lodsdamper
m ed franske Lodser og Arabere førte med sig, da den kom
paa Siden af Valkyrien la ngt ude paa Havet. Og en Stump
uhyre h as tigt he nkas tet Blyanlsski zze, som min lille Nevø
F ritz a nslog til al være Udkast Lil en Keglebane, fremstiller atter for mig en purpurrød Solkugle, d er synker ned
hag en la ng Stribe mørkt Land, m edens en Hob Smaafartøjer s templer deres allerede nalmørke spidse Sejl paa
en Himmel, der lyser rød t Lil langt over Zenilh og gør
Havet til flydend e Ild.
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En Træskomand vilde ikke finde nogen Forskel mellem
delte flakke Vand og Kallebodstrand, og mellem Landet
derinde og Amager. Men det var nu Ægypten, og det
gjorde en stor Forskel. Nu stod vi foran Døren til Asiens
gamle Æventyrgaard med Menneskehedens lykkelige Barndomsminder fra Paradisets Have, Landet med de mest
straalende Ævenlyr og de underligste Sagn.
Vi gaar tre engelske Mil gennem et Løb, mærket med
grønne og røde Lysbøjer, videre ind gennem en Kanal,
gravet i Havet mellem to (jerdingvej-lange Havnemoler,
og ankrer, medens Maanen har tændt Lys i sin hvide
Kuppel, inde i Port Saids store Havn mellem stive Orlogsmænd, tunge Fragtdampere og elegante Paketbaade. Elektrisk Lys straaler rnndt omkring. Her er Travlhed; man
har ikke Tid til at holde Nat. Kulbærerne raaber, Dampspillene rasler, og midt ind i den tunge Arbejds larm
skriger en letsindig Sangerinderøst sig frem fra Kajens
Beværtninger.
Vi har næppe ligget her en Time, før en stor mørk
Kolos af en Damper glider ind med den imponerende Stilhed, der er egen for store Dampere. Da vi opdager, at det
e1· Annam, bliver de hyggelige Lys fra dens Dækssaloner
og runde Koøjne endnu hyggeligere. Vi er allerede saa
langt fra Hjemmet, at et dansk Skib med danske Passagerer
og dansk Besætning vilde være en velset Frænde, men dette
Skib og disse Danske er mere end velsete, og det varer
ikke mange Minutter, før Baade med glade hjemlige Stemmer
krydser mellem de to Skibe.
Hen paa Aftenen gaar jeg iland for at faa et lille Indtryk af Byen og opnaar det strax. .Jeg befinder mig mellem
en Mængde Lys og Lygter og en tæt Krans af sorte Unger,
hvis Fingre begærligt spiller efter Smaamønt. Men Kransen
brydes af en voxen sort Djævel, der ærbødigt hilser mig,
medens han sparker til Ungerne, lager el Skilt op af Lommen og præsenterer sig som autoriseret Fremmedfører,
lover at være min faderlige Ven og Beskytter i denne saa
farefulde Stad og opruller et Billede af alle de Herligheder,
han vil føre mig ind til. Da vi naar det første Gadehjørne,
farer en Politibetjent ud fra Skyggen og griber min autoriserede Djævel i Flippen, som desværre er af Papir, forfølger ham i strakt Galop bort i Mørket, vender lidt efter
tilbage med Flippen i Haanden og fortæller mig, at denne
Bandit med Glæde vilde skære Halsen over paa mig for en
Tiøre. Han rækker sin Haand ud for at antyde, at jeg
13*
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ikke behøver at genere mig for at give ham et Redningsgratiale. - Det første Indtryk er det rigtige, siger man, og
det synes at bekræfte sig her. Denne By forekommer mig,
medens jeg slentrer rundt i Gaderne, at være en ren Røverby.
I alle store Havnestæder trænger det værste Slæng sig sammen nærmest Havnen med aabne Døre for landtørstige
Sømænd og Rejsende. Men dette internationale Pak har
naaet sin højeste Blomstring eller, maaske rigtigere, skudt
sine saftigste Rødder i Port Said. Ingen By af dem, jeg
har set Jorden rundt, møder med et saa utilsløret Røverfysiognomi. San Francisco har ellers i den Retning sit
Verdensrenomme, men der er det pragtfulde Handelsliv saa
overvældende, at man maa søge H nierne for at finde
Røverne; i Neapel er der dog Elegance over Tyveknægtene,
og Lasten er drapperet med Skønhed; men her er det
anderledes; hvor Pakket hører op, synes Ørkenen at begynde, og Lasten har slidt sit Drapperi op andetsteds. Hertil er strømmet en Skare af Folk, hvis Handel og Vandel
ikke passede til faste Kundekredse, men hvis Evner laa
for i den kortest mulige Tid at snyde det størst mulige
Antal Mennesker - Folk, der er parate til at imødekomme
og opmuntre alle de Galskaber, som Søfarende giver frie
Tøjler, naar Foden sættes paa fast Grund.
Langs snorligt
afstukne Gader staar hastigt sammentømrede Bindingsværkshuse med aabne Spaserehaller og Verandaer udenfor. Her
lurer Handelsmænd og Krøblinge og Tiggere og Førere paa
de Stimer af Rejsende, der trækker op gennem Strøget,
naar en Damper kommer i Havn for i faa Timer at indtage Kul og Proviant. De styrter sig over dem med allehaande Tilbud; og intetsteds er Tilbudene frækkere, thi der
er ikke Tid til Omsvøb. Købmændene har Klapperkæder
af sorte Drenge i hvide Bomuldsskørter til at jage de
Rejsende ind i Butikken, og er Vildtet ved at bryde ud,
forlader han selv sin Disk og sin Kunde, ryger ud paa
Gaden og bemægtiger sig Ofret i en Haandevending. Har
man givet tabt og ladet sig slæbe ind i Butikken, trøstende
sig med, at man maaske kan finde en eller anden mærkelig
Genstand, ser man strax, at man har begaaet en Dumhed.
Man finder kun de i Niirnberg fabrikerede tyrkiske Bazargenstande og jerusalemske Oliventræsæsker, som overalt i
Verden forhandles af sortsmudsede, i blaa Skørter draperede,
Tyskere, der ikke kan mere Tyrkisk end nødvendigt for at
bære en rød Fez. For dog at købe noget, beder man om
en Cigar, tænder den og vil betale. Men nu er man red-
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ningsløst fortabt, thi den galante Handelsherre vil paa
ingen mulig Maade have Penge for en Cigar. - »En Cigar!
Min Herre I Det er mig en Glæde, en sand Ære, en Bagatel,
aldrig i Verd'en!« For ikke at saare køber man en hvid
Jakke med for korte Ærmer, men det gør ingen Ting, for
netop denne Kvalitet forlænger sig i Vask. »To Jakker!
Ingen Benklæder? Sphinx med Spilledaase? Rouge et Noir,
Monte Carlo, slaa ud, tre Ben? Trick-track, Knaphulsglas,
Ansichtskarten . . . ?« Medens han med den ene Haand
lægger Jakkerne tilside, er en Tropehat fløjet hen paa hans
anden Haands Pegefinger, hvor den roterer.
»Let, se,
flyver af sig selv, Kork, Luft, dobbelt Ventilation, Patent,
vaskes, gnides med denne Patentsæbe . . . « Hans Tale er
kun forstummet et Sekund, medens han med Tænderne
har snappet et Bundt Silkeskærf fra Hylden. En af de
sorte Medhjælpere har samtidig fremlagt et Sortiment af
ægyptiske Frimærker ligefra Cheops Tid, ogsaa lavede i Tyskland; en anden skyder diskret et Bjærg af Fotografier hen
til En. Man kaster et Blik paa Fotografierne og tager Afstand,
og Handelsherren udtrykker med glimrende dramatisk Rutine
sin Indignation over, at Medhjælperen vover at vise mig
sligt. Med sørgmodige Skuldertræk beklager han Publikums
Smag. »Stor Artikel, meget stor Artikel - desværre! « Medhjælperen forsvinder med sit Bjærg ind i et tilstødende
Separatkabinet, og Chefen søger at udviske det uheldige
Indtryk ved at fremlægge en Serie Kort med tørrede Blomster
fra Oliebjerget. Man skynder sig at tage Portemonnaien
op og kommer derved til at røre ved noget, der staar bagved. Det er en lille Dreng, en ganske lille, sød, brun Dreng
med store, rene Perlemorsøjne. Han tigger ikke. Man er
helt rørt over denne sjældne Uskyldighed, og saa siger han
noget paa Engelsk. Han har lige lært at tale, og her taler
man strax ligegodt alle Slags Sprog. Man forstaar ham
ikke strax, men saa gaar det op for En, at han tilbyder
sin Erfaring som Fremmedfører i de Kvarterer, hvor Dyden
er husvild.
Man formaar omsider Handelsherren til at
regne sammen, hvad man skylder. Under den hastige
Sammentælling kommer han til, hvad jo saa let kan ske,
at flytte en beskeden Sum en Plads for langt til venstre;
han kommer til at give lidt for faa, men til Gengæld for
mange falske Penge igen. Pakken med Trøjerne, hvortil
er kommet en Hat og et Skærf, et selvfyldende Penneskaft,
et Par Solbriller med Proptrækker i og en Græsmaatte
med grønne og gule Arabesker, emballerer han ombygge-
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ligt; han vil selv sende den ud. - »Naar gaar Skibet?« Han
haaber paa, at man først midt ude i det røde Hav aabner
Pakken og ser, at han har glemt Skærfet og Trøjerne.
I denne Del af Port Sai:rl er der ingen Chancer for
unge danske Handelsmænd. Her kan kun Indiere, Armeniere, Jøder og Grækere tage Kampen op og saa
Tyskere.
Tyskere kan klare sig allevegne. De findes Jorden
rundt og vil snart blive ligesaa badede som Jøderne. Paa
Varieteerne er de selvskrevne. Fra den aahne Ølhalle ved
Havnen smelder den fede tyske Sangerinde de samme
Sange ud, .som hendes Søstre i Hamborg og San Francisco
og med samme Flodhest-Efterligning af fransk Nerve. Og
hendes tyske Ægtefælle, den burlesk-komiske Sanger, synger
her som allevegne sine amerikanske Niggersange i Kjole
med lange Skøder og elektrisk Glødenæse. Og de, som af
udelukkende ethnografisk Interesse har begivet sig langt
ud i en skummel Udkant af Byen for at se ægte orientalsk
Mavedans, vender hjem indignerede oYer, at Tyskerne ogsaa
har bemægtiget sig denne Kunstart.
Forøvrigt kan Ethnografen i Port Sa'id studere omtrent alle Folkeslag, gamle Ægyptere, Nubiere, Persere,
Singhalesere, lndiere, Jøder, Arabere, Japanesere etc. Blandt
Europæerne er Grækerne de talrigste, men Franskmændene
er Honoratiores. De styrer jo det alt dominerende KanalKompagni. Af Danske er her vistnok kun lo, Hr. Vilh.
Lichtenberg, ansat i Hr. A. C. Lichtenbergs store Kulforretning og Dampskibsagentur, og hans Søster. Velkendt
med dem fra Barndommen, da deres Forældre ofte samlede
Ungdommen til en Dans j)aa Kvistgaard, besøger jeg dem
her i deres Bolig paa Byens største Hotel. De befinder sig
udmærket i disse fra Nordsjællands Skovegne saa forskellige Omgivelser; de fortæller om et fornemt Port Sai:d,
om Patricierhjem med fin gammel Dannelse og et elegant
og storstilet Selskabsliv, og da Talen falder paa det
golde Landskab, fortæller de om, hvor henrivende Strandpromenaden kan være med sin Havskønhed og sin Strøm
af Menneskeskønhed. Naar man færdes lidt i Port Sai:d,
faar man ogsaa snart Øje for et Port Sai:d med el
finere Fysiognomi end det, man møder strax ved Havnen.
Det er ikke altsammen løst optømrede Markedsboder;
Kanalkompagniet residerer endog i et meget pragtfuldt
Palæ med brede grønne Kupler, og de franske KanalEmbedsmænd, de rige Storkøbmænd, de store Dampskibs-
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liniers Repræsentanter og de fremmede Konsuler danner en
tilbagetrukken, fin Verden, af hvilken vi senere faar et
straalende Glimt.
Man ser i Port Sai:d, hvilke kolossale Kapitaler Dampskibe repræsenterer, hvilke Summer de bruger, hvilke Rigdomme de indsejler, og man forstaar baade, hvor heldigt
det er for et Land at have Dampskibe og for en By at faa
Besøg af dem. Thi i denne By, lagt i den goldeste Ørken,
hvor der ikke er Straa til en Gedebuk, lever 45,000 Mennesker, og de lever af de ti Dampere, der daglig gennemsnitlig anløber Port Sai:d.
Naturligvis har · Port Sai:d
en særlig Fordel ved at være Sædet for Kanal-Admini-

Vandbærere ved Nllen.

strationen, i hvis Kasse en ustandselig Guldstrøm vælter
ind, hen ad Hundrede Millioner Francs om Aaret; men fra
de elegante Herrer i Suezkanalens Hovedkontor, de rige
Handelsherrer og Skibsproviantører lige ned til Røverne
i Markedsboderne, Gadens Fribyttere og Araberne i de
usle Hytter i Udkanten lever de alJe af Damperne, der
akkurat under sig Tid til at proviantere, tage Kul og betale
Kanalafgift. Det er svimlende Kapitaler, der omsættes i
Kul. Skibene paa Udfart forsyner sig med alt, hvad de kan
rumme, her hvor Kullene endnu ikke er saa dyre; der er
dem, som tager Kul lige til Australien. Hjorder af Kreaturer, Haver af Grøntsager udskibes herfra, og Dampernes
Guld møntes ud i Tusinder af Hænder og smuldres i Sølv
og Kobber gennem andre Tusinder.
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En Kulforsyning i Port Said ser lidt anderledes ud end
i Europa. Der kommer et Par store, sorte Pramme, lastede
med store, sorte Kulbjærge og fyldte med sorte Mennesker;

alt dette sorte lægger sig paa Siden af den hvide Valkyrie,
og saa gaar det løs. I en uendelig Kæde løber de sorte
halvnøgne Kvinder og Drenge op fra Prammene og ned
igen, syngende og skrigende i Takt. Hver bærer kun en
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lille Klat Kul i en Kmv paa Hovedet, · inen det gaar saa
kvikt, at Prammene i faa Timer er tømte og Valkyrien
fyldt.
Det ser ganske vist morsomt ud, men alligeYel, - en
Kulfyldning er en Kulfyldning og foryandler Valkyrien fra
et Paradis til et Helvede. Det ækle Kulstøv trænger ind
allevegne, lægger en sort Sky paa alles Pander og en mørk
Stemning i alles Hjærter, og ln·er den, som kan fly en
saadan Dag, han flyer. Vi var ikke faa, der søgte Landlov. Vi vilde gøre Pyramiderne. Den lette Adgang til at
slippe væk er det bedste ved Port SaYd; Kairo ligger kun
syv Timers Jærnbanekørsel borte, og ved Kairo ligger Pyramiderne, Ægyptens og Jordens store Undere.
Turen til Kairo har Ord for at være meget ensformig.
Mig forekom den interessant. Først havde man det sjældne
Syn at se en stor Damper glide frem midt i Ørknen. Den
sejlede naturligvis i Suezkanalen, men selve Kanalen kunde
man ikke se. Dernæst nyder man den underlige Følelse at
køre i Salonvogn gennem Bibelshistorien; og da Solen gik
ned, stod der med Et en Illustration til den gamle Skrift,
saa skøn, saa betagende og højtidsfuld, at jeg, uagtet jeg
ridsede Linierne ned, ikke vil forsøge at gengive den. Ja,
det var ikke andet end en lang Række Kameler, førte af
Mænd i side Kjortler, skridtende langsomt afsted øverst
paa et Bakkedrag paa Kanten af den mørke Ørken og den
røde Himmel. Alt forandrer sig, ogsaa vort Syn paa
Bibelshistorien, men dette Syn er ikke forandret i ti Tusind
Aar.
Ligeoverfor mig sad der en Tysker og noterede
hele Tiden. Han saa flygtigt paa Kamelerne og noterede.
Han benyttede Rejsen til at skrive et Værk om Ørknen.
Man faar da ogsaa et lille Indtryk af Ørknen med det
rødgule Sand i langsommelige Sletter og lave Banker, en
enkelt vandfattig Bæk, øjeblikkelig kantet af en smal Stribe
Græs, med langt Mellemrum en Stump Oase med en tæt
sammenklinet Hob af usle Hytter med Tag af flettede
Palmeblade og Lunde af Daddelpalmer højt op i Luften.
Her i denne Egn gik den gamle »Suezkanal« fra Nilen til
Rødehavet gennem en Sænkning i Sandsletten og gennem
Timsah- eller Krokodillesøen. Endnu i vore Dage kan Nilvandet ved særlige Lejligheder søge sin gamle Vej. Sporene
findes af Kanalen og af store Byer, men ikke af Gosens
Frugtbarhed.
Da vi om Aftnen rullede ind i Kairo, Ægyptens Hovedstad, Afrikas største By, var der endnu Tid nok til at
14
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trave rundt paa Æsler og undres over, at den gamle, prægtige Araberby saa fuldstændigt var omklædt til en moderne,
interesseløs Storstad med Berlinerboulevarder.
Men da
;'Eselsføreren forstod, at Boulevarderne ikke morede os,
drejede han ind gennem en Sidegade, og vi var midt inde
i en hel anden By, i en hel anden Luft - smudsige Gyder,
trange som i Algiers Araberby, med s tram orientalsk Lugt,
~"yldl med aabne Boder som i Kanea, Gadebeværtninger
som i Neapel, med Folk, betydeligt mørkere i Huden end
Neapolitanerne, og betydeligt mere højtidelige i Dragterne
og alvorlige i Øjnene. Det gamle var her altsaa endnu,
kun tilsidesat og forarmet. Rigdommen og Magten var
kommen paa andre Hænder.
Om Aftnen gik jeg i Seng med samme glade Forventning til Morgendagen som et Barn, der skal holde Fødselsdag. Jeg skulde jo se Pyramiderne.
Pyramiderne. Ja hvorfor staar de vidunderligere end
alt andet paa Jorden? Det er deres uhyre imponerende
Størrelse og deres uhyre imponerende Æ lde, der drager.
Midt i Ensomheden, skilt fra Livets Tummel ved Ørknens
højtidelige Stilhed, slaar de her, en Verden for sig selv, en
Verden fra længst forglemte Tider.
Tusind Aar er et
uhyre Tidsrum i Danmarks Historie. Tusind Aar sluger
hele vor Viden: halvandet Tusind Aar og vi er helt borte
mellem Bærsærker og Valkyrier; tre Tusind Aar tager hele
den øvrige Jords Historie i sin Favn, Romernes og Grækernes. Bag de tre Tusind Aar er Sagn og Guder og Nat,
men ud af Natten staar Pyramiderne frem, ikke som
Drømme, men stensikre og haandgribelige i deres vældige
Masse. - Her . staar vi, fem Tusind Aar gamle, og rejser
en forsvunden Menneskeverden for Eders kortsynede Øjne.
Føl paa os, rør ved os! Og før os, længe før os stod
Sphinxen derhenne i Sandet, Herren, Solguden, med det
samme Smil i sine Øjne som nn og saae paa et Folk,
der havde travlt som I med at tegne og sluive og beregne
og dyrke Guder og Konger!
De lærer os at se langt disse gamle Pyramider, de
lægger dunkle Dybder bag sig, utalte Tusinder af Aar. Og i
Dunkelheden bag Pyramiderne aner vi Menneskeslægter
kommende fra Østen, fra store Riger, hvis Lande har ligget
brak siden med Indiere og Palmer, Lil de nu atter efter ti
Tusinder Aar gaar ind i det ny Sommerskifte. Men i Danmark tror vi ikke paa Pyramiderne. Det ny Aarhundredes
Almanak, tilladt af Universitetet, begynder med: »1901, Aar
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5868 efter Verdens Skabelse«. Astronomerne ryster paa
Hovedet, Pyramiderne er lige glade, Sphinxen smiler en
Kende stærkere ved Tanken om, at den er fra før
Skabelsen . . .
Jo, Pyramiderne er vidunderlige, hele Ægypten er vidunderlig med sin ældgamle, rige, stenbugne og balsamerede
Historie. I Kristiania forsømmer jeg aldrig at gaa ind til
det herlige, gamle Vikingeskib. Skjoldene, som de raske
glade Kæmper bødede mangt et Hug med, hænger paa
Skibssiden. Sengene, hvor de sov deres sunde Søvn, rødkindede, aandende med stærkt hvælvet Bryst, staar her
endnu. Resterne af deres Søn<lagsbuxer ligger endnu paa Stolen
ved Siden. Man synker helt ned
i Oldtiden, og det er en meget
underlig Fornemmelse. Men hvad
er delte mod at kunne gaa hen
og trykke Kong Ramses II i
Haanden - han som skabte den
første Suezkanal og plagede Israeliternc ! Og han er dog kun
en ung Mand af en ægyptisk
Konge at være, knap 3288 Aar
gammel. Vi har den ægyptiske
Kongerække - med nogle Huller
i - til Kong Menes, hvem nogle
sætter 7000 Aar tilbage i Tiden. Vi
har disse gamle Kongers diplomaI,ong Bamses IL
tiske 13revvexlinger. Vi ved nøje,
(Fotograferet i hans 3288de Aar).
I d
hvor e es de gamle Ægyptere
saae ud. Den tørre Luft, som har bevaret alt her saa ubegribeligt, har ogsaa bevaret Farverne paa de gamle Malerier.
Vi ser Kvinderne i den lange tætsluttende Kalasiris, Mændene med Sphinxhue og sparsomt Lændeklæde, Kvindernes
lyse Hasselnødsfarve, Mændenes mørkebrune Solbrændthed,
de tynde Ben og lange Fødder, de smukke Skuldre og de
meget fine Ansigter. Men dem selv har vi jo - Mumierne.
Disse første Opfindere af Conserves har efterladt saamange
præserverede Kongelige, at man kan købe dem for Spotpris.
Selve Ramses II's Datter gik ikke højere end i 180 Kr.
forleden paa en Auktion i London. Det havde hun ikke
drømt om i sine unge Dage, og det viser, hvor sørgeligt
ringe Pris, der er paa gamle Piger.
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Det var ganske mærkeligt saa lidt levende Interessen
for Pyramiderne var, da jeg blev vækket Kl. 4 om Morgnen
i Bælgmørke; og den blev ikke kendeligt større, da vi tre
Mand høj i aaben Droske, der var beregnet til lo, kørte
ud i Halvmørket. Vi var et helt langt Vogntog, · thi Annams
Passagerer var i Teten. Det var hundekoldt og Blæsevejr,
og vi var i det yndigste Sommertøj, beregnet til Troperne.
Hvem havde tænkt, at der var koldt i Ægypten? Man
vidste paa Forhaand, at Kairos Middeltemperatur var saa
høj som 21 C., at det paa Grund af sit milde Klima var et
Vinterkursted for svage Mennesker, og at Thermometret i
Skyggen kunde naa til 40 °, men at det ogsaa kunde gaa
under Nulpunktet erfarede man nu. Man fik en stor Respekt
ogsaa for de moderne Ægyptere ved at se deres Haardførhed. Da det lysnede, var Landevejen fuld af Færdsel,
og Drenge hoppede rundt, med nøgne Ben, i bedste Velbefindende, kun iførte tynde vide Bomuldsskjorter, som
Vinden blæste op om Ørene paa dem; ikke Skygge af
Buxelommer til at pulte Hænderne i! Heldigvis begyndte
Solen omsider at krybe ud af Dynen, og pludselig siger en
af Herrerne: Der er de s'gu ! - Han sagde det morgengnavcnt,
uden Spor af Begejstring, men det gav et Sæt i mig. Javist, der var de! Et Par gyldenrøde, spidse Blink mellem
Landevejens Træer, saa var de borte igen; det varede
længe, før de kom nærmere; men da de endelig stod frem
igen, lige foran os, tre rolige, højtidsfulde Bjærge midt i
Ørkensandet, broncegule som Sandet, stigende højt op i
ubøjelig faste, malhematiske Linier, belyste af den klare
Sol. Da glemte man, at man frøs. Havde man været alene,
var man bleven slaacnde stille en rum Tid, blot optagen
af at se, thi Pyramiderne hypnotiserer. Men Expeditionens Leder har Kronometret i Haanden, afsted ! Man
mylrer op ad Foden paa højsalig Kong Cheops Pyramide. Det er l10jst besynderligt, at den Mand, som har
rejst sig et saadant Bjærg til Gravsted og gemt sin Kone
og sig selv inderst inde i Midten, cementeret det Hele
til, saa at det dannede een Sten, og glaceret det, har
faaet mindre Gravfred end nogensomhelst anden. Han kan
ikke engang vende sig i sin Grav af Ærgrelse over, at
Folk stimer ud og ind i hans allerprivateste Gemak, thi
han saavel som hans Kone er stjaalne forlængst. Indgangen til Gravkamrene lidt oppe ad Pyramidens Side er
omsværmet af mørke Araberførere, som er endnu mørkere,
fordi der er saa lidt Vand i Ørknen; man er derfor ikke
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glad over, at de absolut vil holde En i Haanden; men
naar man er kommen lidt ind i den trange bælgmørke
Gang, som gaar stejlt nedad med glatslidte, høje Trin, dybe
Huller og undertiden ligefrem Afgrunde, tager man taknemmelig mod de senede Hænder; En haler foran af al
Magt, og En holder igen af al Magt agter, saa man hænger
og dingler som paa en Snor. Omsider er vi midt inde i
Bjærget, i Dronningens Gravkammer. Man er allerede ifærd
med at synke et Par Aartusinder tilbage i Tiden, da et
Magniumslys blusser op og ilyller En, ikke alene hjem til
Nutiden, men lige ind i Hjærtet af København ved at
sætte en Kreds af de allermest kendte og allermest moderne,
hjemlige Ansigter i den skarpest mulige Belysning og ligefrem brænde dem ind i Ens Sjæl. Flere Gange har jeg
senere forsøgt at tænke mig ind i Pyramidens Hjærle
sammen med Kong Cheops Skygge, men det er umuligt;
der dukker bestandig frem en blændende Krans af kendte
Ansigter. Efter Besøget inde klatrer enkelte af os op paa
Toppen, og erfarer, at Rejseskribenterne, hvis Kunst oftest
beslaar i at overdrive, ogsaa har overdrevet Besværlighederne ved en Pyramidebestigning, som skulde være umulig
uden Araberførernes Hjælp.
Det er blot en behagelig
Morgengymnastik at springe op ad de ganske vist undertiden vel høje Trin, og Araberførerne kommer forpustede
bagefter. Da Cheops Pyramide var ny, skinnede den fra
Top til Taa med polerede Granitfliser en af Pyramiderne ved Siden af har endnu bevaret en stor Del
af denne gamle Rustning, saa at man ikke kan bestige
den - , men har Cheops - Pyramiden mistet sin Glans,
kan man desto bedre beundre dens solide Murværk.
Naar man ser disse vældige, regelmæssigt tilhugne Klippeblokke paa 20 Fods Længde, der uden Dampspil er
løftede op indtil en Højde af 450 Fod, undres man ikke
alene over den Sum af fysisk Menneskekraft, men man
beundrer nok saa meget det Snille, der er lagt i delte i
sin Arkitektur saa ligefremme Monument. For at transportere Klippestenene maatte man først bygge haarde Veje
fra fjærne Stenbrud. Hundrede Tusind Mand arbejdede i
tyve Aar paa dette J ordens største Bygningsværk. Siderne
i Grundfladen var 700 Fod lange, Massen er 71,670,000
Kubikfod; Peterskirken, Jordens største Kirke, kunde staa
under den; af Stenene kunde der lægges en lav Mur rundt
om Jorden ved Ækvator; - saa kan jeg ikke huske mere.
Men lad os flytte den hen paa hjemlig Grund, da ser vi
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b edst, hvor s tor d en er. Vi maa gøre Kon gens Nytorv en
halv Gang større ved at rive det kgl. Theater, Magazin du
Nord, Hotel d'Anglelerre etc. n ed. Naar vi lægger en Ræ kke
Fliser over det Hele og bliver ved m ed at lægge Fliser i
kompakt Masse højer e og højere, til vi har n aaet fire Gange
Runde Taarns Højde, saa har vi en Cheops Pyramide. Naar man er kommen op paa Toppen , staar man paa en
stor firka ntet Plads - Spidsen er nemlig i Tidernes Løb
faldet n ed - og ser lan° t ud i den rød gule Ørken m ed
Pyramideruiners spredte J{vadrater. Kun paa eet lille Punkt
er Udsigten dækket, nemlig af T oppen paa den nærmeste
Pyramide. Man s tudser, thi man stoler paa V. A. Blochs
Historie, der fortæller, at Cheops Pyramiden er d en højeste.
Det er den ogsaa; den va r i sin Tid 24 Fod h øjere end
Sidemanden, - nu er den knap 3 Fod højere, - men den
anden ligger paa en iklrn saa lidt h øj ere Banke, og deraf
kommer Overrask elsen.
Fra Cheops Pyramiden til Sphinxcn er der, saaledes
so m enhver h a r set de t paa de ægy ptisk e Frimærker, kun
en lille Spadseretur, men man bestiger naturligvis en Kamel
for at sætte sig ind i Ørke nlive t. Paa en meget barbarisk
Maade har man slaaet en Jærnpind ind i Ka melen s Næseben ; Lil denne Pind er e t Reb fastgjort ; det er Tøjlen, ved
hvilken man let styrer det fromme Dyr. Naar Ka m elen
skridter, giver d en sin Ryller en mild Motion ; naar d en
traver, bliver Motionen ret anslrængende; naar den galopperer, faar man slet ingen Motion, thi saa er m a n faldet
af. Sphinxen, det vidunderlige Dyr med Ma ndsh oved, er
mæ rkeligt alene ved sit Ydre, og h vis m an ikke netop
kom fra Pyramiderne, vilde ogsaa d ens Størrelse imponere;
den er nemlig 60 Fod høj og hugget ud af Grundklippen;
men det, der gør den m es t vidunderlig, er d ens Alder. Man
tilgiver, at den ser overlegent ud over vore Hoved er uden at
tillægge os d en Betydning, vi selv h eldigvis ved, vi har. Den
har jo set saamange betydelige Folk før os, Storheder, h vis
Navne ikke er naaet til os; den var jo ældgammel, da saa
fremragende Mænd som Josef~ Moses, Herodot og Alexander
den Store gjorde den sin Opvartning. Den har set Folkeslag s lige til Verdensherskere og synke til Trælle, almægtige
Guder og evige Sa ndheder opstaa og forsvinde. Vi giver
Sphinxen Ret, h vad d e tidligere Gen era tion er angaar; der
har gennemgaaende ikke været stort ved dem ; deres Livsa nskuelser har unde rtiden været mere end naive; Mennesk en e har underliden ligefrem været nogle Kødhoveder.
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Sphinxen ser naturligvis paa Menneskene med samme Mistillid, som en anden gammel Filosof, der siger, at man
ikke kan drømme om noget saa vanvittigt og latterligt, at
det ikke til en eller anden Tid er holdt for sandt, alvorligt,
stort, ædelt, ærværdigt og helligt. Den er uforstandig nok
til at drage den Slutning, at vi er som de andre. Nej,
kære Sphinx, hvad det Ydre angaar, har maaske Alexander
den Store og hans Mænd endog set bedre ud end vi, men
hvad det aandelige angaar - ! Den har maaske hørt noget
om Helvedeslæren, eller den dømmer vor Kultur efter, hvad
den »forleden« oplevede, da en af Napoleon den Stores
Generaler skød til Maals efter den med Kanoner. - Den
har set megen Raahed, men ikke nogen, der gjorde saa
dybt Indtryk paa den. Det tabte den baade Næse og
Mund over.
Medens vi ruller tilbage til Kairo, vender jeg mig
Gang efter Gang for at fange endnu et Glimt af Pyramiderne. Men det nytter intet. Vi har gjort dem. Vi fik
hilst paa den, men ikke gjort dens Bekendtskab, - akkurat
som senere med et andet af Jordens Vidundere, Hs. Maj.
Mikadoen, - den staar lige saa fjærn som før. Man burde
have siddet ved Pyramidens Fod en Maaneskinsnat, ganske
alene, og set ud over sin Tid og sig selv med 5000 Aar i
Ryggen. :Qet havde man vist haft godt af. Vor Tid! Ja,
hvad vil der være tilbage af den om 5000 Aar? Vi vil være
et Lag for Geologerne, et hvidt Lag af sammenbrændt Avispapir med en forrustnet Kanon i, af de store amerikanske,
men Pyramiderne vil staa som idag.

Der var livligt paa Landevejen til Kairo. Landboerne
drog til Hovedstaden ligesom hjemme hos os om Morgnen;
det var blot ikke Vogne med fede Heste og røde Gaardmænd og Flæsk og Kartofler, men en uendelig Karavane
af Kameler, omgivne af Fellaher (Bønder) i lange Klæder og
Skarer af Kvinder, sortklædte, med lange Slør, som kun er
skilte foran Øjnene ved en Stump Bambusrør; de er behængte
med Glassmykker og Perlekranse og Ringe om Haandled og
Ankler, ganske enkelte er utilslørede og viser deres smilende,
kønne Ansigter. De snakker og er glade over at skulle til
Byen. Det er et mærkeligt Virvar af gammelt og nyt,

•
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Kameler ved Siden af en elektrisk Sporvej og Droscher.
Arbejdsfolk øser Vand op af Nilen ved Hjælp af et Hjul
med paabundne Lerkrukker, paa samme Maade, som de
vel har gjort det i Pharaos Tid, og ved Siden af dem
hvæser Damptromlen. Selv de gammeldags Kameler med
deres Teltstænger og Poser med brune Børn bærer saa
moderne Ting som rødmalede Pigekommoder og Tremmesenge.
Men endnu mere broget og sammenblandet bliver
Livet i Kairos Gader, hvor alle Slags Dragter og alle Slags
Folk mylrer rundt i det mærkeligste Virvar. Ikke alene
ser man Folk fra alle Jordens Kanter, men Folk fra de
tidligste Tider. De gamle Ægypteransigter fra de Tusind
Aar gamle Vægmalerier glider her lyslevende forbi En.
Man bliver overrasket staaende, vender sig og vil knap tro
sine Øjne, men der er nok af dem, og man forstaai· med
Et, at de tilsyneladende saa ubehjælpsomme gamle Billeder
er gjorte med bevidst stiliserende, mesterlig Kunst. Det vac
umuligt for vore moderne stiliserende Kunstnere at gengive
denne Type mere præcist i saa enkle Linier, de lange
store Øjne, de tykke, sorte, aldeles lige Bryn, den korte
Næse med de svære Flige, de højt slyngede Læber, de lige
Skuldre og Brystet med de kraftige Lunger. Tre Fjerdedele af Ægyptens Befolkning er endnu »gamle Ægyptere«;
de er mest Agerdyrkere, medens Araberne bor i Byerne og
Ørknen. Tyrkerne er trængt svært tilbage; tyrkisk er et
ubekendt Sprog; Khedivens Sprog er Arabisk. Af Kairos
ca. 600,000 Indbyggere er over 30,000 Europæere; Italienerne
er talrigst repræsenteret, ca. 10,000, derefter kommer Grækere
og Franskmænd, Østenigere og Englændere. De Danskes
Tal kan vist skrives med eet Chiffer; de mest kendte er
Dommerne ved den internationale Domstol, Herrerne Etatsraad D. Nyholm og Etatsraad Kraft, Assistent ved Musæet
i Kairo Hr. Lange og Ingeniørerne Jacobsen og F. J.
Hansen.
Hvor straaler Kairo i den stærke Sol! Hvor er det
fuldt af Liv og overraskende Mærkeligheder! Hvilken Rigdom af herlig gammel arabisk Arkitektur i Huse, Brønde
og Moskeer! Midt ind i alt dette morsomme og smukke
har Europa sat sine kedelige og grimme Bygninger, men
vi er saa vant til at se dem, saa det generer ikke. Som
alle Nationer mødes her, saaledes dyrkes Gud paa alle
Fac;oner i denne By, i alle Slags Kirker - omtrent. Ja,
vi maa sige omtrent, thi mellem de mange Gudshuse træffer
15
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vi ikke de bekendte røde med Jærnkorset over Døren
og de støbte Staldvinduer. Det er ikke deres Arkitektur,
man savner; men da nu engang den eneste Vej til Salighed
gaar gennem disse smaa Missionshuses mørkegraa Døre, er
det med tungt Sind, man forgæves spejder efter en eneste
lille Missionsdør i Kairo. Saalangt vi er rejst, fra vi saae
det sidste Glimt af Vestjylland, har vi ikke set een Dør til
Himlen, og saa langt vi videre rejser, intetsteds vil vi se

Citaclellct i Rairo.

dem. Hele den store, vide Verden har Vorherre glemt for
Vendsyssel. Mohammedaneren slaar Hovedet mod Jorden
og glemmer alt i Bøn til den eneste Gud ; Katholiken forlader sit Grevegods, gør sig til Kineser, med Pisk, midt inde
i Kina og lider Martyrdøden paa den grufuldeste Maade;
Buddhisten tør knap træde paa Jorden for ikke at dræbe
en Orm, Kød smager han ikke, aldrig en lækker Lammesteg, thi saa maalle han jo dræbe Vorherres Skabninger,
men alt er frugtesløst, alle fortabes de, alle skulle de pines
i al Evighed, fordi de ikke tilfældigvis blev født i Asaa.
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Det er meget svært at gøre Kairo i et Par Timer, selv
med en hurtig Drosche, men det gaar. Vel faar vi ikke
Tid til nøje at studere alle 523 Moskeer, hvoraf mange Er
rene Perler, men vi galopperer dog forbi en Del af dem;
vi ser saameget, at vi, da vi atter sidder i Toget og ruller
ad Port Sai'd til, tænkende paa alt, hvad vi har gjort i de
24 Timer, lover os selv aldrig at gøre del mere.
Paa Tilbagerejsen faar vi Lejlighed til at se Hs.
Højh. Khediven af Ægypten, Abbas II Hilmi, der skal til
Port Sai:d i Anledning
af 30 Aarsdagen for
Suez - Kanalens Aabning. Alle Stationerne
er prægtigt pyntede
med Flag, Palmegrene
og Skjolde; det er Befolkningen, der af egen
Drift viser den meget
populære Khediv denne
Opmærksomhed.
Et
Sted er en stor Menneskemængde forsamlet; Skolebørnene er
artigt opstillede i rent
hvidt Søndagstøj og
med rene, sorte Ansigter; Militær paraderer langs Skinnerne,
el Halvbalteri har taget
Opstilling lige ved Banelinien, og en mærkelig lille Gruppe Mænd
Ka'il-Beys Moske.
staar ganske isoleret
med store, skinnende Silkefaner med arabiske Skrifttegn og
Musik af Trommer, Piber, Træpinde og Triangel. Khedivens
Tog ruller frem. Det bestaar af syv pragtfulde Salonvogne,
gultlakerede med rig Forgyldning. Mængden raaber, Soldaterne
præsenterer Gevær, Militærmusiken spiller Nationalhymnen,
- som er ualmindelig letfattelig - og Skolelæreren taler.
Khediven, en køn, tyrkisk-velnæret ung Mand med et Overskæg, der ser ud som det var malet med en brændt Prop,
og med rød Fez paa Hovedet viser sig i en aaben Vogn
og holder en elegant lille Tale. Skolebørnene istemmer en
af Skolelæreren forfærdiget Lejlighedssang, medens Kano1s•
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nerne dundrer. Militærmusiken blæser; den lille Gruppe
med Silkefaner trommer og piber og klaprer og triangler;
Mængden raaber; KhediYen synker ned i sine Silkehynder,
mens Toget hurtigst muligt flygter ud af Larmen ad Ismailia til. Der vil Khediven gaa ombord paa sin pragtfulde
store Yacht, som imorgen fører ham til Port Sai'd.
Khediven lider ingen Nød. Han har det som Blommen i et
Æg med 4 Millioner Kr.
i Appanage og Folkets
Kærlighed oven i Købet. Men trods det
er han ikke helt tilfreds med TilYærelsen.
Han kan ikke finde
sig tilrette i sin underlige Stilling som absolut Hersker og tyrkisk Vasal under engelsk Formynderskab.
Sultanen betragter ham
ikke som Suveræn,
men som slet og ret
Vasal, og Englænderne
behandler ham som
en Luxusgenstand.
Mønten bærer Sultanens Billede, og Hæren kommanderes af
Englændere. Da Abbas
II Hilmi, der havde
faaet en god europæisk
Opdragelse og studeHans Højhed l{hecliven, Abbns II Hilmi.
rede Jura i \Vien, 18
Aar gammel blev sat
paa Ægyptens Trone, begyndte han strax til Folkets Glæde
at opponere mod Englænderne.
Men Ægyptens ukronede
Konge, Lord Cromer, har taget al Magt fra ham, saa nu
maa han nøjes med at være en elskværdig ung Mand med
Ret til at køre i Salonvogn under Kanonsalut.
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S uezkanalen.

•

Den 17. November 1867 blev Suezkanalen indviet med
en Glans, der skinnede over hele Jorden og kostede Khediven 20 Millioner Frc. Fyrster og Fyrstinder og Repræsentanter fra alle Lande var tilstede. Bygmesteren, Ferdinand
de Lesseps, fejredes som en Heros; Kejserinde Eugenie
hilstes som en Gudinde, da hun i Skønhedens og Magtens
Glans overskar den Silkesnor, der spærrede Kanalindløbet;
ingen kunde ane, at disse to Storheder skulde ende deres
Dage, forstødte af det Land, der dengang var saa stolt
af dem.
Danmark var ved hin Fest repræsenteret af Fregatten
Sjælland. Ved den Fest, der holdes 30-Aarsdagen efter, er
Valkyrien ret uskyldig kommen tilstede. Hovednummeret paa
Programmet var Afsløringen afLesseps Statue. Den foregik med
al den Højtidelighed, alle de lange Taler, hvormed man ved saadanne Lejligheder plager en Mængde levende Mennesker uden
formodentlig at glæde den Afdøde. Da Dækket faldt for Lesseps, frygtede man et Øjeblik for, at ogsaa han vilde tale;
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han slog ud med den ene Haand og havde et langt Papir
i den anden. Men han forblev heldigvis stum og pegede
kun· paa sit Værk. Det viste, at han virkelig var en stor
Mand. Men det var Slutningsnummeret paa Festprogrammet,
Illuminationen af Port Said, der var det festligste. Naar
man samler al sin Fantasi sammen og anbringer al den
Ild, man kan tænke sig, allevegne, i Søen, i Luften, paa
Skibe og Huse, i alle Fac;oner, i alle Farver, og saa desuden anbringer ligesaa
megen Ild paa forsltellige Fac;oner, som man
ikke kan tænke sig,
svævende i Guirlander
henover Himlen, dukkende op og ned gennem Bølgerne som glødende Delfiner, svømmende som lysende
hvide Svaner, saa har
man et mat Billede af
dette Port-Sai:d-Fyrvæ~·keri. Medens Port-Saids
sorte Publikum med
aaben Mund stirrede
paa dette, nu og da
slugende en Raketstok,
var det hvide Publikum,
det fineste hvide, sammen med Herrerne fra
Annam og Valkyriens
Officerer til Bal paa
den store Messageriesmaritimes-Damper, InLesseps Statue.
dus, hvor Hs. kgl. Højh.
Prins Valdemar og Hs.
Højh. Khediven var Midtpunkterne i et Salonfyrværkeri af
Stjærner og Diamanter.
Ombord paa Valkyrien satte Underofficerernes private
Orkester, den fortrinlige »Snittekasse«, Munterhed og Feststemning, og den forplantede sig til Naboen, en amerikansk
Orlogsmand. Men midt i Munterheden b lev der Stilhed.
Der var en Stemme, der sang ovre paa Amerikaneren. Der
blev ganske stille. Det var en smuk, mandig Stemme,
der sang paa Dansk derovre fra, mens Cither og Violin
nynnede med:
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Om Glæder end betegned hvert Fjed vi vnmlre<l frem,
dog Længsel Sjælen fylder ved Tanken om vor! Hjem;
og alddg Du i Verden vil finde noget Sled,
hvo,· som i Barndomsegne dit 1-Ijærte føler Fred, Hjem, Hjc1n, 1nit kære Hje1n !

Nej ingen, ingen Plet er skøn som Du mil Hjem!

Da Sangen var forslummet, raabte den danske Røst: »Lykkelig Rejse for den danske Orlogsmand Valkyrien!«
Der er noget underligt noget, der kaldes for Stemning,
og som kan faa store, tykke Mandfolk til at vende Hovedet
og rent tilfældig stryge Trøjeærmet over Øjet.
»God luck for lhe amerikanske ship !« raabte en af
Mændene fra Valkyrien -, og Hurraraabene kom med
underlig Heftighed ovenpaa.

Valkyrien stod ind i Suezkanalen, fulgt af Annam.
Splitflag og KoITardiflag viftede til hinanden i den klare,
blaa Morgen ret som Udtryk for Glæden paa begge Skibe.
Fra Valkyrien saae man med Stolthed paa den store,
smukke, civile Broder, og paa Annam var der sikkert ligesaa stor Tilfredshed over Valkyrien, Virkeliggørelsen af de
Ønsker, som viljestærke, vidtskuende Mænd i lang Tid
havde næret. Kun een Gang før har et dansk Orlogsskib
passeret Kanalen; det var den Gang, da Fregatten Tordenskjold i 1870 gik ud for at støtte »Det store nordiske Telegrafselskab«s Mission i det fjærne Østen. Vort Følgeskab
med Annam blev dog ikke af lang Varighed, da vi blev
liggende Natten over i Ismailia, midtvejs i Suezkanalen,
medens den dampede videre.
De gamle Ægyptere, som har kendt flere af vore allernyeste Indretninger, Lynafledere, Automater, har, som bemærket, ogsaa haft en Suezkanal allerede for 3000 Aar siden.
Den sandede til Gang efter Gang og blev fornyet af Ægyptere,
Romere og Arabere. Men i 1100 Aar havde Passagen mellem
Havene været stænget, da Lesseps atter aabnede den. Først
efter aarelang Kamp med kloge Hoveder og diplomatiske
og pekuniære Vanskeligheder, kunde han gaa i Lag med
selve Arbejdet. Han udførte det i 10 Aar med 25000 Arbejdere, 20000 Heste, 70 Muddermaskiner, 100 Skibe og
1800 Kameler. Det hele kom til at koste ca. 427 Mill. Frc.
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Disse mange Millioner er imidlertid vel anvendte og giver
tillige Aktionærerne de herligste Renter. I 1899 var Indtægten 94;317,505 Fr. og Udgifterne 24,863,166; Overskudet
var allsaa 69,454,339 Fr. Der gik i 1899 3607 Skibe genn em Kanalen, nemlig 2310 engelske, 387 tyske, 226 franske,
206 hollandske, 101 østerrigske, 69 italienske, 65 japanske,
59 norske, 55 russiske, 39 spanske, 26 amerikanske, 21
danske, medens de andre Nationer kun figurerer med
Enere (2 svenske). Det er ikke nogen billig Entre, der

I Suezkanalcn.

betales Lil Suezkanalen. Annam maatle betale ca. 38,000
Fr. og Valkyrien ca. 9,000 Fr. Men Tiden er jo kostbar
for Damperne, og de sparer ved al benytte Kanalen ca. 37
Dage fra Brindisi til Bombay og ca. 24 Dage fra London
til Bombay.
Kanalen imponerer ikke som f. Ex. Korinthkanalen
ved vældige Gennemskæringer. Det smalle Løb i Sandet
ser ganske jævnt og ligefremt ud ; man tænker ikke paa det
enorme Arbej de, før Time gaar efter Time, Mil efter Mil.
Udsigten er bestandig den samme, en gulrød Ørken. Den
Den ene Side hedder Asien, den anden Afrika, men de to

•
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Bunker Sand ligner hinanden paa en Prik. Oplivelserne
beslaar i Mødet m ed de s tore Passagerdampere, som glider
ganske tæt forbi med Hundreder af glade Ansigter, hilsende
Hænder og viftende Lommetørklæder. Et af Skibene ilrna
fortøje, medens det andet passerer. Vi fortøjer s nart ved
Asien, snart ved Afrika. Ordrerne faar vi ved Signaler fra
Vagtstationerne. Det hele dirigeres af en Herre, d er sidder
paa e n Kontorstol i Port Sai:d med en Cigaret i Munden og
et Kanalkort foran sig.

I T ropedragt.

Det røde Hav- Aden.
Vi 1er komne ud i Det røde Hav. Del er større, end
det saie ud til i Skolen og man skulde tro efler Bibel16
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historien, 40 Mil bredt paa sine Steder og 300 Mil i Længden. Sit Navn har det rimeligYis faaet enten efter Ørkenlandet omkring den nordlige Ende, hvilket Ægypterne
kaldte Det røde Land, eJler fordi Strandbredderne ofte er
dækkede med et blodrødt Skum af døde Alger. Det er
et mærkeligt Hav.
I Moses Tid tog det sig utillade:igt store Friheder, og endnu er det mere uberegneligt
end noget andet Hav i sine Strømninger; det er farligere
end andre Have paa Grund af sine Koralrev og Storme;
det er rigere paa Fiskearter end andre, thi ligesom alle
~ationer mødes i Kairo, mødes her alleslags asiatiske og
europæiske Fisk; der skal endvidere være Sia veskippere
her, som sejler med levende Last fra Afrika til Arabien,
og lader den gaa lilbunds, naar en Orlogsmand er i
Hælene; men mest berygtet er det for sin Varme; Aar
efter Aar har de Rejsende klaget, men det har ikke
hjulpet; fra begge Sider sender Ørknerne deres Kakkelovnshede ud og bunker den sammen paa Midten, netop i Ruten.
Der siges, at Paketdampere har været nødte til at vende
o n1 paa Grund af Varme og afvente køligere Vejr, selv
Krebsen vender jo om her af Frygt for sin Teint. Valkyriens Thermometer gik op til 38 C., og om Natten
vilde det nødigt ned under 30
Det er ikke saa slemt
om Dagen paa Dækket. Det er snarest behageligt at gaa
omkring i tyndt, hYidt Tøj uden Skjorte og Strømper og
fornemme, at man er i Troperne. Om Natten derimod er
Fornemmelsen lovlig stærk. Man ønsker, at man kunde
arrangere sig som de unge Tjenestepiger og ligge hjemme.
Tæpper, Lagner og Natskjorter er forlængst stuvede
:ilside, og man ligger paa en Græsmaatte, kun iført Py.'.amas (en løst vævet Sovedragt) og det reglementerede
'.\1:avebælte. Ogsaa disse Klædningsstykker afføres. Men
det nytter intet, hvad man gør. Luften ligger som en hed
Edderdunsdyne omkring En. Sove kan man ikke, læse maa
::nan ikke. Hjernen giver sig paa egen Haand til at være
:rnderholdende; den vrøvler op ad Døre og ned ad Stolper
og ender med at være dybsindig, indtil man er saa vaagen,
som man aldrig har været det før i sit Liv. Man søger at
:'alde til Ro ved at følge de varme Kilder, der udspringer
rundt p·a a En; de bugter sig som Floder paa et Landkort,
:·orener sig i rivende Strømme, spreder sig i Deltaer og
:alder ud i Sengens Dyb, hvor man gynger rundt paa
sin Græsmaatte som Moses paa Nilen.
Rødehavet for·

°.

°
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byder aabent Koøje, og for at faa Luft i min ellers hermetisk tillukkede Blikdaase, har jeg aaben Dør til Banjerne og kan trøste mig ved ikke at være ene i Lidelserne.
Der er Pusten og Stønnen og Sparken. I Fortvivlelse giver
En sig til at synge: »Jeg vil hjem igen til Danmark!« »Kæft!« svarer Naboen. Nøgne Knæ stikker frem over Køjekanterne, lange Ben hænger
til Afsvaling; de mest velklædte har Mavebælte paa,
men det dingler ude paa
Stortaaen, saa overtræder
de ikke Reglementet. Der
er en righoldig Udstilling af
alle de Ben, man har ment
at turde byde Marinen, lange
og korte, lige og skæve,
med og uden Læge; men
fra dem alle rinder klare
Taarcr; hver Køje har en
tung Regnsky i Bunden;
man hører Dryp paa Dryp
fra denne Søvnløshedens triste
Byge. Kun een synes Søvnen at forbarme sig over.
Det er naturligvis ham, der
skal være vaagen, Skildvagten. Han ligger tværs over
et Bord med sin Klinge krystet
i sine Arme. Men tro ham
ikke! saasnart der høres et inspicerende Skridt, er han vaagcn som Dagen og med et Ansigt, præget af dystert Ansvar.
Valkyrien sejler gennem
Rødehavet som et Fedtøje i
en Suppekedel. Vil man skrive
Chefen.
et ordentligt Brev, maa man
have en Tagrende hen til Vandfadet. Mangt et trofast
Hjærte hjemme har grædt af Glæde over de tydelige Spor
af Taarer i Brevet fra Vennen paa Valkyrien uden at
tænke paa Varmen i Rødehavet. Styrtebadet er det eneste
forfriskende, - mærkeligt nok forresten, thi Vandet har omtrent samme Temperatur som Luften og som et varmt Bad
16*
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i Tordenskjoldsgade. Mandskabet tager først deres Bad;
derefter er der liYlig Søgning af Underofficerer, Maskinpersonale etc. Disse forfriskende Morgentimer, i hvilke et
Haandklæde er en ulastelig Promenadedragt, trækker man
ud saa længe som muligt. For en kort Stund er det militære Overtræk forsvundet tilligemed Snore og Distinktioner.
Vi er alle lige civile.
Det kan naturligvis
foraarsage pinlige Fejltagelser, som f. Ex.
naar jeg en Dag utaalmodig venter paa, at
en nøgen Ryg skal
give Plads i en af
S lyrlehadsbaasene, og
siger: »Hør, Du lange
Vadefugl, kan det nu
snart være nok!« og
det saa viser sig, at
d el er selveste Chefen,
hYem man ikke kendte
saa civil.

Humøret ombord
er i Aftagende. Skildvagten ved Bjærgemerset agterude ser
melankolsk paa Kølvandet. Der er stille
Ved Sengetid.
paa Banjerne.
Før
kunde jeg glæde mig
i mit Lukaf over mangt et godt Ord, og lige i min Nærhed haYde
j eg en glad Svend, der forstod med beundringsværdig Virtuositet at anbringe i enhver Sætning et og samme overordentlig
uartige Ord. Meget ofte bestod h a ns Svar og Tiltale kun i
det ene lille Ord. Jeg hører det aldrig mere, og jeg savner
d et. Før sang de raske Sange, som slog over i Yemodige
Fædrelandssange, naar Skibspræsten n ærmede sig.
Nu
hører man aldrig en Tone, selv Underofficerernes P iber har
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faaet en anden Lyd, og der er slaaet. af paa Tril!erne. Pa~
Banjerne hengiver man sig til a~ skrive b~drøvehge ~reve I
alenvis. I Officersmessen er L hombresp11let gaaet I Staa;
Næstkommanderende er utilfreds med Valkyriens Maling
og vil have sort Rand om Skorstenen; Messemedlemmerne
finder Maaltiderne vanvittige, men kan ikke blive enige om
andre. Faar man ved Frokosten et muggent Æg, sender man
den lave Sjæl af en Messeforstander et foragteligtBlik; Lægerne
klager over Sundhedstilstanden; der er kun een rigtig Syg;
alle andre Tilfælde, en ungvis incarnalus, et panaritium er
fuldstændig interesseløse; Løjtnanterne er derimod overanstrengte. Der er pludselig kommet en paafaldende kritisk
Stemning; man opdager hverandres Fejl; Oppasserne er
utilfredse med deres Officerer og mener, at deres Privilegium paa Bondenat -- uafbrudt Nattevagt uden Vagt - er
altfor dyrt købt for deres daglige Pligter. En Sekondløjtnant finder, at det er en Skandale at have Civile med paa
en Orlogsmand, hvor udmærkede de end kan være paa
deres eget Felt; og de Civile vil aldeles ikke anerkende, at
Søofficerer er bedre; end andre Folk; Eleverne forbander
deres Fædre, der satte dem ind i Marinen; en tyk, ældre
Frivillig, der har forladt sin gode Forretning og sin gode Kone
for at stille sin Ævenlyrlyst, finder den ikke tilfredsstillet
ved at gøre »Knæbøjning« i 33 Graders Varme, og han siger
ligefrem, at det er den værste Limpind, han endnu er røget
paa. Sodavandsmaskinen faar hysteriske Anfald og vexler
mellem slet ingen Spænding og dobbelt saa høj Spænding,
som den kan taale, hvilket sætter mig, som bor med
aaben Dør lige ud til den, i endnu større Spænding. Ismaskinen er rent umulig; den vil ikke afkøle mere end
med 25 og det forslaar ikke til at lave Is i 35
Den er
Maskinpersonalets Smertensbarn, for hvem de ofrer hele
deres Omhu, medens den store, artige Maskine faar Lov til
at skøtte sig selv. Kommer man til at nævne Ordet Is, betragter Maskinofficererne det som en personlig Fornærmelse
og ser ondt paa En. Da Ismaskinen under Messen pludselig
en Dag gør et rumlende Spektakel, saa Spisebordet ryster, og
alle spørger, hvad der er løs, svarer den vittige Løjtnant:
» Det er Isen, der skruer I« Der blev en pinlig Taushed.
Som sagt, det er gennemgaaende smaat med Humøret.
Mandskabet klager over, at der er Orme i Biskøjlerne fra
Malta. Det er der ogsaa; men man burde jo glæde sig
over lidt Dyreliv ombord; og da en af Mændene klager

°,
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over Maden i Almindelighed, fyldes jeg af retfærdig Harme:
- Saa forvænte er vi i Danmark! Hvor havde vi godt af at
se, hvorledes Folk lever andetsteds, hvorledes den russiske
Arbejder søber Newavand af sin fedtede Hue til en Humbel tørt Brød, ruller en Cigaret af Avispapir og højtideligholder sit Sølvbryllup ved at dele et haardkogt Æg med
sin Kone, - hvorledes Tropernes Folk stryger baade Forog Eftermad, drikker Vand istedetfor Kaffen og nøjes med
at sluge en halv Alen Sukkerrnr, og hvorledes en Haandfuld Dadler er god daglig Kost for en Araber. Selv den
velhavende Tysker har a ldrig en Klat Smør paa Bordet,
men spiser tykt Brød til tynd Kaffe. Hos os er det ikke
at have Smør til Brødet Tegnet paa den begrædeligste
Elendighed. Det er ikke nok for os at slukke Tørsten og stille
Sulten. En Drik Vand er noget, der kun kendes fra Romanerne. Den tarveligste Mand lever nuomslunder flottere end
Christian den Fjerde, som aldrig fik en kold Bajer eller en
varm Kop Kaffe. Fra alle Jordens Egne løber Damperne
som travle Opvartere for at dække vort Bord. Der lindes
ikke det fattige Hjem, hvor man ikke finder det selvfølgeligt, at man drikker Thevand, mens Kineseren selv nøjes
med det kogle Vand alene. Sukker fra Vestindien, Kaffe
fra Java, Tobak fra Cuba, - det er en Selvfølge altsammen.
Risengrød er Samaritan-Mad, mens Risdyrkeren selv ikke
har Raad til at spise Ris uden ved særlige Lejligheder. »Han
er meget syg, siger Japaneseren, han har faaet Ris! « Vore
Børn fra Gaden gnasker Appelsiner fra Italien, Figner fra
Asien, Dadler fra Afrika, - men jeg vil se den Araberhøvding, der har smagt en dansk Appetilost. Kun Folk fra
vort lækre Smørland kan klage over Maden paa Valkyrien.
Hvad vilde Ove Gedde, de gamle Kinafarere eller selv Steen
Bille have sagt, om de havde set Livet paa Valkyrien med
Sodavand og Foredrag, Rødvin, Thevand og den nyeste
Litteratur, Melsuppe og Fiskeboller, Gemyser og fersk Kød
hver Dag, her hvor der pylres om store, stærke Mænd, som
om det var for tidlig fødte Børn l - Alt dette flød i
rivende Veltalenhed fra mine Læber; men da jeg havde
fo1jaget min klagende Ven fra Banjerne og var faldet
sammen paa min Græsmaatte, forekom det mig, at jeg hørte
en Stemme fra oven, der sagde: »Og nu De, kære Etatsraad! «
- Jeg rejste mig i Sædet og ransagede mit Hjærte. Var
det ikke mig, der uagtet j eg sad ved Siden af Messeforstanderen, havde bemærket, at jeg syntes, Sardiner smagte
lige saa godt som Anchiovis, og henledt hans Opmærksom-

DE DANSKES VEJ.

127

hed paa, at man godt kunde købe Kyllinger i Port Sa'id;
var det ikke mig, der havde lavet et Par velklingende
Kastagnetter af Franskbrødet og bedt om en Ske til
Smørasietten; var det ikke mig, der saae hadefuldt til den
evindelige, svedende Spegepølse og havde fornærmet Algiervinen ved at sige, at jeg ikke skrev Korrespondancer ved
Middagsbordet.
Nej, det Hele ligger i Varmen.
Varmen gør Folk
gnavne. Enhver, der har rejst i Troperne, kender denne
lette Klimatfeber med det milde og hurtige Forløb.

Efter akkurat en Uges Fart er vi naael gennem Det
røde Hav til Aden. De sidste Dage har vi taget lidt Vand
over Dækket navnlig forude. Rødehavet havde Kig paa den
mindste Jolle, der gik under Navnet Moses, men naaede kun
at slaa igennem Luftrørene ned paa Underofficerernes Middagsbord. Det kunde Suppen ikke taale, saa maatte der
skalkes. Paa Hjemrejsen gentog Det røde Hav sine Attentater og fik virkelig en mørk Nat Held til at bortføre Moses.
Det var det eneste Uheld, der ramte Valkyrien paa hele
Togtet, og det gav naturligvis den vittige Løjtnant rigt Stof
til Sindrigheder.
Da Englænderne i 1839 tog Aden, denne Bid golde,
forrevne Klipper, og et Par Kvadratmil Sandørken ud af
Arabien, var det ikke af Begejstring for det højst ejendommelige Landskab, som Vulkaner i sin Tid har kogt sammen
i Tinder og Takker, men for at være Herrer over Indgangen
til Rødehavet; og naar Englænderne har slaaet sig ned i
Aden, er dermed sagt, at Aden har den prægtigste Havn i
denne Kant af Verden og er befæstet til Tænderne, hvilket
er meget betryggende, naar Sto1japanien og Kina om Hundrede Aar vil civilisere Europa. I Aden møder vi første
Gang Engelsk Indien. Det er ganske vist en lang fremskudt
Forpost, 1819 engelske Mil fjærnet fra Generalkommandoen
i Bombay. Pengene og Frimærkerne ere indiske, og ved
Landingen ser vi første Gang den indiske Politi-Soldat, den
granhøje og grantynde Sikh i gulbrunt Lærredstøj med
med vældig Turban, han, som overalt i Englands asiatiske
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Besiddelser rager op over Mylret af indfødte, mørk som
en Straffeengel, spredende Angst og Bævelse langt rundt
om sig. Tigerøjnene fra det brune, gustent-skarpe Ansigt
søger langsomt Horisonten rundt.
Skulde der et Sted
være noget mistænkeligt, bliver Blikket staaende der, belysende den mistænkelige Plet som en elektrisk Projektor.
Bliver der Strid i Gaden, er Sikhen der i lange Tigerspring.
Skulde der blive Anledning til at bruge Sablen eller sende
et Par sorte Sjæle over i den anden Verden ved et Par
sikre Bøsseskud, da smiler Sikhen for en sjælden Gang.

Kamel for Vandvogn.

Der er ingen, der behøver at fortælle En, at man nu
er i Troperne; naar man gaar hen over den brede Havneplads, summer Heden om Ørene; den hvidglødende Sol
brænder ned over En, og man skynder sig hen til en Husmur for at klemme sig ind i et Par Tommers Skygge.
Herfra iagttager man med Forundring de akklimatiserede
sorte Herrer, der, halvnøgne med hvidt Drapperi om Lænder og Hals, skinnende som Ibenholt og Elfenben, vandrer
afsted, ikke alene barhovede, men med blankt barberede
Hjærneskaller, hvis Indhold maa være spilkogende. Der er
en Mængde Negre her. Drengene, der dykker efter Penge
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ude ved Skibene, Tiggerne og Havnearbejderne er Negre
fra Somalikysten lige over for. Araberen træller nødigt for
den Hvide og nedlader sig ikke til at tigge. Som Araberne
sidder i Familiegrupper paa Pladsen ved deres tarvelige
Maaltid, de voxne med hvide Kapper trukne op ove!'
Hovedet, de ganske unge halvnøgne med brune Muskellemmer, var de værd at støbe i Bronce. Deres Racepræg e::ikke saa lidt finere og sikrere end de hvide Mænds, dem
mod hvem de retter deres fjendske, stærke Ørneøjne. En
enkelt Araber vækker Opsigt ved et karmoisinfarvet Skæg;
han er stolt af ved en Pilgrimsrejse til Mekika at have erhvervet sig Ret til at se saa afskyelig ud. Uagtet Aden
lige som Port Sai:d er en Handelsstad og med lige saa mange
Indbyggere og besøgt af et Par Tusind Skibe om Aaret,
har den et helt andet Præg. Der er muhammedansk og
engelsk Alvor over dens stille Jordgader, ingen skrigende
Butikker, ingen elektrisk Sporvogn, ingen Tribunesang; kun
Tiggerne er de samme. De vejrer den Fremmede paa lang
Afstand. De, som har maattet afstaa en Arm eller et Ben
til Hajerne for at drive Dykkererhverv, vitter med Stumperne; de andre, som ikke er saa heldigt stillede i Konkurrencen, skriger til Gengæld højere; de smaa trækker Maven
saa langt ind, som det er muligt og lægger Haanden paa
den lomme Plads for at antyde den elendigste Sult: Never
falher, never mother, you American, you my father, you
very rich ! raaber de i Munden paa hverandre. Mange af
dem har sikkert Rel til at klage over Manglen af en Fader.
De lever som herreløse Hunde, og undertiden maa den engelske Regering tage sig af dem og sende dem i Ladninger
tilbage til Afrika. En lille vittig Morian præsenterer sig
som danish boy from Denmark; en vil synge Daisy for
5 pence, en anden vil gaa sin Vej for 2. Alle er de grimme
som Djævleunger, men alle har de pragtfuldt skinnende
Tænder, som de hvert Øjeblik polerer med en Stump gul
Trærod.
En dansk Lærd giver uden at tænke derpaa den bedste
Karakteristik af Aden ved at sige, at »det er en By, der udtales
med Tonen paa første Stavelse«. Udover det er der ikke andet
at bemærke, end at den forøvrigt bestaar af Hede tilsat med
Tørke. Den er tør som en Lyngbykrydder og hed som en
Teglovn. Landskabet udenom er det goldeste i Verden,
uden en Tot Græs, uden et Straa. Er dette Det lykkelige
Arabien, forstaar man ikke, hvorledes det ulykkelige ser
ud. Man beklager de Englændere, der skal leve her, me:i.
17
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Englænderne har jo en beundringsværdig Evne til at holde
sig friske allevegne. De spiller Tennis og Polo, selv om
Jorden brænder som en Stegepande under deres Fødder;
de holder Garden-party'er uden Have og gør Five-o-clock'='he-Visiter uden at have Vejret at tale om, thi det er altid
ens. Jeg saae en graahaaret engelsk Commander komme
iland fra sin Orlogsmand med Cyclen i Barkassen og strax
sætte sig op og spurte gennem Solilden op ad den
stærkt stigende Bjærgvej. Det kaldte han Recrealion. Helt
ubegribeligt er det, at Adana allerede i Oldtiden var en

l{amcllorvet.

folkerig Handelsby, thi der gaar Aar mellem et Par ordentlige Regnbyger, og det ferske Vand maa fremstilles ved
Destillation. Det betales af Skibene med 1 Kr. 70 Øre
Tønden . Ganske vist findes <ler oppe i Bjærgene nogle
gamle Cisterner, som Kong Salomon i sin Visdom skal
have anlagt. Disse vidtberømte tanks er nu udvidede og
fint cementerede; men da vi besøgte dem, var der ikke
Tanke af Vand i dem, og de gabende Tørdokke i Række
under hinanden gjorde blot Egnen endnu mere vandsmægtende.
Det egentlige Aden ligger skilt fra Havnebyen ved en
Bjærgmur, hvorigennem der er sprængt et smalt Pas. Her
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er Heden om muligt endnu stærkere. Her bor lutt_er Arabere, Hinduer og Jøder i tykmurede, lave Huse. B;1ærgene
staar i Ring om Byen og passer paa, at intet køhgt Pust
slipper ned i Gryden, hvis Bund er et gammelt Krater. Paa
Torvet ligger Flokke af Kameler og ligner Thep?ller, sa~le
Lil Varme. Disse dekorative Rokokodyr lægger ikke Skjul
paa deres Foragt for Menneskene, - den, der ikke har set
en Kamels Smil, har ikke set det fulde Udtryk for spottende
Ringeagt, men de
finder sig dog i at gaa
for Vandvognen og slæbe Kaffe fra Mokka
til Aden. Naar man
ser Kamelerne i lange
Rækker med Kaffesække paa Ryggen skulde man tro, at Arabien producerede en
god Del Kaffe. Men
det producerer ikke engang, hvad Danmark
bruger. Hele Arabiens
Kaffeudførsel er 7 Mil!.
Pund, og i Danmark
drikker hver Mand •
siger Statistiken - 12
Pund Kaffe om Aaret,
og hvad drikker saa
ikke Konerne!
Naar man har set
sig mæt paa Kamelerne, er der intet videre
at gøre i Aden. Man
~,
kan ganske vist købe
arabiske Lækkerier; i
Sepoy.
en af de mange Boder
gør Konditoren Reklame med sin Renlighed ved at sidce
midt imellem sine fedtdryppende Kager og soignere sii:e
Fødder, men alligevel foretrækker man at benytte Lejligheden til at smage en ægte Mokka i en Restaurant. Man
kommer ind i en stor, mørk Hule, hvor Araberne ligger i
Klynger paa Jorden; man har ikke nogen Fornemmelse af
at være velkommen, men Værten er dog saa galant at lade
bringe en Stol af flettede Grene. Den sorte, grumsede KafTe
17*
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s:nager himmelsk, men en lang Sikh forstyrrer Nydelsen
ved at plante sig udenfor Døren og sende alvorligt bebrejdende Blikke til den hvide Herre. Tilsidst sender han
ydermere en Mand ind, som advarende hvisker mig i Øret:
Ikke gode Folk I
Imidlertid er der kommet gode Folk udenfor. Valkyriens Landlovskvarter mylrer rundt i fine, hvide Dragter og
bringer med sig en Brise af frisk Vejr. De blonde, rødkindede Ansigter lyser mellem alt det forbrændte Læder.
De asiatiske Kvinder mylrer ud i Dørene og ser med Behag paa de nordiske Mænd. En af dem, en herligt formet,
rank Skikkelse flammer op i Lidenskab for en fix Hornblæser og følger ham ømt ned ad Gaden. Hun er kun iført et florlet Skørt,
der svøber sig om de skønne Lemmer;
hun har en Sølvsljærne trykket ind i
Næsefligen, er tatoveret paa Brystet, har
røde Negle, Ring i Næsen og Bjælder om
, Anklerne, men formaar dog ikke a t daare
Nordens Søn.
Naar der under Omtalen af enkelte
af Valkyriens Anløbspladser ikke nævnes
Festligheder, maa man ikke deraf slutte,
at der ikke blev vist os Venlighed. Omend Englændernes Høflighed ikke kunde
,i sammenlignes med Franskmændenes Begejstring, va r Valkyrien overalt Genstand
for megen Opmærksomhed. GuvernørSepoy.
middage, Selskaber hos Autoriteter, danske
Konsuler etc. hører til det selvfølgelige
og kan desuden vanskeligt fremstilles uden gennem Menukortene, og de paa Valkyriens Togt oplevede Menukort er
saa talrige, at de vilde danne et særligt Værk. I Aden blev der
udover Menukortene budt Valkyriens Chef og Officerer et meget
interessant Skuespil i Ørkenen. Under prægtig Eskorte af
&poys paa Kameler og Heste kørte Chefen med Følge en
Mils Vej udenfor Aden. hvor man besteg efter Behag Heste
eller Kameler og red tre Mil, danske Mil, videre. Derude
ved en Marabutgrav afholdt nogle Araberstammer deres
Rytterlege, viste deres vidunderlige Ridekunst og udførte
Skoleridt paa Kameler. Deltagerne i denne Udflugt regnede
d~n til deres interessanteste Oplevelser, og de, der ikke var
vante til Ridning, undgik i lange Tider derefter det salte
Morgenstyrtebad og badede sig indendørs med fersk Vand.
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Det indiske Ocean.
Ti Dage skal vi hvile i Verdenshavets Stilhed. Himmel
og Hav Dag ud og Dag ind og intet andet, ingen Seværdigheder, ingen »Indtryk«, ingen Menukort.
I Verdenshavet
er intet Skær og intet Fyr. Chefen slam· med Lineal en
lang Streg tværs over Den arabiske Bugt: Værsaagod, det
er Kursen! 2100 Kvartmil til vi naar Havn igen.
Hvilken Befrielse atter at være ude paa det store, friske
Hav. Rødehavsvarmen er sejlet agterud. Vi har Varme
nok endnu, Blodet stiger stadigvæk Termometret til
Hovedet -, men det er en anden Slags Varme; den trykker
ikke Humøret. Det er kommet igen over hele Linien. Det
begyndte den anden Morgen efter Afrejsen fra Aden ganske
tidligt. Da vaagnede jeg ved atter at høre mit uartige Ord
udenfor. Jeg turde knap tro mine Øren. Den, der kender
den bevægede Fryd ved den tilbagevendte Nattergals første
Trille, vil forstaa mine Følelser. Al Rødehavsjammer er
losset ud i Aden tilligemed Julebrevene. Nu vælder alle
gamle Sømandsvittigheder frem igen som Foraarsblomster.
En Underkanoner, der skyller Kommandobroen, kommer
til at hælde en Pøs Vand i Tropehallen paa en Kaptain
underneden og opdager det først, da det begynder at lyne
og tordne.
Underkanoneren retter sig stramt, skuldrer
med Pøsen og siger:
»Skulde melde fra Ski'manden,
at der var ikke mere tørt Vand!« Ved de forberedende
Øvelser hører man atter: Med samlede Fødder begynd, en,
to, tre, og naar jeg siger tre, hopper De tilvejrs og bliver
deroppe, til De bliver varskoet! - Ved Messebordet hersker
der atter en overstrømmende Hjærtelighed, der kulminerer
i, at Næstkommanderende giver en extra Omgang Tændstikker. Overlægen kaster sig med fornyet Energi over sin
Praxis og kurerer daarlige Maver med Whisky og gule
Ærter. Officererne drikker Dus med Civilisterne, og Civilisterne er parate til for Fremtiden at dræbe enhver, der
ikke indrømmer, at Søofficerer er de herligste Mennesker
paa Jorden. Messeforstanderens Fødselsdag fejres som en
national Festdag med Musik gennem Gaderne. Han vækkes
af de gribende Toner til »Brændevin og Øl og Kaffe skal
Madammen skaffe!« Da han slaar Øjnene op, smiler hans
Frue til ham gennem Koøjet, malet i Transparent; han
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faar overrakt et Træ med Frugter, saa smukt, som man
kan lave det af en Kost med Kartofler, samt yndige Blomsterpotter med Tulipaner, lavede af Radiser, og et Fuglebur
med to Høns med blaamaledc Ben; for at skaane ham for
Kritik paa Højtidsdagen gør Chefen Festmiddagen, og ved
Bordet krones han med en Krans af tørrede Laurbærblade,
som Kokken velvilligst har stillet til Disposition, og dekoreres
med en Medaille, bestaaende af en Mariekiks i Ordensbaand.

-

- '• · .
En glad Aften hos Underofficererne.

Sodavandsmaskinen er bleven normal igen; Mandskabet
staar i tæt Kreds rundt om den og beruser sig. Ismaskinen
er nedkommen med et Stykke Is saa stort som et Stykke
Kaffe-Sukker.
Mester præsenterer det med et lykkeligt
Smil, som var det hans Førstefødte. Der er Jubel i Messen;
Stykkerne bliver større og større, og der dannes øjeblikkeligt et Cocktail-Aktieselskab. Selskabets Navn er The royal
danish naval Artillery Cocktail Company limited, og dets
Formaal er at sikre Aktionærerne en god Cocktail mindst
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een Ga ng om Dagen. Cockta il er en tropisk Institution.
Den kan laves af al mulig Spiritus i alle mulige Forhold,
tilsat med en eller anden Bitter og sammenrystet m ed knust
Is. Den ka n drikkes til enhver Tid , me n er uund gaaelig
før Middagen i alle bedre Hjem i Ø sten. Til at udføre det
træ ttende Rystearbejde har Kompagniet lejet to Kulier, to
Secondløjtna nter, som lønnes ved at faa Lov til at smage
paa Cockta ilen om Søndagen. - Ma ndskab ets Stemning er
fortrinlig. Min Ven fra Ba nj erne udtaler for første Gang
sin Tilfredsh ed m ed Middagsmaden : Kødbuddin g, Sagos uppe, stuvet H vidkaal, - og den følgende Dag bliver d er
ligefrem animeret Stemning m ed San g ved Middagsbordene
pa a Ba nj erne. Mænnerne faar nemlig Koldskaal m ed Rom
i og tror, det er Punsch . H os Underofficererne er der atter
glade Aftner. Af Hensyn til Varmen h ar m a n indrettet en
Festsa l paa Dækket forude. Solsejlet er Loft, og der er
spæ ndt Sejldug rund t Lil Vægge. Marinens Underofficerer
er som bek endt prægtige F olk, udrustede med gode Kundskaber, sikre og taktfulde gennem aarela ng Disciplin, k vikke
og kæ kke ved det raske Liv, gode Hoveder m ed mange
Talenter, og de forstaai· a t h olde F est. Punsch ebordet staar
opstillet paa Ba gbordssiden ; der holdes T aler m ed malmfulde Kommandostemmer; de hvide Huer ligger i Række
pa a Ka nonskærmen ; Frakkerne er opknappede, og Ordene
kommer lige fra Hjærtet ; er der n ogen, d er kan holde en Tale
for F ædrela nde t, er d er nogen , der kan give Konge n et Hurra,
saa er det Marinens Underofficerer ; Spøgen falder ogsaa let,
og d en humoristis ke Solosanger, der midt i Kredsen serverer et h a lsbrækkende Revunummer, vilde tage Applaus
O\'eralt ; m en naar saa Snittekassen tager fat, hvor hver
spiller sit priva te Instrument og spiller m ed Hjærteblod et,
da er det umuligt a t sidde stille, da fa rer Dansen i Kroppen.
Intetsteds vil man se en Scottish danset med en saa elegant
Præcision. Rækkerne er sn orlige som til en Søndagsparade,
og Benen e kastes frem m ed en Appel som til forberedende
Øvelser . Taknemmelig mindes j eg Gæstfrihed en i d enne
glade Kreds, d e store Hæderspokaler m ed d en d obbelte
Væge; men a ldrig var Dækket saa gyngende og Luka fet saa
lummer t som efter et Besøg hos Un derofficererne.
Der er slaaet af paa Ø velserne, og Mandskabet flyd er
i Velvære paa Dækket forude under Solsejlet. Mange læser;
Skibet h a r et godt Bibliothek, m en takket være særlig
Hr. H egel og Hr. N. C. Rom k a n Iwer Ma nd sidde m ed
sit eget illustrerede Pragtværk i Haanden, og der er derved
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vakt en stor Læselyst. Andre halvsover i saa indviklede
Klynger, at man ikke kan se, hvis Ben, der er hvems, og
over Grupperne driver en aromatisk Duft fra de korte
Shagpiber. Det hele former sig til en Idyl. Valkyrien har
mistet sit strænge Orlogspræg. Mandskabet optræder i neapolitanske Kostumer med bare Læge og nøgne Arme, tynde
blaastribede Undertrøjer og hvide Lærredssydveste. Officersmessen har faaet Lov til at indrette en midlertidig Hønsegaard i en Kanonskærm, og for at Mandskabet ikke skal
savne daglig Fricase og Lammesteg er der ved Gallionen
indrettet en Fold til 60 Lam. Chefen holder Kalkuner, og
Besætningen holder Hund. Det kom altsammen ombord i
Aden tilligemed 6 Arabere, som er engagerede til Fyrbødere
i Varmen. Naar man døser hen i en let Middagsslummer,
drømmer man sig hjem
paa Landet en lun
Sommerdag. Hønsene
kagler, Lammene bræger og Hunden gøer.
Lammene er Fedthaler,
Araberne derimod er
skindmagre
ligesom
Hønsene, Hunden er
gal og Kalkunerne søsyge. Araberne befinder sig udmærket vel
ombord. De sidder i
Det nye Mandskab.
Rundkreds paa deres
egne Hæle vi er
nu komne til de Himmelstrøg, hvor Folk sidder paa
Hælene - og spiser hele deres Smørration paa een Gang;
de siger, at dansk Smør er det bedste, de har smagt.
Mellem dem og Folkene hersker der den bedste Forstaaelse.
Man lærer Abdallah at sige: Godmorgen, gamle
J olieroer! til Officererne, og Ali raaber: Mer Smør! De
danser om Aftnen to og to, de tripper frem og tilbage og
tager hinanden i Haanden og svinger rundt paa Hug; og
naar de faar en hvid, glad Svend med i Dansen glinser de
af Henrykkelse.
Der bliver gjort alt for at bevare den gode Sundhedstilstand ombord. Elektriske Vifter snurrer rundt, Vindfangere sættes ud gennem Koøjnene, Lægen besøger med
Timers Mellemrum Arresterne med Thermometer i Haand
for at konstatere, at Arrestanterne har det køligere end a lle
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andre; Solsejl er spændt ud over Dækket, og Chefen
vaager over, at der ikke arbejdes i Solen; som Mandskabet i de kolde Nattevagter fik varm Kakao, faar det nu
en halv Pot Rødvin med Isvand til Middagen; alt Vand, der
drikkes, er destilleret. ~andskabets Spiseseddel i Troperne
ser saaledes ud : Mandag Fiskebudding, Risgrød; Tirsd.
Fersk Suppe, Kød eller Steg og Grynsuppe; Onsd. Gullach,
Bankebygsuppe, Kakao; Torsd. Kød budding, henkogte Grønærter; Fred. Steg, Koldskaal; Lørd. Bayerske Pølser, henkogte Snittebønner; Søndag Suppe, Kød, Ris og Karry.
Omhuen lønnes da ogsaa ved, at der saa at sige ikke
findes Sygdom ombord, og at Valkyrien vender hjem
med hele sit Mandskab med Undtagelse af en ung Mand,
som allerede i Aden landsattes paa Grund af Blindtarmsbetændelse; efter en owrordentlig omhyggelig og elskværdig Behandling paa det engelske Hospital vendte
han i god Behold tilbage til Danmark.
Da Steen
Bille sejlede omkring Jorden med Galathea, var de
sanitære Forhold naturligvis langt fra saa gode, men han
benyttede de Midler, han havde. Han strøg Brændevinen,
uddelte Vinforfriskninger tre Gange om Ugen og gav Surkaal, Grønkaal eller Sennop til Kød-Rationen. Ligesom paa
Valkyrien indførte man Lettelser i den daglige Tjeneste,
men Mangel paa Beskæftigelse og Motion er ogsaa uheldig;
Lediggang giver som bekendt daarligt Humør. Steen Bille
lod derfor hver Aften alle Mand gaa til Vejrs op ad de
Luv-Vanter til Stængesalingen og ned ad de Læ-Vanter,
hvilket satte stor Munterhed, især da de jyske Soldater og
de tyske Spillemænd maatte med. Der er imidlertid et
udmærket Middel, som man ikke tillægger tilstrækkelig
Betydning. Det er Musik. Rask Musik er i alle Livets
Forhold stimulerende, men især i Troperne. Den giver
Humør og Motion.
De Folk, som vilde brumme over
Bajonetfægtning, styrter sig med hidsig Virkelyst ud i en
Galopade, og de, der frivilligt spiller, glæder sig ikke
mindre. Musik og Dans er den bedste sanitære Forholdsregel i Troperne.

Hvor Valkyrien nu sejler, stævnede i Christian den
Fjerdes Tid de første danske Orlogsmænd frem mod Ceylon.
18

De første danske Orlogsmæncl i det indiske Hav. Tegnet af Overkanoner Gross.
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Stor er i alle Henseender Forskellen mellem hint Togt og
dette.
Dengang stod Danmarks Hus stort.
Da var den
dansk-norske Flaade Herre paa Østersø og Nordhav, en
Stormagt, der kunde lage Kampen op med en hvilkensomhelst Flaade i Europa. De røde Splitter og de lange
Vimpler lo kækt og kamplystent paa hvert Hav, hvor
Orlogsmænd mødtes, og pegede frem i store Syner for
Jens Munk i Ishavet og Ove Gedde i Det indiske Hav, naar
de begge vilde finde Vej for Danmark til Indien. Kongen
var selv Marineminister og Admiral tilgavns og selv Rigsdag; han troede paa Havet som de danskes Værn og Vej,
og paa Holmens faste Stok som Danmarks Kærne. Fyrretyve skønne Orlogsmænd kunde han lægge i Kamplinie, og
gjaldt det en Expedition til Ceylon, da var der Raad til
fem Skibe. Nu maa den gamle Stormagt tilsøs søge
Rejsestipendium for at sende et enligt lille Skib paa et ni
Maaneders Togt. Og Holmens faste Stok -! En Underofficer i Marinen lønnes med det halve af, hvad en Karl
fra Landet kan tjene, naar han kan trille med en Trillebør
paa et privat Værft. Fin og festlig er Ove Geddes
Eskadre strøget hen over disse Vande, ikke som Damperen
paa Trods af Vind og Sø, men dansende i Takt med Bølgen og baaren af Vinden. Det hvide Skum har slyngel sig
om de lave, svajede Stævne og under de høje, udsnitlede
Kasteller. Kækt rejste sig den høje Rigning med langstrakte Raasejl, med Mast og Raasejl endogsaa helt ude
paa Sprydet, med langskibs Latinersejl under Mesanraaen
paa agterste Mast og mange pyntelige, rigt forsirede
Kanoner, »Konger« og »Drager« i Lag og paa Dæk. Men,
som før bemærket, den fattige Mand har det bedre nuom•
stunder end rige Folk i gamle Dage. Har Ove Geddes
Eskadre laget sig anseligere ud end den enlige Valkyrie,
har vi det betydeligt bedre indenbords. Forholdene ombord
paa Ove Geddes Skibe var forfærdelige: ussel og knap Kost,
raaddent Drikkevand, Sygdom og Død. Skibschefer blev
hængte eller degraderede; Folk.ene blev kølhalede, trukne
under Kølen fra den ene Side til den anden; andre maatte
springe i Vandet fra Raaen. Og dog kunde der ikke skabes Disciplin. Der var Uro og Opsætsighed, og Skibe listede ud af
Eskadren og gik paa egen Haand. Ved Landing druknede
Folk.ene i Brændingerne, og da Expeditionen efter fire
Aars Forløb vendte hjem, var ikke Halvdelen af de oprindelige Besætninger tilbage.
1s•
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Det var Hollændernes Held i Ostindien, der gav Chrislian den (jerde Lyst til Ævenlyr i det (jærne. Danske og
norske Søfolk, der kom hjem fra hollandske Ostindiefarere,
fortalte vidunderlige Ting, og hollandske Købmænd, bosiddende i Kjøbenhavn, opmuntrede Kongen og gik med til
Dannelsen af Det Ostindiske Kompagni i Aaret 1616, del
første af Chr. IV's mange Handelskompagnier, Regeringen
stillede lo Krigsskibe og Kompagniet de andre. Koromandelkysten paa Forindien var bestemt som første Maal. Men
da kom Marcelis Boschouwer til Kjøbenhavn, en Hollænder, som stod i Tjeneste hos Kejseren af Ceylon, m en som
var vendt hjem til Holland for at skaffe sin Herre Hjælp mod
Portugiserne og de oprørske Ceylonhøvdinger.
Holland
stillede sig afvisende, og da Boschouwer hørte om de danske
Planer, rejste han til Danmark og fremstillede sig for
Kongen med en selvlavet med dekorative Hængesegl forsynet Fuldmagt fra Kejseren af Ceylon.
Der blev paa
dette Fundament sluttet en Trak.tal mellem Ceylon og Danmark, ifølge hvilken de Danske, om de vilde hjælpe Kejseren, skulde have 100,000 Specier og de h erligste Kaar i
Ceylon, ligesom Singhaleserne skulde være velkomne i
København. Den 14. Novbr. 1618 forlod Eskadren København . Den bestod af to Krigsskibe, Elefanten og David,
og to store, armerede Handelsskibe, og medførte foruden
Besætningerne 300 Soldater Lil Hjælpetropper for Kejseren
af Ceylon. I Forvejen var en af Kronens Jagter gaaet
alene Lil Ceylon under Hollænderen Roland Crappes Komm a ndo.
Eskadrens Chef var den 23aarige Kommandør Ove
Gedde, som havde faaet sin maritime Uddannelse ved at
gaa i Vandet i Sorø. Dernæst havde han studeret i J ena
og gjort Tjeneste i den hollandske Hær og i det kongelige
Kancelli i København. Ogsaa i den Henseende er der stor
Forskel mellem den Tid og nu. Da behøvede man ikke
Sømandskab for a l blive Skibschef, Adelskab var nok ;
man havde Skippere til al navigere: nuomstunder maa
selv Kongens Søn trække i den blaa Matrosdragt, surre sin
Køje og entre i Rejsningen, passe Fyret, sort som en Neger,
døje Examenskvalerne og avancere frem samm en med sine
Kammerater. Allerede paa Ove Geddes Exped ition haYde
man Civile med, hollandske og danske Købmænd og unge
Adelige, og i een Henseende var man endog forud for Valkyrien: man havde Damer med, eller maaske det er
bedre at sige Fruentimmer, thi de var ikke præsentable
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nok til at spise i Messerne. Togtet blev, som alt bemærket,
megel besværligt. Da man naaede Tafelbay i Kaplandct
havde Eskadren allerede over 200 Døde. Det eneste oplivende
paa Udturen var en Træfning under Kap Verde, hvor man
tog to franske Fribyttere, - den ene var armeret med 32
Kanoner - , og indlemmede dem i Eskadren. De blev forøvrigt begge Vrag undervejs. Med Navigationen var det
smaat bevendt. Der manglede Søkort og Midler Lil at bestemme Længden, og saaledes gik det til, at Flaaden blev forsat
350 Mil og kom op i Adenbugten, i de samme Farvande,
som Valkyrien gennemsejlede. Først den 26. Maj 1620,
18 Maaneder efter Afrejsen fra København, havde Ove
Gedde samlet sine fem Skibe ved Ceylon. Boschouwer var
død undervejs, og Kejseren af Ceylon vilde ikke anerkende
Traktaten og kunde heller ikke betale de 100,000 Specier,
som er ca. 1 Mill. Kr. i vore Dage. Derimod var han venlig nok til at afstaa Kysten ved Trinconomale med den
ypperlige Havneplads, den bedste ved hele Øen, Lil Kongen
af Danmark, der her kunde regere ganske som i sit eget
Rige. Han gav Løfte om Hjælp med Soldater og Arbejdere
til Anlæg af en Fæstning, ligesom han gav den danske
Konge Lov til at lægge Fæstninger og lage Land andre
Steder paa Øen. Med delte smukke Resultat sejlede Ove
Gedde til Koromandelkysten, hvor Roland Crappc havde
erhvervet Trankebar. Denne Plads blev i Fremtiden del
dansk-ostindiske Kompagnis Standplads, hvor det danske
Flag vajede fra Fortet Dansborg, indtil vi i 1845 afhændede
Besiddelsen til det engelsk-ostindiske Handelskompagni.
Paa Ceylon flk vi derimod aldrig fast Fod. Da O\·e Gedde
kom tilbage dertil, var alt opløst i Strid, og alt, hvad vi
erhvervede fra Ceylon, var en Ladning Ibenholt og en
Elefant, som Ove Gedde Jlk af Kejseren, men maatte efterlade i Trankebar. Fra Trankebar udvidedes den danske
Handel til Bengalen , Java og Borneo, men allerede i 1643
ophævedes det første dansk-ostindiske Kompagni, ødelagt
ved Krigene. Det andet ostindiske Kompagni stiftedes 1670
og udvidede Handelen til Kina, men maatte paa Grund af
Gæld afhænde sine Besiddelser til Staten, der oprettede det
tredie ostindiske Kompagni 1732. Dette Kompagni bragte
Handelen i fast Gænge og høstede stort Udbytte, navnlig i
Tidsrummet 1770- 1807, uagtet Landet ikke havde Produkter
at sende til Asien, men maatte købe Exportvarerne for rede
Penge. Det var navnlig Luxusvarer, man hentede hjem, men
den største Del udførtes igen, og denne Transithandel var meget
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indbringende. I Aarene 1772-84 sendte Kompagniet 31 Skibe
til Kina og 26 til Indien, foruden at private Rederier sendte
49 Skibe til Indien. Aktionærerne kunde i 1772 hæve
30 pCt. i Udbytle og det følgende Aar 20, uagtet nogle af
Kompagniets Embedsmænd havde besveget Selskabet for
673,737 Rd. Der blev hjembragt Varer i Tidsrummet
1775-84 til en Værdi af 51 Mil!. Rd. Vi erhvervede Smaakolonier rundt omkring, men da Englænderne besatte Kolonierne efter 1807 og tog vore Skibe, ophørte vor Handel
paa Ostindien, og Kompagniet opløstes 1839. Vi mislede
Factorierne paa Malabarkysten, Kalikut og Travancore;
Factoriet Patna blev solgt, og Factoriet i Portonovo blev
forladt; tilbage havde vi Trankebar, Serampore nær Kalkutta, et Stykke Land i Balasor ved den bengalske Bugt,
og Nicobarerne. 1845 solgte vi vore sidste Besiddelser paa
det indiske Fastland til Englænderne for ca. 1 Mill. Rd.,
men beholdt de i 1756 besatte Nicobarer, indtil vi opgav
dem i 1856. Englænderne besatte dem 1869. Det er i korte Træk
vor Historie i Ostindien. Uagtet det ikke er 60 Aar siden, den
var Virkelighed, staar det som en fantastisk Drøm for os, at vi
har haft Hinduer Lil Undersaatter og ejet Lande med Pagoder
og Braminerkultus og Rismarker. Steen Bille fortæller i sit
Værk om Galatheas Rejse omkring Jorden, - et ypperligt
Værk, der ikke bør gaa i Glemme, rigt som det er paa
ædruelige Iagttagelser og solid Viden -, om det Vemod,
han føler ved Synet af det gamle Serampore og Trankebar,
som han skal aflevere til Englænderne. Efter 77 Dages
Sejlads ser han paa den tropiske Kyst det danske Flag
vaje fra Dansborg, d er ligner en Landsbykirke. Han beskriver Trankebar som en herlig By med pragtfulde Bygninger og herlige Søjlerækker. Men de lukkede Skodder
og Døre vidner om, at de rige Handelsdage forlængst er
svundne. Kun i den sorte By er der Liv og Færdsel.
Hinduerne er bedrøvede over at skulle skilles fra de danske,
til hvem de har knyttet sig saa slærkt, som Hinduer kan
knytte sig til hvide Mænd. De fleste af de 23,000 Indbyggere »har et ikke ringe Kendskab Lil det danske Sprog.«
Han overværer en Revne over de 70- 80 Sepoys, der udgør den trankebarske Troppestyrke. De kommanderes paa
Dansk og er i danske Uniformer og - Tøfler. Kolonien
strakte sig 1½ Mil langs Kysten med en Bredde af ca. 3
Fjerdingvej. Ogsaa om Serampore fortæller han, at Befolkningen var tilfreds med Danmarks milde Styrelse, der gav
Beboerne Frihed og Velstand; og den engelske Guvernør i
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Kalkutla gav ved Overtagelsen Danmark mange Komplimenter for den udmærkede Administration, Retsplejen, de
fattiges Forsørgelse og den fortrinlige Orden i alting.
Man forslaar Sømandens Vemod over at sige Farvel til
de danske Kolonier. Nu, da vi atter er blevne den søfarende,
handlende Nation, havde vi haft Brug baade for Trankebar, Guldkysten, Trinconomale og Nicobarerne, som det østasiatiske Kompagnis Dampere stryger tæt forbi. Vi skulde
blot have gjort Kolonierne meget større og forstaaet at
benytte dem. Vi har sat Foden paa de rigeste Kyster i
Verden, men ikke bukket os efter Rigdommen.
Medens jeg skriver paa disse Sider, træffer jeg en Aften en
lille, beskedent udseende Købmand samt Millionær, Hr. Kolbe
fra Hamburg. Han er i Helsingør for at sælge Mahognitræ til
Værftet. Han har just lavet en lille Koloni paa Guldkysten i
Afrika, netop der hvor Danmark har haft Besiddelser. Vi havde
tre Forter og en Guvernør m. m., altsammen anbragt paa den
usundeste Strand, hvor man excercerede med Negre og saluterede paa Kongens Fødselsdag. Hr. Kolbe hverken excercerer
eller saluterer. Han har af Englænderne købt 16 D Mil
Skov en Dagsrejse inde i Landet paa 99 Aar for 250,000 Kr.
Dertil har han købt for 250,000 Kr. Maskiner og Materiel.
Til at bestyre sin Koloni og herske over 200 Negre har han
mærkelig nok ikke laget en Jurist eller Officer, men to
raske, unge Mænd, der har hugget Skov i Kalifornien. Han
har lige faaet den første Sending Mahognitræ hjem. Der
er Stammer imellem paa 1 ½ Meter i Kvadratsiden, og han
er henrykt over at se, at den er bedre end den bedste, han
faar fra sine Skove i Australien. » Det vil altsaa blive en
god Forretning?« siger jeg. »Ja,« svarer han med et lille
Smil, »om 9-10 Aar har jeg, om alt gaar vel, mine Penge
tilbage.« Vi forsyner os nu med Mahognitræ fra et forhenværende dansk Land gennem et tysk Firma. Vi maa trøste
os med, at vi til Gengæld ikke mere køber Teaktræ i Tyskland, men at Tyskerne nu køber siamesisk Teaktræ hos os.
Mon ikke Danmark vilde have haft bedre Held med sine
Kolonier og forøvrigt med hele sin Handel og Udenrigspolitik, om det havde anvendt dygtige Handels- og Finansmænd som Guvernører og Ministre og Gesandter end de, som
har faaet deres Uddannelse til det praktiske Liv ved at
studere Jura eller Militær-Videnskab? Lad os glæde os over
Valkyriens Togt, der peger henimod en fornuftigere Fremtid. Vi er jo alt godt begyndt med at skabe Kolonier paa
Hr. Kolbes Fac;on.
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Ensformigt gaar Dagene. Fornøjelserne bestaar i at se
paa Flyvefisk, der svirrer op for Bougen, ofte i Sværme,
glitrende i Solen som Guldsmede. De er paa Størrelse som
Sild og flyver lavt henover Bølgerne, undertiden et Par
Hundrede Alen, altid i lige Linie, som naar man slaar Smut
med Sten; at de ogsaa kan flyve højt, viste en Nat et Par,
der fløj op i en af Redningsbaadene. En Officer bemægtigede sig dem under Paaskud af videnskabelig Interesse.
Han vilde sætte dem i Spiritus. Det gjorde han ogsaa ved
Frokosten. Naar man ikke har noget med Journalen at

gøre, er det
megel lilgiYcJigt, at man
forvexlerOnsdag med Fredag, fordi de
Gur.lstjcnesle ombord.
ser saa aldeles ens ud.
Kun Søndagen skiller sig ud fra de andre. Om Morgenen
inspicerer Chefen hele Skibet, ogsaa Lukaferne, hvad der
er pinligt, da Chefen ikke gouterer kunstnerisk Hygge med
Skønlitteratur i Sengen og Strømper paa Skrivebordet. Derefter er der blæ ndende hvid Søndagsparade paa Dækket
og Gudstjeneste med rigtig Præst. I en tæt hvid Fylking, i
ærbødig Kreds om Alteret, staar de mange Mænd med de
mange forskellige Ansigter, men alle Ansigterne stemmes ind
i samme AlYor og faar samme Udtryk, ret som Havets
Bølger, der føres samme Vej af samme Vind. Blikket er
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sænket i Salmebogen; den halvaabne Mund brummer
dæmpet; de raske Fyre er generte ved at synge Højtidelighed. Musiken derimod er ikke genert; den blæser ren Messing for fuld Kraft; den har Lov til at raabe højt i Kirken,
thi den er i Tjeneste og skal sørge for Disciplin i Salmerne.
Naar Salmen efter Prædiken er endt, træder Chefen frem og
siger: »Gud bevare Kongen!« Tre Hundrede dybe Stemmer
gentager: Gud bevare Kongen! - Det er næsten det mesl
gribende.
Alle retter sig, alle Hoveder blottes, og selv
Haarene paa Hovedet rejser sig og gør Honnør.

J(irkcmusikke n.

Forresten er hver Dag i Ugen skabt til Gudstjeneste
herude - og Natten med. Delte Hav, der i ensom Vælde gaar
fra Indiens hede Palmestrande til Sydpolens Ismarker, giver
andre Tanker end Sortedamssøen. Man forstaar, hvorfra
de brave Søkaptajner henter deres rolige Livssyn og deres
Ligegyldighed for Menneskevrøvl. Det meste af det, der
fylder Dagen og Dagens Avis hjemme, synes saa uvigtigt
herude. Ens utallige Bekendte forsvinder i Taagen, som
man selv er forsvunden for dem; til en og anden god Ven
gaar Tanken paa Besøg; men den Sjæl, man ejer heil
19
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og elsker, er bestandig nær med milde Øjne, saa nær, som
hørte hun hvert Ord, man hvisker. Hvad Livet gav af
trofast Lykke, hvad Livet gav af evigt Værd, det lærer Du
os, gamle, kloge, muntre Hav!
Forude sidder man ganske alene om Natten. Den
lune Luft glider som Fløjl forbi Kinden. Der er ny Stjærner,
som vi ikke ser hjemme, men vi holder mest af de gamle.
Et skønnere Kors end Sydkorsets spæde Firkant tegner den
hjemlige Orion højt oppe over Mastetoppene.
Som en
Lanterne i Raaen blinker Sirius. ~1aanen, der hjemme er
saa højtidelig, har faaet tropiske Unoder og ligger magelig
paa Ryggen i sin Guldgyngestol.
Der er saa stille paa Skibet, som om alt sov undtagen
den arbejdsomme Maskine. Mandskabet sidder i Klumper
paa Repos'erne med lukkede Øjne; men de sover naturligvis
ikke, for det maa de ikke. To Underofficerer gaar for
120de Gang op og ned ad Dækket. Agterude er der tomt og
mørkt. Skildvagten ved Bjærgemærset anes kun. En Tyvelygte lister ud af Bestiklukafet agterud og tilbage igen. Det
er Styrmanden, der aflæser Loggen. Lænet over Lønningen
kan man se Skruerne male Morild i Vandet, store, blaahvide
Klodeskyer, der glider agterud og bunker sig sammen i et
taaget, lysende Kølvand, en »Mælkevej « paa Havet. Rundt
om Valkyriens Sider tændes store Blink i Søen og dør igen,
- Blink som fra bedrøvede Øjne.
Der er Vemod i Morildens Skær, - sagde en poetisk
Sjæl ombord. Ja, og man kan si den ud af Vandet og
servere den i en Underkop, eftersom Morild kun er smaa
Dyr, - sagde en upoetisk Sjæl. Den poetiske Sjæl lavede
et Digt, der lød saaledes:
I el skummende Sølv stnar vi frem over Hav,
og del lyser med Sol om vor Færd ;
1ncn naar Natten ganr fren1, drnger Hjæ rtcruc hjem
ined sin Længsel i Morildens Skær.
Se, jeg staar for din Dør, og jeg hvisker dit Nnvu. paa din )(ind lægger Lampen sit Skær -,
Ak , jeg ved kun i Verden en eneste Havn,
som jeg læn ges imod paa vor Færd .. .

Men den Upoetiske lavede et sindrigt Fillrerapparat.
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Ceylon.
Jordens skønneste Plet! Paradiset, l1Yor Mulden leYer
i den yppigste, grønne Frodighed og, døende, krystaliserer
sig i funklende Ædelsten, en Blomsterhave, skygget af
Palmer, sYømmende i lunt, blaat Vand, med Perler ved
Stranden; - saaledes er den skildret. Perlen paa Indiens
Pande, Juveløen, - intet Ord for Skønhed var for stærkt, thi
intet var skønnere end Ceylon. Mod denne Skønhed har
man længtes, men man følte, at disse Brillant-Ord var for
overfladisk blanke; thi der var Aand i Skønheden. Som
Oldtidsminderne beaander Grækenlands Skønhed, glider der
over Ceylons stille Skove et Vemod som fra en nordisk lys
Nat, et Skær fra Livets høje Dag, da et ædelt Folk stod
vaagent og byggede sig sin egen Kultur og sine egne Templer.
Rundt 0111 paa Jorden er Menneskeheden til Tider blomstret
op i høje Syner, udformende Livet i en skøn Ide, indtil
Blomsten stivnede og visnede, eller en raa Haand brød
Stænglen over.
Nu - , hvor findes nu en fredlyst Have,
hvor Menneskene i Samfund enes om at bygge Templer?
Vi har Ruiner, Minder, vi med Vemod søger.
Gemt i Ceylons dybe Skove ligger Ruinerne fra de
store Dage, da Mahindo havde holdt sin Bjærgprædiken
fra Mihintales Klippe, og Buddhismens Mildhed var
trængt ind i Folkets Hjærte. Der ligger De begravede
Byer, som Aarhundreder før Kristus var prægtige
Stæder med hundred Tusind Indbyggere, Kloster ved
Kloster, Tempel ved Tempel og talløse Dagobaer. Kongerne kappedes med Præsterne om at være Buddhas ydmygste Tjenere; de vandt ikke Tilnavnet den store ved
Krigsbedrifter, men ved at bygge de største Klostre og Dagobaer og være de mest gavmilde mod Pilgrimmene, der
kom fra Kina og andre fjærne Lande. Men længe fik Singhaleserne ikke Lov til at nyde Freden i deres Paradis.
Fra Indien, fra Koromandelkyslen _k om de braknæsede Tamuler og plyndrede Byerne, spredte Præsterne og forjog
Kongerne. Senere, langt ned i Tiden, kom Kinesere, Arabere, Portugisere og Hollændere og sloges om Øen, indtil
Englænderne tilsidst tog det hele. Buddhismen, der lærer,
at det gælder at dø bort fra Livet, har ikke bidraget til at
19*
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gøre Singhaleserne modstandsdygtige overfor Europæerne.
Ganske vist har ogsaa vi en Religion, der lærer Livets Forsagelse, men vi er praktiske nok til at begrænse vor Forsagelse til halvanden Time om Søndagen, saa at vi har alle
Hverdagene i Behold til a t dyrke Livet. Nu kan imidlertid Singhaleserne sidde i Fred med en Banan i Haanden
c-g berede sig til Nirvana; Englænderne passer paa, at ingen
forstyrrer dem.
Dækkede af Buske og Slyngplanter ligger Resterne af de
gamle Byer og Helligdomme. Midt i den tætte Djungel løfter
et stort Hoved sig op over Grenene; et forstenet MenneskeVæsen, vældigt som en Klippe, sidder med korslagte Ben og
Hænderne i Skødet, sovende sin Nirvana-Søvn. Det er et
gammelt Buddhabillede, som Skoven har gemt. Der hæver
sig en regelmæssig, halvkugleformet, mægtig Høj, overspunden af Grønt som et kæmpestort, tilklippet Træ, saa
højt som to Gange Rundetaarn; det er en Dagoha. Disse
Stenmasser er opførte over en eller anden dyrebar Relikvie.
Derfor behøvede de ikke at være saa store; en Tændstikæske kan rumme en Mængde Øjenhaar; men over et eneste
Øjenhaar af Buddha har man bygget saa vældig en Dagoba.
Man vil faa et Begreb om Størrelsen af de gamle Bygninger,
naar man hører, at der et Sted staar 1600 Stenpiller, som
i fordums Tider bar det store »Malmslot«, saaledes kaldet,
fordi Taget var af Kobber. Del havde den Gang 9 Etager og
rummede 1000 Boliger for Præster. En af Dagobaerne var
406 Fod høj, prydet med Bpledhuggerværker, Guld og
Ædelsten, - ved dens Side laa et Kloster til 5000 Munke-,
en anden er 269 Fod høj med en Diameter af 360 Fod.
I deres Form vil de minde om Vandboblen og Livets Korlvarighed, men selv har de holdt sig godt gennem 2000 Aai:
Alt for talrige til at opregnes er de gamle Mindesmærker.
En Stentrappe paa 1800 Trin staar ene og forladt ret op
gennem Djunglcn til den Klippe, hvorfra Buddhas Lære
først blev forkyndt paa Ceylon. Stensatte Badedamme, Stenkummer, store som Skibe, udhugne af een Sten, - de
fyldtes med Ris til Pilgrimmene ved de religiøse Fester -,
Eneboerhytter og hellige Botræcr (ficus religiosa) findes
rundt om paa Øen. Et af de hellige Botræer er Jordens
ældste, historisk berømte Træ, 2146 Aar gammelt, og skal
være en Aflægger af det Træ, l1Yorunder Buddha sad og
tænkte over Livets Gaade.
Medens der endnu laa dyb Nat over Europa, var Solen
højt oppe i Østens Lande. Hjærner, der var klare og
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vaagne, som vore nu, grublede over Menneskelivet. Intet
vilde være mere lærerigt end at forsøge at se med de
Menneskers Øjne, som har spejdet saa ihærdigt og betragtet
Tingene fra helt andre Sider; intet lægger vi mindre Vægt paa
i vor Dannelse. Udrustet med lidt Viden om, hvad Østens
Folk har tænkt og digtet, vilde vi gaa ud i Verden med
rigtigere Forestillinger, end vi som oftest gør nu. Selv om
vi ikke vil regne dem med, der mener, at deres egen, lille
By er den egentlige sunde Fornufts Sæde, er der mange,
som mener, at de færdes mellem Vilde, naar de er komne
udenfor Europa blandt brune Folk uden Manchetskjorte,
mange, som vilde blive højst overraskede ved i en Butik
paa Ceylon at træffe en Singhaleser - med Skørt og Haarknude i Nakken - , der paa flydende Engelsk og med el
net Kendskab til nyere Filosofer kan føre en dybsindig
Samtale om religiøse Spørgsmaal og ikke lægger Skjul paa,
at han anser Kristendommen som en lavere staaende
Religion.
Intet er mere tiltrækkende paa en Rejse end at søge
Indblik i fremmede Folks Sjæleliv. Men lige saa let det
er at fotografere Folks Ydre, ligesaa vanskeligt er det at
se ind i deres Indre.
I disse Skildringer af, hvad vi
hastigt saae i vidt forskellige Lande, vil man ikke kunne
vente stort andet end Fotografier. Men inden vi sætter
Foden paa Ceylons Jord, maa vi dvæle lidt ved Østens
Hovedreligion. Ceylon er Buddhismens hellige Land, uagtet
Buddha aldrig selv har været her, thi her har hans Lære
holdt sig i den reneste Form, og saalangt vi videre færdes,
vil Buddhas Lære møde os; overalt vil vi finde Buddhas
Billeder, smaa og kæmpestore, enkeltvis og i Rækker paa
Hundrede.
Stifteren af denne Jordens mest udbredte Rel igion var
Kongesønnen Sid d ha tt a af Sakjas Slægt, som herskede over
Landet mellem Ganges og Himalaya. Han kaldte sig selv
Gotama, den, der dræber Sanserne, eller Sakjamuni, Eneboeren af Sakjas Slægt, men af sine Tilhængere fik han Navnet
Buddha, den oplyste. Hans Dødsaar sæl tes Lil 480 f. Kr.
Han har ligesom Kristus ikke efterladt sig skrevne Forkyndelser; vi finder hans Tanker i Buddhismens hellige
Skrifter, renest i den Form, i hvilken de forefindes paa
Ceylon, i Den sydlige Kanon, Trip i ta ka, der af Omfang
er omtrent dobbelt saa stor som vor Bibel. Den er skreven
paa Pali, der forholder sig til Sanskrit omtrent som llaliensk Lil Latin, og nu, takket være fremragende Videnskabs-
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mænd, deriblandt vor Landsmand, Professor V. Fausbøll,
oversat paa Sprog, der er lettere for os.
Buddhismen vil udfri Menneskene fra Tilværelsens
Smerte. Tilværelsen, Livet, er den store Ulykke, som det
gælder at befri sig for. Mennesket har ingen Sjæl; naar
dets fem Dele: Legemet, Følelsen, Modtageligheden, Tilbøjeligheden og Bevidstheden skilles ved Døden, existerer Mennesket ikke længer, men dets Karma existerer.
Hvad
Mennesket har tænkt, talt og gjort i sit Liv frembringer et
nyt Legeme af sig selv. Man kan ikke befries ved Døden,
thi Karma vedbliver at existere. Der er ingen legemlig
eller sjælelig Forbindelse mellem den døde og det Væsen,
der opstaar af hans Karma, og dog er der en Forbindelse,
som Forbindelsen mellem to Blus, hvoraf det ene er tændt
ved det andet. Den ene Tilværelse skabes ud af den
anden i en Uendelighed, indtil der hverken er Fortjeneste
eller Brøde tilbage. Og da er der heller ikke Stof til noget
nyt. Da slukkes Lampen, Lyset gaar ud. Dette er Befrielsen,
Nirvana. Ceremonier, Bøn, Ofre fører til intet. Der er
ingen Gud. Forsagelsen ikke blot af syndigt Begær, men
ogsaa af den uskyldige Glæde, er Vejen. Buddha indøvede
sine Tilhængere, der klædte sig i den laveste Kastes gule
Kjortler, i Kærlighed til alle Mennesker, Mildhed mod alle
Skabninger. Men dette var en Begyndelse; derfra skulde
man hæves op over Kærlighed og Had, indtil al Interesse
for Livet var udslukt, indtil man havde vundet fuldstændig
Ligegyldighed for alt, et Liv i beskuende Hensynken i
sig selv.
Bedst er det aldrig at have været til; lykkelig er den,
der naaer at udslukkes igen. Det er den Religion, disse
rige Vidunderlande har frembragt, det er den Religion, der
hersker paa Ceylon, Jordens Paradis.
Buddha har saa lidt som Kristus villet give nogen
filosol1sk Løsning af Tilværelsens Grundspørgsmaal, begge
har i første Linie villet vise Vejen til Forløsning for
dem, der Lynges af Livets Byrde. Kommer hid Lil
mig, alle I, som arbejde og ere besværede, jeg vil give
Eder Hvile, sagde Kristus. Til Buddha kom en Munk
og vilde have Svar paa Spørgsmaalene om Verdens Evighed, Forholdet mellem Sjæl og Legeme og Udødeligheden.
Buddha svarer: Du taler som en Mand, i hvis Legeme en
forgiftet Pil er trængt ind, og som ikke vil have Pilen uddraget, før han har faaet Besked paa, hvem det var, der
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skød Pilen ud, om han var en lille eller stor Mand, sort
eller gul, om hvilket Træ Buen var af, hvorledes Pilen var
og Strængen etc.
Kristus vil skænke Sjælen Hvile i Barneforholdet Lil Gud,
og Vejen er den: Du skal elske Herren, din Gud, af dit
ganske Hjærle og din Næste som dig selv. Men Buddha
vil, at man skal opgive al Livsaltraa og vinde den Fred,
der ligger hinsides Tid og Rum i det evige Nirv~ma.
Søger først Guds Rige, siger Kristus.
Opgiv, siger
Buddha.
Hverken Kristus eller Buddha kom i og for sig med
en ny Lære.
Retfærdigheden var allerede det jødiske
Ideal, men den var bleven udvortes Bud: Tiende af
Mynte, Dild og Kommen.
Kristus prædiker den Retfærdighed, der overgaar de Skriftkloges og Farisæernes,
og besegler den ved sit Liv og ved sin Død. Brahmanismen, Buddhismens Forløber, ser allerede Vejen til Forløsningen i Flugten fra Tilværelsens Enkelting, de koglende
Illusioner (Maja), der fanger Menneskets Attraa. Men
Flugten blev til en udvortes, sjælløs Askese.
Buddha
prædiker den indre Askese, Opgivelsen af selve Allraaen,
og hans egen Skikkelse er den mægtigste Illustration af
denne Tanke.
Det gælder Buddha, som d et gælder
Kristus, at de ikke saameget har faaet deres Betydning
ved den Lære, de opstillede, som ved det, deres Personlighed udtrykte. I deres Liv er Idealet virkeliggjort, Ordet er
blevet Kød.
Vi, som finder Livets Fred i Tillid til Gud, vor Fader,
og Livets Maal i Udfoldelsen af en ren og skøn Sjæl, der
skal leve et Liv højere end Jordens Liv, vil finde Buddhismens Tro grufuld gold. Men med Beundring sporer vi
i dens dybsindige Filosofi Tanker, som først brød frem to
Tusind Aar senere med Kant i den vesterlandske Filosofi:
Tanken om den ydre Verden som en Forestilling i vor
Bevidsthed, Anelsen om, at alt maa forstaas indenfra, fra
Selvet.
I høj Grad fængslende er Læsningen af store Partier af
Buddhismens hellige Skrifter, medens andre Afsnit er fyldte
med langsommelige Dialoger, som langtfra kan sammenlignes
med vore evangeliske Parablers Ynde og Enkelhed; den
sidste af Kanonens tre Bøger er noget af det tørreste, man
kan læse, »men maa ligesom Ørkenen Sahara respekteres
for dens umaadelige Udstrækning«.

De hellige Elefanter præsen teres.
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I Fortællingerne om Buddhas Fødsel og Liv straaler
den østerlandske, yppige Fantasi
al sin Pragt og
danner den stærkeste Modsætning til vore Evangeliers
jævne Beretning om Kristus i Krybben og hans Liv med
Apostlene.
Buddha sænkede sig ned fra Gudernes Verden i Skikkelse af en hvid Elefant. Hans Moder blev ført af Engle
til Bjærgene i Himalaya, salvet og dækket med duftende
Blomster; den hvide Elefant nærmede sig hende med en
hvid Lotus i sin sølvskinnende Snabel, kærtegnede hende
og gik ind i Kvindens Liv som en Lysstraale, der skinner
gennem en Ædelsten. I det Øjeblik skælvede ti Tusind
Verdner, et umaadeligt Lys spredtes gennem <lem; blinde
fik deres Syn, døve fik Hørelse, stumme talte, pukkelryggede blev ranke, Lænkerne faldt af de fangne, Ilden
gik ud i alle Helveder, vilde Dyr blev tamme, Heste
vrinskede, Elefanter brølede, alle Musikinstrumenter
spillede af sig selv, alle Smykker klirrede, det blev overalt smukt Vejr med kølig Brise, Fuglene holdt op at
flyve, Floderne standsede deres Løb, Oceanets Vand blev
ferskt, Jorden dækkedes af Lotusblomster i flere Farver,
der faldt Blomster fra Himlen, og man hørte Musik fra
oven. Buddhas Fremtræden paa Jorden er omgiven af
lige saa store Undere. En Ask.et, der kommer for at hilse
paa Barnet, fik i det samme Evne til at se tilbage over
fyrretyve Verdensperioder og frem over andre fyrretyve. Da
Buddhas Fader - ligesom Kinas Kejser endnu den Dag idag -holder Pløjefest, og Barnet sidder under et Rosen-Æbletræ,
forlader hans Ammer ham for at se paa Festen, men
Træet lader sin Skygge blive staaende over Barnet, medens
alle andre Træer bevæger deres Skygge med Solens Gang.
I Skolen forbauser .han sine Lærere ved sin Visdom. Sexten Aar gammel faar han sine egne Paladser med 40,000
skønne Danserinder, ægter en endnu skønnere Hustru og
faar en Søn. Men Livets Forkrænkelighed kan ikke skjules
for ham.
Han møder en rystende, tandløs, hvidhaaret
Olding og spørger, hvad det er for en Mand. Saaledes
bliver vi alle, er Svaret. Han ser en febersyg og et Lig og
forfærdes ved Livet. Danserinderne vil opmuntre ham,
men han falder i Søvn under deres Dans, og da han
vaagner og sætter sig med korslagte Ben, ser han Kvinderne
ligge i uskønne Stillinger rundt paa Gulvet mellem de
spredte Strængeinstrumenter; en har Savl om Munden, en
skærer Tænder i Søvne, de aabne Munde udsender grimme
20
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Lyde, Klæderne er gledne tilside og afdækker en Nøgenhed,
han væmmes ved. Han forlader sit Palads, trækker sig
ud af Verden, bliver Tiggermunk og Asket.
Siddende
under Botræet, der er blevet Buddhisternes hellige Træ
(ficus religiosa), grubler han over Redningen ud af det grufulde Liv. Fristeren vil lokke ham til strax at gaa ind i
~irvana, men Buddha modstaar og helliger sit Liv til at
frelse Menneskene fra Tilværelsens Smerte.
Buddhas Lære er som andre Religionsstifteres bleven
forvandlet med Tiderne og med Landene; der har dannet
sig mange Sekter, som, alle beraabende sig paa Buddhas
Udsagn, lærer meget forskellige Ting; Buddha selv er
ble-ysn en Gud, som man tilbeder; men overalt, hvor der
er en levende, religiøs Buddhatro, har man holdt fast
ved de moralske Forskrifter, og Buddhismen har tydeligt
sat sit Præg paa flere af Østens fredelskende, milde og
sørgmodige Folkeslag, men ligesom man i [{ristenheden
forholdsvis ofte træffer Folk, der er i Besiddelse af to
Kjortler, træffer man Buddhister, der ikke vanker lige i
Hælene paa Gotama Buddha. Mærkeligt er det, at en saa
trøstesløs Religion har kunnet vinde saa uhyre en Tilslutning, og at dens subtile Tanker har kunnet finde saamegen
Forslaaelse, som Tilfældet er. Fra Indien har Buddhismen
udbredt sig vidt omkring over Kina til Japan og skabt en
rig Literatur.
I en nylig udkommen Katalog over Oversættelser af Trip i lak a, den hellige Skrift paa Palisproget,
nævnes 1662 Værker.
Buddhismen naar fra Ceylon til
Baikalsøen, fra Kaukasus til Japan og tæller flere Tilhængere end Kristendommen.

Det er mørkt for oven og mørkt for neden. Mørket
forneden syder og sender ondt Vand op oYer Dækket. Men
ret forude bryder en lille, stærk Lysprik frem og skinner
saa venligt til os, som var drt kun os, den vilde vise Vej.
Det er Colombo Fyr.
Den 7. Dec. Kl. lO om Aftenen ligger vi fortøjet i
Havnen og aner intet om, hvordan der ser ud. Vi ved
blot, at derinde bag Lanterner og Lygter ligger Paradiset.
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I morgen! !morgen vil det stige frem for os med Palmer og
blaa Bjærge.
Og Morgnen kommer. - Jeg vil ikke se ud af Koøjet.
Det eneste, jeg har set af Ceylon, er et brunt Solskinsansigt med tykt, sort, fedt Haar i krøllede Bunker ned
over Panden; det lo ind til mig gennem Koøjet: Morning
Sir! Selv det hvide i Øjnene var solbrændt. Men man
kan høre Baadene skumple mod hverandre derude. Det
er Kadrejerne, som altid kommer med den første
Hilsen fra Land. .Jeg vil heller ikke ønske, at der
kommer nogen og fortæller mig, hvor dejligt det ser
ud derinde. Jeg vil møde hele Synet paa een Gang.
Men først lukker jeg Koøjet, thi Kadrejere er driftige
Folk, som ikke alene lever af at handle, men ogsaa af
Fiskeri. Medestangen er en lang Jærnstang med en Krog
i. Den stikkes ind gennem Koøjnene, og der pilkes efter
Lommeure og andet løst Gods. Vi har bedrøvelige Erfaringer fra Aden. Gennem de dunkle Banjer, forbi den hvidlakerede
Officersmesse, hvor et Par Løjtnanter drikker The med
Orangemarmelade, opad Trappen, hvor den sortskæggede
Jyde som sædvanlig polerer Mahognigelænder af sin Sjæls
Inderste, og saa - . Der udenfor Døren staar Luften gennemsitret af Varme i det blankeste Lys.
Hvor er det henne? Jeg spejder til alle Sider. Der er
ikke Spor af Ceylon, ikke saameget som en Palmetop fra
Paradis. Ja, det maatte vel ligge i den blaa Dis bag Pakhusene og Toldboden og Fyrtaarnet. Lad os gaa ned
til Theen og drikke den i Ro med Orangemarmelade til.
Vi er i en Havn med de sædvanlige Orlogsmænd, den
kendte Paketbaad, de gammelkendte Fragtdampere. Naturligvis, det er en engelsk Havn med udmærkede Bølgebrydere.
Og det derinde, de lave, lange Bygninger og de høje Murfirkanter, det er, som det maa være. Det ligner Kalkbrænderierne. Men de sortbrune Kadrejere i Baadene viser, . at vi
er langt fra Kalkbrænderierne. De strides om at komme
nærmest til Faldrebet og skyder hverandres Baade tilside.
En kæmpemæssig Tyksak skælder ud, saa det høres over
hele Havnen. Hans Øjne lyner blaat ; han smøger Skjorten
op over Albuerne og ønsker at mase alle i sin Nærhed.
Omsider overvælder Transpirationen ham, og han synker
hen i en dump Torden. Det er aabenbart ikke de fredelige Singhalesere. Det er det internationale Havnerak med
Blod sammenblandet af Alverdens Racer. Baadene er fyldte
20•
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med Ceylons Herligheder; flere af dem er de for Ceylon
ejendommelige Fartøjer, som bestaar af en hul Træstamme,
hvorpaa der er sat høje Sider. Rummet i Bunden er saa
smalt, at man maa have Singhaleserben for at faa Plads til
dem begge. De lange Stænger ud til Siden er forbundne
med en svær Bjælke, der hindrer Baaden fra at kæntre.
De fører gladeligt Sejl paa disse underlige Indretninger, og
naar der er Pres paa, kryber Besætningen ud paa Pindene
for at tynge ned i Vindsiden. To Mand ror paa samme
Side, medens en tredje
agterude skodder paa
den modsatte Side.
Smaadrenge kommer
roende, staaende paa
tilspidsede
Bjælker,
der ligger saa dybt i
Vandet, at det ser ud,
som om Drengene stod
paa selve Søen. De
springer i Vandet og
1
opholder sig der i
timevis for at fange
SmaamønterfraSkibet.
Folkene
kunde
have
sparet
deres
Skændc>ri, thi Valkyrien holder bestemt
Modtagelsestid. Foreløbig faar kun enkelte
priviligerede
Herrer
Lov til at gaa ombord, nemlig VaskeKadrejere i Colombo Havn.
mændene; de smutter
som Rotter ned i Skibet, viftende med Anbefalinger !fra danske Skibe. Strængt
taget kan man ikke kalde dem for Anbefalinger allesammen. Paa een staar der: Tøjet bliver tyndere, men
ikke renere. - Paa en anden: Denne Æsel vasker ad Helvede til. - Der er derimod En, der medbringer en gulnet
Anbefaling fra Chefen paa »Tordenskjold «, Anno 1870.
Ved Chefens Protektion faar en Troldmand og Slangebesværger Adgang til Faldrebet.
En støt Overkonstabel
tager imod ham, løfter Laaget af ha ns Kurv for at se
paa Slangerne, tager en tyk Brilleslange op af Kurven,
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holder den paa begge sine Arme og siger til den imponerede Slangetæmmer: No good Slange, for little Slange! Vi er jo nær de vidtberømte Fakir-Troldmænds Land, dem
om hvem man har hørt, at de lader høje Trær voxe op af
Jorden i Løbet af faa Minutter, at de slynger et Reb op i
Luften, hvor det bliver hængende, mens Manden kryber op
ad det, at de lader sig levende begrave i en forseglet Kiste
og kryber ligesaa levende ud af den efter en Maaneds Forløb i Overværelse af forbausede Videnskabsmænd.
Man
har altsaa Ret til at vente sig noget af Indieren, der tager
Plads paa Agterdækket, omgiven af hele
Valkyriens Mandskab,
hvem Chefen har indbudt til Forestillingen.
Man har ogsaa Ret Lil
at føle sig skuffet,
naar denne Troldmand kun kan fremtrylle et Træ saa
stort som en Grønkaalstok og kun kan
gøre almindelige, honnette Kunststykker.
Han laante blandt
andet nogle gode Sølvrupier af Officererne
og forvandlede dem
til Blikstykker; Officererne bar det med
Fatning som erfarne
Singhaleser med en Jakfrugt.
Folk, der ved, at det
er sjældent, man faar s a a meget tilbage, naar man laaner
ud. Hvad Brilleslangerne angaar, da bevægede de sig sæ1·deles velopdragent i Sømændenes Kreds; men musikalske var
de ikke, thi de fandt stort Behag i Indierens Fløjtespil.
Da Kadrejerne faar Adgangstilladelse, bliver hele Valkyriens Midtskib som ved en Dekorationsforandring i et
Nu forvandlet til en Markedsplads med lange Rækker af
Frugtkurve; bag Frugtkurvene sidder Koner med Sjal og
trekantet Hovedtørklæde ligesom paa et Marked i Hillerød,
men ved Siden af dem sidder unge Mænd, som i Danmark
øjeblikkeligt vilde blive sendt hjem for at tage ordentligt Tøj
paa. Markedsvarerne er Kokusnødder, Bananer, Oranger,
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Æg og Tobak. En særlig Afdeling danner Udstillingerne af
skinnende Luxusgenstande, Syskrin af Ibenbolt og Skildpadde, Elfenbens- og Sølvsager, udskaarne Elefanter etc. Med
sikkert Blik for de europæiske Sømænds Smag, har man
lavet alling saa smagløst som muligt. Alle disse Handelsfolk sidder mageligt paa deres egne Haser og behøver
ingen Stol.
For os andre er denne Stilling en næsten
uoverkommelig Smidighedsøvelse: De støtter nem lig ikke
Halen mod Jorden, men hviler kun paa Fodfladen. And re
sorte Fvre løber rundt med et Kræmmerhus Ædelsten i den
ene Haand og et Etui Brillantringe i den anden; det er
tydeligt, at man er kommen til »Hyacinthens og Hubinens
Land « - Hyacinth er her Navnet paa en gyldenrød Ædelsten og ikke paa den bekendte Potteplante. - Stiller man
sig skeptisk overfor Stenenes Ægthed, foi;jager den Sorte
enlwer Tvivl ved at stille sin Ære i Pant. Vore Gutter er,
som tidligere bemærket, ikke tabt bag af en Vogn i Forretningssager. En af dem handlede om en større Diamant til en
Krone. For at prøve den lagde han den mellem to Femører og
slog til med Hælen af sin Sko. Diamanten sprang, akkurat
som om den havde v~crel Glas, og Sælgeren gjorde ingen
Ophævelser, thi Sømanden tog ham i Nakken og gav ham
en saadant Fart paa, at han væltede en hel Række Banankoner.

Colombo ! Havnelarm og Trængsel, dernæst en bred
Hovedgade med tause, svære Bygninger og mærkelig Stilhed. Det er ikke den europæiske Dagligdags-By, som det
saae ud til fra Søen; det er den engelske Koloni med sit
særegne Ydre. Man kan finde Englænderne kedelige, man
ender altid med at beundre dem. Se disse store Forhold,
denne Soliditet, disse brede, rene Gader, det vældige Anlæg
foran den uforgængelige Bygningsfirkant af umaadelige
Dimensioner! Den maa vist rumme noget Regeringsvæsen.
Fra et eller andet roligt Værelse derinde udgaar der en rolig, veloven·ejet Ordre, som lydløst løber videre Landet over.
En stille, usynlig Magt, kaldet Disciplin, holder alt i rolig
Gænge. Man ser ingen Soldater og Officerer med Uhrværk i
Ryggen automarchere bus ned ad Gaden under snerrende Kommandoraab med drabelige Klask i Vejbanen og Mustacher
op i Øjenkrogene, medens elektriske Sporvogne forskræmte
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farer ud af Sporet for at give Plads. Man ser kun et
enkell Sled den stille, indiske Sikh med Tigerøjnene. Den
engelske Officer har Uniform paa, naar han staar for
Fronten. I Klubben gaar han i sit civile Vasketøj, en
Gentlemen mellem andre Gentlemen, og vilde han finde paa
at hævde, at han havde en finere Ære end andre, vilde
han blive smidt ud ad det nærmeste Vindue.
Bygningerne er i europæisk Stil, men med bredere
Vinduer og luftigere Haller; man gaar forbi et•stort, kedeligt Hotel, et Par mægtige Butikker med gedigne, kostbare
Luxusvarer for rige Englændere, spejder forgæves efter en

Fra Colombos Gader.

venlig, lille Kafe, og er ude af Byen i et yndigt Landskab.
Man ved paa Forhaand, at Colombo er en stor By paa
henved 150,000 Indbyggere. Der maa altsaa være mere
end denne Stump Havneby. Man spørger en Sikh. Han
slaar en Kreds rundt mod Landskabet og siger: Her er
Colombo. Ja, det kan ikke nægtes, der er noget, der
minder om en By. Der er en elektrisk Sporvogn, der er
Vogne og Folk, og i lange Rækker holder Droskerne paa
den aabne Plads. Men Gader ser man ikke noget til. Og
Vogne, Folk og Drosker er højst forskellig fra, hvad vi er
vante til at se i andre Byer. Vognene er hvælvede Palmebladslysthuse paa to Hjul; Hestene er smaa, gule Oxer,
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som traver yndefuldt og slaar over i Galop, naar Kusken
giver et Tegn ved at bide dem i Halen; Folkene er alleslags, saaledes som det vises paa vedføjede Anskuelsesbillede; Droskerne, Rikschaerne, ligner Legetøjsvogne, og
Hestene sidder paa Fodbrættet og kigger efter Passagerer.
Ved Synet af den hvide Mand galoppere de frem og vrinsker
opfordrende til en Køretur. Men man afslaar med Indignation at lade sig
trække af sine Medmennesker og vandrer
videre ud i den underlige By, der har gemt
sig i en Have. Tropernes Plante- og Menneskeverden gaar saa
lige lukt ind i Colombo, at Valkyriens Mandskab, selv om det
ikke kom længere end
hertil, maatte faa et
uforglemmeligt Indtryk
af Ceylons og Tropernes Herlighed.
Den
brede Kørebane gaar
uden bestemt Grænse
over i grønne Enge
og Lunde af Palmer
og kuplede Surijatræer,
lysende med Blus af
store gule og røde
Blomster. Inde mellem
Træerne gemmer Hytterne sig som Lysthuse. Familiens kære
Singhnleserinde i stort Toilette.
Husdyr, Zebuen, græsser udenfor og flytter
varsomt Klovene for ikke at træde paa Børnene, der vælter
sig rundt om den uden at frygte nogen Formaning fra
Moderen om al passe paa deres Tøj, thi de har ikke
Anelse af Tøj paa. Moderen tilbereder Dineren under
aaben Himmel over en lille Glødeild. En Sti slynger sig
ind mellem Hytterne hen til en Aa, der, blank og stille
med dybe, gennemsigtige Skygger og skinnende grønne
Reflexer, glider bort under Palmer. Man vilde tro sig langt
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borte paa Landet, om ikke Aaen var fuld af badende Folk,
Mænd og Kvinder, rynkede gamle Koner, der beholder
Klæderne paa i Vandet, og unge, blanke Piger, der ikke
har Grund til at genere sig for at vise deres Nøgenhed.
Jo, det er virkelig en Stump Paradis l Men straks efter
er vi atter ude paa Vejen, hvor den elektriske Sporvogn gnistrer afsted til Jærnbanestationen mellem brune
Folk, der smutter rundt hastigt og lydløst paa nøgne
Fødder. I dette Land har man ikke vort kedsommelige
Besvær med Skomager og Skræder og deres Regninger. Man
ser ganske vist ingen helt nøgne, undtagen Børnene, men
Klæderne er oftest blot nogle Alen Musselin eller Bomuldstøj, lige afklippet i Manufakturhandlen og slynget som et
Skørt om Livet og kastet malerisk over Hovedet ned over
Ryggen. Kvinderne er paaklædte ligesaa sømmeligt som
vore Damer i fint, nedringet Selskab; Arbejdsfolkene derimod,
Kulierne, har kun et kort Skørt om Livet, og Rikschamændene
kan nøjes med et aflagt Bindeslips. Vi vilde finde det
noget uanstændigt, om vore Droskekuske hjemme en hed
Dag kørte gennem Østergade kun iført Mavebælte, men her
lægger man ikke Mærke til Nøgenheden. Den brune Hud,
der skinner som Silke, er en meget klædelig og anstændig
Dragt, der ydermere sidder ulasteligt. Der er mange Slags
Typer, raa og fine, mellem disse mørkebrune Folk; men
fælles for dem alle er den frie Holdning og de »tørre«
Lemmer. Navnlig er Hinduen elegant med sin store Turban og sit fixt drapperede Skørt. Han gaar paa sine Staalben som en Blodshingst og med en Ryg saa svajet, som
Naturen har ønsket den. Mellem de hvide Slag og Skørter
lyser Buddhistmunkene i gule Togaer. Med en lille Palmevifte
skærmer de deres Øjne for Synet af Kvinder, Soldater eller
andre særligt verdslige Ting. Singhaleserne, Ceylons gamle aristokratiske Indvaanere, bærer en særlig Dragt. Den første
Morgen i Colombo, da vi, et Par Herrer ifølge, gik henad
Gaden, hændte det, at vi gjorde hinanden opmærksom paa
»en sød Pige« med smukt opsat Haar, Nakkekam og fint
broderede Skørter. Man da vi snart efter mødte lignende
søde Piger med stort Fuldskæg, kom vi i Tanke om, at
Singhaleserne har deres egne Moder; og naar vi senere udpegede en sød Pige, tilføjede vi forsigtigt: Hvis det da ikke
er en Dreng! Singhaleserne er en smuk Race, og de nedstammer ogsaa fra saa fine Folk som Drawider og Hinduer.
Kvinderne har ofte saa smukke Ansigter, at de kunde staa
udenpaa Familie-Journalen. Singhaleserne er med Rette
21
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stolte af deres Æt og vil ikke give Afkald paa det ejendommelige i deres Dragt, men paa samme Tid ønsker de
at vise, at de kender den europæiske Verdens Moder, hvorfor de gærne anlægger Manchetskjorte og udskaaren Vest.
Et nødvendigt Tilbehør for Singhaleseren er en stor Parasol, der skal beskytte den lyse Teint, han er saa stolt af,
og som hæver ham over saa lave Individer som Tamuler
og Malayere. Den eneste Mennesketype, man ikke ser paa

Butiker i Colombo.

Colombos Gader, er Øens oprindelige, allerældste Beboere.
Yeddaerne lever, sky som Raadyr, inde i de dybe Skove,
nøgne, uden Hus, uden andet Vaaben end Buen og
Pilen. De bor i hule Træer og er saa ængstelige for
andre Mennesker, at de kun ved Nattetid voYer sig til
Byerne for at lægge Vildt for Købmandens Dør og Efterligninger af de Ting, de ønsker sig til Vederlag, - siges
der.
Af Ceylons 3 Millioner Indbyggere er henimod
2 Millioner Singhalesere (Buddhister), ca. 600,000 Tamuler
(Brahmadyrkere), henimod 200,000 Maurere (Mohamme-
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danere), ca. 100,000 Eurasianere, Efterkommere af Europæere og indfødte , ca. 4,000 Europæere, ca. 2000 Veddaer.
Lige op til Hovedvejen ligger en stor, smuk Sø. Som
vi hjemme falder ind i en Restaurant for at køle os ved et
Glas Øl, gaar man her ud i Søen for at køle sig ved en
hastig Dukkert, og da Buddhisterne anser Dyrene for
Slægt og Venner, spænder de Oxerne fra Vognene og
tager dem med i Bad. Over Søens Skovkant ser man
et europæisk Kirkespir, og efterhaanden som man faar afsøgt Terrænet, opdager man ogsaa hist og her Tilløb til
rigtige Bykvarterer, hvor de indfødte har dannet Gader med
Værksteder, Butiker og Templer. I en Torvehal finder man
alle Ceylons mæi·kelige Frugter dynget sammen som i en
mægtig Frugtkurv. Det er altsammen meget interessant, men
man bliver efterhaanden træt, og da de ihærdige Rikschamænd bliver ved med at plage En om at maatte byde paa
en Køretur, glemmer man sine humane Ideer og sætter sig
op i den lille, lette Raslevogn og triller ud i Landskabet.
Hvorhen? Det ved ingen, ikke engang Rikschamanden.
Man kan ikke tale med ham, thi han synes kun at kende
tre engelske Gloser: Nice girl og cinnamon. Han løber ligeud, til han løber Panden mod en Væg, saa bøjer han a~
og løber langs Væggen. Den brune Ryg hopper afsted bestandig i samme Tempo; efterhaanden bliver den glinsende,
og Sveden triller ned langs Ryghvirvlen mellem de lange
Rygmuskler. Det hvide Klæde om Lænderne bliver mørk..
og vaadt og klæber sig tæt til Krydset; men Traverhingsten
bliver ved i samme lette, jordvindende Trav; den er from
og paalidelig, ikke bange for noget, fri for skjulte Fejl,
kort sagt passende - som der slaar i Berlingskes Avertissementer - for Damer og Børn. Naar man tænker
paa all det Vrøvl, man har med en rigtig Hest: overtraadte Koder, Staldkarl, Ophold i Grøfter med forstuvede
Ankler i Anledning af Mødet med en Flyttevogn m. m.,
saa tager man Hatten af for den Englænder, der i Japan
opfandt denne sindrige Legering af Kusk og Hest, og forstaar, at Rikschaen i saa rivende Fart udbredte sig over
en hel Verdensdel.
Det vilde naturligvis have været interessant at erfare,
hvad en fuldblods Rikschalraver kunde præstere i Hurtigog Længdeløb, men min Samvittighed svedte omkap med
Ryggen foran mig. Prrr ! Holdt! Stop! Traveren lægger
blot Ørene tilbage og forøger Farten; der er ingen, der
21•
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behøver at bide ham i Halen. Det nytter ikke, hvad jeg
raaber; han vender bare Hovedet og siger: Cinnamon ! Jeg
stamper i Vognbunden, og i samme Nu gør han Holdt
med et Ryk og sætter Stængerne til Jorden, saa man er
ude af Vognen, før man ved af det. Senere erfarer man,
at Rikschamændene er vante til at styres ved Hjælp af en
Spaserestok og stanse, naar man banker i Vognbunden.
Vi er komne ud paa den mest imponerende Strandboulevard, bred og lang som en Fælled, jævn som et Stuegulv.
Hvad Englænderne gør, gør de fuldt ud.
Derved
har de vundet deres Magt. Bygger de en Fæstning, er
den beregnet paa at være uindtagelig, laver de en Vej,
bliver den Idealet af en Vej. Colombo Havn var til at begynde med saa ussel, som den kunde være, - Trinconomale, som de Danske fik overladt i gamle Dage, var derimod fortrinlig - , men ved mægtige Bølgebrydere til ca.
13 Millioner Kr. er Colombo forvandlet til en god Havn.
De gode Veje, den forstandige Forudseen, som viser sig i
de store Anlæg, den stille Orden overalt imponerer os paa
Ceylon, men naar man saa tænker paa, at Ceylon, uagtet
den er halvanden Gang saa stor som Danmark, kun er en
lille Ø ved Indiens Fastland, kun en lille rød Klat, som
dryppede fra Penslen, medens den malede røde Rande om
de engelske Besiddelser rundt om Globus' en, da fatter
man først med Beundring Englands Geni. Kun een Ting
har Englænderne ikke altid forstaaet som Kolonisatorer: at
gøre sig afholdte. De skaber Oplysning og hæver Folkene
materielt og aandeligt; de lærer ganske vist Singhaleserbørnene at nævne England som deres Fædreland ; men de
lader de Indfødte i Fred beholde deres Religion, deres
Sprog og Literatur. Dog er de ikke afholdte her, saalidt
som paa Malta; de mangler det varme Hjærte, det muntre
Ord. De ser med kold Overlegenhed paa Landets Børn
og taler til dem i Kommandotone.
Rikschamanden skraber utaalmodig i Gruset og letter
paa Stængerne. Javel! Nu er jeg der: Tilbage til Havnen,
Retur, Havn, Skib, Damper, Orlogsmand, Pier, Hotel ...
Mon han ikke skulde kende et af Ordene! Han nikker
forstaaende, siger Cinnamon og slaar i Galop fra Stedet.
Vi kommer gennem et vidunderlig smukt Villalandskab,
hvor Europæernes store, dybe Cottager ligger med saftige,
grønne Plæ ner m ellem sjældne, tropiske Planter. Bananerne flager med lange, lysgrønne Faner. Der dæmrer Velvære ud fra Værelserne bag den skyggende Veranda.
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Fyrsteligt har de det, med stort Tjenerskab. Ekvipagen
holder udenfor med indisk Kusk i hvid Kjortel, højrødt
Skærf og mægtig, højrød Turban. Dog længes de vist i hele
Paradis-Herligheden mod et lille To-Fags-Hus i Clapham,
London E. C. - Nej, hør nu, Du, Morian! Stop, Prrr ! Det kan umuligt være Vejen til Valkyrien. Jeg staar af og
tegner et nydeligt Skib for ham og en Anlægsbro: Hotel,
Colombo, Skib, Havn ... - Cinnamon ! - Jeg vil ikke
høre dit Cinna mon! - Det gaar op for mig, at Cinnamon
betyder Kanel, og at en af Colombos største Seværdigheder
er Kanelhaverne. - Return, bak, skod! - Jeg piber som
en Dampfløjte og efterligner Kanonskud. - Nu fatter han det,
flyver afsted og triller mig ind i
en imponerende Bygning, som
jeg med Rædsel anslaar til et
Musæum, thi der er ogsaa et
berømt Musæum i Colombo.
Det viser sig at være et Hospital.
Manden tror, jeg er
gal. - Nej, han tror ikke. Han
kommer med en indfødt Portner,
der kan tale Engelsk og oversætte mine brændende Ønsker
om at komme tilbage til Valkyrien. Rikschamanden vrinsker
højt af Henrykkelse og løber
løbsk ad Havnen til.
Ombord paa Valkyrien viste
der sig om Aftnen en SinghaleSinghalcser.
ser, fulgt af sin Tjener. Det var
en af Colombos fineste .Juvelerere,
hos hvem Chefen havde gjort Indkøb af Julepresenter Lil
Besætningen. Chefen modtog ham i sin Kahyt, hvad Singhaleseren øjensynlig paaskønnede. Han udbad sig Tilladelse til at betragte de mange Billeder af Chefens Slægt,
der hang paa Væggene, og bøjede sig dybt med en Verdensmands Anstand, alt eftersom han blev forestillet for Danmarks Konge, Ruslands Czar, Prinsessen af Wales og
Chefens Gemalinde. Han var iført den nationale Dragt
med Kam og Skørt, og bar dertil Smoking og elegant
Manchetlinned.
Under den lange Samtale drog Chefen
ham ind paa religiøse Emner, og der udspandt sig en
meget interessant Diskussion, i hvilken Singhaleseren overfor
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for Kristendommens Tro: at ingen kan frelses uden ved Guds
Kraft og Naade, hævdede, at der ikke var nogen Gud til,
og at intet Menneske, selv om det virkelig var en Guds
Søn, kunde sone et andet Menneskes Synd.
Kristendommens Lære var ikke ny for denne belæste og dannede
Singhaleser, der talte flydende Engelsk, men uagtet han
taktfuldt vilde undgaa at saare sin Vært, røbede han,
at han ansaa Kristendommen som en ret naiv Religion. Han vilde dog ikke søge at omvende His Royal
Highness til Buddhismen, thi man var født ind i og bestemt til sin Religion, men han lod skimte, at His Royal
Highness paa et andet Livs højere Udviklingstrin nok vilde
naa Buddhismens Standpunkt. His Royal Highness var
som det gode Menneske paa den rette Vej. - Efter Besøget hos Chefen udtalte Singhaleseren sin Beundring for
den danske Prins og erklærede, at hvis Englænderne var
halvt saa elskværdige og forstaaende som de Danske, vilde
han være lykkelig over at høre England til. Nu! ... Singhaleserne hørte til de mange, der Jorden over længtes
efter Befrielsen fra de fremmede Herrer. Englænderne!
Det vilde være utænkeligt, at en Englænder skulde byde
ham ind i sin Stue.
Naar man, maaske den eneste Gang i sit Liv og kun
fem, sex Dage, har Adgang Lil Paradiset, skal man ikke
blive liggende udenfor. Jeg nikkede til min Køje, greb
min Malerkasse og tog Landlov.
Mellem Bananer og
Kokustræer holder et lille Tog. Man opdager ingen uniformerede Stationsherrer; en Mand med Skørter og Chignon er Konduktør. 3dje Klasserne fyldes med Indfødte,
men i Salonvognen sidder kun en enlig Englænder og ser
forarget ud, fordi den store, rullende Havestue skal overfyldes med en Passager til. Vi farer afsted et Par Mil
gennem Kokusskove og naaer Mount Lavinia. Midt i
det frodigste Tropelandskab ligger der her et lille, hvidt Hotel
paa en Sten ved Stranden. Saasnart man er traadt derind,
føler man sig som en orientalsk Hersker. Mørke Tjenere
bøjer sig ydmygt, stiller sig bag Stolen ved Middagsbordet,
rækker En ristede Fisk, der er mindre end Rejer, tyve
forskellige Karryer og ukendte store Frugter med rødt Kød.
Andre Tjenere følger En ud paa Verandaen og er interesserede Vidner til, at man behager at lægge sig i en Langstol, hvorpaa de iler afsted efter Isvand, Kaffe og 36 Sider
amerikansk Avis paa en Pind. Man begiver sig derefter
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gennem Beletagen, over Kolonaden ud i Landskabet og har
for første Gang i sit Liv Fornemmelsen af at være ude• i
den vide Verden, fjærnt fra Danmark. Der er Folk, der
kan have den Fornemmelse allerede i Hamborg; men, enten nu Danmark er større eller Verden mindre, end man
tror - , man løber altid paa Danmark; i Petersborgs zoologiske Have saae jeg en Rhinoceros og sagde Navnet halvhøjt. Se! v Rhinoceros ! sagde en Lyk Mand ved min Side;
det var en dansk Skibskaptajn.
Paa Ischia laa der
»Nalionaltidende«r i Kommodeskufferne, og i St. Francisco
løb jeg straks i Armene paa en Skolekammerat, der vilde
laane ti Kroner. Men paa dette Sted er
der intet, der minder om Hjemlandet,
uden <let, at vi just skriver den 1 lte December. Ak, hvormange vilde ikke ønske
at være i mit Sled!
Naar man ser rundt om sig, kunde
man maaske tro, at man stod i et oprindeligt, tropisk Landskab; der er yppig
og tæt Skov overalt, men Kokustræerne,
som kanter Stranden, er omhyggeligt
plantede og indhegnede i mange Smaaejendomme; og gaar man ind i Skoven,
vil man træffe den ene lille Parcelejendom ved Siden af den anden; men
det, der dyrkes, er Træer. Bag en Indhegning af Bambusstænger ligger Hytten, saa
stor som et Hønsehus, med Tag af Palmeblade, omgiven af Bananer og l{okuspalmer.
Udenfor Hytten staar en ung
!hinde med den sødeste lille Pige ridende
overskrævs paa den ene Hofte, og et Par Smaadrenge ved
Siden. Man maa gærne gaa ind og se Huset. Det har
kun eet Værelse, hvis Bohave indskrænker sig til en lille
Kiste, som med Lethed rummer Familiens Garderobe. Familiens Vandglas staar paa Kisten, og paa Væggen hænger
Drengenes Søndagsbuxer, som bestaar af en lille Sølvplade
med en Stump Seglgarn i. Der er hverken Seng eller Ildsted
eller Vindue. Man kommer let gennem Livet her. Maden
voxer udenfor Døren. Kød spiser man ikke; det forbyder
Religionen. Den gode Banan samler med sine favnelange,
brede Blade Næring af Luften og tilbereder i sine Frugter,
der hænger i en alenlang Klase, den lækreste Melgrød med
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meget Sukker og fin Vinsmag. Tre Gange om Aaret kan
den skyde sin Stængel op af samme Plet Jord og servere
80 Pund Frugt, halvtredje Hundred Pund god Mad om
Aaret. Paa samme Areal byder den 133 Gange saa meget
Næringsstof som Hveden. Der er mange forskellige Bananer, og de laver forskellige Retter, saa Kosten behøver
ikke at være helt ens.
Kokuspalmen sørger for andre
Fornødenheder. Den giver, foruden nærende Kærne, kølig
Drik, Olie, Reb, Maatter, Tag og Tæppe, Solskærm og
Tandpulver, fin Gemyse, Syltetøj, Brænde og Tømmer,
Sukker, Salve og hundrede andre Ting, endogsaa Toddy
og Brændevin, om det ønskes, - men det maa ikke ønskes
af en Buddhist.
Mellem Smaahaverne ligger Skov af grenede Træer,
som ser mere hjemlige ud end Palmerne. Skovbunden er
fuld af Mimoser, der lukker sig, naar man rører ved dem.
Det ser ud, sotn om den ene fortalte den anden, at der
var Fare paafærde, thi naar man forskrækkede een lille
Stængel, blegnede hele Skaren langt omkring. Smaa Stier
lister rundt i Skoven; følgende dem naar man Buddhisttempler og ensomme Munkeboliger. Indhegnet af hvide
Mure ligger en flisebelagt, firkantet Gaardsplads og midt
for Muren paa de tre Sider et lille Hus med brede Trapper
op til. En Dør staar aaben til det ene, og man skimter
noget gyldent i Halvmørket derinde. Det andet Hus er
helt aaben som en Veranda. Derinde sidder nogle unge
Mænd i gule Togaer, tilsyneladende fordybede i Examenslæsning. Med Undskyldning for, at man forstyrrer dem,
træder man hen til Trappen; en af de unge Herrer rejser
sig og beder galant den fremmede at træde indenfor. Man
er i et lille Samfund af Buddhistmunke. De er allesammen
ganske unge og ser ingenlunde ud til at være verdenstrætte Asketer. Muligvis er de kun Munke for en Tid. I
Siam er det Brug, at alle unge Mænd af god Stand træder
ind i Munkenes Rækker for en Tid. Det er en Slags religiøs Værnepligt. Men om det er Skik her, glemte jeg at
faa at vide.
Egentlig skulde alle Buddhister ifølge deres Religion
forsage Livet; men det blev i Praxis til, at der dannede
sig afsondrede Munkeordner indenfor det store Samfund.
Munken, Bhikkhuen (Betleren) har tre Klædningsstykker,
to Stykker Underbeklædning og den gule Toga. Han maa
ikke have flere Klæder, men heller ikke gaa nøgen; han
maa ikke have Sko eller Parasol, og hans Udstyr ind-
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skrænker sig til Bog og Pen, en Vifte, en Barberkniv, et
Bælte, Naal og Traad og en Sie til at afsie Drikkevandet,
for al han ikke ska l k omme til at sluge et Insekt og derved berøve en Medskabning Livet.
En Ting ejer han
endnu, den væsenlligsle, en Tiggerskaal, thi han maa ikke
selv arbejde for Føden. Den maa Lægfolk skaffe, og det
skal de være stolte over. En Munk maa aldrig bede dem
om noget ; s lrængl taget maa ha n ikke tale til dem ; han er
hævet over dem, og han kan straffe dem ved at gaa forbi
deres Dør med Bunden ivejret paa Tiggerskaalen. Munken
maa under ingen Omstændigheder modtage Penge; h an
skal være meget maadeholden i Spise; han skal egentlig
bo under aaben Himmel i Djunglen eller paa Kirkegaarden.
Han skal holde alle de ti Bud : ikke dræbe levende Væsener, ikke tage, hvad ej er givet, ikke bedrive Hor, ikke
lyve, ikke drikke berusende Drikke, hvilket bevirker Ligegyldighed fo r Religionen, ikke spise efter Middag, ikke deltage i verdslige F orlystelser, ikke bruge Pynt, Parfume
eller Sa lver, ikke bruge høje Stole eller Senge, ikke modtage Guld, Sølv eller P enge. Lægfolk behøver kun at holde
de fem første.
Men disse ti Bud er stykket ud i et Mylr af de
s maaligste Fors krifter for Præsternes Vedkommende. Fra
det Øjeblik, Munken s laar op og paa lovbefalet Maade har
børstet sine Tænder, og til det Øjeblik, han paa lovbefalet
Tid gaar tilkøjs for al sove i den lovbefalede Stilling det
nøjagtige Antal Timer og Minutter, er han omgivet af minutiøse Forskrifter. Han skal indtage en bestemt Stilling
alt efter Arien af sine religiøse Overvej elser. Han maa
ikke sidde paa Hælene i en Landsby ; ikke engang det
a llernødvendigste Æ rinde maa han udrette uden paa lovbefalet Maade, ikke staaende, ikke hvor der er Va nd, ikke
hvor der er P lanter. Han maa ikke »sælle en Stol eller en
Seng med løse Ben paa Taget a f en Bolig« - , det var der
nemlig en Mand, der gjorde engang, og saa gik Benet a f
Sengen, og Ma nden i Sengen faldt ned og skamferede en
anden Mand, der laa under Sengen. - Kort sagt, her som
a ndetsteds, har man spundet det friske religiøse Hjærteblad
ind i et kvælende Ormevæv.
De buddhistiske Præster ser gennemgaaende lidet tiltalende ud, naar de med idiotisk sløve Ansigter lister gennem Mængden. De staar da ogsaa sædvanlig langt under
de dannede Lægfolk i Kundskaber og foragtes af den brede,
22
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sunde Almue, som kun har Respekt for deres mulige Evner
til at sende Ulykker over Follc
De unge Herrer, jeg traadte ind til, saae imidlertid
friske og glade ud. De hørte sagtens til de efter troværdige
Forfatteres Beretninger talrige Munke, som hellere drikker
Arrøk end Vand og interesserer sig mere for unge Piger end
for Palihaandskrifter, og, som sagt, de aftjente maaske kun en
Værnepligt. Der saae meget sobert og ærbart ud i deres
lille Kloster. Fællesstuen var blottet for al Komfort, og paa
hver Side af den var der en Række ganske smaa, fattige
Sovelukafer. En af Munkene sad paa en lav Stol ved et
lille Bord og noterede med Blæk, de andre sad og læste Pali.
Den, der tog imod mig, forestillede mig belevent for de andre
Herrer og skrev senere sit Navn og nogle venlige, engelske
Linier paa et moderne, trykt Pali-Hefte, som han oYerrakte
mig. Det var el Hefte af et Tidsskrift, og man blev derved
erindret om, at der er en levende literær Interesse hos de
dannede Singhalesere. De havde alle omhyggeligt barberede
Hjærneskaller. Det har jo været Mode hos de gamle Ægyptere og Hebræere, som del er det den Dag i Dag hos Katholikerne, for særlig hellige Folk. Men hos Buddhisterne Yil
jeg antage, at det tillige er en Forholdsregel for at undgaa
at dræbe )eyende Væsener.
Samtalen bevægede sig, efterat vi var blevne enige om,
at Danmark ikke grænsede umiddelbart til Frankrig, . paa
Melafysikens Omraade, og det var udelukkende Manglen
pa a metafysiske, engelske Gloser, der hindrede den i at
blive vidunderlig dybsindig. Vi gik over Gaarden op til det
lille Tempel, hvor Buddha residerede. Der sad den forgyldte
Buddha bag Alteret med korslagte Ben, Hænderne i
Skødet og sænkede Øjenlaage. Han saae intet af denne
Verden, men han sov ikke. Der var en vaagen Verden bag
hans lukkede Øjne, en Verden, hvor Tankerne stod stille og
høje som Palmer. Delle Udtryk af ophøjet Ro, ikke Søvn,
Tænk.en uden Anstrængelse, Visdommens klare Hvile har
alle Buddhabilleder Verden over, om de er srnaa eller
store, simple eller fine. Jeg var parat til al vise Buddha
den Ærbødig!1ed, man skylder en høj Religions Sindbillede,
men min Ledsager behandlede ham med paafaldende Ligegyldighed og bemærkede blot, at han trængte svært Lil at
forgyldes op og ferniseres. Rummet, hvori han sad, var
skummelt og sløvet. Offergaverne var stillet sammen i et
Hjørne som paa et Pulterkammer. De bestod i billige, lyske
Petroleumslamper, 25 Øres Vaser, Glaslysestager, forniklede
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Vækkeuhre, som formodentlig ikke duede mere, o. I. Og
stærkt <luftende Blomster med helt afklippede Stilke, lagte
i omhyggelig Orden paa Alteret, viste yderligere, al man
dog ikke ignorerede ham. Min Ledsager henledte min Opmærksomhed paa en lille Kasse med en Revne i Laaget,
bestemt til at rnodtage Pengegaver.
En Lægmand kom ind og tilbad Buddha paa samme
Maade omtrent, som man tilbeder Madonna. Han knælede,
berørte Gulvet med sin Pande, samlede Haandfladerne, løftede dem op for Panden og mumlede noget.
Først havde han lagt nogle Blomster og lidt Ris paa
Alteret, og efter sin Bøn lagde han en Kobbermønt i Pengekassen.

Aftnen falder paa; Træerne, som har hængt med Bladene i den stærke Solbede, lever op og giver sig til at voxe.
En fugtig Duft fylder Luften, og man fornemmer Havets
Kølighed. Ildlluer slaar Sving; inde mellem Stammerne lyser
Baal, men ingen Lyd høres; det er som om alle hviskede i
dette Land. .Jo, en Lyd som en klirrende Streng! Det er
Sang. Man gaar efter Lyden, ad Skovvejen, hvor Mørket
har dynget sig sammen paa Siderne. Noget smutter forbi
En, lydløst, et Glimt af et hvidt Klæde, et Ceylonmenneske.
Sangen kommer henne fra en Barak, hvis Teltsider lyser
som en Papirslygte. Døren staar aaben. Det er engelske
Soldater: Ilol Lys i Lam per, et hvidt Bord, hvide Soldater
rundt om, staaende med Glas i Haand og den ene Fod paa
Bænken; glade, rø<le Ansigter; der er Fest: for he's a jolly,
good fellow, for he's a jolly, good fellow !

Man har famlet sig frem mellem Palmer efter Havet,
der lyser. Ganske ene sidder man nede ved Stranden; aldrig har man været saa ene. Palmerne sænker lange, sorte
Blade ned fra Himlen. Man kender ikke et Træ, ikke et
Væsen her. Baadene ligger Side om Side og er lige saa
fremmede som de sorte Folk i Hytterne bag Skoven. Var
her blot en gammel, tjæret Fiskerbaad hjemme fra; den
kunde man da snakke med. Selv Havet er fremmet; jeg
troede dog, det var ens allevegne; det ruller saa tungt og
22•
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træt som om det længtes efter Nirvana. Det er, som
om alt ved denne rige Kyst gemmer Fortvivlelse dybest
i Hjæ rtet.
Gud har forladt Paradiset, og alt er bedrøvet. Men deroppe mellem d e sammenflettede Palmegrene
tindrer et Lys, jeg kender. Naar jeg gaar ned paa den
vaade Strand, kan jeg se den helt, Orion. Orion, Du er
her, som Du er hjemme; nu staar Du lavt, men ret over
Teglstrup Hegn - hjemme.
I Hotellet er Vinduerne mørke, men Portnerne springer
op fra deres Madratser i Vestibulen og gaar foran gennem
Korridoren. Det blafrende Lys glider hen over underlige,
brogede Bylter paa Gulvet langs Væggen. Det er indiske
Tjenere, der ligger som Hunde og vogter deres Herres Dør.
I mit Hjørneværelse staar Vinduerne aabne bag P ersiennerne.

Strand pna Cey lo n.

Det er ligefrem koldt. En rigtig Seng, en Seng, større end
hele mit Valkyrielukaf og med Moskitonet. Medens jeg
synker ind i Ikke-Tilværelsens Hvile, erfarende en rigtig
Buddhas Følelser, kommer nogen ind i mit Værelse og
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kaster Støvler hen i en Krog, børster Tænder og dumper i
en Seng, saa Fjedrene runger. Det er underligt, men ganske
ligegyldigt; intet skal drage mig ud af den vidunderlige
Søvn, jeg halvt er inde i, den første Søvn i den første Seng
siden København. - Om .Morgenen er der igen nogen, der
klinker med Vandtøj og sprndler Tandvand. - »Der er nogen,
der sover, Højstærede! « tillader jeg mig at bemærke. »Beg
your pardon!« svares der. Lad mig se, hvad det er for En!
Gudbevares! Uhret viser 9. Der e1· ikke en Sjæl i Værelset
uden mig selv; men Væggen gaar kun halvt op i Stuens
Højde og fortsættes i aabent Tremmeværk; saaledes slaar alle
Hotellets Værelser i den luftigste Forbindelse med hverandre
for al skaffe den Træk, man i Troperne sætter saa stor
Pris paa.
Der er intet reelt uden Ens Forestillinger. Du gode
Himmel! Hvilken Herlighed udenfor! !aftes var alt Sorg,
og nu -, hvilken Fryd! Da Skodderne smækkes op, blænder 6000 Millioner Buelampers Lys Øjnene. El Hav blaat
og blankt som hjemme, en Strand ar stødt Kanel, en nosset
Hæk af Palmer herfra og langt bort og ud i blaa, forsvindende Pynter. De buede Palmeblade jager Solen tilbage
med deres blanke Panser, og Solslraalerne krydses i Blink
og Lyn mellem Himmel og Jord ...

Chefen havde for første Gang paa Turen taget Landlov
i graat Tøj !'or al gøre en lille Tur ind i Ceylon, til l{andy,
den gamle Kongest::id, den hellige By med Templet over
Buddhas Tand. Jærnbanedirekløren havde stillet sin Salonvogn til hans Disposition; fornden andre Behageligheder,
saasom kølige, rummelige Værelser og Styrtebad, kunde den
byde paa en herlig Udsigt, Lhi den var bagest i Toget og
forsynet med store Ruder i Endevæggen. Jærnbaneluren
til Kandy vil man aldrig glemme. Den gik gennem Landskaber saa skønne, at Fantasien ikke kunde skabe dem
skønnere, gen nem tælle Skove, gennem Palmelunde, langs
de grønneste grønne Rismarker og stille Damme med Lotusblomster op mod blaa, storlinjede Bjærge. Over Banedæmningen breder Mimoser el rødviolet Tæppe, som Lyngen
hjemme; de bøjer sensibelt Hovedet og holder sig for Ørene,
mens Toget · rumler forbi. Et rigere og skønnere Land ser
vi ingen Steder. Alle Tropernes Planter har sat hverandre
Stævne her; de dejligste Frugter, saftfulde og duftende, til-
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byder sig fra Skovens Træer, ikke smaa og skjulte som
Hindbær og Hasselnødder hjemme, men vældig store, budt
frem i Dynger; her voxer mellem hverandre alle de aromatiske Frugter og Blomster og Blade, som alle Folk Verden
over køber i dyre Domme for at sætte Krydderi paa Tilværelsen: KalTe, The, Kakao, Kanel, Sukker, Peber, Kardemomme, Kinin, Muskat mellem Farvetræer og Gummitræer,
Teak, Mahogni og Ibenholt. Men det er ikke underligt, at
Ceylon er saa rig; den blev jo givet Adam og Eva som
Trøst for Tabet af Edens Have. Adamsbroen, som Adatn
brugte for at gaa over det ti Mil brede Vand mellem Forindien og Øen, ligger endnu som et Stenrev og hindrer
større Skibe i at gaa gennem Palksstrædet. Øens næsthøjeste Bjærg bærer ikke alene Adams Navn, men endog
et tydelig bevaret Aftryk af hans Fod, 1 Alen bredt, 3 Alen
langt. Delle Spor satte Adam, siger Mohamedanerne, da
han med den ene Fod støttet paa Bjærget stirrede med
taarefyldte Blikke mod Eden. Han faldt i den Grad i Staver,
at han blev staaende saaledes i Tusind Aar. Buddhisterne
hævder forøvrigt, at det er Buddhas Fodspor, og det er jo
næsten ligesaa rimeligt.
Da Ove Gedde besøgte Kanrly, modtoges han med en
forvirrende Pragt af Hofmænd og Præsteskab og hellige
Elefanter. Guldslukne Tæpper var lagt paa hele hans Vej
til Kejserens Palads. Danmarks Udsending, der denne Gang
er meget finere, bliver kun modtaget af en lille, tyk Hoteln-crt, der sæl ter sit Liv i Vove ved al følge Prinsen med
b lottet Hoved gennem Middagsheden. Men Prinsen er glad
over at kunne undgaa de sædvanlige højtidelige Modtagelser.
Erter en hastig Lunch skynder man sig til den berømte
botaniske Have, Peradeniya, Paradisets Have, hvor hvert
Træ er el Kunskabens Træ med Navneplade, og hvor man
altsaa ikke nyder Synet af et frit, tropisk Landskab, men
stifter Bekendtskab med alle de tropiske Planter, som paa
nogen Maade kan holdes i Væxt her.
De tropiske Planter er Rigmands Børn, mens vore har
Fattigmands Kaar. Her er evig Sommer og Frihed til at folde
sig helt ud. Der er ingen Grænser for Bladenes Størrelse og
intet, der forbyder Planterne at føre deres dristigste eller særeste
Ideer ud i Livet. En er Mathematiker og ordner sine Grene
med Passer og Linea! aldeles vandret ud fra Stammen som
Radier i en Cirkel og i nøjagtige Etager. En anden er Lyriker og samler hele sit Væsen sammen i en drømmende Sky
af Blomster og Løv. En flyver højt op i Luften 1,om en
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Raket og sender sin Regn af skinnende Blade ud højl over
Hovederne af den applauderende Mængde. En anden har

~ Indgnngcn til »Paradiscls Have• .

gjort en hel ny Opfindelse til Værn mod Solens Slraaler.
Den har lavet sig om til en eneste, mægtig Vifle paa Højkant. I Tusinder af Aartusinder har de udformet deres
Ideer til den sikreste Form. Se den slraalen<le Sikkerhed,
med hvilken den unge Palme spænder sine Bner ud! Den,
der kun kender Palmen fra Sydeuropa, kan ikke tænke sig,
hvor fuldendt den staar her med friske, grønne lllade i den
skønneste Bøjning, dannende den 11neste, letteste, mest harmoniske HYælving. Ikke en vissen Spids paa Grenen, fuldendt sund og velskabt og spændt af Styrke! Hvilken Yidunderlig, fin Styrke i disse 10- 12 Alen lange Blade, der
vajer lette som Strudsfjer, og som er saa lunge at )ølle,
naar de ligger afhuggede paa Jorden. Det forekommer En,
som om man aldrig har set noget saa fuldendt som en
saadan Palme med dens høje, klare Tanker. Vore kære
Bøgetræer hjemme snakker sig frem med Tusind Skud og
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Blade; smilende, tankeløse trænges de som unge, glade
Smaapiger; men pludselig siger den gamle Stamme et Alvorsord om Sommerens Forgængelighed og den strængt
straffende Vinter; og alle de smaa Blade holder strax op
at voxe. Egen tror slet ikke paa Sommeren og vilde helst
være haardt Vintertræ helt igennem.
Men naarsomhelst man taler om Palmernes klare, fribaarne Tanker til en Botaniker, siger han: Palmen er
eenkimbladet. De siger det allesammen ligestrax og med
samme Foragt: Palmen er eenkimbladet. Saa det maa være
noget meget graverende.
Det kan kun glæde · en Lægmand, der er imponeret
over Tropernes Pragt, men elsker sine hjemlige Skove, at
høre, at Bøg og Eg og Lind er højere udviklede Planter.
Men naar man, fordybet i Mindet om det tropiske Landskab,
vender Blikket ud mod Hybenrosens Ranker udenfor Vinduet og Egene og Bøgeskovene bag ved, synes man dog, at
man kunde lide at se et Træ med overdaadigt store Blade.
Vore Ribs og vor Hasselbusk, der gemmer sine Smaanødder paa Ryggen for at ingen skal finde dem, er fattige
i Forhold til den flolle Banan, der byder en Klase, saa
tung, at man ikke kan bære den, og Kokuspalmen, der
hænger et helt Læs Nødder saa store som Hoveder op i sit
Flueskab.
Men hvilket Landskab er skønnest? Det kan ingen sige.
Hvor vil vi helst leve?
Ja, hvem vil bylte sin lave Stue, hvor Barndomsminder hvisker i hver Krog, med en Slotssal. Vi kan
ikke aande frit i delle Palmehus, hvor aldrig noget Vindue
smækkes op for frisk og kølig Brise. Og Skønhed! Vi
har jo et Foraai· hjemme med unge Birkes Duft i den
duggede, milde Aften. Bøgene lægger Lag paa Lag af
hængende, silkefine Blade i en grøn Sky fra Jord mod
Himmel; det vælder frem af Muldet med Bregner og
Konvaller; Blomster dynger sig over Gærder og mødes over
Bækken. Aldrig saae Troperne en saadan Naturens Henrykkelse.
Her er ingen Foraarsglæde, thi her er altid
Sommer. De kender ikke Vinterens Død, det graadfulde
Efteraar, Skoven i Dødens hvide Lin, men heller ikke Naturens store Brudefest. De kender Solen som den høje
Hersker, der gaar bort om Natten for at sove i sit eget Hus.
Men vi - ! Se Sundet i den stille Nal med ovei:jordisk Glans!
Solen er gaaet i Seng, men ikke for at sove. Her i vort
Land har Solen Brudenat. Skoven sover ej, men drømmer,
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og Fuglene er komne langvejs fra paa Bruderejse og kan
ej sove for Elskovs Fryd. .Alt d_et kender .Bøgen: Livets
Fryd og Livets Smerte og Livets Jævne Arbejdsdag. Derfor
er der Aand i vore Skove.
Den unge Mand, der førte Chefen rundt i Paradeniya,
viste os dens vigtigste Seværdigheder, men havde Øjnene
andetsteds. Han passede paa Prinsen af Danmark, som
man ventede, og bad os gaa i Kanten af de fint revne
Gange.
Som hjemme paa Skufferne i Krydderiskabet læser
man her: Peber, Kanel, Vanille, Kardemomme
medens man gaar ned gennem »Køkkenhaven«; man opdager, at Nellikerne voxer paa Træer, og at Muskatnødden
er pragtfuld blank rød under Skallen med Flammer af
hvid Muskatblomme. Man ser, at Gummitræet ikke egner
sig til Chausseetræ, thi del gør
Terrænet rundt om sig til et
Bjærglandskab med sine bugtede, skarpkan lede Rødder, der
er meget sværere end Grenene.
Stak man med en Kniv i dem,
svedte de velvilligst Gummi.
Alene ved a t se de utallige forskellige Palmer fik man et B~greb om, hvad en velassorteret
botanisk Ha ve og en Botanikers
Hjærne maa rumme. Nu og da
besteg vi Vognen og kørte en
Fjerdingvej for at se en anden
Afdeling af Haven. Vi saae Talipotpalmen ifærd med at dø
efter at have frembragt den
Blomst, den havde arbejdet paa
i 70 Aar; men dør den selv,
lever dens Blade til Gengæld et
langt Liv. Det er paa dens
Blade, Buddhisternes hellige Bøger er skrevne. Vi saae De
Rejsendes Træ, som giver en
tørstig Sjæl Drikke, naar han
De Rejseodes Træ
skærer i dens Bark, og henleder
(Ravenala madngascaricnsis).
Opmærksomheden paa sin Udskænkning ved sin opsigtsvækkende Vifte. Men af alt det
mærkelige og smukke bevarer man særlig Mindet om Barn23
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busens overraskende Skønhed, saaledes som dette Kæmpegræs her staar i en tæt Gruppe gyldne Straa, der stiger højt
op for at forsvinde i en Sky af let Løv. Kronen er fyldig
og høj som en hundredaarig Bøgs, men vugger sig blidt
for Vinden. Barnbus'en er bekendt for sin mærkelig hastige Væxt. Dens Rør kan voxe 22 Tommer paa et Døgn
eller ligesaameget som en Gran eller en Bøg voxer i Højden
en god Sommer.

Efter Besøget i Peradenyia gik Turen til det vidt berømte Tempel over Buddhas Tand, Dalada Maligava, som
er sammenbygget med det gamle
Kejserpalæ. Som man ser af Billedet er det ikke storladent i sit
Ydre, og heller ikke dets Indre
gør noget imponerende Indtryk.
En tom Sal med nogle Lys og
nogle Præster, der slog paa Gongoner, nogle Marskandiserrum,
nogle mørke Trapper, nogle
Folk, der havde travlt med en
meget nødvendig Fejning og
Afstøvning, nogle Vægmalerier
med Helvedespinsler - det er,
hvad man erindrer, og saa for
Resten ved hver Dør og hver
Trappe en smudsig Bandit af en
Tempeltjener, der indkræver de
ublu Penge, som de helligePræster
ikke tør modtage direkte. Ligesom i den botaniske Have kom
vi ogsaa her ubelejligt, thi man
ventede Prinsen af Danmark.
hvert Øjeblik. Man har i Rejseskildringer læst, at det Allerhelligste straalede af en Juvelglans, stærkere end de engelske
Buddhas Tand.
Kronregaliers. Man bliver derfor
meget skuffet, naar man endelig i et lille Værelse paa første
Sal staar overfor Buddhistverdenens navnkundigste Relikvi23•
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gemme. Det er et stort forgyldt Tremmeværk, tæt indlagt
med røde og blaa Sten, som skal være Ædelsten, men det
hele er afslidt, smudsigt og alt andet end blændende. Har
der været glimrende Ædelsten, er de vist forlængst pillede
ud og erstattede med den Slags, som Kadrejerne gaar rundt
med i Kræmmerhuse. Den hellige Tand, Buddhas ene
Hjørnetand, en Stump gulnet Ben, to Tommer lang og en
Tomme i Diameter, er fæstnet til en Lotushlomt og lukket
inde i 6 Bure, hvoraf det yderste er 5 Fod højt og af Sølv,
prydet med forgyldte Ornamenter og Rubiner. Almindelige dødelige kan ikke faa Tanden at se; den føres kun
een Gang om Aaret i en højtidelig Elefantprocession, gemt i
sine 6 Bure, gennem Kandys Gader ; kun for en virkelig,
ægte Prins lukkes Burene op. Nu er man paa en vidunderlig Maade endelig kommen i den enestaaende Situation at
befinde sig ved Siden af en virkelig, ægte Prins foran
Buddhas Tand, og man faar den dog ikke at se. Det er
næsten mere end kedeligt. Præsterne har gjort alt rede.
Man er strax færdig med Fejningen, Lysene er tændte, man
øver si.g paa Piber og Tamtam'er, og i Døren dernede
staar Kandys øverste Embedsmand og spejder efter Prinsen;
men Prinsen er saa tilfreds over endelig engang at være incognito, at han med Glæde renoncerer paa den gamle
Tand. Saa maa man trøste sig med, at det jo heller ikke
er andet end en forloren, forloren Tand.
Dens Historie er i Korthed følgende: Buddhas Tand
var i en indisk Fyrstes Besiddelse, men da hans Overherre
erfarede, at denne Fyrste tilbad en Stump Ben, udsendte han
en Arme for at arrestere Fyrsten. Hele Armeen omvendte
sig til Buddhismen; Indiens Herre fik dog fat i Tanden og
kastede den i Ilden, men en Lotusblomst steg frem af Flammerne og bar Tanden op over Ilden. Heller ikke kunde
Hammer og Ambolt faa Bugt med den, og da man kastede
den i en Mødding, blev Møddingen vellugtende som en
himmelsk Have, og Tanden dækket med Blomster. Fra Indien blev den smuglet til Ceylon i en Kongedatters Haar.
Portugiserne bemægtigede sig den, og Constantine de Braganza tilintetgjorde den (ovenikøbet med Aarstal - 1560}.
Buddhistpræsterne paastaar derimod, at den forsvandt ud
af Portugisernes Hænder og blev gemt af en Præst. 1815
kom den i Englændernes Besiddelse, blev stjaalet af en
Præst, atter opsporet og indelukket i de 6 Bure. Nøglerne
blev deponerede hos den øverste engelske Kandy-Autoritet,
og en Soldat holdt Vagt i Helligdommen om Natten; men
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efter en i 1839 offentliggjort Pamflet ~Den britisk e Regering
og Afgudsdyrkelsen « blev T a nden tilbagegivet de indfødte
Præster. Og nu ligger den her. Men vi maa nøjes med at
se de mange i Guld og Dia m a nter indbundne gamle P alihaa ndskrifter paa Palmeblade, som ligger paa et Bord foran
Alteret, og d e er maaske nok saa værdifulde som d en dobbelt forlorne Tand.

Ka ndy behøvede h verken Buddhas T a nd eller d en bota nisk e Have for a t være tiltrækkende: den h a r n ok i sin
egen Skø nhed. Den er Idealet a f en By, eftersom den slet ikke
ligner en By. Den milela nge »Gade«, h vor d e fleste af de
26000 Singh aleser-Indbyggere bor, er en velholdt Havegang,
og Husene er Lysthuse under bla nke Kæmpeblade. Gaar

I Sønclugsløjc l.

man ind b ag Hy llerne, befinder man sig i et VirYar af
grønne Stængler og lange Blad e som en Myre i en Græs-
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mark. I denne By er der hverken Vognrummel eller Menneske-Vrimmel. Butikkerne viser Publikums faa Fornødenheder. Naar man stiller sex flade Kasser lidt paa skraa
under Palmetaget og helder forskellige Slags Korn og Gryn
i de fire af dem og ingenting i de to andre og hænger en
Bananklase op under Tagskægget, har man aabnet en velassorteret Forretning. Byens Folk synes at tilbringe deres
Dag med at sidde paa Hælene og se paa godt Vejr. Udenfor hver Hytte ligger en Klump dejlige Børn, helt nøgne ;
men skal de ud at spasere med Moder og Fader er de
iførte Familie-Sølvtøjet.
De større Børn er dog ikke helt fritagne for Pligter. Vi
ser dem sidde og skrive paa Tavle og læse Lektier, og
sorte Smaapiger i hvide Chemiser kommer fra Skole
med hjemlige Skoletasker i Haanden. Paa en meget praktisk Maade bliver Singhaleserne gjorte til Englændere uden
Tvang gennem de udmærkede engelske Skoler, hvor Singhaleserbørnene lærer at tale og skrive Engelsk og nævne
England som Fædrelandet. Disse Skoler er meget søgte og
danner med deres fine, hvide Mure, deres kølige Sale og
den venlige og forstandige Undervisning en smuk Modsætning til de fat lige Buddhistskoler, hvor Undervisningslokalet er fire Pæ le med et Palmetag over, og hvor Børnene
under Buddhistpræstens Vejledning lærer de 50 singhalesiske
Bogstaver ved at skrive dem med en Pind i vaadt Sand for
derefter at avancere til at skrive i Stilebog. - Stilebogen
laver de af Blade hjemme fra HaYen, lange, firkantet tilklippede Palmeblade, lignende tynde Linealer, med en Snor
igennem. - Der undervises i Geografi i langt videre Omfang
end i de europæiske Skoler, forsaavidt som man her tager
Æventyrlandene med. Endvidere fyldes Undervisningslimerne
med Beretninger om Buddha og hans uendelige Storhed,
samt Udenadslæren af Ordsprog og Leveregler. Ved den
Vægt, der lægges paa Elevernes moralske Opdragelse vilde
Buddhistskolerne have et mægtigt Fortrin for de europæiske,
hvis ikke der imellem de smukke og forstandige Lærdomme
indblandedes et Mylr af Taabeligheder, saaledes som del Yil
ses af følgende Prøver:
Perler og Skatte, som et Menneske har samlet fra sin
Ungdom, vil ikke føre ham et Skridt mod den kommende
Verden; Ven og Slægtning kan ikke følge ham længere end
til Graven; men et Menneskes Handlinger, saavel de gode
som de slette, vil ikke forlade ham; de vil følge ham til
Fremtiden. -
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En Velgærning mod et godt Menneske er et Bogstav
hugget i Sten; en Velgærning mod et ondt Menneske er en
Linie draget i Vand. Lev ikke med et slet Menneske, søg ikke hans Selskab; hvis Du rører ved glødende Kul, vil Du brænde Dig,
hvis Du rører ved et koldt Kul, vil Du tilsmudse Dig. Den som sidder efter Maaltidet bliver fed, den der staar
bliver stærk, den der gaar bliver gammel, den der løber vil
Døden løbe efter. Vær ikke Ven med en Mand, der ikke har Haar paa
sil Bryst eller ikke har Skæg. Den som spiser med Ansigtet mod Øst, vil leve længe;
den der spiser med Ansigtet mod Syd, bliver rig; den der
spiser med Ansigtet mod Vest, bliver berømt; spis ikke med
Ansigtet vendt mod Nord. Disse Lærdomme fremsiges af Præsten, hvorpaa Børnene fremsiger dem i Kor, saa man kan høre Skolen, længe
før man ser den.
·

I bagende Solhede turede vi tilfods ind i Ceylons ensomme Egne. Som Botanikeren bevarer de fremmede Planter
i sit Herbarium, gemmer vi i Erindringen de fremmede
Billeder; de mister ikke Farven, de stiger frem lyslevende:
De smalle, gyngende Stier m ellem Rismarkernes oversvømmede Firkanter. Den fugtige Bjærgsides bugnende Fylde af
Bregner, som vi hjemme dyrker i Drivhus (Gleichenia linearis). Den lille Elefant, der
gaar i Skoven og hjælper sin
Herre med at samle Palmeblade til at tække Huse med
og venligt trykker os i Haanden med Snablen. Sære Templer og Klippehuler. En Hytte
med venlige Folk, hvor Moderen staar med sin prægtigt
skabte Søn paa Hoften og rækker ham smilende mod os;
men Barnet skriger i Rædsel, og Moderen vil senere, om
han nogensinde skulde blive uartig, true ham med de hvide
Bussemænd; store Broder er mere kry; han tager sit
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Lændelclæde af og binder det om Fødderne og klatrer op
i Palmetræet ved stadigt at træ kke d e sammenbundne
Fødder op under sia· ha n plukker de grønn e Kokusnød<ler,
hnrmer Enden af d~1;1 med en Krumkniv og byde r os clen

sødlige Drik. Thehaver, hvor Kvindc1· gliller rundt m ellem

Ilu<ld his tpræst.

Bus kene m ed d e jas minduflende, fine, hvide Blomste r og
m ed rappe Fingre plukker ikke alen e de lysgrønne unge
Skud, men ogsaa d e grove Blade. Kakaotræer, hYis Frugter
ligger i 13unker som Ka rtoffeldy nger, uappr tillige m ed hal vraadne, fede Skaller. Thehuset, h vor Maskin erne arbejder
som i en Fabrik med at tørre, presse, re nse, sortere og r ys te
Theen, der skovles sammen i s tore Dynger, og lwor Luften
2,1
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smager som den stærkeste og dejligste Kop The. TempelElefanlerne, der dorsker i den stille Flod, omgivne af deres
Tjenerskab. - Men eet Billede lyser frem mellem alle de
andre: En lille, nybygt Hytte i den lune, ensomme Skov; i
Døren slaar en ganske ung Pige med brune, silkeglinsende
Lemmer dukkende frem af hvidt, tyndt Musselin. Hun ser
ikke paa os uden med et forbifarende Blik. Hun ser nedad
Stien; der kommer rank, let som en Spidshjort, hendes
unge Husbond.
Rend.es Øjne lyser, og hendes Tænder lyser, og hun
holder med en lille, brun Haand paa Hjertet under det hvide
Musselin.
Kvinder har en lav Rang i Buddhismen. Buddha, som
i sine utallige, tidligere Existenser havde været alt muligt
fra Skolelærer til Elefant, havde aldrig været noget saa
tvivlsomt som Kvinde. Men ligemeget, saadan en lille,
drejet Pige med Smil og hYidt Musselin er anset allevegne,
selv h\'or store Bnddhaer tynger .Jorden.

Paradisets Ø ! Jo længere man kommer bort fra Naturens
dækkede l3ord, desto beclre bliver Hjemmenes Frokostborde;
jo længere man kommer bort fra Paradisets Have, desto
større bliver Tilfredsheden. De gamle Hebræere tog fejl, da
de troede, Lykken laa i Paradis og Forbandelsen i Arbejdets Sved. Aldrig er Mennesket lykkeligere end i det fuldeste Arbejde. Deri udfolder i\tlennesket sig som Planten i
Sol. Har man ikke tvungent Arbejde, maa man erstatte det
med Tennis eller Skak eller Frilmerkeklisteri. Her i Paradiset
faar Folkene spleen. Millionærerne præsterer det største
Antal Selvmord; Paradislandene skaber del religiøse Selvmord, fysisk og aandeligt. Her træffes kun det sunde Sinds
Munterhed hos de legende Børn eller de unge forelskede i
Skovhytten, - og forelskede Folk er jo Daarer.

Gli1nt af Dann1ark.

Singapore.

Vi; har alter el langt
Stræk, olte-ni Døgn,
inden Yi naar over det
Hav, der beskedent kalder sig en
Thor ar Fanø.
Bugt, til Singapore. Himlen er ikke
mere blaa end hjemme. Nu og da
kommer et Regnskyl brusende, et halvromersk Styrtebad ,
der lager Vejret fra En; men pludselig, i et Ryk, er Bygen
forbi; Bademesteren hikker Hanen.
Man skulde tro, at der ikke hændte noget paa en saadan
Tur. Men man behøver kun at se paa Folkenes svulmende
Dagbøger.
Der hænde r meget. Der hænder f. Ex. hver Dag det,
at Uhret i Messen bliver stillet et godt Stykke frem. Man
lænker aldrig paa det, før Oppasseren springer gennem Portieren som en Beriderske gennem et Tøndebaand.
De c r gaaet tilbords ! ! ! raaber han s lakaandel, hovedrys len d e, forlvi viet. Med en Moders Omhu breder han 60
Manchelskjorlcr ud i Lag paa Køjen og anbringer 103 Flipper
24*

188

DE DANStms VEJ.

opad Armene, for at man lettest kan finde netop det Knæk,
der passer til Dagen.
Og naar det saa tilmed er en festlig Middag med Chefens
Nærværelse! Ner\'øsi te tens Transpiration blander sig med
Tropernes og Sæbeskummet, medens BarberkniYcn skyder
GenYej gennem Ørellippen. Knyllende Slipset er man halvt
ude ar Lukafet. Selerne! skriger Oppasseren med en Flip
ud af Halsen og Armene fulde af kasserede l\fanchelskjorler.
S- gale! Selerne hænger agterud. Lad falde! - Senielten ! !
stønner Oppasseren og knaser en Bunke stiYede Skjortebryster med Knæene i Køjen, medens han febrilsk Yæller
Linnedskabets Indhold ud. Man skal nemlig selv medbringe sin Serviet. Man omfatter i et beclrøYet J3lik et Bjærg
af Hvidevarer, hYorndaf et sveddryppende 1-Io\'cd kæmper
sig frem, og lister ind i Messen lydløst som en A::incl, med
en forklaret Uskyldighed over sin Pande, medens man føler
46 bedrøvede Øine klæbe sig fast paa En. Ved KuYerten
har en venlig Sjæl anbragt Vandfad, Sæbeskaal og Tandglas, fordi man nogle faa Gange i 1-Iaslværket har medbragt
et fint sammenlagt Haandklæde i Stedet for Serviet. Denne
Gang udfolder man med et overlegent Smil sin Serviet med
et prægtigt Navnetræk. Det er ikke noget 1-Iaandklæde, del er el Pudevaar.
En Søndag Morgen - 17. December - ganske tidligt
hænder det, at der ude i Horizonten lidt om Bagbord viser
sig et Sejlskib, det første Skib vi har set paa delte Hav, en
prægtig Bark. Den kommer nærmere og hejser del danske
Flag under Gallen og giver sit Kendingssignal. Valkyrien
drejer og løber tæl agten om den, saa tæt, at vi kan læse
Navnet. Lykkelig Hejse! signaliserer de to Skibe til hinanden. Valkyrien! Lykkelig Rejse! raaber Kaplainen derovre fra. Mandskabet derovre springer op i Vanterne og
svinger med Huerne. Valkyriens Mænd hænger oYer Lønningen og vifter. - Bort gled Barken over det øde Hav med
brede Raasejl som spændte Vinger.
Dansk Flag under Gallen. - Fanø, stod der, vi saae
hvert Bogstav, Thor af Fanø.
Vi har saameget at udsælle paa vort lille Hjem. Men
Kinden blev bleg, og Mænnernes Øjne blev saa underligt
blanke, mens de stirrede efter det røde og hvide, der viftede.
Det viftede frem alt det, vi elsker mest. Om vi elsker vort
Land? Der behøves ingen Argumentationer, ingen patriotiske
Taler, blot et viftende Rødt med et hvidt Kors.
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Flagets Magt! Vi saae del senere, da Valkyrien gik ind
Lil en Havn i det Jjærne. Der laa en Robaad og ventede,
og da vi passerede den, rejste en Mand sig op og Log Hallen
ar; hans Haar Yar hY_dt; han saae mod Flaget og sank ned
paa Torten og skjul:e Ansigtet i Hænderne. En gammel
Sømand kunde ikke , ,ære bekendt at græde.
Næste Dag ved Middagslid laa der højt Land forude.
Del var el Land, der for 50 Aar siden vilde have hilsl os
med det danske Splitllag. Det var Store Nicobar eller
Sambelong, den sydligste af Nicobarerne. Om Eftermiddagen
gaar vi langs dens yndige Kyster. Solen synes, at vi
skal se, hvor smukl,e de Øer var, som vi lod ligge og
drive i Søen og reller sin Projektor mod Bjærgene, hvis
mørke Bølger for van :lles til yndige Skove i gennemsigtigt
Slør af blaalig Sold s. En Pynt skyder sig ud og rejser
Nakken med Kokus?almers Fjerbuske. En slynget, dyb
Skygge ind i Solskinsskown lader ane en idyllisk Flod , som
sagtens er Galathealloden. Det gør En ondt, at Danmark
opgav delle lille Vid.mderland, der kunde haYe givet vore
Digtere lidt Sceneri, vore Unge lidt ÆYenlyr og vort Land
en frodig Krydderiha,·e paa 38 Kvadralmil.
I 1837 opgav Danmark Kolonisationen af disse Øer.
Men da England i 1345 beredte sig til at besælle Øerne i
Anledning af nogle Sørøverier ved Kysterne, va::igncde aller
Interessen for dem herhjemme, og Steen Bille blev sendt
hertil med Galathea for sammen med en Del Videnskabsmænd al undersøge, om det var værd at lage alvorligt fat
paa Øernes Kolonisa:ion, og han anbefalede Sagen varmt.
Klimaet er ikke m<:re usundt end paa Ceylon, siger han,
Skovene er fulde ikke alene af dejlige Liljer og brogede
Fugle, men ogsaa d kostbare Træer. Sukkerrøret voxer
vildt. Intelsleds slam· Kokuspalmen mere fyldig og frugtbar,
og Kokusplantninger giver under almindelige Forhold 20- 40
pCl. af den an\'cndle Kapital. Øernes Kokus-Avl ansloges
til 14 Mil!. Stykker. Koralre\'ene vilde giYe Kalk i Overflod.
Fiskeriet var en Rigdomskilde. Trepang, Svalereder, Skildpadder og Hummer var der nok af, endogsaa Kul fandtes
der. The og Kaffe kunde let voxe. Danmark vilde paa
disse Øer finde et tdmærket Sløtlepunkt for Udvidelsen af
sin Handel paa Indien, det malayiske Arkipel og Kina og
have et Sted, hvor Kræfter, som ikke kunde anvendes hjemme,
vilde finde Virksomhed, og en saadan Koloni vilde give
Nationen Energi, Kundskaber og Erfaring. Gode Havne
fandtes der; om d<:n Havn, Steen Bille udsaae som den
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bedste, skriver han: >> I min Fantasi saae jeg allerede en
blomstrende By at ligge paa Skrænterne af Højene . . .
Bassinet indhegnet med Kaier, sallc af Træ fra de omliggende Skove; den lille Flod inddæmmet, og Moradset, som
omgiver den, udtørret og udlagt til lysegrønne Rismarker.
Jeg saae Byen lidt efter lidt udvide sig langs Kysten Nord
efter med smukke Villaer oppe mellem Træerne paa Højderne,
Rheden fuld af Skibe, Pulo Milo ryddet og forvandlet til
Skibsværfter og prangende med luftige Kasernebygninger,
Værksteder og oppe paa Øens nordostlige Pynt et lille Fort
med en Telegrat~ et Fyrtaarn og en Flagstang. En vildt
sværmende Fantasi! vil man formodentlig bemærke, og del
med Rellc, naar man ængstelig Yender Tanken Lil hvilke

Store Nicobar (Fotog rafi).

Kræfter, der udkrævedes for at udføre alt dette, og sukkende
maa tilstaa sig selv, at vort lille Fædreland ikke ejer dem ... «
Han peger paa, hvad Kalkulta, Penang og Singapore var til
at begynde med. Men han maa nøjes med at rejse en
Flagstang, og mere kom der aldrig.
Det maa have virket som cl Optrin i en Farce, naar
Steen Bille hejsede det danske Flag under Kanonsalut og
overgav de t tilligemed en højtidelig Skrivelse til lo indfødte efter at have klædt dem anstændigt paa i hvide
Skjorter, hvide Benklæder og rødt Skærf saml Hal med
»Galathea« i Guld, og det er el Spørgsmaal, om disse Repræsenlanler for den danske Krone senere har gjort et bedre
Indtryk paa fremmede Kaplainer end de, der mød le op ved
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Galatheas Ankomst med en smudsig Skibsbog og iførte enten
stel ingen Ting eller to gamle Fillhalle, den ene ovenpaa
den anden , præsenterende sig som Lord Nelson, Lord Byron,
Hr. London etc.
Englænderne, som lagde Øerne sammen med Andamanerne, har forøvrigt heller ikke vist dem stor Opmærksomhed. De har kun anlagt een europæisk Plads, en Forbryderkoloni med 250 StralTefanger og en Bevogtning af Politi og
Soldater. Men der udføres dog henved 5 Millioner Kokusnødder foruden andre af Øernes Produkter.

Vi har Sumatra paa den ene Side, Malakka paa den
anden og nærmer os saa stærkt Linien, at der er al Anledning til at faa de skikkeligste Gutter til at se efter den i
l{ikkert. Vi har helbefarne Mænd ombord, som er blaserede
overfor Linien og siger, at der ikke er noget ved den. En
af dem fortæller, at han har passeret den fem Gange. Det er Kraft stejle mig Løgn! siger hans Kammerat. Liniemanden sværger, saa der lugter svovlet. - Er du da'nle
født i Nyborre? - Gu' er jeg født i Nyborg! - Saa sitler
du paa den anden Side af Linien endnu, eller ogsaa er
Du'nte født i Nyborre, eller ogsaa er Du et Skæpperær !
Heraf læres, at man med Omtanke maa vælge det Anlal Gange, man har passeret Linien.
Vi naaede ikke Linien denne Gang, vi manglede 2 Grader.
Paa Hjemvejen derimod gik Valkyrien o\'er Stregen, ved
hvilken Lejlighed den brugelige Daabsfest fandt Sted i selve
Nepluns Nærværelse.

Den 22. December stod vi ind Lil Singapore gjennem
den Indsejling, man har hørt saa mange danske Sømænd
berømme. Man forstaar, hvorfor netop denne Indsejling har
bedaaret dem. Det er nemlig Svendborg-Sund , blot serveret
varmt.
Enhver ved, at Singapore er engelsk, og selv om man
ikke vidste det, vilde man øjeblikkelig se, at Englænderne
havde anlagt disse Kaier, der er maalt med miles som Alen-
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maal, men Englænderne selv ser man intet til. Man maalte
tro, at Kineserne haYde indtaget Byen og besat den, om
ikke Englands Repræsentant, Sikhen slod der. Her i Singapore er vi drejet om Hjørnel til Jordens store Kineserkrnrter.
Herfra og til Japan, hvorhen vi kommer, til det siamesiske
Bangkok, det franske Saigon, del engelske Hongkong, vil vi
møde samme Syn af vrimlende Kinesere. Som fra en overfyldt Sø strømmer de Gule ud fra Kina, fyldende Byerne til
Randen, bredende sig
ud over Kyster og
Øer.
Helt over til
Amerika rinder Strømmen. Trods all hvad
Amerikanerne gør for
at tælle, siver Kineserfugtigheden bestandig
ind i Kalifornien. Del
er denne KineserOversvømmelse, man
har kaldt: Den gule
Fare.
Man burde
snarere .kalde den:
Den gule Velsignelse,
thi som Nilens Vande
gør Kineserne .Jorden
frugtbar, hvorhen de
kommer. Man har
frygtet Kineserne, saaledes som Haandens
Arbejdere frygter en
ny Maskine, der vil
tage Arbejdet fra dem.
Men man skal hverDaabcn under Ækvator.
ken frygte de døde
eller de levende Maskiner. De gør kun Livet rigere og giver Tid til Udfoldelsen
af nyt, linere, mere menneskeværdigt Arbejde. Der er Trang
nok lil Kinesere. Verdensdele ligger med ubrugte Kræfter
og wnler paa Arbejdshændcr. Tænk, hrnd der ligger i
Siam, i Malakka, paa Sumatra og Borneo, i Afrika og Siberien, i Australien og Amerika. Der ligger l\'lad for Tusinder
Millioner Mennesker og raadner paa .Jordens Overflade,
mens Skalle i Jordens Dyb sukker efter at naa frem og
lyse og spredes i Krart. En udmærket Forfatter priser Vor-
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herres Visdom, naar han først skabte Guld og Tin i Indien
og dernæst Englændere, men Mellemleddet er Kineserne.
Kineserne er som skabte til at opdyrke de Verdener, hvis
Indfødte mangler Arbejdsenergien, og som de Lande, der
ejer de bedste Maskiner, er de sejrrige i Konkunencen, vil
de Lande, hvortil Kinesernes Strøm ledes, faa et mægtigt
Forspring. Det er Kineserne, der er bestemte til at tvinge
Indiens og Siberiens Rigdomme frem af den Jord, som i
Aartusinder har ligget brak. Det er med Kineserne som
Arbejdere, det gamle Europa skal vinde en ny Verden,
medens det selv maaske synker hen i den Braktid, som
synes at være forordnet af en Verdensstyrer, der bundter
Aarene sammen i Driftsperioder paa Tusinder. Ingen kender
som Kineseren Arbejdets Kunst, ingen er saa flittig, ingen
saa nøisom som han. Dag ud og Dag ind arbejder han,
uden Hviledag, uden bestemt Hviletid. Han er sparsommelig
i en ufattelig Grad. Han hamrer Bunden i sin Kasserolle
tynd som Papir for at spare Brændsel; han fodrer sin Ild
med eet tørt Blad ad Gangen, og disse Blade har hans Smaabørn, som ikke kan bestille andet, plukket af Træerne;
han spiser en strykninforgiftet Rotte i saa smaa Portioner,
han kan laale, fordi det vilde være Synd at lade den gaa
tilspilde; og naar han skal til at dø, kan det hænde, at han
slæber sig afsted milevidt til den Slægtning, der bor nærmest
Familiegravstedet for at spare Udgift til Ligbærere. Han
slaar Hul i Væggen lil sin Nabo, for at de kan være to om
den usle Lampe, de stiller i Hullet. Han og hans Familie
kunde leve stolt af de Penge, en almindelig dansk Murersvend drikker op i Baiersk Øl, eller hvad Forf. af »De
Danskes Vej« ryger op.
Hrnd vilde Englænderne i Singapore gøre, om de Gule
pakkede sammen? Det er jo dem, der gør al Haandens Arbejde, mens Englænderen ligger i Langstol og dirigerer. Det
er jo dem, der syr de hvide Støvler og .Jakker; det er dem,
der trækker ham i Rikscha og vifter ham, laver hans Mad
og blander hans Cocktail; det er dem, der piller Rigdommen
op af Jorden, det er dem, der omsætter Europas Varer i
tusinde smaa Butikker. Kommer man ind i det store Bankpalads, lukker en Kineser Døren op Lil Venteværelset;
Kinesere lister rundt med Bunker af Sedler og Pengeposer
mellem de engelske Bogholdere, som sidder i opsmøgede
Skjorteærmer og sveder; en Kineser optæller omhyggeligt de
Guldstykker, hvormed man letter sit Kreditiv. Kommer man
ind i Hotellet staar hvidklædte Kinesere parat med Menuen.
25
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Det . er Kinesere, der vasker Tøj et og stryger Manchetskjorterne ; hver Ting, man ønsker, køber 111:111 h os Kineserr.
Og det er Kineserne, der giver Singapore sit Præg. Der er
mange Ting, man kunde finde paa at undres owr i Singapore : Raflles hYide Hotelpalæ m ed den dejlige Træk i, d e
uendelige' Sko,·e af Skibsmaslcr, Vognlæsscne af Anna11as,
den nf alle BotanikC're loYpris te botaniske HaYr, de engels ke
Villaers Paradishave, de tropisk fede SkoYe med Slanger
og T igre i, m e n de t træder altsammen tillrnge for det sa:1somme Sy n af delte kinesis ke England.
Slrax man paa Kaien udfor Valkyriens Landgangstrappe
ser de kinesiske Rikschama~nd, udslettes del Billede, man
har tegnet sig ar en Kineser som en lille s krøbelig, gulnet
Porcellænsdukke. De staar der opmarcherede som e11 H,ekke
alhleliske Vildmænd med Yældige Skuldre og Y::cldigere
Muskelben end a lle andre Folk paa Jorden. De groye Karl e
m ed det d yriske Udtryk i de flad e Ansigter er langt fra tiltalende. Men det er jo ogsaa K u I i er. Vi har heldigYis
inlet Ord til at oversætte Kuli med. Vi kend er hos os ikke
nogen Klasse af Mennesker, der tæ lles i Flokke og v urderes
efter deres Kræfter som Lastdy r. Et heil andet · Indtryk
af Kineserne faar man, naar man er inde i deres By og
ser dem i Værksteder og Butikcr som Yelsiddende Borgere.
Da finder man bande Klogslrn!J og ve nlig l\1 unterhed i deres
pudsige Ansigler, og man kommer til al synes om d em for
deres Høllighec!, deres Ærlighed og deres løj erlige Engelsk.
Her ser man, h vad Kinesere kan bli\'e til under en fors tandig Regering. Deres By bestaar ikke som i Kina a[
s tinkende Huler i slimede Gyder, men af brede, rene Gader,
a fstukne af engelske Inge niører; Husene lignr r ofte de europæiske saameget, at kun Skillene med de kinesis ke Bogs ta,·er forraader Beboerens Nationalitet ; og Indbyggerne
synes m eget forskellige fra dem, man senere møder i de l
rigtige Kina. Det er ikke længere Kinesere, det er kin esiske
Englændere ; og man ser, at Kineseren i Fri hed langtfra er
saa uimodtagelig for Europas Kultur, som hjemme, hvor
han ikke hø rer a ndet e nd ondt om Europa:.·erne, de røcle
Djævle, og fra sin tidligste Barndom opdrages Lil al tæ nke
og leve som Forf:cdrene for lre T usind Aa r siden, eftersom
Forfccdrene i a lle Henseender va r v isere og bedre end Folk
n uomstunder.
Man var i Kina va nt til at bære Jord i Kune paa
Ho\'edet, naar d et gjaldt et Vejanlæg, og da Enropæ<'rne Lil
et Inge niørarbejde anskaffede Trillebøre is lcde tfor Kun·e, log
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de kinesiske Kulier Trillebørene paa Hovedet. Da en Kantoneser førsle Gang saae en engelsk Dame spille Tennis,
spurgte han, hvad Konen fik for det Arbejde, og han Yilde
ikke tro, at hun gjorde det grati s. Men her i Singapore er
Kineseren hleven Engelskmand; han læser sine Aviser med
de nyeste Handelstelegrammcr, ryger sin Cigaret og drikker
sin Cocklail; hans Børn gør ham Glæde ved at tage Flidspræmier i de e ngelske Skoler og vinde Sølvpokaler i Tennis-,
Fodbold I- og Golfspil ; de gør ham samme Sorg, som de
engelske Rigmænds Sønner gør deres Forældre, ved at gaa paa
Restauranter og spille Billard og Hazard med meget m en'.
Den kinesiske Slorkøbrnand og Skibsrheder kører, prydet
med Brilleglas saa store som »Koøjne« i Landauer med
Kusk og 1~jencr. Han foler sig som Englænderens Ligemand ; Loven er lige for begge ; han sidder i Kommunalbestyrelsen og er Englænderens Ligemand i Rigdom. Korl
sagt: Kineseren er hjemme under brillisk Flag og vilde for
ingen Pris vende tilbage til Det himmelske Higes Hehedc.
Men Pisken holder han paa. Selv om han anlægger stiv
Fillhat, last fashion, dingler Pisken agternd lige til Ha:lcnc,
og naar han paa den eleganteste Cycle med høit gear farer
henover Boulevarderne putter han blot Enden af Pisken i
Buxelommen.
Lydige og rolige lever Kineserne som de nytligsle Samfundsmedlemmer, og England maatte kun ønske at have
den Slags U ndersaalter i alle sine Besiddelser. Tyskerne,
hvis energiske og dygtige Arbejde i Øslcn er beundringsværdigt, ved, hvad de gør, naar de søger at drage Kineserne
Lil deres Kolonier. Mr. George C. ,vray, Kinesernes engelske
Protektor i Singapore, skriver i en ar sine sidste Happorter:
Vi har udviklet en sladigt Yoxende, Joylydig, kinesisk, indfødt Befolkning, som, stolt af at Yære brittiske Undersaaller,
giver deres Børn en •frisindet, engelsk Opdragelse og med
stærke Skridt fæstner sig 1il en udmærket, loyal, undcrsaallig Race, af hvis Dygtighed og gode Opførsel vor Regering
har Ret til at være stolt. - Ja England har Het Lil at Yære
stolt over Singapore. Hvilken Omsigt og Overlegenhed
hører der ikke til at holde saa stille Orden i saa broget el
Samfund. Som de vilde Dyr i Edens Have græssede fredeligt Side om Side, enes her under del engelske F lags Myndighed Folk med de forskelligsle Steder og Religioner: Japanesere (7000), Indiere {16,000), Malaycre (30,000), Eurasianere,
Arabere, Persere, Manillafolk, Burmesere etc., Kinesere
(150,000) - de udgør de lire Fernledele af Byens Ind\'aanerc
25•
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-, og Europæere. De Hvides Tal er kun 6000, og deraf
er de 4500 Soldater. England giver alle lige Kaar: Lev
som Du vil, blot Du ikke forulæmper din Nabo!

Det summer med Flid i det kinesiske Kvarter. Optagne
af Arbejdet, men hyggeligt smaasnakkende sidder Kina-

l{inesere.

mændene gruppevis i de aabne Værksteder. Paa Gaden
mellem de utallige Rikschaer pisker de rundt i løst siddende
lange Jakker og lyseblaa, papirstynde Benklæder, der flagrer
om de nøgne Ankler. De ser alle ud, som om de regnede
indviklede Regnestykker i Hovedet, men det gør de ikke,
thi selv til den simpleste Addition maa de bruge Papir og
Pensel eller den Regnemaskine med Kugler, som findes i
enhver Butik. Mødes Kineserne, skifter alle anstrængte
Rynker i det gule Ansigt Plads, og Munden slaas op
til et mægtigt Smil, der blotter store, gule Tænder.
Brede Kurvelaag skærmer Isserne, som er glatbarberede med

DE DANSKES VEJ.

197

Undtagelse af en lille Plaine i Nakken, hvor Haaret helst
skal voxe saa langt som muligt for at danne den lange
Pisk, der giver Kineseren hans Menneskeværd. Den skal
naa til Anklerne, men da Haaret ikke altid er saa langt,
hjælper man sig ved at indflelle røde, gule og sorte Silkesnore. Maaltiderne er de hurtig færdige med. De indtages
i Forbigaaende hos en omvandrende Restauratør, der bærer
sin Restauration paa Skuldrene. De sirligt ordnede Reller
er opstillede paa et Par Træplader, der hænger som Vægtskaale, hver paa sin Slang. Men der er ogsaa rigtige Re-

mnesere ved Muulticlet.

stauranter, helt aabne Lil Gaden, saa al den fede Duft kan
lokke Kunder. Kommer den hvide Mand herind, modtages
han med Jubel, thi Kineserne holder meget af billige
Fornøjelser. Køkkenchefen, der benytter en Pause til at
kæmme sin Hestehale over sine Smaagryder, fletter den
hastigt og roder de allerdelikateste Ting sammen i et
Miskmask og serverer det paa en Underkop sammen med
forskellige endnu mindre Skaale med underfulde brune
Væsker og sammenrevne Ubegribeligheder. Man tror i
Hovedretterne at genkende Stumper af Hønsekød og Flæsk
imellem stuvet Tang og Søpølser. Gæsterne giver med
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Glæde den fremmede Barbar Undcr\'isning i den Børnelærdom al spise med Pinde. Man holder dem begge lo i
samme I-laand; men da det falder lidt vanskeligt, lægger
Køkkenchefen sig ned paa Gulvet og finder en gammel Tinske mellem nogle kasserede Filtsko og Optændingsbrændel.
Han pudser den galanl i sine Benklæder, og saa kan man
Lill'redsslille sin Appetit. I-Ivergang man senere i en H.ikscha
farer forbi denne Forretning, opløl'Lcr Værten et Frydeskrig
og springer helt ud paa Gaden, løflcr Hænderne op for
Panelen i Tilbedelse og bukker. Det smigrer En, nt nrnn
har cflerladt et saa goclt Indlryk.
Man f'aar stor Respekt for de kinesiske Hnandværkere.
Skrniddercn paalnger sig nt sy et uhegrænsel Antnl hYidc
Dragter til næste Formiddng for en henrivende billig Iktnling. Og Skomageren! - .Jeg glemmer nldrig den gumle
Skonrnger, hvis h\'ide 1-Innr forlsnlle sig i en mønslerværdig,
sorl Pisk. Der er ingen Folk paa .Jorden, der har snu
mange morsomme Rynker som en gumme! Kineser, og de
YCxlcde unlladelig og ordnede sig i nlle mulige Yenligc,
kinesiske Skril'ltegn. Del er meget !el at tnle det kinesiske
Engelsk, del saakaldte Pidgin. Det beslaar af netop de
engelske Gloser, cnhYer kan, tilsat med et Par andre, som
Kineserne anser for engelske. Saa ofte som muligt anbringer man piccc og bclong. Det er det lcllesle af alle
Sprog, Fremtidens Verdenssprog.
Goocl day ! Belong piece shomaker?
- Yes, this !ide helong shomaker !
You savy make piece pair boot nnmber one?
- Can savy! How fashion wanchce he?
\:Vanchcc nnmber one piece rnakc, have gol lackeret
lealher?
- Have got!
1-Iow muchee wanchee piece one pair number one
make?
- Five dollar can do!
Can make chop-chop (hurligl), wanchee go away morrow next day?
- Can do, can makc!
Da jeg kom for at hen le de lakerede Støvler, Yilde d e n
gamle paa ingen Maade lillade mig al betale <lem, før jeg
havde prøvet dem:
Y ou wanchee see, he helong ploper.
Det hjalp ikke, al jeg haYde nmaadelig travlt. .Jeg
maatle lade ham snøre mine hvide Støvler op, - no ploper !
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sagde han, idet han kritiserede de hvide - , og iføre mig
de lakerede, som han bifaldende glattede paa Foden og
kærlegneclc, medens Svendene rejste sig for at over\'ærc
Prøven.
Det var virkelig saa propert Arbejde som nogen Hofskornagers, og jeg takkede ham rørl. Der var alt, hvad man
kunde forlange af hvide Udstikninger og moderne Elegancer.
Synet af Kineserbyen om Aftenen glemmes ikke. Solen
er omsider gaaet bort og har givet Plads for Folie En lang

Vnlkyricnucnd og amct'iknnskc Knmmcratcr under J.nndloY i Sing:lpOl'C.

Gade sænker sig mod en Bro og stiger igen; den er fyldt
med en dirrende Sværm af brogede Lyspunkter saa langt,
man kan se, Lil de svinder i en Lyslaage; selv er man en
svirrende Ild plet mellem Myriaderne. Fra Iwer Rikscha
dingler nemlig kulørte Papirslanlerner, af de kinesiske, som
vi kender ogsaa hos os. Gaden er overfylcll af disse Hikschaer, der paa den dristigste Maade krydser hYerandre i
,·ild Fart. Alle Butikker er oplyste; i de store Værksteder
sidder, fra Vinduerne Lil Gaden og langt, langt ind i smalle
Rum, de flittige Kinesere, bøjede over Symaskinen. En lang
Hække af smaa hvi<lkuplede Pclroleumslalllper lægger et
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blegt Lys over alle de bøjede, bleggule Ansigter og de hvide
Kitteler og det hvide Sytøj. Saaledes sidder de til langt ud
paa Aftenen for at begynde igen, før Solen staar op, og
længe før Englænderen slam· op. Syjomfruer existerer tilsyneladende ikke; i det hele taget ser man kun lidt til
Kvinderne, - de ærbare Kvinder. De sidder i de halvmørke
Rum ovenover Værksteder og Butikker og opklækker smaa,
gule Fremtidsarbejdere.

I Singapore kom Julen over os.
En Aften sad der
ved Foden af en Kanon en Klynge Matroser og pillede
Gæs, og næste Morgen spiste Messeforstanderen Julekageprøver paa fastende
Hjærle. Chefen og de
mest betroede Officerer pakkede Kasser
ud og foretog sig lønlige Ting.
Danske
Grantræer og Singaporefyrrer voxcde op
af Dækket mellem
Dynger af Palmeblade. Den 24. December stod der i
Almanakcn. Det var
alt sammen tilsyneladende rigtigt nok,
selv om man ikke
rigtigt troede paa det.
Den 24. December!
Naturligvis maalle der
holdes Fest. - Men
Julr
Juletræet pyntes.
Der er kun Jul
hjemme.
Hvorledes skulde der blive Jul her? Her, hvor det var
meget mere end Midsommer, her mellem Palmer og Djunker.
Var her glade, lyskrøllede Unger eller en mild Bedstemoder

201

DE DANSKES VEJ.

i hvid Kappe med Hængler eller en Skumringsstue med
gamle, vemodige Minder i Krogene? Her var jo ikke engang de allertarveligste Ingredienser til en Almanak-Julefortælling, hverken Sne eller Kaneklokker, ikke engang en
lystig blussende Ild i Kakkelovnen eller et rødt Postbud.
Nej, lad os hellere opgive Juleaftnen, sagde man til sig
selv, og fejre den i Stilhed paa Forhaand. Man sætter sig
ind i sit Lukaf og aabner Brevet og Æsken, hvorpaa dostaar Juleaften, og sender Tankerne hjem. Men Tankerne
bliver svedte og vil ingen Vej, - og saa er der den Tidsforskel! Man kan slet ikke mere rigtig være sammen med
dem derhjemme.
De er jo a!Lid fem Timer bagefter.
Hvad kan det nytte, at man er hos dem med sine
bedste Tanker, naar de ligger og sover. Nej, lad Juletankerne ligge til inat, og lad os gaa ind og se til de
Danske i Rafiles Hotel. Der bor alle de prægtige Mennesker fra Annam, som kom hertil længe før Valkyrien:
Professor Bloch og Hr. Cavling, Direktør Andersen og Hr.
Heide, Hr. Guldberg og Fabrikant Goldschmidt, Kaptajn
Rosen og Baron Blixen- Finecke, Hr. Bornholdt og Hr.
Schouw. Man faar det Indtryk, at Raffles Hotel tilhører
Hr. Heide og Hr. Andersen; de udviser den videste cg
hyggeligste Gæstfrihed mod Landsmændene fra Valkyrien.

Da man om Eftermiddagen kom ombord igen, var he~e
Agterdækket indhegnet med Sejldug, og en Skildvagt vogtec.e
Indgangen med dragen Sabel. Som en stræng Fader havc.e
Næstkommanderende forbudt Børnene endog bare at kigge
gennem Nøglehullet ind i Julesalen. Allerede det gav .Julestemning, og den steg, alt som man gik frem i Skibet .
.Juletræet stod pyntet med »Englehaar« og Stjærner. Paa
Banjerne sad Mændene ved Bordene i deres fineste , hvic.e
Galla med Ansigter slraalende af Juleglæde og Gaasesleg,
og foran hver stod et lille Silkeflag med Hilsen fra Hjemmet.
Det var en dansk Dames smukke Ide. Ude hos Underofficererne var der helt overdaadigt. Palmegrene, tropiske
Bregner og Flag allevegne, Juletræ og Kandelabre af Revclvere med Julelys i, og som Centrum i hele Herligheden
Prinsesse Maries fine, venlige Ansigt i en Ramme af Blomster
og røde og hvide Sløjfer.
26
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Da Aftnen kom, var det alligevel blevet Juleaften. Man
var langt Yæk fra Singapore. Det laa formodentlig sammen
med alt andet uvedkommende i Mørket udenfor. Her var
kun Valkyrien, skærmet af lyse Sejldugsvægge til alle Sider,
fyldt af Lys, fyldt af hvide Skarer. En Stump Danmark,
der holdt J nl.
Vi havde ovenikøbet faaet danske Julefremmede,
Eerrerne fra Raffles Hotel. Nu skinnede de mange smaa
e~ektriske Lys fra Juletræet. Musiken blæste op, og Salmerne løftede sig i rolige Bølger. De gamle Salmer! Det kimer nu til Julefest. Dejlig er den Himmel blaa
... Alle Stemmer kom med. De, som ingen Stemme havde,
fi.k Slemme. Med hvert Vers voxede Bølgen. Alle Hjærter
sang sig hjem.
Da Gudstjenesten var forbi, laa der for en Stund en
underlig Stilhed over Skibet.
Chefen kaldte atter Besætningen sammen, tog Ordet og
talte paa sin egen, jævne Maade, den, som altid blandt
Landsmænd og Fremmede, i muntert Lag og i Højtid,
fandt Vej til Hjærtet, fordi Ordene fødtes af Stemningen.
Han ønskede Besætningen en glædelig Jul og førte Tankerne
hjem til Danmark og Danmarks Konge med gode Juleønsker. Og der var Storm i Hurraraabene for Kongen.
Det var jo ikke alene Danmarks gamle, gode Konge, han,
som af hele sit Hjærte fulgte Valkyriens Færd, men det
var jo ogsaa Chefens Fader. Følelsen gik over Disciplinen,
saa man raabte: Chefen længe leve! Det var tydeligt, at
det var Juleaften. Chefen hævede Haanden til Taushed.
Men - · : Hendes kongelige Højhed Prinsesse Marie længe
leve! Uendelige Hurraraab. Det var ligefrem Mytteri. Det
lykkedes dog Chefen at genoprette Disciplinen.
Chefen takkede paa sin Hustrus Vegne og paa sine
egne og bragte alle en Julehilsen fra Prinsessen, som telegrafisk havde sendt hele Valkyriens Besætning en hjærtelig
Julehilsen og en Hilsen fra Hustruerne hjemme, som alle
befandt sig godt: Naar vi nu raaber et Hurra for dem der
hjemme, saa tænker hYer paa den, han har kær!
Derefter blev Adgangen til Julesalen aabnet, og der
viste sig et straalende festligt Syn, en Hal af Flag og
Palmer og Lys og et Julebord saa bugnende, som det maatte
være, naar det bar Gaver til hver især af Besætningen. I
e:i lang Kæde gled Besætningen ind med Underofficererne
i Spidsen. Ved en Tombola, som Næstkommanderende
forestod, trak man et Nummer og fik Skibets Gave, en
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Ring, en Slipsnaal, et Cigaretui, en Stok etc., indkøbt paa
Ceylon. Dernæst gik man Lil Chefen, der stod ved Midtff-

t""f

"I

Hds. kgl. Højhed Prinsesse Marie.

bordet og ønskede hver enkelt glædelig Jul sam tidig med,
at han overrakte Prinsesse Maries Billede af Valkyrien og et
Billede af Prinsessen selv med egenhændig Julehilsen, dernæst
26*
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til det tredie Bord, hvor Chefens Adjudant under et vedvarende Fyrværkeri af Vittigheder overrakte dem endnu en
Gave fra Chefen og Prinsessen, en velskabt, pyntelig Shagpibe, dekoreret med Dannebrogssløjfe, samt tilhørende
Tobak.
Efter denne behagelige Parademarsch, indtog Mands~abet Kaffen med Cognac og Cigar forude, og der var udmærket Stemning og stor Tilfredshed med Gaverne. En
s~od og kærtegnede en Elefantkindtand, en anden lapsede
s:g med sølvknappet Spadserestok, men Klenodiet var Prinsessens Valkyriebillede i den forgyldte Ramme med Chefens
og Prinsessens egenhændige Paaskrift.
Netop saaledes
skulde Mindebilledet se ud, saaledes som Prinsessen havde
set det i sin Fantasi og fæstnet det paa Papiret. Nu hæn ger
dette Billede i mange Hjem Landet over, og det vil værnes
fra Slægt til Slægt. Netop saaledes skinner Valkyrien for
os, naar vi mindes den, Æventyrskibet med en Valkyriehær af
gode Ønsker og gode Tanker hjemme fra svævende over sig.
Og i den Valkyrie, der sprænger frem forrest, vil vi se Prinsess~n, Skibets Skytsaand, som fra først til sidst var med. Aldrig
har vel et Skib haft en saadan Skytspatron. Gik vi i Havn,
var det første Bud: Alt vel hjemme hos Konerne. N. N.
har faaet en Dreng. - Hvorfra ved man det? Prinsessen
har telegraferet. Naar en fed Schweizerost dukker op paa
'Cnderofficerernes Bord, - hvorfra? Naturligvis fra Prinsesse Marie. Naar der pludselig ligger et Bjærg af den nyeste
Literatur paa Officersmessens blommefarvede Bordtæppe, Frinsessen har sendt det. Naar fremmede Officerer betmdrede Messens kunstneriske Pynt og spurgte: Hvem har
malet de smukke Akvareller? Prinsessen. Naar Juleglæden
blinkede fra .Juletræernes gyldne Pynt og fra Besætningens
glade Øjne, Prinsessen. Det var hende og de smaa
Frinser, der havde bundet de Hundreder af røde og hvide
Sløjfer om Shagpiberne. Det var hende og Chefen, der
havde skrevet henholdsvis 600 Gange og 300 Gange Glædelig Jul paa Rammer og Billeder. Intet Under, al Mændene
maa give deres Følelse Luft engang til i et Telegram: Hjærtelig Tak, glædelig Jul, godt Nytaar, Sømændenes Prinsesse
leve! Intet Under, at hendes Svartelegram blev hængt
op paa Banjerne i Glas og Ramme.
Der var Fest fra For til Agter, over og under Dæk. I
Chefens Spisestue spejlede de civile og militære Gæster
deres glade Ansigter i de blanke Torpedoer langs Væggene.
En Broncevalkyrie sprængte frem midt paa Bordet mellem
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Blomster, og Prinsessens Valkyrie gallopperede over et velforsynet Menukort. Paa Dækket gallopperede Folkene til
Musikens Toner, og Stortrommen dundrede som ingensinde
før, indtil Skindet revnede. I Underofficersmessen kippede
man med alle de smaa Dannebrogsflag for hvert Skaal,
man drak.
Da Chefen med sine Gæster kom op paa Dækket,
mødte der dem den kaadeste og elskværdigste Festtummel.
Mellem det dansende Mandskab mylrede det med Kæmpekvinder, Kinesere og Sikher, der holdt den bedst mulige
Uorden. En Fakir, klædt væsentligst i ingenting og brun
Farve, besværgede Slanger, lavede af Tougender, medens
tatoverede Vilde dansede Krigsdanse.
Efterat Mandskabet atter var forvandlet til velpaaklædte
Sømænd, samledes man paa Agterdækket til Sang og Taler .
Chefen indførte Europæernes smukke Skik i Østen med
Talen for »the absent friends«, hvorpaa han gav Ordet frit,
hvilket gik for sig paa den Maade, at man tvang dem, som
absolut ikke vilde, til at holde Taler.
Det var en tropisk Julenat.

Første Juledags Morgen lettede vi. Den civile Besætning er bleven forstærket og bestaar nu af Direktør Andersen, som er Chefens Gæst, Fabrikant Goldschmidt, Repræsentant for dansk Industri, foruden de alt ombordværende
Herrer, Fabrikant A. Holmblad og denne Bogs Forfatter.
Vi er nok til en lille Kanonbetjening.

Bangkok.
Den129. December om Morgenen nærmede vi os Menamflodens Munding med dens bekendte Mudderbarre, der
hindrer Skibe af Valkyriens Størrelse i at gaa lige op til
Bangkok.
Forude laa en Klynge hvide Orlogsskibe og
sitrede i Varmen.
Vi ankrede tæt ved dem.
Det var
De u ts c h Ian d og G e fi o n med to pyntelige, siamesiske
Krydsere som attacherede Kamme1junkere. Deulschlands
Chef, Hs. kgl. H. Prins Heinrich af Preussen, var paa
Hjemrejse fra de østasiatiske Farvande, hvor han havde
vist Tysklands pansrede Næve. Netop nu afsluttede han
med et venskabeligt , upansret Haandtryk et festligt Besøg
hos Kongen af Siam.
Den tyske Besætning paraderede, Musiken spillede:
Kong Christian; Valkyrien gengældte punktlig al Høflighed;
med 21 Skud hilste den det siamesiske Flag og derefter
Deutschlands Kontreadmiralsflag, derefter tog Siamesere
og Tyskere fat , indtil Siams lave Kyster forsvandt i Krudtdamp. Det blev en varm Dag for Valkyriens Salutkanoner.
Slag i Slag gik det Dagen igennem med højrøstede Hilsner
til Ambassadører, Konsuler, Admiraler og Prinser. Først
kom d en russiske Minister, som ogsaa varetager de
danske Interesser i Siam -, Excellencen Olarowsky, en
svær, jovial Herre, der efter den højtidelige Præsentation for
Chefen, indfandt sig i Messen og strax følte sig hjemme
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blandt de muntre Officerer og de kolde 'Whiskyer. Derefter
kom en hel siamesisk Eskadre med Deputationen, der paa
Kongen af Siams Vegne ønskede Prins Valdemar Velkommen. Den glimrende Deputation bestod af Admiral de
Richelieu, en siamesisk Generalmajor, samt fire fornemme
Embedsmænd, der straalede i Frakker med et højst ejendommeligt Guldbrokademønster, •mindende om de runde
Solpletter paa en Skovbund.
Ved Syvtiden gik Prins Valdemar ombord paa De u ts ch1and som Æresgæst ved en festlig Middag.
Om Natten afsejlede de tyske Skibe, overladende Siam
til Danmark. En knap Dag var levnet Siameserne til at
erstatte de tyske Flag med ti Tusind danske. Et knapt
Døgn var levnet Siams Konge
til Hvile mellem to lange
Fyrstebesøg. Men Siameserne
er Tryllekunstnere i Retning
af Festarrangements, og hvad
det siamesiske Hof angaar, da
elsker det at svælge i Fester;
Prins Valdemar var tilmed en
særlig velkommen Gæst. Af
de mange Monarker, Kongen
af Siam besøgte paa sin store
Europarejse, var der to, som
fremfor
alle vandt
hans
Hjærte: Kongen af Danmark
og Kongen af Sverrig-Norge.
Hs. Excellence Olarowsky.
Hos den danske Kongefamilie
mødte han istedetfor den
gængse Etikettehøflighed en ligefrem Hjærtelighed. Han
følte sig hurtigt hjemme i den hyggelige Kreds af naturlige,
muntre Mennesker og bevarede fra den Tid et trofast Venskab for den danske Kongefamilie og den danske Prins, der
nu kom for at gengælde Besøget.
Prins Valdemars Indtog i Bangkok indleder det mærkeligste og mest betydningsfulde Afsnit af Valkyriens Togt.
Det var Indtoget i det fjærne Østen, hvor alt fra Menneskenes inderste Sjæl til Templernes højeste Tinder var uforstaaelig fremmed for os. Men tillige, eller først og fremmest, begynder her Valkyriens Mission. Her laa for Valkyriens Chef den første, store Opgave, den smukkeste og
mest tilfredsstillende for en Konges Søn og et Lands Repræsentant: at bane Vej for Landsmænd og føre sit Land
frem gennem fredelige Erobringer.
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Da Valkyrien om Morgenen den 30. Decbr. hejste
Dannebrog, fløj i samme Nu Dannebrog op under Stortoppen paa hele den flagsmykkede siamesiske Flaade. TiGligt paa Formiddagen gik Prins Valdemar, ledsaget af den
siamesiske Deputation, sin Adjudant og sex af Valkyriens
Officerer ombord paa en siamesisk Yacht, medens den
siamesiske Musik spillede og Kanonerne dundrede fra alle
Sider. Strax efter stod Prins Valdemars Yacht frem mod
Floden, eskorteret af fire Kanonbaade og Yachter, medens
tre blev liggende for at holde Valkyrien med Selskab.
Smukt var det, da vi kom ind i Floden, at se den
elegante, hvide Eskadre i Kølvandslinie glide rundt om
Pynter ind mellem Bredder af tætte Mangrove- og Palmeskove. De røde og lHide Flag paa Mastetoppen lyste af
Glæde. Den hellige, hvide Elefant paa den røde Bund viftede venskabeligt med Snablen til Dannebrog. Det var
Siam og Danmark, der gik frem Haand i Haand. Paa
Prins Valdemars Yacht kommanderede en dansk Officer,
Kaptain L. de Ricbelieu, Broder til Admiralen; den næ::-mest følgende Kanonbaad kommanderedes af forhenværende
Sekondløjtnant i den danske F laade Kaptajn C. P. Seidelin ..
Paa den følgende Yacht, hvor Rejseselskabet fra An nam og
de civile Herrer fra Valkyrien befandt sig, var tydeligt nok
Direktør H. N. Andersen øverstbefalende. Blandt Herrerne her
befandt sig Direktør Guldberg, der i dette Farvand havde
v ist sin koldblodige Tapperhed sammen med Kaptain
Christmas under Kampen med Franskmændene 1893 ved
Paknam. Paa de smaa Forter, som Jaa skjulte i Flodbreddernes Skove, indtil den hvide Krudtdamp røbede dem,
stod danske Officerer, Løjtnant Barnholdt, Kaptain c.e
Lerche, Kaptain Ziegler-Sørensen, som Kommandanter c•g
glædede sig ved at salutere for den danske Prins. Jærnbanetoget, der damper afsted inde mellem Palmerne, skyldes Danske. Og alt dette, vi saae her, Forterne, de hvide,
soignerede Dampyachter, det : pyntelige Matrosmandskab og
Marinesoldaterne, hele Forsvaret for HoYedstaden var voxc!t
frem under en dansk Mands faste Haand, under den nuværende Marineminister du P lessis de Richelieu, hvis siamesiske Navn, Phya Chonlajut Jotin, betyder Vandenes Fader.
Floden er bleven smallere, og vi nærmer os Bangkok.
Bredderne er fyldt med Hytter, Floden fyldt med Skibe.
Kinesiske Djunker, med gloende Øjne i Stævnen, - for at
de kan se at finde Vej, - og med Sejl ribbede som Flagermusevinger, driver langsomt ned ad Strømmen mellem
Sværme af vævre Kanoer og nervøse Smaadampere, der uj27
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støder angste HYin, naar de er ved at løbe paa hinanden;
intetsteds i Verden ser man saa mange af disse Smaadampere, som her betegnende kaldes Moskitos. De kedelige
Fragtdampere ved Kajerne gaar Blikket let henover, indtil
det standser med et Ryk. Der er eet med dansk Flag, der er atter el! De
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her dog blot nogle fjærne Bjærge, der kunde løfte os over
Sumpen og dens Mylr ! Men her er nok at se og undres
over. Store Kransekage-Taarne rejser sig, foldede, tungede,
spættede af Farver. Og nu stiger frem et Syn, der blænder
over Hytternes Fattigdom og Flodens Gulsot, en anden
Verden; det er Kongesladen. Mellem flagsmykkede Orlogsskibe, der mander Ræer, ligger, halvskjult af Æresporte,
hvidt og rødt og Blomsterguirlander, en Æventyrby med
Guldtaarne og blanke, stigende Tage.
En Æventyrbaad
piler frem over Vandet, skinnende som en Guldfisk, fyldt

Hs. kgl. H. Prins Valdemar hilser pan Æresvagten.

rr:ed brune Folk i ildrøde Dragter med ildrøde Hætter ned
over Ørene. Søen sættes i Skum af bredbladede Aarer, der
svinges højt i Luften med taktfaste Raab, glimtende i Lyn.
Kongens Ceremonimester modtager den fremmede Prins
og fører ham ind i det røde, guldindvirkede Telt midt paa
den lange Gondol. Paa den blomstersmykkede Landingsbro staar Kongen med vajende Fjerbusk og vor danske
Elefant i del blaa Baand - elegant, hjemmevant i Pragten
- og modtager Prinsen.
Udfor Landingsstedet er der oprejst en langstrakt Æreshal af forgyldte Søjler m ed vældige, røde Peliichetæpper,
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tyngede af lange Guldfrynser. Herigennem gaar Herskaberne
over bløde Tæpper ud til Æresvagten, som staar stramt opmarscheret, medens Prinsen hilser den langs Fronten og
Musiken spiller den danske Nationalsang. Bag Kongen og
Prinsen bæres store, røde Solskærme. Igennem dobbelte
Rækker af Gardetropper kører Kongen og Prinsen i Ekvipage med røde Kuske - ligesom hjemme - til Paladset.
Ministre, Corps diplomatique og høje Embedsmænd præsenteres; Hs. Majeslæt forestiller Prinsen for Hds. Majestæt
Dronningen )af Siam og ledsager sluttelig sin Gæst til det

i{ongen af Siam og Prins Valdemar kører til Paladset.

Palæ, der er stillet til Disposition for Hs. kgl. Højhed. Det
er stort og elegant, beliggende overfor den kongelige Park,
fuldstændig europæisk af Ydre som af Indre.
Udenfor
Prinsens pragtfulde Lejlighed og Officerernes store Saloner
løber aabne Gallerier med svære, røde Tæpper over hvide
Marmorfliser rundt om den firkantede blanke Marmorgaard,
hvor Smaapalmer, Blomsterbusketter, Marmorfontæner, røde
Tjenere og et Par hvide Valkyrie-Oppassere glæder Øjet.
Man finder sig hurtigt tilrette i nye Forhold, naar de
blot er bedre, end man er vant til. Men det undrer mig
dog, da jeg strax den første Dag gør Visit hos Overlægen,
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f:t se, at ban alt er Dus med nogle af Rigets højeste Embedsmænd og behersker det siamesiske Sprog. Han siger:
Nam Whisky! til en Lakaj, hvorpaa denne forsvinder som
en Aand, men kommer tilbage med en John Dewar of
great age paa en højtidelig Sølvopsats, fulgt af en anden
Lakaj med Is, en tredie med Glas og en fjerde med Henry
Clay-Cigarer. Man befinder sig som i Paradis. Der viser
sig endog en Slange, en tre Alen lang, spinatgrøn Fyr, tynd
som en Piskesnært. Den entrer op ad et Espalier og spiller
merl Tungen efter Whiskyen. En Tjener jager den bort
med en lang Stang. Alle Lakajerne er klædt nøje som
danske, kongelige Lakajer med hvide Silkelægge, af
Lægge har Siameserne forresten kun Antydninger - , Fløjlsbenklæder og rød
Kjole. Dette Liberi
er dog ikke en Opmærksomhed til den
danske Prins. Men
Kongen af Siam blev
saa indtaget af det
festlig røde ved det
danske Hof , at han
indførte det -- sammen med andre Reformer efter sin
· Europarejse.
Disse
Lakajer, som flyver
Prins Vnldcmnrs Pnlæ i Bangkok.
paa et Vink af en
Løjtnant, er ikke
Lejetjenere, men Pager, Sønner af Rigets fineste Folie Den
Page, der gør Servanten istand, ender maaske som Premierminister. Den unge Kusk, der kører for Kongen, er af høj
Rang og allerede Ridder af Dannebrog.
Den første Dag var der stor Middag paa Kongens Slot.
Hs. kgl. H. Prins Valdemar havde Dronningen lilbords og
Kongen lige overfor sig. Udover de mørke Ansigter er der
intet, som røber, at man er ved et asiatisk Hof. Sal,
Borddækning, Uniformer og Toiletter er saa stilfuldt som
ved noget Hof. Dronningen bærer et h enrivende Pariserliv
med en Stjærnehimmel af Brillanter, der hver for sig er
tilstrækkelig til en sorgfri Alderdom, og naar man sidder
tilbords , ser man jo ikke, at Dronningens europæiske Toilette ender med Livet. Retterne bør nævnes for at vise
Siams Kulturtrin: Hors d'oeuvres a la russe, Potage tortue

Hds. Majestæt Dronning Savapa Pongsi af Siam.
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claire, Consomme de volaille, Thebok, sauce horn ard, Cervelles en caisses, Colelettes d'agneau, pomme de terre,
Aspic de foie gras, Rouces de Rh·iere a la Flammande,
Punch a la romaine, Plats Siamois, Paons rotis, Salade,
Asperges au Pole Nord, Pouding Victoria, Glace aux fraises, Gateaux assortis Siamois, Dessert. Blandt Musiknumrene var Lumbyes Drømmebilleder.
Kongens Velkomsttale til Prinsen var præget af slor
Hjærtelighed og blev holdt elegant paa flydende Engelsk.
Hs. Majestæt takkede Prinsen, fordi han var kommen herud
saa langvejs fra; han takkede Hs. Maj. Kongen af Danmark, fordi han paa denne smukke Maade gengældte det
Besøg, han havde aflagt i Danmark. Han mindedes med
Glæde og Taknemmelighed den hjærtelige Modlagelse, han
havde faaet af den danske Kongefamilie. Han mindedes
Hds. kgl. Højh. Prinsesse Marie, som han meget gærne
havde set herovre ved Prinsens Side. Han ønskede Prinsen
inderligt velkommen og sluttede med at udbringe Hs. Maj.
Kongen af Danmarks Skaal. - Hs. kgl. H. Prins Valdemar
takkede Kongen for de venlige Ord og bragte Hs. Majestæt
den hjærteligste Hilsen fra Kongen af Danmark. Det var
ham en stor Glæde nu at haYe opnaaet et længe næret
Ønske om at gense Kongen af Siam og af den smukke og
hjærtelige Modtagelse at føle, at Kongen lrnYde bevaret
Venskabet for det danske Kongehus og ham selv. Med de
oprigtigste Ønsker for Hs. Majestæt Kongen, Hds. Majestæt
og det kongelige Hus udbragte Hs. kgl. Højhed Skaalen for
Kongen af Siam.

Medens Kongen af Siam sørger for sin høje Gæst, har
Direktør Andersen installeret sine talrige Gæster paa næsten
kongelig Vis. For Folk, der har Besvær nok med een
Villa, er der noget overvældende ved at se, at Direktøren
ikke alene har en henrivende med Malerier og Kineserboyer veludstyret Villa herude saa langt fra Stockholmsgade, men endog disponerer over en hel Gade af herskabelige Villaer, som han kan fordele til sine Gæster. Hver
Villa har sit Tjenerskab, udenfor Haven holder en Landauer for det Tilfælde, Herskabet skulde behage at aflægge
et Besøg i Byen, og nede ved Floden ligger en Dampchalup,
hvis man hellere vil sejle. Vi befinder os i en lille By,
som Etatsraad Andersen har skabt. I sin Tid købte Hr.
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Andersen et s tørre Terræn her ved Floden og opførte eflerhaanden nærmest Vandel det Bygningskomplex, der førsl
rummede Andersen & Co.s store Forretning, senere Det østasiatiske Kompagnis Kontorer, Lagere , Udsalg og F ællesbolig for Assistenterne, hvilket nu har givet Plads for el
Handelspalæ, der passer til Ø. K.'s dominerende Stilling.
Endvidere opførte Hr. Andersen Orienlal Hotel og den
smukke Villagade, hvis Bygninger alle er i samme Stil som
den paa Billedet viste Villa , indrammede a f hyggelige
Haver.
Er det først fornyligt , al Danmarks Handelsmænd har
stiftet Bekendtskab m ed Siam, har vore Sømænd allerede
opdaget det for 50 Aar
siden. Hjemme i en
nordsjællandsk Bondegaa r<l har j eg fundet
c l Porlræt af Kong
Mongkul; det viste sig,
at Gaardejercns Hustru
i s ine unge Dage haYde
forel som Dampskibsjomfru paa siamesiske
Dampskibe; og jeg
tal er jævnlig i Helsingør med gamle Kaptajn er, der gærne opfrisker Minderne om
Ungdomsdagene i Siam
for 40-50 Aar siden.
E tatsrand Andersens Villa i Bangkok.
Siam var d et dejVisil af Prins Valdemar.
ligste Land under Solen, siger de. Intet Land er nemlig dejligere end det, hvori
man færdes i Tyveaarsalderen. · Dengang haYde Bangkok
ingen elektrisk Sponogn, ikke engang Gader, den kunde
have kørt i. Men der var alt dengang en flydende Koloni
af danske Kaptajner og Styrmænd, unge Kærnegulter paa
danske Skibe fra Flensborg, Sønderborg og Aabenraa, eller
paa siamesiske Skibe, byggede ved Menam, eller p aa kinesiske Djunker. Ingen europæisk Nation var rigere repræsenteret herude en Tid lang ; og sammen med Danske var
der Svenske og Norske. Farten gik mest mellem Hongkong og Siam, en enkelt Gang ogsaa til Europa. Dette
Samfund af Danske var det eneste ideelt kommunistiske,
som Verden saae siden den første Menighed. Havde En et
28
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Skib a t føre, haYde hans ledige Venner deres Hjem h er med
Mad og Drikke og Lommepenge Lil L andlov. Kun een
T ing holdl man s lrængL paa: a t Vennerne selv skar deres
To bak, - ikke d eres egen Tobak, m en d er es Værts Tobak
natu rligvis.
Da S lesYig m aalle stryge del danske Flag, blev Dannebrog e t sjæ ldent Flag herude.
Og denne muntre Ungdo m ! Hvor er den h enn e nu?

Knjc n udfor Direktor Andersen s By.
(Orie11 t<1I Hotel og Ø. l(.s gnmlc l(on torbygning.)

Nogle h viler paa Kirkegaarden Yed Bangkok. Enkelte lever.
En har faaet Gigi, en a nden er lidt døv, og En lægger Kabalt'r i sin Ensomhed. Men Blinket i Øjnene kommer ,
naar man næYncr Siam, og Præget af Østens HcrreliY bær er
de endnu. Nødigt opgiYer de den faste Flip paa Man chets kj o rten og Rødvinen Lil Maden , og a ldrig læges Savnet af
Kin cserboyen, d er i den tidlige Morgen lagde det fint b ørstede
Tøj frem .
.Jeg mindes en h yggelig Aften hos en af disse s tilfærdige
Kaptajner, som foer Verden rundt i sin Ungdom og fik
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tænkt og lært meget mere end Matadorerne i den lille By
med deres larmende Meninger.
Ti glade Ungdomsaar foer han med siamesisk Skib.
Væggene i det høje, aristokratiske Snndtoldshjem hænger
fulde af sælsomme Billeder.
Danske i Siam ! gentager han og hen ler en Kasse af
Kamfertræ og vælter ud paa det ovale Mahognibord en
Dynge gulnede Fotografier med sirligt præntede Navne, en
Flok af Sømandshoveder med mørke Bryn over Øjne, der
ser langt ud i Horizonten. Stormalvorlige ser de ud, men
Kaptajnen smiler og ryster overbærende paa HoYedet, me1: s
han læser Navnene, - saamange lystige flislorier, som der
stiger frem! Hundrede Ansigter, Tusind Historier!
- Der er Adamsen, den første Danske, der førle siamesisk Skib; der er Buchholdt , kaldet Napoleon, der gik
O\'er Alprrne i aaben Baad, - Petersen, Sørensen, Hansen,
Klitgaard, Benedictsen, Nisted, døde, døde, - Mogensen fra
Faaborg, Væver, Golllieb, Saxtorph, Iversen; der er S\'enskere, - Sternberg, Fredholm, Runberg, - der er Nordmænd,
Krefting, Opdall og mange flere - tilligemed pæne Kaptnjnsfruer i Krinoline i gnmmeldags Fotogrnlistilling med Hannden paa Mandens Skulder. Her er pludselig midt i Ærbarheden en indfødt, midlertidig dnnsk Kaplajnsfrne; hun hr.r
faaet l3indehat pna og Kjole og sidder paa Fløjlsslol ; men,
ukendt med dansk Etikelle, har hun lngt Kjolenederdelen
et godt Stykke op over Knæene for ikke at Yære generet,
og lægger ikke Skjul paa, at hun ikke bærer andet Undertøj
end et Par Ankelringe. Her er Olsen, og her er Lund, og
her er - - , der allid gik med Lommerne fulde af HaYaripapirer. Her er - - 's Kone, men Barnet paa Skødet har
hun laant, fordi hun v.cntedc sig og saa sjælde11l blev fotograferet. Her er - - ; han fik et . Skud Hagl i sin bare
Bag, fordi han satte sig paa Dækket og kom Lil at vælte
sin Bøsse; der blev pillet Hagl ud af ham til hans Dødsdag. Han her er en Svensker ; det Yar ham, der kastede
sin Kone overbord en lystig Aften udfor Barren ; men det
kommer ikke Sagen ved. Her er Fru - - , som blev gift
tidlig om Morgenen, for at Manden skulde være ædru, - var
det ikke alligevel. Han her, det var ham, der døbte en a f
sine Siamesersønner: Niels Christian Carl Klitgaarcl til
Ære for sin bedste Ven, men glemte at gi ve ham sit eget
Efternavn. Han her forsvandt med Mand og Mus et eller
andet Sted paa Kinakysten. Her er Kaptajn Achun med sin
trettende Kone, Siameser, havde altid danske Styrmænd og
28*
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byggede som Dreng det første siamesiske Dampskib, med
en Konservesdaase som Kedel. I den Anledning sendte
Premierministeren Achun til England.
Der tog Achun
Styrmandseksamen, lærte Kristendom og blev døbt Thomas
Achun. »Det yar dem saa meget um at gøre, sagde Achun,
og mig kunde det jo ikke skade«. Blev Buddhist igen, da
han kom hjem. Han var forø\Tigt som alle Siamesere
meget tolerant. Da hans Moder døde, lod han hende begraYe tre Gange, først paa katholsk, fordi hun var Katholik,
saa paa buddhistisk Vis, fordi han selv var Buddhist, saa
paa kinesisk, fordi hendes Fader var Kineser. - Her er
Køb k e. Han var den allermest kend le Danske i de Dage,
en herlig Mand.
Købke, siger Kaptajnen, maa aldrig
glemmes, naar der tales om Danske i Siam. Som dansk
Konsul indlagde han sig el Navn blandt sine Landsmænd
som ingen dansk Konsul før eller siden. Skønt han repræsenterede et lille Land, hYis Orlogsflag aldrig var set i Siam,
hænlede han Yed enhYer Lejlighed Landets Ære og sine
Landsmænds Ret, anset og afholdt af de andre Konsuler.
Ved Konsulats-Forrelningen satte Købke kun Penge Lil; han
log sig af alle fattige og syge Danske uden nogensinde at
forlange sine Penge refunderede; han skyede ingen Ulejlighed, naar det gjaldt om al ska!Te en Landsmand en god
Plads, og mange Danske har Købke at takke for, at de
kom godt frem i Siam.
Frederik Carl Christian Købke Yar født i 1838 i Fredericia, hvor hans Fader var Kommandant. Han kom paa
Søkadelakademiet og faldt igennem Lil Officersexamen, gik
Lil KofTardis og kom omsider til Siam som lsle Styrmand
paa en engelsk Skonnert. Da der var Mandskab nok, rørte
Købke aldrig sin Haand til Arbejde, men stod paa Dækket
iført en snehvid Dragt. Han sagde, at han skyldte siu
upleltede Manchetskjorte sin Karriere. Denne HYidhe<l og
den unge Mands distingverede Ydre fangede en lille tysk
.Jøde og stor Bangkok-Rheders Øjne. Han stiftede Bekendtskab med Købke og skaffede ham, 23 Aar gammel, KaptajnStilling paa en stor siamesisk Bark, der ejedes af en Kineser. Købke sejlede heldigt og var ærlig og ædruelig, Egenskaber, der ikke var helt almindelige hos Europæerne i de
Dage, og hans Kineser-Rheder kom til at holde saa meget
af ham, som en Kineser kan holde af en Europæer; da
han engang laa febersyg, plejede Kineseren ham som sin
egen Søn. There are good and bad people in all counlries
except in Ireland, where they are bad and worse.
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Senere tog Købke hjem til Danmark og førte med tilbage til Siam en ung Hustru. Hun kom ud i Januar 1866
og døde i Juni af Tyfus.
Venner og Kammerater sørgede med ham. Hun havde
jo vundet alles Hjærter. Hun slod for os som Idealet af
en dansk Kvinde. I aarevis havde mange af os ikke set
en dansk Dame; hun den lyse, muntre og ,·enlige Kvinde,
der talte vort Modersmaal saa smukt og rent, fik os Lil at
længes mod Hjemmet. Skippere er Børn, selv om de er
gamle, siger Mark Twain, grey and bearded children, men
vi var oven i Købet ganske unge Skippere, ikke fyldt de
Tredive; vi var lystige Fyre, der ikke gik afvejen hverken
for en vild Aften eller en Typhon; men vi græd som Børn,
da vi bar den første danske Kvinde, som døde i Bangkok,
til hendes sidste Hvilested under Busken med de mange,
hvide Blomster paa Bangkoks Kirkegaard.
Købke blev senere Inspektør i det siamesiske Toldvæsen,
men gjorde sig umulig ved sin Iver og Ærlighed. Vi maatle
ligefrem holde op med at smugle, og selv Premierministeren
maatle skulke sig til det. Men det varede da ogsaa kun et
halvt Aar. Senere blev han Lloyds Agent og dansk Ifonsul. Ak ja, det var en anslrængende Dag for os, da han
skulde møde Lil Audients hos Udenrigsministeren. Vi vilde
jo gærne, at han skulde møde standsmæssigt. Hans Kjole
manglede det ene Ærme, men det lykkedes os at opdri\'e
en sort Frakke, hvis ene Ærme Yi laante. Vi købte en
engelsk Sailor-Kasket og salte Guldbaand omkring den.
En af os ofrede en rød Uldskjorle, som delvis afgav Materialet til en hvid og rød Kokarde. En Skipper, som ejede
en gammel, sort Skødefrakke, der var ikke saa lidt rødlig
og krøllet, fordi den i mange Aar havde tjent til Hovedpude, blev udset til at glimre nærmest Konsulen og bære en
Hædersparaplui over hans Hoved. Vi andre fulgte bag efter
i stivede hvide Benklæder og med store Mapper, der indeholdt
delvis et Dokument, men væsentlig Illustrated London News.
Audientsen fik et smukt Udfald. Konsulen blev kun et
Øjeblik bragt ud af Fatning, da Udenrigsministeren ønskede
at faa Konsulatssekretæren forestillet. Han var hjemme,
sagde Købke, og Konsulen klarede sig bestandigt senere
uden Sekretær, idet han allid skrev sine Dokumenter med
den sirligste Skønskrift og nedenunder tilføjede et Par Ord
og sit Navn med en flot henkastet Pen. Han havde i de
senere Aar mange Vanskeligheder og Skuffelser og lilsidst
den store Sorg, · at der blev ført Klager over ham hjemme;
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danske hjemvendende Skibsførere rensede hans Navn; men
han tog sin Afsked som Dansk Konsul.
Leversygen, som angriber de fleste Europæere her,
gjorde Ende paa Købkes Dage. Vi plejede i den Tid hver
Morgen at undersøge vor Levers Tilstand ved at støde den
højre, knyttede Haand ind under Ribbenene; gjorde det
ondt, gik vi il and og lejede en Hest og red, som vi var
gale. Købke havde faaet tatoveret paa Kroppen et Omrids
af Leverens naturlige Størrelse og et Omrids, hvorud over
den ikke maatte naa. Han døde 1881. Paa en dansk Mands
Grav i Bangkok staar der de smukke Ord: I Verden meget
trykked Hjærlet mer, end Jorden, som de kasted paa din
Kiste. Det kunde passe ogsaa over Købkes Grav. Paa
det Monument, de Danske i Bangkok satte paa hans og hans
Hustrus Grav, staar der under hans Navn: Han var en trofast Ægtefælle og Ven, en brav, dansk Mand, agtet, æret og
elsket af alle. - Det passer ogsaa.
Saameget og meget mere fortalte Kaptajnen, saameget,
at der kunde blive en hel Bog af lystige og bedrøvelige
Noveller om de første Danske i Siam.

Nu er den danske Koloni jo ikke saa lidt mere repræsentativ end i hine Dage. Dens Medlemmer beklæder Stillinger lige op til Tronens Trin, og selv om vi, mærkeligt
nok, ikke har en Dansk Konsul herovre, men deler Minister
med Rusland, er dog ogsaa delte Kompagniskab flatterende.
Antallet af Europæere herude er ca. 800; de Danske
kommer som Nummer to i Rækken, efter Englænderne, tæt
trængt af Tyskerne (250-80-75). Kommer vi ikke Englændere og Tyskere nær i Skibsfart paa Siam, er vi dog
som bekendt gaaet frem med riYende Fart efter Dannelsen af
0. K., og paa andre Omraader har de danske været Foregangsmænd.
A. du Plessis de Richelieu gik i Spidsen.
De, der betragter Richelieu som Lykkens Yndling i et
Æventyr, Hyrdedrengen, der ved en god Fes Hjælp er
dumpet ind i Herligheden og har faaet Prinsessen og det
halve Kongerige, gør sig skyldige i en Misforstaaelse. Det
er ganske vist ingen Dagligdagshistorie, at en ung Mand
fra en Præstegaard bliver en Østerlandskonges Støtte og
bevæger sig hjemme i et fantastisk Hof mellem Perlemorsmure, brune Slaver og hvide Elefanter; men de utallige
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unge, hvem delle Æventyr om Richelieu yderligere drager
mod Vidunderlandrl, maa ikke tro, at der i vor Tid gaar
gode Feer rundt paa .Jorden for at lage sig af ligeglade
Ynglinge. Den første Betingelse for at vinde frem er den,
a l være Nummer eet i sit Arbejde. Det har Richelieu
været fra sine y ngste Dage. Dernæst gælder det at finde
den Plads, ll\'or Arbejdet mest tiltrænges. Den fandt Richelieu i Siam.
Navnet Richelieu er baaret a[ Admiralens Forfædre i
Danmark og Norge fra 1670, da Stamfaderen kom til Norge,
hvor han blev Oberst ved et KaYalleriregiment. Admiral
du Plessis de Richelieu blev født 1852 i Løjt Præstegaard
ved Aabenraa, hvor Faderen var Præst. Femten Aar gamm el sejlede Richelieu ud til Østasien med den tremas tede
Skonnert, »Odense«, der skulde i Fart paa Ostindien, Kina,
.Japan og Australien. Dybe Indtryk fæstnede sig i den unge
Mands Sind under de fire Aars Fart herude. I .Japan foregik den s tore Revolution, som skuld e udvikle del til en
Stormagt efter europæisk Mønster, i Kina tog Europæerne
Allære i Anledning al' !\fordel paa nogle Franskmænd , i
Siam blev der gjort Anstrængelser for a l indføre europæiske
Reformer; der maatte være Plads et Steds herude for den
unge Europæer med de s tore Drømme; Richelieu udsaae
sig Siam.
1871 kom han tilbage Lil Danmark og tog med Iver fat
paa at tilegne sig de Kundskaber, han havde Brug for.
Han tog b egge Navigations-Examincr med det højst mulige
Antal Point, gen nemgik de forskellige Skoler ved Orlogsværftet, udnævntes 1872 efter overstaaet Examen, ved hvilken han bestod som Nummer eet af tyve, til Reserveløjtnant
i Flaaden, gør Tjeneste i forskellige Skibe, er Adjudant hos
Chefen for Søtransporlvæsenet ved de store Troppetransporter til Lejren ved Hald, sejler dernæst som lste Officer
med nogle af vore største Dampskibe paa Østersøen og
Nordsøen og rejser endelig, 22 Aar gammel, som Passager
med »Fyen « en af de første danske Dampere, der gik
til Østen, til Singa pore og derfra til Bangkok for at
l'orestille sig for Kon gen af Siam og overrække Kongen en
egenhæ ndig Introduktion fra Kongen af Danmark, en lnlroduklion, han ikke skulde gøre til Skamme. Kons ul Købke
førte den un ge Richelieu fre m for Kongen, der ligeledes var
en ganske ung Mand paa 21 Aar. Det var i 1875. Der
fortælles, at Kongen, efter at have gennemlæst Brevet,
spurgte Købke, h vad han skulde gøre for den unge Mand. -
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Giv ham et Skib at føre, Deres Majeslæt! -- Det er godt
nok, sagde Kongen, men naar han nu forliser det, mon saa
min Broder, Kongen af Danmark, vil give mig et nyt? Det turde Købke ikke garantere. Men Kongen syntes godt
om den unge Mand og gav ham Kommandoen over en lille
Kanonbaad. Nu drog Richelieu ud til den 400 eng. Mil
lange Malakka-Kyst, der tilhører Siam ; han medførte som
Lærer en Siameser, der ikke kunde andet end Siamesisk,
og medens andre siamesiske Skibschefer
paa slige Udkommandoer tilbragte Tiden
med at sove - og
vaagne tilMaaltiderne,
kerle Richelieu at ta le
og skrive Siamesisk i
Løbet af et Aar, beskyllede Kysten mod
Sørøvere, holdt Orden
mellem de ma nge
Tusinde kinesiske Arbejdere ved Tinminerne og overra kte
Kongen ved sin Hjemkomst nøjagtige Kort
O\'er alle de Pladser,
han havde besøgt.
Det var Kongen ikke
vant Lil, og fra det Øjeblik var Richelieus
Karriere bestemt ; et
Aar senere var han
Kongens J agtkaptajn.
Richelieufortsatte sine
A. du Plessis de Richclieu.
Opmaalinger, korttegnede Floden, ved hvilken Bangkok ligger, og ledede det m eget
betydningsfulde Anlæg af Kanaler til Forbindelse af de Lre
Hovedfloder i Siams Lavland til største Fordel forSamfærdslen.
Som Jagtkaptajn i henved 20 Aar deltog han i alle Kongen
af Siams mange Rejser paa Siams Kyster, til Udlandet og
op i Landet, hvor Færdslen h ovedsagelig foregaar paa Floderne. 31 Aar gammel er Rich elieu Kommandør, 36 Aar
gammel Generaladjudant for Flaaden. I denne Stilling har
han siden med utrættelig Energi arbejdet paa at skabe en
29
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Flaade, der kunde opfylde de Fordringer, der kan stilles til
en saadan i Siam. Den , der har set Siams velholdte , elegante Flaade med dens Bemanding af veldisciplinerede
Folk, kan fors laa Arbejdet. Ofte under vort Ophold derude fik vi Lejlighed Lil a l beundre den slilfærdige Adræthed , hvormed alt gaar for sig ombonl paa en siamesisk
Orlogsmand , og den punktlige Samvirken mellem de forskellige Skibe. All gaar saa lydløst og sikkert som Hj ulene
i en velholdt Maskine. Men man maa bedømme Siams
Marine efler det Maal, hvorefter der er stilet, og de Midler,
der raades over. Det har sikkerl ikke altid Yæ ret let for
Richelieu at opnaa de nødvendigsle BeYillinger til at skabe
den nuværende Fl aade, langt mindre vilde han kunne opnaa at skabe en P a ntserllaade, beregn et paa al tage Ka mpen op med en engelsk eller fransk Flaademagl i aaben
Sø. Meden s man siden Krigen med Frankrig har søgt at
værne Bangkok saaledes, at ikke den førs te den bedste
Fjende kan løbe op og uden videre gøre sig til Herre i
Landet, er Flaadens Opgave forud en den almindelige tillige
den at holde Orden langs de udstrakte Kyster og store
Fl oder , og at besørge saa godt som al Postfart og Regeringsljeneste her, hvilket hænger sammen med , a t J ærnbanesystemet endnu kun er lidel udviklet. Desuden lægger
Kongen og hans slore Hofstat tilsyneladende s tærkt Beslag
paa Marinens Kræfter . F o ruden F laadens Skibe, ca . GO ialt
med store og smaa Krigsskibe, T ra nsporlskibe, P ostdampere og Yachter, sorterer under Rich elien alle Søbefæstninger og Marineinfanleriet ca. 15,000 Mand.
Denne Styrke beny ttes lil al beskylle og holde Orden
i Kystdis lrikterne, men en Del af den ligger stadig i
Bangkok.
Orlogsyærftet, som ligeledes er Richelieus
Værk , indeholder Kontorer, Maskinværksteder, Kra ner,
Støberier, Arsenal- og Laboratoriebygninger, SkibsbygningsYærfter, en Tørdok (350 Fod lang), samt Skoler og Hospitaler. Visse Kyststrækninger afgiver h ele deres manctlige
Sia meserbefolkning til Marinens Tjeneste. De uddan nes i
3 Aar og 3 tl1aaneder, indkaldes senere Lil Øvelser og er
for Livstid indrulleret i Holmens faste Stok. Richelieu besøger lo Gange om Aaret Kys tdis lrikterne og udbetaler personligt Of'ftcerer og Ma ndskab deres Løn. Han er disse
Egnes højeste Myndighed , til hvem alle særlig vigtige og
va nskelige T visligheder gemmes. Uagtet saa a l sige alle
Sia mesere ka n skri ve, kvitterer de for Udbetalingen ved a l
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trykke Tommelfingeren mod en Plade med Sværle og derefler
sælle et Aftryk ud for deres Navn og Nummer. Alle, høje
og lave, nærmer sig kun krybende paa alle fire » Vandenes
Fader«, og det er en sælsom Blanding af gammeldags Eti_ketle og moderne Kultur, naar en Regnskabsfører, efter at
have modtagel en Ordre af Richelieu, kravler hen over
Gulvet og sætter sig til at skrive paa Skrivemaskine. Herskede der i alle Slyrelsens Afdelinger en Disciplin og Orden
som i dem, der er undergivne Richelieu, vilde Siams Fremtid Yære mere sikker.
Richelieu har haft store Vanskeligheder al besejre. Det
er ikke let for en Fa rang, en fremmed, at vinde frem til
en Stilling jævnsides Prinser af Kongens allernærmeste
Slægt. Intriger og Stormløb imod ham har der været nok
af. Han har haft Brug for al sin Takt og al sin Koldblodighed, men til syvende og sidst er det Kongen, der be- .
slemmer, hvem der skal slaa, og lwem, der skal falde. Og
Siams kloge Konge har allid forslaaet, hvilken uvmderlig
Støtte han ha,•de i Richelieu, denne Mand, hvis Hjærne
altid var klar, hvis Haand altid var stærk og sikker, og
hvis Hæderlighed var uangribelig. Aldrig har han fulgt
Landets Skik at ofre Rigets Interesser for sine egne.
Richelieu bærer Landets højeste Orden, som Storofficer
af Phra Chula Chorn Klao-Ordenen, og har en Rang, Phya
Pan Thong, som knn een Europæer har naaet, for 200 Aar
siden, nemlig Grækeren Constantin Falcon. Er der Lighed
mellem disse lo Stormænd, der med 200 Aars Mellemrum griber ind i Siams Forhold , tør man haabe, al
der bliver stor Ulighed i del endelige Resultat. Thi Falcon blev Lil Slu L styrlel af de siamesiske Statsmænd og
halshugget.
HYer Gang H.ichelieu har besøgt Danmark, har hans
Fjender søgt al undergrave hans Stilling. Hver Gang , han
er vendt tilbage, har han ført Hoved-Urostifteren frem
for Kongen og bedt Hs. Majestæt bestemme, hvem der
skulde fortrække. Sidste Gang, nu for nylig, havde der
været saa alvorlige Uroligheder i Bangkok, blodige Skærmydsler mellem Marinesoldater og Politi, at Kongen frygtede Anarki. Disciplinen i Marinen var borlblæsl. Det hed
sig, at Richelieu ikke kom tilbage. Siamesiske Stormænd
havde isinde at fortrænge Europæerne. Dagen efter Richelieus Ankomst var Roen fuldstændig genoprettet. Marinen
lyslrede de gamle Tøjler. Men den øverste Chef for Hær
29•
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og Flaade, Kongens Halvbroder, Prins Prachak, maatte vige
Pladsen for Richelieu. I Overværelse af Rigets højeste Embedsmænd og de kongelige Prinser fratog Kongen Prins
Prachak Seglet og Insignierne og overgav dem til Richelieu,
der dermed naacde en Stilling saa høj, at han ikke kan
naa nogen højere uden at indføre den gamle Siam-Regering
med to Konger. Richelieu havde imidlertid besluttet nu at
forlade Siam, efterat have viet dette Land sin Energi i 26
Aar, en Beslutning, som Kongen ikke formaaede at rokke.
Han har valgt en Siameser til sin Arvtager som Marinens
Øverste, :men om nogen herude kan løfte den vanskelige
Arv er vist et stort Spørgsmaal.
Under sit Arbejde for at stølle
Kongen i hans Reformer har Richelieu ogsaa været virksom for at ophjælpe Landets Industri, Handel,
Skibsfart og Samfærdsel. Han har
været med til at anlægge den første
.Jærnbane og den første SporYej. De
Danske herovre har stedse fundet
en formaaende Beskyller i ham,
og naarsomhelst det kunde forenes med Kongens og Landets
Interesser, har han arbejdet for
Danske og danske Foretagender
herovre, sidst og ikke mindsl for
Det østasiatiske Kompagni.
Marineminister de Richelicu
L-----=-~=----'""'"__, er nu en Mand i Slutningen af
Aage Johnsen,
Fyrrerne. Man ser strax paa ham,
Chef for MaskinkorpseL.
at han ikke skriver lyriske Digte;
han er en Herskertype; hans Blik
tæmmer; han giver ikke sin Energi Afløb i Ord; men
naar den stille r-Iand tager sig en Times Ferie i sin Dagligstue, skyder Munterheden frem, og Smilet skinner
dobbelt elskværdigt paa den alvorlige Baggrund, og man
fornemmer, at den myndige Mand har et ungt og varmt,
menneskevenligt Hjærte.
I 1892 blev Admiral Richelieu gift med sin Kusine,
Frk. Dagmar Lerche. Strax efter Brylluppet fulgte hun
sin Mand til Siam, hvor hun opholdt sig i sex Aar, og
hvor alle deres fire Børn er fødte. Den meget smukke,
indtaaende og kvikt intelligente unge Frue blev modtaget
med ~tor Venlighed af Siams Dronning, for hvem hun
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blev en Veninde i det daglige Liv og en Støtte paa mange
Rejser, indtil Fruen a f Helbredshensyn blev tvungen Lil
al lage Ophold i Danmark.
::

Medens saamange Danske, takket være Siams fremmedvenlige Konge og Admi ral de Richelieu, fa ndt gode Stillinger
i Siam, oparbejdede
nu værende E latsraad
H. N. And e r se n et
se!vslæ ndigl Forelagencle, der skulde give
Danske nye Virkefelter
herude og sætte Sia m
i direkte F orbindelse
med Danmark.
Ogsaa hos h am
vaagnede Flyvelys ten
i d en tidlige Ungdom.
Hans F ødeby h avde
Skibsværft, og var Nakskov en lille Afkrog
a r Verden , kom der
dog ogsaa h ertil Kaptajner med Langfart i
Frakkeskøderne, og i
Uegyndelsen af 1870erne foer han selv paa
Langfar t.
F orgæves
spejdede han over de
(jærne Have efter de t
da nske F lag, ha n troElnlsrnnd H. N . A nclcf.5en.
ede vajede over alle
HaYe.
Det var en
SkulTelse, en Sorg for den unge Mand. - Til Siam kom
han 1878. Der blev tilbudt ha m en Plads som Bestyrer a f
Dokken , men han foretrak det frie Liv, fik sener e Komma nd oen over et Skib, der tilhørte Kongen og endnu eksisterer som Kadetskib, og gik i Fart paa Kina og J apan og
en enkelt Gang Lil E uro pa - med nuværende Direktør Guldberg som Sty rmand. I 1884 grundlagde han i Bangkok
Firmaet And e r se n & Co., der særli g drev »Stores« og
Handel med Teaktræ Lil Kina. E flerhaanden som F orret-
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ningen voxede, optoges Hr. Fr. Kinch og senere Broderen,
Hr. Em. Kin c h og Kapt. Guldberg som Kompagnoner.
Der oprettedes en Filial i Køben hayn , og kort Tid e fter
forlod Hr. Andersen m erl Familie Bangkok for at tage Bopæl i København.
HYilken Betydning Hr. Andersens Hjemvenden skulde
faa for ham selv ved at giye h ans alsidige E\'ller Lejlighed
til at udfolde sig, lwilken Frem lid den skulde skabe for
Danmarks Handel ved Oprellelsen af Det øs tasiati s k e
Kompagni i København 1897, anede kun faa, da han forlod Bangkok. E t følte man, Savnet af det Andersenske
Hjem. D e rigtige Hjem, der indhegner en lille, fredlyst
Verden midt i Tumlen, er sjældne. Kun e n Kvinde forslaar
at slaa Tryllekredsen. Fm Andersen forstod den Kunst
uden at vide, at det var en Kunst. Hun lod jo kun sit
fine, gode, forstaaende Hjærle raade; hendes lyse Sind
gjorde alle cle mange Venner og Bekendte glad e, og der
slaar endnu Glans af Minder over delte Hjem i Bangkok,
hrnr saamange, Danske især, fandt deres bedste Tiinugt.
Som alle, der kommer med nye Ideer, mødtes Hr. Andersen hjemme i Dm1111ark med Mistillid og træg Kritik.
Han maatle ser\'ere sine vid trække nde Planer i passende
s maa Portioner, og han har sikkert Planer i Behold
endnu. T a nker, som er blevne til Ord i denne Bogs Indledning, naar clcr lalles om de Danskes Frcmtidsvej, er
blevne Lil Handling hos Etatsraad Andersen, naar ha n gennem Det østasiatiske Kompagni med nlrællelig E nergi arbejder paa at udvide Dannrnrks Handel og Skibsfart. Delle
Kompagnis Skibe gaar fra Wladiwoslok og Japan til Den
fin sk e Bugt, - det er en god Del af Jordens Runding, førende fremmed Last og egen; og med København, Bangkol; og Shanghai som Hovedpladser deltager Kompagniet i
den Verdenshandel, d er ellers synes forbeholdt de s tore
Kolonilande. Hvilke Resultater Det østasiatiske Kompagni
Yil nna, det maa Tiden Yise; eet er sikkert, nt det vilde
vær e til Ga\'n for Danmark, om vi havcle m a nge Mænd
som Hr. Andersen, stortseende, dygtige Mæ nd med Erfarin g
fra den vide Verden og med dristig Lyst til at gaa i Lag
med s tore Opgaver, Mænd, som ser paa Globus'en istedetfor paa Danmarkskortet alene.
Det østasiatiske Kompagni indtager nu en ledende Stilling i Siam. Intet a nd et Handelshus h ar der som 0. K.
sine egne oceangaaende Dampere. Intet a ndet Handelshus
h ar der saa s tolt en Bygning som den, der nu er rejst af
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Ø. K. Et engelsk Bangkok-Blad, der ligger foran mig, udlnler sin store Beundring for delle prægtige »Handelspalæ«,
som tydeligt forkynder, at her er et Firma, som har Lil
Hensigt at forblive fast paa Stedet. Baade Kompagniet og
Bangkok kan være stolle af delle Etablissement, der passer
Lil den Stilling, Det østasiatiske Kompagni indtager i Handelsverdenen.
»If lhe Company as now constituted is comparalively
new, it has its origin in lhe early days of the gro,vth of

Del osl:isialiske Hompngnis ny Hus i Bnngkok under Opførelse.

l Forgrunden llestemc af det gnmle.

Bangkok !rade, a nd growing up wilh the modern commerce
of lhe port, lhis Cornpany has shown its abilily to take lhe
lead , and has set an example which it is hoped others will
follow«. (Th e Bangkok Times, 3. Maj llJOl ).
Det Arbejde, d er er gjort i Siam, har dog indtil den
sidste Tid for en slor Del været Saaningen. Nu skal der
høstes. Dette gælder saaledes den vigtige Forretning med
Teak-Træ. Da der kun udføres Teak fra Burma og Siam,
og Burmas Produktion anvendes af England selv, er der
en meget begrænset Konkurrence i denne Forretning, og
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der føres en ihærdig Kamp om Koncession paa Drift af
Teakskovene, som udnyttes under Regeringens Kontrol.
Kun fire engelske Selskaber har saadanne Koncessioner.
I 18\:J5 opmrnede Andersen & Co. en Kcncession paa en stor
Skovstrækning, og den overgik til Det østasiatiske Kompagni. Men først nu kan man bcgyn,le at høste Udbyttet.
Træerne ringes, Barken gennemhugges 2 Fod oven over
Roden og staar 2 Aar til Tørring, medens Barken falder af.
Efter Fældningen slæbes Stammerne til nærmeste Flod ar
Elefanter .og flaades videre ligesom Granstammerne i Norges
Elve, og paa Grund af Flodernes periodiske Vandfalligdom
kan der gaa 4-6 Aar, inden det rin~ede Træ naar Bangkoks Savmøller. Først nu kan Ø. K. for!rnndle sit eget
Træ, medens det tidligere har maattet købe hos de indfødte
eller europæiske Konkurrenter. Senere har Ø. K. erhvervcl
en ny Skovkoncession, og der arbejdes nu i disse Skove
med ca. lfiO Elefanter og ca. 1000 Mand.
Foruden sin Export fra Siam af Teak, Ris etc. driver
Ø. K. med rivende Fremgang sin »General-Forretning«, der
forsyner Siameserne og Kineserkøbmæ:idene med alt, hvad
de begærer, og tillige tilfredsstiller den fordringsfulde Europæers Ønsker. Med Hørelse genfinder man i Udsalget de
hjemlige Cigarmærker, de hjemlige Øletiketter og Konser\'esdaaser.
Medens Ø. K. i Bangkok konknnerer med de andre
europæiske Firmaer, har det paa Malakkas vidtstrakte
Østkyst fundet et nyt og stort ·Virkefelt, hvor de vindskibelige Kineserkøbmænd før har været Eneherrer. Landet er
rigt paa Skove med værdifulde Træsorter og fortrinligt egnet
til Dyrkning af allehaande tropiske Pi-cxlukter, samtidig med
at det gemmer Mineralier, ædle Metaller og Tin i Mængde.
Her har Ø. K. taget fat med egne Dampere, støttet a[ Regeringen; en Byttehandel med Varer fra Europa, udbragte
paa egne Dampere, afsatte fra egne Filialer med Opkøb
uden Mellemhandlere, vil rimeligvis være ligesaa indbringende som den erhvervede Ret til paa en 150 Mil lang
Kyststrækning at fælde og udføre s,1.a meget Træ, man
lyster. Hvor betydelig alene Tinforretningen er i dette
Land, ses af, at der fra Singapore c,g Penang aarlig udskibes 45000 Tons Tin, eller 3/ , af he~e Verdens Tinproduktion, til en Værdi af over 100 Mil!. Xr., og en meget stor
Del af dette kommer fra Siams Malakka-Besiddelser.
Man tør altsaa spaa dansk Hanjel en smuk Fremtid
i Siam, men Ø. K.'s Virksomhed indslcænker sig ikke alene
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til denne Del af Jorden. Efterat
have indarbejdet sig i Siam har
Ø. K. i den sidste Tid med lignende
Iver taget fat i Kina, - men det
kan vi tale videre om i Shanghai.
Den Virksomhed, Hr. Andersen begyndte i Bangkok, har udfoldet sig til et Foretagende, som
alle Danske maa glæde sig over,
og betryggende er det, at Hr. Andersen lægger saa stor Vægt paa
at uddanne Mænd, der kan optage
Arbejdet og føre det videre. Han
opdrager de unge til at tænke
selv og tage Beslutninger. Og kan
Hr. Andersen end ikke tage sig af
alle de Hundrede eller Tusinde
unge, der i Aarets Løb kommer til Civilingeniø r Aage Wcstenholz.
ham med deres Udfærdslængsel,
er sikkert hans største Glæde den: At kunne hjælpe til
al bane Vej for Danmarks Ungdom i den store
Verden.
I Forbigaaende er alt nævnt forskellige danske Foretagender i Siam. Ti Aar før København fik elektrisk Sporvej, benyttede Siamesere og Kinesere i Bangkok » Lynildsvogncne«
som en dagligdags Befordring.
Ingeniør Aage Wes tenholz og
Admiral de Richelieu har Hovedæren af dette Foretagende, T h e
Bangkok Tram way s Com p.,
der ledes af Hr. W. Fleron Jacobsen, assisteret af Elektrikeren
Hr. A. Hansen.
The
Siam
Electricity
Co m p. sørger for det elektriske
Lys, der straaler over Bangkoks
Hytter og . over Kongens Paladser,
ja selv over Buddha i det helligste Tempel. Det ledes af Hr.
,,. Aage \Vestenholz, der tillige har
L - - - - - ~ - - - - --' udfoldet en stor Virksomhed ved
Civilingeniør P. B. c. I{inch. Anlæg af Veje, Broer og Sluser, og
30
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vist sit Hjertelag for Siam under
Affæren ved Paknam. Sammen
med Kapt. L. de Richelieu har
Hr. Westenholz faaet Koncession
paa en ny elektrisk Sporvej. Men
al denne Elektricitet er nu samlet
i eet stort, dansk Kompagni.
Den fem Mil lange Bane til
Palmam nær Flodmundingen, Siams første Bane, er anlagt af Ingeniør P. B. C. Kinch. Kapt. L.
de Richelieu er Direktør, Hr. H.
E. Hansen, Driftsbestyrer og Hr.
T. A. Gø tt sche Trafikinspektør.
Blandt dem, der ved loyalt
og dygtigt Arbejde har bidraget til,
at Ordet dansk har saa god en
Klang i Siam, maa særlig nævnes ,
Kaptajn L. de Richelieu.
Oberstløjtnant Schau. Som Chef'
for Underofficersskolen, senere Officersskolen og Kongens
Livgarde, skabte han en Disciplin, som er en Sjældenhed i
Siam , og uddannede sine Soldater, saa de kunde staa ved
Siden af europæiske. Han har nu den betydningsfulde Stilling
som Chef for Gendarmeriet og hele Landets Politivæsen.
Direktører for Ø. K.'s omfattende Virksomhed i Siam
er Hr. Em. Kinch og Kapt.
Guldberg. Kapt. Guldberg inspicerer hvert Aar Teakskovene og
ledsages paa denne besværlige
.,
Færd af sin unge, kække Hustru .
Af yngre danske maa nævnes
Hr. Victor Ravn, der har Ansættelse i Landmaalings-Departementet ; ogsaa hans nygifte danske
Frue ledsager sin Mand paa Opmaalings-Expeditionerne langt ind
i Landet, hvor Hjemmet er et Telt.
Fornylig er fhv. Kaptajn i den
danske Marine, Tro 11 e, kommen
herud for at beklæde Stillingen
som Kongens Jagtkaptajn.
Der kunde nævnes endnu
mange Navne, - ogsaa Stenene
Direktør Em. Kinch.
paa Bangkoks Kirkegaard nævner
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mange. Dagen efter Valkyriens Ankomst! :11ang der paa en
af Mindestenene en hjemlig Lyngkrans. »Fra dine For-

Kapt. Guldberg og Hustru.

ældre« stod der paa Baandet. Stenen bar Navnet Jørgen
Castenskjold. Den unge Mand, hvis Støv hviler her,
var Regeringens Kommissionær for Skovene og
ualmindelig afholdt. Han
døde af Kolera paa en Expedition til Skovene.

Bangkoks Hovedgade
paa Landjorden er halvanden Mil lang og udmærker sig ellers kun ved
sine raa Stenhuses og usle
Træskurs
Kedsommelighed. Kineserne her, hvis
Antal er godt saa stort som
Siamesernes, er mere smudsige end andetsteds, og de
uanselige Siamesere skaber
ikke noget malerisk Gadepublikum, uagtet de er ret
ejendommeligt paaklædle.
Oberslløjtnant Schau.

ao•
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Fælles for Mænd og Kvinder,
fattige og rige, er Panungen,
et Skørt, der drapperes paa
forskellig Maade. De fleste
snor det op bagud mellem
Benene i en Hale, der hæftes
paa Ryggen; andre, som
f. Ex. Hs. Majestæt, arrangerer det saa lidet opsigtsvækkende, at det ligner et
Par Sportsbenklæder.
De
jævne Siamesere bærer oftest
intet andet end Panungen,
hvilket er meget behageligt
for Diebørnene, som rider
overskrævs paa Moderens
Hofte. Fine Herrer bærer
hvide Strømper, Laksko og
hvid Jakke.
De rene og
pæne Siamesere vilde se
bedre ud, hvis de ikke lavede deres Mund om til et
Blækhus ved Betellyggeri.
De gumler Dagen lang paa
en Stump Betelnød (Arecapalmen) lagt i et Blad med
rød Kalle
Denne Unode
gør Tænderne tjæresorte, og
Spyttet, som de ødsler med,
skrækindjagende blodrødt.
Gennem
Hovedgaden
løber den elektriske Sporvogn, som vi betragter med
patriotisk Stolthed, samtidig
med at vi undrer os over,
at den fattige Befolkning
kan give tilstrækkelig Søgning. Men Vognene er stuvede med Passagerer, som
vilde blive forment Adgang
til Gl. Kongevejs Sporvogn
Siamesisk !hinde.
paa Grund af uanstændig
Paaklæclning, og den elektriske Sporvej giver 12- 20 pCt.
i Udbytte.

,
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Mærkeligere end de moderne Gader er de gamle, Flodens
Hovecgade og Kanalernes Sidegader. Her llever Størsteparten af Bangkoks halve Million Indbyggere i, paa og ved
Vandet. Her er en Færdsel af 13aade som af Cab'er i
Londcn.! Buddhistpræster med Almisseskaale, Postbude,
Kineserrestauratører, Sælgekoner og Politibetjente, alle færdes
i Snigle-Scullers, 1 medens store Familiebaade med et højt
h vælvet Tag midtskibs og lastede med Handelsvarer driver

Si<lcgarlc.

langsc,mt afsled midt i Strømmen. De svømmende Butikker
langs Gadens Sider har det aabne Rum under Verandalaget
fyldt med alskens billige Varer. Udenfor Huset gaar Manden
med et Net paa en Slang og fanger Rejer Lil Frokosten; de
er saa store som Krebs hjemme. Børnene svømmer Tagfat
med Genboens Børn. Billedet af Husene med de smukt
svajede Gavle, Baadene og de nøgne Børn, indrammede i
mørke Træer, vilde være smukt, om ikke Vandet var saa
afskyeligt. Floden er Befolkningens fælles W. C., Badekar,
Mødd_ng og Vandingsted for Kreaturer samt Drikkeva nds-
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ledning. Det forklarer, hvorfor Kolera og Feber gør saa
rigt Bytte blandt de indfødte. Stiller Regeringen under en
Epidemi rent Vand til Befolkningen, foretrækker den dog
det nærende Flodvand. Mellem alt det løse Gods, der
driver ned ad Strømmen,, opdager man undertiden en Krokodille, et Par Alligatorer eller en Slange paa Ferierejse.
Slangerne aflægger gærne Besøg i Flodhusene, og selv »Val-

Dronningen af Siam aabncr en n y Jernbane.

kyrien «, der ligger et godt Stykke tilsøs har maatlet værne
sig for de ubudne Gæster ved at binde Riskoste om Ankerkællingerne.
M enam er ikke alene Bangkoks, men hele Siams
Hovedgade. Jordvejene svinder ind til Stier lidt udenfor
Bangkok, men Menam holder Vej aaben lige til Nordsiams
Bjærge. Fra den udgaar gravede Kanaler, som sammen
med Bifloder lægger gennem det frugtbare, risbærende Siams
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Lavland det Færdselsnæt, der i andre Lande dannes af
Veje og Baner. Ad disse Veje gaar Handlen. Bangkok er
Slahelplads for hele Siam, en stor Handelsby med en endnu
større Fremtid. Medens Storhandlen er paa Europæernes
Hænder, har Kineserne bemægtiget sig den lokale Handel.
De gaar i Sværme opad Menam efter Regntiden i Oktober
med Baadene, hvori de har deres Hjem og deres Varer.
De fordeler sig rundt i alle Smaakanalers Krinkelkroge,
handler og bytter og vender hjem i September med Baaden
fuld af Ris og Peber, Kardemomme, Kamfer, Ibenhall,
Huder, Elfenben, Betelnødder, Svalereder og alt, hvad det
rige Land avler.
Siam, der er større end Frankrig, men med en lynd
Befolkning, ca. 10 Millioner, gemmer store Rigdomme. Som .
Havet ved dets Kyster er fyldt med glimtende Fisk, er Bjærgene fyldt med glimtende Metaller. Skovene har kostbart Træ,
Floderne skyller frem Guld og Ædelsten og frugtbargør det
lave risbærende Land. Men forbedrede Samfærdselsmidler
er en nødvendig Betingelse for Udnyllelsen af alle Rigdommene. Der er da ogsaa projekteret et vidtstrakt Banenet,
og en 40 Mil lang Bane til Koral midt i en af Rigets bedste
Egne er allerede aabnet.

Naar man ad Bangkoks Hovedgade, New Road, nærmer
sig Kongens By, kommer man igennem en ærværdig Bymur.
Indenfor denne Vold bliver Vejene pludselig til flotte Boulevarder med elektriske Buelamper, vældige Plæner med
Tæppebede, europæiske Palæer med vaseprydede Smedejærnsporte. Atter møder man en Mur, i samme Stil som
den gamle, men skinnende hvid. Det er Muren om Kongens
Slot eller Kongens By. Bag Muren løfter sig Taarn ved
Taarn, og fra en himmelhøj Flagstang vifter Kongeflaget.
Man dypper tre Gange i Blækhuset, inden man gaar
til at beskrive Synet af Kongens By, en By, der ikke ligner
nogen anden paa Jorden. Paa Torve af blankt Marmor er
stillet den ene underfulde Bygning ved Siden af den anden,
smaa Søjlehuse, fint udarbejdede og kostelige Rariteter til
at sætte under en Glasklokke, højtstigende Templer i Korsform med gule og grønne Emailletage, det ene over det
andet, indtil de i Midten svirrer sig sammen og stiger højt
tilvejrs som en prangende Blomsterstængel. Fra alle Gavle
svinger sig ud i Solen den gyldne, hellige Snabel. Det er

J(ongcn s Tempel (den store Tronhal).
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som om Alverdens mest fantastiske Arkilekturdiglere fra
gamle Dage Lil nu havde samlet sig her for at bygge
deres dristigste og skønneste Ideer. En har sagt: Jeg
rejser et Tempel af Nattens Alvorslanker og af Minders
Vemod, af Ibenholt og Perlemor. En anden: Jeg bygger
et Taarn af Solens Guld Lil at lyse over hele Bangkok. Eu
tredie: Jeg bygger et Slot af lyserøde Blomster og grønne
Blade. Alle gjorde de, hvad de sagde, og skabte Jordens
vidunderligste Kongestad, langt sælsommere, langt dristigere
end nogen Ævenlyrfortællers Drøm. Betaget staar man, og

Kongcstaden set udefra.

overrasket vender man sig mod de uanselige Siamesere.
Hvor er de Digtere, som drømte dette, og hvor er de
Kunstnere; som fæstede Drømmen i saa sikre, skønne
Rythmer.
Her staar vi i en Kongestad som dem, Historien kender
Sagn om ; her i denne skjulte Krog af Indien har de gamle
Minder holdt sig. Saaledes skinnede vel de Pragtbyer, som
i Buddhismens Stortid lyste over Ceylon, og hvis hensmuldrede Ruiner nu ligger overgroet af Skove. Blankpudset, nybygget staar denne By, og dog stiller den lyslevende frem for os en ældgammel, fin Kultur fra de Tider,
31

Ho n gc n s Auclic n ts-Pa lads.
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da vore Forfædre i Norden var· Vildmænd i Dyreskind.
Og vent, naar vi en Aften kommer indenfor i Kongens
Palads, saa vil vi høre Ramayanas to Tusind Aar gamle
Sang sunget af Kongens Sangerinder, og i et prinseligt
Thealer vil vi se de gamle Diglninges Ævcntyrvæsner smyge
sig rundt endnu med gyldne Vinger paa Lænderne. Det er
denne Aand fra ældgamle Tider, lyslevende midt i alt det
moderne, der gør Siam saa betagende.
Vi gaar rundt i dette Kaos af Bygninger. Der klinger
i Luften en spæd Musik. Hvorfra kommer den? - Det er
de Tusind smaa Sølvklokker oppe under Tagene. Vinden
spiller paa dem. Der ligger hist og her et gult Blad som
faldet fra et Efteraarslræ. Det lille Blad
er glasseret Majolika
med fine Aarer og en
Purpurplet i Midten.
Det er faldet ned højt
oppe fra en Gavl.
Hele Gavlen er sammensat af disse Blade
og Blomster.
Det
,-rcl<lige Guldtaarn beslaai· af lutter gyldne
Smaafliser. Vinduer
er indrammede i gyldne, fint udarbejdede
Portaler, der løber
højt op ad den hvide
Stukmur, endende i
lette Spir. Skodderne
Frn l{ongcns Gnnrcl.
for Vinduerne er slynget Guldindlægning i Bronce. Strøet rundt imellem disse
Haller og Templer og Smykkeskrin slam· Ting, som synes
dannede uden anden Hensigt end den at vise, at saaledes
kan man udgrave og gennembryde Sten, indtil det bliYer
en let Knipling, og el Mylr af ubegribelige, slenhugne Væsner
bevogter alle Herligheder. Man har parret AlYerdens Dyr sammen og skabt Dyreformer, som Jorden aldrig har turdet tænke
paa at frembringe. Og som noget af det løjerligste har nan
fremstillet Vidunderdyret, Europæeren med høj Hat.
Midt i denne Herlighed bor der en Konge. Han har
syv diamantbesatte Kroner, den ene højere end den anden.
Naar han, klædt i Guld og Brillanter, med den spidse,
s1•
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alenhøje Krone paa sit Hovede, træder ud mod Folket,
løftes han højt i Guldstol og bæres af mørke Slaver i
Purpurdragter, medens Prinser gaar bagefter i skinnende
Guld- og Sølvmor. Han sejler i en Guldbaad, fulgt af
Hundrede andre. Hans Mad bæres til ham i forseglede
Guldfade. Han raader over alles Liv og Gods. Naar Landets
Sønner stedes for hans Aasyn, kaster de sig med Ansigtet
mod Jorden. Landets skønneste Kvinder af ædel Byrd
skænkes ham. Paa Festdage lader han sine Tjenere kaste
Gaver igrams. En faar et Gods, en anden en Appelsin
med et Pengestykke i, alt som Lykken bær. Der var engang - ! Nej eet Sted regerer Æventyrkongen endnu, i

Kongens llaad.

Siam, i' Indiens sidste uafhængige Stat. Vi har set ham ,
lall med ham, og derhenne kører to af hans smaa Døtre
pa.a Cykle i Slotsga.arden.
Det gamle Æventyrrige er ifærd i med at antage europæisk Kultur. I Kongens By, som rummer en Befolkning
af Tusinder, stam· europæisk prosaiske Ministeriebygninger
og Kaserner og gaber uforstaaende paa. det østerlandske
Æventyr, og som et Sindbillede paa den nye Tid, sta.ar
Kongens Slot, et mægtigt europæisk Palads med el pompøst
siamesisk Tag. Om det nye og gamle overalt i Siam kunde
sa,nmensmeltes saa harmonisk, vilde alt blive saare godt.
Det er ogsaa en Englænder, der har bygget det. Den Fløj,
man ser, rummer Audients- og Modtagelsessale. nag den,
garderet Lil alle Sider for nysgærrige Blikke, har Kongen
sin egen Verden, hvor Kongen er eneste Mand imellem
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Tusind Kvinder, en hel By med Haver, Gader,' Skoler og
Paladser. Kang Nai; det inderste, kaldes delte Kongestadens Hjærte, om hvilket der er fortalt saamange sælsomme Ting. Hemmeligheder! Hvilke Hemmeligheder skulde
kunne skjules der, hvor der er Tusind Kvinder? Uagtet
enhver Hentydning til lfang Nai strider mod Etiketten, kan
man faa Underretning nok om Livet derinde. Man kan
blot ikke selv faa Lov at se det. Kun een Mand har været

Kongen besøge,· Templerne.

saa heldig eller uheldig at aflægge Visit her. Det var en
fransk Luftskipper, som af Regeringen havde faaet Lov til
at gøre Ballonopstigninger fra Krigsministeriets Gaard og
dalede ned i Kvindernes By, blev hængende paa en Gavlspids og strax pillet ned og puffet ud under de mindst
høflige Talemaader. Her opdrages de unge Pigebørn, som
skænkes Kongen, her bor Kongens Medhustruer, hans Søstre,
Døtre, Tanter og Stedmødre med deres Hofstater, her lever
en Hær af Danserinder og Sangerinder, en Skare af gamle
Damer, der vogter Dørene og Dyden, en Sværm af Tjener-

Wnll Ch cn g.
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inder, og her tilbringer Kongen sin Tid, naar han ikke er
i Andientssalen, i Ministerraadet eller paa Rejse.
Udenfor Paladsgaarden ved Landingspladsen mod Floden
lever i fattigere Omgivelser en Befolkning af Hoffets laveste
Arbejdere. Der er hele Gader af smaa Hytter, ikke meget
større end Alkover, klinede op ad en Ringmur. Der er
fattige Butikker og Værksteder, og tæt herved findes Staldene for de berømte hvide Elefanter, om hvilke Rejseforfaltere fortæller, at de behandles som Guder og opvartes
af Præster. En gammel, laset Siameser iler En imøde, saa
hurtigt han kan, ikke for at jage En væk, men for at tjene
en Drikkeskilling ved at vise de hellige Dyr frem. Hvis
Elefanterne tror, de er hvide, skulde de blot engang møde
til Renligbedsparade paa Valkyrien. Deres Teint er ganske
vist noget lysere end almindelige, borgerlige Elefanters, men
det er navnlig nogle spredte lysrødlige Pletter, der giver
dem deres svage Adkomst til at kaldes hvide.

En Afglans af Kongestadens Skønhed møder man i
Buddhisltemplerne, W at t'erne, af hvilke Bangkok har over
300. Et af dem er saa vældigt i sin Masse og saa rigt i
sin Udsmykning, at det maa regnes til Jordens Underværker. Det er Watt Cheng, hvis 2-300 Fod høje Midtertaarn, omgivet af fire mindre, holder Udkig med hele Bangkok. Trolde og Vidunderdyr bærer de porcelænsbeklædte,
farvestraalende Bjærglinder og mylrer frem af alle Folder
og Kroge. I et Tempel imponeres man af en liggende,
forgyldt Buddha, 70 Fod lang, i et andet af lange Rækker
af kongruente Bnddhaer, i et tredie af Mængden af spidse
Smaataarne, henstillede i Gaarden som Gaver Lil Buddhas
Ære; ved et af de største Templer finder man de fattiges
Ligbrændingssted, hvor Hunde og Gribbe faar Lov at lage
sig af Ligene, inden de sørgelige Rester overgives til et
sparsomt Baal. Fotografihandlerne har Billeder nok af
denne Uhygge.

Træt af W a tt'er vender man hjem til sin hyggelige,
danske Koloni. Hjemlige Stemmer lyder ud fra de aabne
Verandaer. En forhenværende Skolekammerat prajer fra
sin Trappe og vinker med en . kold Whisky. Det er Læge
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Lasso n, uforslyrrelig ens og mun Ler, en len han sidder i
Grønland, i Hillerød eller her. I Nabovillaen ordner
Hr. Holger Rosenberg det store Materiale til en Bog
om Siam, det blev en særdeles oplysende og paalidelig Bog, som bør anbefales dem, der ønsker nærmere
Besked om Forholdene herovre - ; rundt om og til alle
Sider bor de danske Herrer. fra Annam. Fra Bageriet i

Tempelhave

Nærheden glider en nærende Duft; af Rugbrød ned langs
Gaden. Man kunde tro sig hjemme, hvis ikke Varmen var
der. Men det øsregner med Solstraaler, saa man maa løbe
over Gaden til Genb.oen. Og saa er der Kineserboy'erne !
dem kender vi heller ikke hjemme fra - desværre. Man
kan vaagne, paa hvilken Tid man vil, Boyen staar der,
parat med The og Bananer. Han sørger sorn en Moder for
En, -,ætter Knapper i Manchetskjorten, bortfører det hvide

32
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Tøj til Vask, naar man har baaret det een Dag, selv om
det ikke er smudsigt; han lægger Kjole og chapeau claque
frem, uden at man har fortalt ham, at man skal til Fest,
han støver af paa Skrivebordet og lægger alle ti Tusind
Papirer tilbage i nøjagtig samme Uorden. Han byder En
aldrig ved Middagsbordet de Ting, man ikke bryder sig
om. Han har paa een Dag gennemskuet Ens hele Væsen.
Det vilde en Stuepige bruge et Liv til. Den førsle Dag, jeg
var her, tog jeg en Kop Eftermiddagslhe med ind til Arbejdsbordet; siden den Tid staar der altid en Kop The paa
Bordet. Bedst som man sidder om Aftenen, fanges Øjet af
noget hvidt; det er Boyen; man aner aldrig, om han er i
Værelset; han staar der pludselig som et Spøgelse paa en
Theaterscene; han gør Sengen klar, - Sengen er herone stor
som et Billard, for at man kan have Plads til at kaste sig
paa alle Leder i Søvnløshed, - han gennemgaar Moskitonettet med en Korrekturlæsers Omhu, og linder han en
Moskito, - i Troperne kalder man af en eller anden Grund
Myg for Moskitos-, styrter han sig 0Yer den, vrider Halsen
om paa den og kaster den ud af Vinrluet under stilfærdige
Forbandelser. Det er Kineserboyerne, der gør det muligt
for Europæerne at leve i disse Lande.
Men det forekommer mig, at man lever godt herovre.
De danske Hjem, jeg saae, Yar i høj Grad tiltalende; det
store Tjenerskab, der er nødvendigt, for at Husmoderen
ikke skal kunne finde paa noget at bestille, gør et almindeligt Hjem ualmindelig herskabeligt, og Maaltiderne, af hvilke
det første til Forskel fra det andet kaldes Ti ffi n, hæver
sig paa Grund af Kineserkokkenes Dygtighed helt op til
hjemlige Selskabslokalemiddage. Man indrømmer, at Europæerne har Ret til at klage over, at det er saa urimelig
dyrt at leve i Troperne.
Man befinder sig udmærket, naar man blot ikke skal
bestille noget indendørs, thi Varmen gør alt Arbejde tidobbelt svært. Det er med en behagelig Gysen, man gaar i
Seng her, hvor ingen Vindusruder spærrer Adgangen for
de Slanger, der muligYis sidder i Træerne opad Muren; der
er noget hyggeligt ved det slore Gekko-Firben, der kryber
rundt under Loftet, parat til at folde ned paa Halsen af
En. Naar man sidder og arbejder længe, siger den pludselig,
kort og myndigt: Sluk Lampen! Naar den bar gentaget
det engang til, gaar man i Seng; ellers siger den aldrig
noget. Men inden man gaar i Seng, tager man Bad, og
det er, takket være Kipli ng, meget pikant. Badeværelset
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ligger i Slneclagen, og man genkender i del lille Rnm del
Hul ved Gulvet, hvorigennem Vandet løber ud, og Kiplings
Bri Lieslanger løber ind; og naar man efter Landets Skik
held<:I' Vandet over sig med en Krukke, føles det, som om
kolde Brilleslanger løb ned ad Ryggen.

Kongen af Siam gjorde alt for at hædre og glæde sin
kongelige Gæst og øjensynlig med det bedste Resultat. Naarsomhelst man saa Siams Konge og Prins Valdemar, var der
slraa:ende Liv over dem. Hver Dag havde sit righoldige
Program med Galladiners, Koncerter, Sporlsøvelser, Revner,
El.efantture, Tempelbesøg etc. Hundrede overraskende Opmærksomheder var udtænkte. Overalt, selv højt oppe i
Landet, vajede det danske Flag over prægtige Æresporle;
Musi~d(en spillede baade Den tapre Landsoldat og Holmens
faste Stok; Dronningen samlede siamesiske Kuriositeter til
Prinsesse Marie. Besøget var aabenbart til Glæde for alle
ParteT, og det fornøjelige og tillige indholdsrige Samvær
med Siams varmhjærtede og intelligente Kongepar hører
sikkert til Prinsens bedste Minder fra Valkyrietogtet.
Kongen af Siams Gæstfrihed udstrakte sig ogsaa Lil de
danske civile Herrer. En Aften var vi indbudle til Koncert.
Vi luvde modtaget et sirligt Indbydelseskort med det siamesiske Kongevaaben og Rækker af stive, dekorative Bogstaver, som vi ikke kunde læse. Først var vi til Middag
hos Udenrigsministeren; derfra kørte vi i kongelige Eksipager Lil selve Paladset gennem Kongens Gaard, hvor alle
Templer og Tinder forsvinder i et uendeligt Mylr af lysende
Balloner.
Med spændt Forventning træder man ind. En stærkt
oplyst, høj Hal; langs Væggene staar Mænd af Kongens Livvagt, i side Dragter, røde som Blod og Brand, med lange
(jendske Lanser i senede, sorlbrnnede Hænder; op ad
Trappen tilvenslre staar de med Rækker af nøgne, brune
Fødåer paa de hvide Marmortrin, ubevægelige, en Livvagt
fremtryllet fra Xerxes Tid; paa Hovederne har de ildrøde
Sphioxhuer med nedfaldende Øreklapper; denne Mode har
holdt sig her; den er mindst 8000 Aar gammel.
?ra Trappen kommer man ind i en Sal med mørkebrune Paneler, gylden Stuk og elektriske Lamper i Loftets
Kvadrater; vi kender Stilen altfor godl fra del moderne
Europa; men Siameserne har i Festens Anledning prydet
32*
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den med deres egen Kunst, med de sindrige og yndefu lde
u :omsterdekorationer, hvori de er Mestre. Et Publikum al'
siamesiske Prinser og europæiske Honoratiores sidder i
Parkettet vendt mod Salens Baggrund. Ved Siden af mig
stnar en ung Siameser i Uniform; han siger pludselig uden
Motivering: Satan gale i det! - Han vil vise, at han har
faaet sin Uddannelse i Danmark. Paa en Tribune i Baggrnnden sidder i Rækker over hverandre en Mængde smaa
Damer, ti smaa, b leggule Ansigter i Iwer Række; alle er de

,{ongcn af Siam og Prins Valdemar med Folge paa Ridetur i Slotsparken.

klædte i lyserødt; det er Koret ; paa nederste Trin sidder tre
unge Damer i lyseblaat Silke;' det er Solosangerinderne ; allerbagest er Orkestret med vældige, liggende Slrængeinslrnmenter, store Ringe med Klokker og Bækkener. En Dør
gaar op og Prins Valdemar træder ind, i hvid Uniform,
førende Dronningen, dernæst Kongen af Siam, førende den
japanesiske Gesandts Frue, det fineste lille Porcellænskunstværk, iført japanesisk Dragt med en vældig, guldindvirket
Obi (Sløjfe) paa Hyggen. Efter dem et Følge af Prinser og
Gesandter, Publikum rejser sig, Sangerinderne rejser sig og
synger. De synger: »Ko ng Christian stod ved højen Mast« -
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paa Dansk. Del er allerede helt sværl for os at forslaa
Dansk. Rødkjolede Pager stiller sig op og vifter Herskaberne med store, buede Fjervifter paa Slænger. De bliver
ustandselig wd at vifte Lil helt om paa næste Side.
Programmet er trykt paa hvide, sammenheflede Allaskessly kker med guldsyede Kanter og gengiYer Brudstykker af
Ha maya nas Text, det 2000 Aar gamle indiske Heltedigt.
Sangen begyndte, og saa lidt svarede denne Sang til
Yore Forestillinger om Sang, at det var svært for de tlesle
Danske, - som ikke anede, hvad det var for en enestaaende Raritet, Kongen med velberaad Hu bød os - , al
bevare Alvoren. Sangen førtes af en enkelt, spæd Stemme,
der langsommeligt klynkede som et lille, sygt Barn. Musil(ken, der ledsagede Sangen, var Slag paa Metalstykker, Greb
i Strenge, Rørfløjte og Tromme. Nu og da faldt Koret ind
og viste sin Deltagelse i Solosangerskens Smerte. Sangerinderne aabnede knapt Munden ; de sang gennem Næsen
og gjorde Stemmen til S!rængeloner. At der laa en vanskelig
og højt udviklet Kunst bag ved, var tydeligt; -- og eflerhaanden tog Sangen En. Disse vemodsfulde, klagende
Toner førte En langt, langt bort i ældgamle Tider, til Mennesker, der har lidt, og elsket som vi, men udsunget deres
Kval og Fryd i andre Toner, saaledes som de har bygget
deres Templer i en anden Stil, helt ud over al borgerlig
dansk Fornuft.
Hvem der kendte og forstod alt det, vi mødte i Siam !
Vi skynder os til, hvad vi forstaar: Souperen. Nej ,
først maa vi gcnnemgaa en Kur i Tronsalen, et mægtigt,
hvidt Rum med en Trone i Baggrunden og over Tronen de
ni, hvide Skærme i aftagende Størrelse over hverandre, de betyder d el samme som den lukkede Krone i Europa.
Rundt om slam· Smaalræer af det røde Guld; det er Gaver
l'ra Trilrnlslalerne. De indbudne Gæster danner en hvid
Krans om dPt glinsende Parkelguh'. Kongen gaar rundt og
hilser paa Gæsterne. Derefter drager man i hastig Procession til Spisesalen, hvor elegant dækkede Borde er fyldte
med e uropæiske og siamesiske Delikatesser, og hvor allesledsnærværende Pager ustandseligt lader den isal'køledc
Champagne rinde i Glassene. Der er meget varmt i Siam,
selv ved Midnat.
Efter Souperen er der aller Kur i en anden Sal, og
her maa man passe paa at dølge Champagnens begejslrendc
Virkninger, thi man befinder sig i en Kreds af Alverdens
kronede Hoveder. De er opstillede i Bronce langs Væggene,
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medens Siams Konge staar i Midten. Kong Oscar er j eg
nu ikke saa bange for; han ser selv saa Drachmannsk begejstret nd oven over alle Skyer; men der er afdøde Napoleon
den 3die, som med god Grund ryster sørgmodigt paa Hovedet,
der er Kejser Vilhelm
og Danmarks Konge,
Dronning Viktoria og
Ruslands Czar . . .
Ved denne Kur er det
Dronningen, der hilser
paa Gæsterne, førende
Konversationen med
sin Broder, H. kgl. H.
Prins Swasti som
Tolk. Hds. Majestæt
er el Sindbillede paa
Siam, forneden siamesisk, foroven straalende kongeligt Pariserli v. Man er Dronningen taknemmelig
for, at hun ikke har
erstattet den siamesiske Panung med en
af de Pariserrober,
som hun har hængende · i Overflod Lil
Brug paa Rejser udenfor Siam. Saa er her
dog lidt siamesisk
Kolorit i Billedet. Ellers er alt som i Europa. Slotsalene er
fuldstændig europæiske, kostbart, men
upersonligt udstyrede,
som rimeligt er, da
Den nuværende Konge i Topskærings<lragt.
de kun bruges til Audien Iser og Modtagelser. Alle Herrerne er i hvide Uniformer og taler Engelsk.
Nej, helt anderledes interessant vilde det være at se en
ægte siamesisk Hoffest, naar al den gamle nationale, fantastiske Pragt er lHlfoldet, naar Kongen har sin spidse Krone
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paa og alle Embedsmændene de guldindvirkede Dragter, en Topskæringsfest, naar en Prins i 13 Aars Alderen træder
ind i Manddomsalderen, eller en af de andre store Fester,
ved bYilke der oprejses prægtige, taarnhøje Festbygninger,
som nedrives Dagen efter Højtiden.
Dronningen tager sig udmærket ud i sin mærkelige
Dragt med Knæbenklæder af blaat Silke, hvide Silkestrømper og diamantbesatte Alfe-Sko, som vilde sætte en
europæisk Baldame i Extase. Dragten er særdeles klædelig, men der hører ganske vist for at bære den baade den
Ynde og de fine Fødder, som Dronningen er i Besiddelse
af. Hds. Majestæt er overnrdentlig indtagende og modtager
med smilende Fatning baade de Aandrigheder og de Haandkys, der alleveres ved en saa solemn Lejlighed.

Det er bekendt, at Dronningen ligesom Kongen er en
Personlighed med mange Interesser, en stærk Vilje og et
medtølende Hjærte. Hun har sin bestemte Mening om alt,
hvad der foregaar baade udenfor og indenfor Paladset. Hun
griber sjældent direkte, men ofte indirekte ind i Sagemcs
Gang, og med sin skarpe, hurtige Forstand og fine Instinkt
ser hun slrax, hvad der er til Gavn for Kongens Interesser.
Hun har meget at varetage, da alle Hundreder af Damer og
Kvinder i Paladset er hende undergivne. Hun interesserer
sig levende for SkoleYæsen , har oprettet Børnehjem og opdrager Paladsets unge, adelige Damer; hun vækker indenfor Paladset Lyst til Kunstindustri, leder en Syskole og
værner om de nationale Færdigheder som Kunsten at forfærdige Dekorationer, Tæpper, Gardiner, Lysekroner af
Blomster. Dronningen deltager allid i Kongens Maaltider
og ledsager ham gærne paa Rejserne. Da Kongen var paa
sin store Eurnparcjse, styrede hun Landet med stor Dygtighed.
Kongen har saa smukt og fint et · Ydre, at man forstaar, at han anses for at være den smukkeste Siameser.
Han er født 1853, men ser meget ungdommelig ud. Hans
Fremtræden er elegant og ligesaa elegant behændig er hans
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Konversa tion, naar han paa flydende Engelsk »behager at
underholde sig med de tilstedeværende«. Men den spøgende
Konversationstone forsvinder i samme Øjeblik , det gælder
en alvorlig Samtale; da skærer han igennem med s in
s karpe Forstand og viser d en Dømmekraft og de overlegne
Evner, der har gjort ham Lil den selvstændige Hersker og
sit Lands Reformator. De danske Herrer, som sammen
med Elalsraad Andersen blev kaldte til særlig Audients hos
Kongen , fik Lejlighed til at erkende dette, da Kongen
førte dem ind i en grundig Diskussion om de dansk-siamesiske Handelsinteresser, Ø. IL, den n ye Bank og de t mærkelige i, at Danmark ikke havde sin egen Minister i Bangkok.
L 'elat, c'est moi ! kan Kongen af Siam sige; han ejer
s it Land ; han hersker over alles Liv. Han samler alle
Traad e i sin Haand. Om Kongens Gunst kæmper alle, der
vil noge t, thi intet sker uden ved hans Ord.
Medens andre Landes Konger oftest kæmper mod
Fremskridtsmænd, er denne Konge den radikale Fremskridtsmand, der ikke kan faa sit Folk med. Er det ikke lykkedes
for Chulalongkhorn at omforme sit Rige i den Grad, som
Japan er omformet, ligger det i, at Siameserne ikke er
Japanesere. Kongen har ikke om sig den store, s tærke
Hær af fremsynede, palrioliske Adelsmænd, som skabte det
moderne .Japan; han har h eller ikke bag sig d et krigeriske,
ærgænige, energiske Folk, Siam kan takke de n nuværende
Konge og hans ligesaa store Forgænger for, at det e ndnu
er en selvstændig Sta t, mede ns a lle andre indiske Slaler blev
spiste af Europa.
Indtil for 50 Aar siden s tod Siam uberørt af Europas
Fremskridt. Vel hanlc Grækeren Constantin Falcon, der
paa en æventyrlig Maade kom herud i det 17. Aarhundrede
og steg li! at blive Siams virkelige Regent, for en kort Tid
ført Siam i Forbindelse med Frankrig ved gensidige Gesandskaber og ved Indkaldelse af franske Missionærer, - Ludvig de n fjortende sendte e ndog et Soldaterregiment
li! Bangkok - ; men da Falcon blev styrtet og halshugget og
Franskmændene fordrevne, sank Siam i Dvale igen, - indtil den nuværend e Konges Fader, den mærkeligt begavede
Kong Mon g k u t , kom paa Tronen og ledede Europas Civ ilisation ind over sit Land. Det er, som om Forsynet
havde udvalgt denne Mand og ved hans Livs Skæbne opdraget ham Lil Reformator. Han blev forbigaaet ved Kongevalget, uagtet han var nærmest li! Tronen, og delle var An-
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ledningen til, at han trak sig tilbage fra Verden og traadte
ind i Præstesla nden. Da en Præst skal leve ugift, forl od
h an sin H ustm og sine Lo Sønner. Ha n var da 20 Aar
gammel.
Da han 27 Aar senere byttede PræsLedragLen
m ed Kongekaaben, Yar de alle døde. Det lange Ophold i
Bud d histkloslrct udviklede ha m ti l den frilskuende, overlegne Personlighed. Han søgte Omgang med europæiske
Missio nærer , sluderede
E ngelsk, Geogra fi , Mathemalik og Astronomi
og salte sig ind i den
kristne Lære.
Som
Ypperstepræst
r eformerede han Buddhismen, og da h an blev
Ko nge, tog h an fa t paa
a t reformere sit Foll<.
Ha ns Ans trængeiser for
a l ordne Siams indre
Forhold efter Tidens
og Europas Krav, ha ns
diploma tiske T akt udadtil , hans kloge Ben y ttelse ar J alousien
mellem E ngland og
F ra nkrig, r eddede Siam fra at dele Skæbne m ed Burma, Anna m og Cam bodja.
Han afsluttedeHa ndelstraktater m ed Nordamerika og de europæ iske Stater - deribla ndt Danmark --, og
1,ong Mongkut mecl en ar sine Sonner.
de var saa liberalt affa ttede, a t ingen ford rede dem udvidede ; han indkald te
E uropæere Lil a l ordne Politi-, Told- og Havnevæsen, og
naar han ikke fik Held med sit Arbejde for F olkets Oplysning, var det dels F olkels Skyld, dels fordi Lærerne vakte
Misstemning ved deres Ma ni for a t docere Kristendom . Han
gav sig dristig i Lag med de mest forskellige Opgaver. Al
ha n selv, efter Sigende, lavede sig et Gebis, da h an mislede
Tæ nderne, er maaske ikke saa mærkeligt, - - skønt Gud
ved, hvormange Konger, der kan clet - , som a l han u<l33

.,
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regnede den totale Solformørkelse, som indtraf i Siam
18 Aug. 1868, og som e fter Kongens Indbydelse overværedes
af mange europæiske Astronomer. Da han sendte sin Beregning til Greenwich, bemærked e han, al han h avde gjort
en lille Fejlregning ; men han havd e ikke Tid til at find e
den. Mæ rkeligere endnu var hans Forudsigen af sin Død,
der skulde indtræffe og ogsaa indtraf den sidste Dag i den
buddhistiske Faste. Paa selve Dødsdagen skrev han et
Farvel til det buddhistiske Præsteskab, sammenkaldte derpaa sine Nærmeste og Raadet og bad d em vælge Lil Tronfølger den , om hvem a lle Partier kunde slutle sig, saa at
Landet ikke blev udsat for en Borgerkrigs Ulykker. Han
døde 1. Oktober 1868. Kong Mongkuts overlegne Aand
viste sig ogsaa i hans religiøse Frisind. I et Brev til en
arabisk Købmand, - afskrevel af en da nsk Mand-, skriver
Kongen: »Du ved, al jeg ikke er blandt de Konger, d er gør
Forskel paa mine Undersaatler, fordi d e hører til en anden
Trosbekendelse end min. J eg er Buddhist og a nser det for
det bedste. Efter Døden vil vi faa a t vide, hvilken Tro,
der er den rette. «
Kunde Kong Mongkut, som før nævnt, først i en ret
fre mry kket Alder genoptage det ægteskabelige Liv, tog han
Revanche ved al have en Mængde - efter Sigende GOO Haremsdamer og efterlod sig en Mængde Børn. I en siamesisk Kalender for 1860 finder j eg en højtidelig Fortegnelse
over Prinserne og Prinsesserne med deres Fødselsdatoer.
Der er ialt 81 Børn ; Aarets Middelhøst er 5; et enkelt Aar
bringer 6 Prinser og 4 Prinsesser. Af delte rige Udvalg
udpegede Raadet den nuværende Konge. Det var et lykkeligt Valg og i Overensstemmelse m ed den afdøde Konges
uudtalte Ønske. Han havde altid udmærket delte 9de Barn,
s om tidligt havde vist sin fremragende Begavelse og sit
gode Hjærte.
Kong Chul::ilongkhorn har med Iver og Dygtighed
ført Kong Mongkuts Arbejde videre. Han begy nder med at
afskaffe Slaveriet og det gammeld::igs Kryberi for Kongen
og Foresalle. Intetsteds ser man Kon gens Karakler tydeligere end i de Proklamationer, han udsteder, og som s lam·
i slærk Modsætning til den upersonlige Maade, hvorpaa en
europæisk Majeslæt i el frit parlamentarisk Land henvender
sig til Folket fra sin over Skyerne henstilJcde Tronslol.
Her er et 13rudslykke om Proklamationen om Krybericls
Al'skaffelse: )) Maaske vil Standspersoner, som sætter Pris
paa Kry br n og KravJen, tvivle om, a l denne Reform er
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nylug for Stalcn. Disse bør være sikre paa, at den er indført for al indprænle i Folkets Bevidsthed, al elhwrt Individ bør holde paa sin Værdighed og ikke bliYe som Hundene. « I en anden Proklamation om fri Religionsøvelse, som
Kongen udsteder, uagtet en af hans Titler er »den allernaadigste, hvis Fo<lsaaler ligner Buddhas«, hedder det: )) Søg
Sandheden, søg en Religion, som allerede i delle Liv kan
Yære en Tilflugt, følg ikke af gammel Vane en Religion,
der ikke er i Overensstemmelse med den sande, dybe
Overbevisning ... « Da Kongen sender fire af sine Sønner,
- deriblandt Prins Chira, - til Europa, medgiYer han dem
en Række Instrnxer. »... Den Gave, jeg nu giver Eder, er
mere værd end Penge; Ibi Opdragelsen har et Yedvarende,
personligt Værd, og den kan ikke senere berøves Eder ...
I n~aa gaa Lil Eders Studeringer med den største Alvor og
San:villighedsfuldhed, for at I en Gang i Fremtiden kan
yde noget, der vil være til Fordel for Eders Land og for
hele Verden. Hvis en Prins vil tage Anledning af sin Stilling Lil at leve uvirksomt og kun spekulere over, hvorledes
han skal nyde Livet, er han ikke stort bedre end et Dyr,
der fødes, æder, sover og dør ... Eders aarlige Underhold
faar I ar Eders Fader, og han faar Pengene fra sit Land som
dets Konge. Men de Penge maa ikke benylles til unyttige
eller skadelige Udgifter, men altid anvendes til Forme.al,
der er til virkelig Nylle for Landet. Det vilde være en
daarlig Anvendelse af Landets Penge, om jeg brugte dem Lil
at betale den Gæld, som mine Børn har stiftet ved Forlystelser. Jeg vil raade Eder lil ikke at stifte Gæld, thi
hvis jeg rnaa betale en saadan, vil I ikke undgaa Straf derfor.
. . . I skal lægge Hovedvægten paa sproglig og mathematisk
Uddannelse og tilegne Eder det franske, engelske og tyske
Sprog eller idetmindste to af dem. Desuden skal I gøre
Eder bekendte med europæisk Kunst og Videnskab ... «
Siam er gaaet mægtigt frem under Kong Chulalongkhorns Regering, selv om dets Grænser er blevne indsnævrede. Paa mangfoldige Omraader har Kongen indført
Reformer; han har skabt nye Institutioner; han har indkald Europæere, navnlig Englændere, Belgiere, Tyske og
Danske, men han har samtidig værnet om det, der havde
Værd af den gamle Kultur. Kongens Evner er ualmindelige, hans Kundskaber mangfoldige og støttede af en forba usende Hukommelse. Han taler Fransk og Engelsk, studern europæisk Politik, læser europæisk Litteratur, - en Tid
lang oversalle han daglig et Stykke ar Aral>ian Nighls for
33*
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sine Børn, - ved sine mange Rejser har han udvidet sil
Syn, og navnlig lrnr han frcrl af den britiske Administration
i Indien.

Europa:ere, der besøger Siam, er i Reglen parale med
deres Kritik. De burde være mere parate Lil at beundre,
hrnd der er skabt i saa korl Tid. De burde trcnke pa.a de
lnsindaarige Traditioner, tænke pau, hvor vanskeligt del er
for Enkellrnænd at sætte et Folks Masse i Drift, paa :\iodslanden fra reaktionære Stormænd, paa, hvorvidt det overhovedet er muligt eller ønskeligt at omforme Siam til en
fuldstændig europæisk Stat. Hvis Kongen af Siam ikke
skulde finde Europas 1Exempel fuldt ud følgeværdigl, vil
Europæerne selv give ham Ret; de er jo selv ikke ,wervæltes tilfredse; Siameserne derimod har fundet Ro og Tilfredshed i deres Former. Vel kan man ikke stille Utilfredshed og Tilfredshed overfor hinanden og sige, det ene er
daarligt, det andet er godt; men man forstaar dog, at Siannsere, der har studeret Europa i Europa, vender tilbage
med Tvivl i Hjærlet. De har set det Samfund, der har
bragt det saa vidt med Damp og Elektricitet og Dynamit,
renoncere paa Sundhed og Fred. Rigmændene er overanstrængte af Kampen for Penge; den jævne Arbejder med
del gode Udkomme er fyldt med Misundelse, den fallige med Had; kun Fattigfolk har Raad til at gifte sig i
deres blomstrende Ungdom og tage imod de Børn, der vil
komme; der bygges Kirker for en Religion, som ingen lever
efter, ikke engang Præsterne; Konger holder Fredsmøder,
mens deres Riger belæsses med Militærudgifter; midt i al
Fremskridtets Vidunder, midt i hele Raffinementet raaber
Vismanden: Lad os vende tilbage til Naturen! og Anarkisten
svarer: Javel! lad os vælte det Hele!
Lad os vende tilbage til Naturen! Det behøver Siameserne ikke at raabe. De lever tilfredse med, hvad Naturen
byder ; Vegetarianismen, som vi studser over, har ,-ærel
deres Religions Bud i to Tusind Aar; de gifter sig, naar
Elskov vaagner, uden anden Himmelseng end den med
Sljærner paa. Men tro ikke, at de er vilde Folk! Ofte i
vort daglige Liv kan vi undres over, hvorlidt Kundskaber
har med Sjælsdannelse at gøre; og ofte kan man, naar man
staar overfor gamle Kulturfolk som Siameserne føle sig
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usikker iTroen paa den europæiske Kulturs bøjeOverlcg2nhcd.
~1an hører saa ofle, naar Talen er om en europæisk danncl
Siameser, at det europæiske er en Fernis: »Naar man
skraber lidt, stikker Siameseren igennem. « Det er rimeligt
nok. Det kan og bør ikke være anderledes; men o::n del,
der skinner frem under Fernissen, ikke er ædelt Metal det er netop Spørgsmaalet. Lærer Siameseren af Europas
Kultur, kunde der vist være Grund for os til at lære af
Siameseren. Der er hos de fine i dette Folk en levende
ideel Stræben, en værdig Ro overfor Livets kortvarige Tildragelser, en Mildhed i Dommen, en barmh,iærlig Hjælpsomhed og en Nøjsomhecl, som er ukendt i Europa. I-had
Kundskaber angaar, da lærer alle at læse og skriv2; alle
øser af Buddhismens Visdom; det er ingen daarlig Opdrager; alle, fra Kongen til den laycste, maa endog l~vc en
Tid som Klosterbroder; og Præsterne nøjes ikke med at
prædike: Søger Aandens Salighed, bekymrer Eder ikke om
den forgængelige Verden! de lever selv derefter, i d ;!n dybeste Falligdom, i Kærlighedsgærninger, i Studier, - her
strides ikke Tro og Viden, - og giver deres Legeme hen
Lil at brændes. Det er, som om Kristenordet: ,, Søger først
Guds Rige og hans Helfærdighed, saa skal alle disse Ting
tillægges Eder«, har gennemlrængt delle Samfund tlybere
end i de kristne Lande, omend Gud rj nærnes.

En Dag er vi indbudte til et af Kongens Lys.slolle.
Hs. l\fajestæt har fundet Behag i de store europæiske Slotsparker og har just anlagt en saadan i Nærheden af Bangkok.
Dus it-Park hedder den.
Et prægtigt Slo: skal
bygges, men for at Kongen kan have Tag over Hovedet,
indtil det er færdigt, er der foreløbigt rejst et stor: Træpalæ med velmonterede Saloner, Verandaer og Loggiaer.
Væggene er prydede med talløse Fotografier fra E :.uoparejsen, og man finder blandt dem Kongen af Siams Landstigning paa Københavns Toldbod og Portrætter af den
danske Kongefamilie. I-Is. Majestæt forstaar at yæ]ge den
Underholdning, der mest vil interessere hans Gæst. Ligesom han ved Koncerten gav Prins Valdemar Lejlighed Lil
at nyde en Sangkunst, som ikke findes andre Steder paa
Jorden, i Stedet for at byde europæisk Operamusik, hvad
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der vilde være ham ligesaa let, -lod han her i Dusit Park
fremstille en Mængde særlig s iamesiske Underholdninger,
først Kampe mellem Fisk, som, anbragte i Glaskummer,
søgte at gennembore h verandre med deres spidse Næb,

a

p..

to

C

m edens de i Raseriet skiflede Fan·e fra Gult til lllaat og,
naar de blev rent ude af sig selv, Lil Sort. Dernæst kom
Boxere frem paa en Plæne, løftede Hænderne i Vejret, bøjede
Panden gentagne Gange mod Jorden og tog fat paa at boxe
baade med Hænder og Fødder. · Siameserne har en ube-
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gribelig Evne til al bruge Fødderne som Hænder. Ofte
saae man paa Bangkoks aabne Pladser unge Mænd spille
Boldt og udelukkende gribe og tilbagesende Boldlen med
Fodsaalen, naar de da ikke brugte Ryggen ; Hænderne benyttede de aldrig. Efter Boxerne oplraadle Tvekæmpere med
alle Slags mærkelige og ulige Vaaben. Tilsidst præsentere·
des Balanceøvelser paa lange, smalle Baacle, der ikke
kunde ligge paa ret Køl alene. Efter Legene planlede Prins
Valdemar til Minde om sit Besøg el Teaktræ, hvorpaa man
samledes om sølvdækkede Theborde i Haven. Solen gik
ned; alt blev blødt og udvisket i Tusmørket, kun Palmerne
steg skarpe og sikre op gennem det gyldne, svindende Skær
af Solen op i den blide Himmel, hvor Halvmaanen stod
med Rundingen ned efter som en Gondol. En mægtig
Kreds af rødlige Lys tændtes rundt om Haven, et lldbælle
under de mørke Træer. - Er der ikke skønt ogsaa i Siam ?
siger Kongen og bøjer Hovedet mod Solnedgangen. Kan
De male dette ? - Himlen laaner næppe de Farver ud. Men dette siger Kongen , pegende paa en Gruppe høje
Palmers yndefulde Silhouet mod Maanesølve t - vilde være
prægtig dekorativ t selv gengivet m ed en Tuschpensel. Den vidtspændle Kreds af røde Lys vugger og blafrer.
Det er levende Lygter, Fakkelbærere. - Ja, det elektriske
Lys er ikke helt i Orden endnu, men denne Belysning er
egentlig ganske pråktisk, siger Kongen med et Smil, den
kan følge med overalt, og den er malerisk, ikke sandt ?

Efter Besøget i Dus il Park kalder Marineministeriel
til Fes t, og Chefen for The royal naval d eparlmenl, Admiral de Richelieu viser sig ogsaa som Nummer Et som Festarrangør.
I en Dampchalup glider vi over Floden Lil
Orlogsværftet , der straaler som en glimrende Mosaikbræmme af forskelligfarvet Lys bag Krigsskibenes Ildkonturer. Som Ildfluer flyver Smaadampernes Lanterner
oyer Floden. Det er Gæsterne, alt hvad der findes i Bangkok ar repræsentativt Kongens store Yacht, Maha Chakrkri, skinner som i tropisk Sol. Paa Dækket tager Admiralen imod. Prins Valdemar kommer med sit Følge og
føres fra Yachten over en Bro ind paa Orlogsyærftet. I
Vandel svømmer store lysene.le, hvide Vanc.llilier. De lange
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Veje paa Værftet er dækkede med blanke Græsmaatter og
rødt Klæde og overhvælvede med Palmegrene. Mure er
behængt med Blomster. Her er intet Spor af noget prosaisk Orlogsværft. Det er en fantastisk Drøm. Se paa
Guirlanderne! de er bundne med samme Omhu, som ma11
hjemme binder en fin Buket, og her er Mil af Guirlander.
Tusinder af Hænder har bundet dem for denne ene Aften.
Hundrede Matroser har travlt med at skifte Lysene i de
brogede Balloner; Hundrede Kinesere i 11"ide Klæder lister
rundt og varter op, - her staar de i et Telt og øser Champagnepunch op af gamle kongelige Guldkummer til Valkyriens Underofficerer; Tusinde hvidklæclte Smaamatroser
staar i Espalier langs Gangen. De tunge Kanoner er baxede
ud af Hallen, der nu er Spisesal med blanke Vægge af
Sabler og Dolke og store Malerier af Fredensborg og Kronborg. Men nu kommer vi til en lang Teltgade, der e:·
mere forunderlig end alt det andet. HYert Telt rummer en
lille indfødt Trup fra forskellige fjerne Dele af Landet,
Sangere, Spillemænd, Dansere, Improvisatorer, nok til en
Række Europa-Tourneer. De er allerede helt oppe i Festrusen. Der er Instrumenter, sindrigt byggede, kæmpemæssige, der er faLLige Metalbækkener og Musik af to Pinde,
der slaacs mod hinanden; der er Krigsdans af UrskoYens
Vilde, og der er Recitationer af ældgamle Digtninge. El
Sted danser en sort Kvinde og dunker med Albuerne paa
lo lange Trommer, som hænger over Skuldrene; i Exlase
kaster hun uafbrudt den sorte Haarmanke frem over Ansigtet og tilbage igen. Overfor hende danser en Mand i
allehaande Vridninger med Øjnene lysende af oversanselig
Salighed; og alle de, som sidder rundt om paa Gulvet, hamrer med Pinde og slaar paa Metalslykker, alle er de i Exlase med aaben, stønnende Mund og fosforlysende Øjne.
Ensformig i samme Takt larmer Pindene, og slaar man
længe og hører og ser, gribes man selv ar Galskaben. Det
allermærkeligste foregaar dog oppe paa Kongeskibets 300
Fod lange Dæk. Der farer rundt i krampagtige Spring
Mænd med lange, sorte Splitter bagud og trækker dybt
bloltcde Kvinder med sig, vildere og vildere, mens Transpirationen staar i Douche om dem og en Storm af Musik larmer.
Del er Europæernes Afdeling. Den burde de Vilde sc.
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Af de utallige Festligheder og Udflugter, som udfyldte
saa stor en Del af Opholdet i Siam, skal her kun omtales
enkelte af særlig Interesse.
De Danske i Bangkok gav Nytaarsaften et glimrende
Bal til Ære for Prins Valdemar. Dronningen havde stillet
et Børnehjems store Lokaler til Disposition; de var forvandlede til prægtige Sale; Haven var illumineret, og man
manglede ikke en dansk Spøg midt i den højtidelige Udsmykning. Æresporten, der flammede med et stort Velkommen, omformede sig efter Bordet til et lige saa stort
Velbekomme.
Den siamesiske Marinemusik spillede de
nyeste Valse.
Champagnen strømmede, og Stemningen
var ovenud og steg til øredøvende Jubel, da Prins Valdemar
'.10ldt Festtalen ved Bordet begyndende paa Engelsk og
sluttende paa Dansk, og takkede sine Landsmænd og bad
dem vedblive at arbejde herude trofast mod deres ny Land
og befæste det gode Omdømme, de danske a lt haYdc erhvervet. Han endte med at ønske Siam og Danmark et
glædeligt Nytaar. Man samledes efter Bordet om et Juletræ, som bar Gaver til de danske Gæster. Prins Valdemar
modtog en kostbar Sølvskaal med ciselerede, siamesiske
Sagnf1gurer, Oflicererne fik Sølvcigaretuier, men man glemte
heller ikke Valkyriens Mandskab, - hver enkelt f1k sin
Mindegave. Der blev uclvexlet Glædelige Nytaar den ganske
Nat, indtil Englændere, Belgiere og Siamesere kunde sige
det lige saa godt som de danske.
Bangkok-Fesllighederne var ret anstrængend e for den
danske Prins, der gærne maalte efterkomme lo Indbydelser
hver Aften. Foruden i Galladinerne hos Kongen, deltog Prinsen i Festmiddage hos Kongens Broder, Prins Bhanurangse,
hos Kongens Halvbrødre, Indenrigsministeren Prins Damrong
og Udenrigsministeren Prins Dewa·wongse, hos Kongens Søn,
Hærens Øverstbefalende, Prins Chira, - hvis Hjem rummede,
mange Minder fra Danmark og hvis Middag aabnedes med
Hors d'oevres af dansk Rugsmørrebrød og Aalborg Kommenakvavit, - hos den russiske Minister, Excellencen Olarowsky og hos Admiral de Richelieu. Den nydelige, akvarelmalede Menu ved Admiralens Middag indeholdt Hl Numre,
hvoraf ethvert vilde have gjort en Pariserkok Ære. Ikke
desto mindre er Admiral Richelieus Første-Kok en gammel
Kineser, der Lil daglig Brug henligger i Opiumsrus og lader
de to Underkokke om den daglige Madlavning; kun ved
særlige Lejligheder vaagner han op lo Dage før Slagel for
al udfolde hele sit Mesterskab; saasnm·t Desserten er ser-
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veret, falder han i Søvn igen. Erter denne Middag kører
Gæsterne til en siamesisk Stormands Theater. Uagtet del
er helt privat og kun tilgængeligt for indbudne Gæster, er
del el prægtigt Theater med to Balkoner og hyggelige,
silkeforede Loger, og de, der optræder i Operaen, glimrer i
de kostbareste og mest fantastiske Guldbrokadesdragter, rigl
besatte m ed Ædelsten. Istedetfor at røbe Følelserne ved
Ansigtets Udtryk, bruger de I-lænderne, som er i uafladelig
Bevægelse, medens Ansigtet er helt stil leslaaende, og lige-

J{onlorel i Ø. T{.'s Snvmolle.

(rotogrnferet at Hr. Holger nosenbcrg).

som man i Europa beundrer de Balletdamer, der kan staa
llollest paa een Taa med den anden Fod pegende op
i Sofitterne, beundrer man her den Sangerinde, der kan
lægge Fingrene længst tilbage. Og det øver man sig paa
fra ganske lille.
Prins Valdemar faar trods alt baade Tid lil at virke for
de danske Interesser og at se paa de danske Foretagender.
De dansk-siamesiske Handelsinteresser er Emnet for mange
Samtaler mellem Prinsen og Kongen, der iforvejen ser med
venlige Øjne paa de Danske, og Etatsraad Andersen, der i
34•
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ual'hrndl Virksomhed fra Morgen Lil Allen konfererer mrd
Autoriteter, Ministre, endog med Kongen, møder overall en
Velvilje, der hmligt baner Vejen for de forskellige Planer.
Prins Valdemar besøger en Formiddag alle de danske Elablissemenler, kører i den elektriske Sporvogn, beser Lysslationen, Ø. K.'s Bygninger og den store Savmølle, hvor
Teakstammerne i el Nu forvandles til Brædder og Planker.
Midt i Savmøllen ligger et nydeligt Buddhatempel; det er
Savmøllens Kontor. Man skal lede længe efter et mere
mærkeligt Kontorlokale. Paa et rødt, med Guld og Mosaik
prydet Aller sidder en mægtig, forgyldt Buddha og lukker

Udfor Ø. !L's Savmølle.

(Templet i Midten er Kontorbygning).

Øjnene for den verdslige Flid med dobbelt italiensk Bogholderi og Kopipresser; Væggene pranger med s:-elsom mc
Kalkmalerier, og Vindusskoddernc er indlagte med de fineste
Guldornamenter.

Ener den anslrængende Sæson i Bangkok lager Kongen
og Prinsen op i Landet. Med en uendelig Escorte af Dampyachter og Chalupper og Kanoer med Siamesere, der
hylder deres Konge, sejler man op ad Menam Lil Lyst-
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slollet Bang-pa-in. Det ligger ved en idyllisk SkoYhugl,
men i samme Nu Kongen betræder Bang-pa-in, er SkoYsøen

Kongen af Siam og Prins Valdemar paa nejse oppe i Landet.

forvandlet til en Krigshavn
Floden til en svømmende
Soldaterlejr. Havemuren gaar helt ned til Floden, og naar
en vældig Port aahnes, kan man sejle
lige ind i HaYcn
Lil Sloltels Fod. Der
er
forøvricrt
11ere
•
0
Slolle 1 Haven, et
Rcnaissancepalæ, der
kun benyttes til Gennemgang, et nyt Palæ af Træ, mindende
om de svenske Villaer, - det er stillet
til Prinsens Disposition - , og et kincKaptajnerne Evers og Rosen pan Ridetur.
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sisk Slol, !1Yor Kongen har laget Ophold. Prinsens Villa,
hvor Kongen ellers bor, er i sit prunkløst kostbare Udstyr
og i sin Hygge noget enestaaende. Trapper, Sale, Gange,
all er i samme mørkebrune Træ med Indlægning og behersket H.ococoforgyldning.
Væggene er behængte med
Kopier af gammelitaliensk Kunst, berømte Madonnaer og
Kristusbilleder.
I andre Værelser finder man yppe rlige,
engelske Akvareller, moderne og antik Skulptur, sjældne
japanes iske Skabe og prægtigt Porcellæn. Paa Trappe-

Siamc-siske Bønd er.

(Fologl'nfc red e nf Cnnd. mng . ,Johs . Schmidt.)

gangen mellem vældige E lefanllæ nder slam· en velkonserveret Isbjørn og udbreder Kølighed. Gæsteværelserne er
vidunderlige; et Værelse i Værelset er Sengen, en Søjlebygning af forgyldt Teaktræ med lyse Brokades-Silketæpper,
overtrukne med Silkemusselin.
Haven ligger pillen og pæn i fransk Stil.
Men
pludselig henad Aften bliver der Travlhed; det mylrer ind
med barfodede, hvidklædte Matroser ; Stænger løftes, Snore
spændes, og naar Mørket er fald et paa, er hele Haven
overspunden med Guirlander af Lysballoner. Herskaberne
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har dineret og træder ud paa Verandaen ombølget af Havannaduft og usynlig Musik. Skarer af Danserinder glider ud fra
Busketternes Mørke og danser tyst i bævende Glans af Guld
og Ædelsten.
•
Næste Morgen er Haven lige pillen og pæn, uden et
Fodtryk i de r ene Gange.
Fra Bang-pa-in drager Kongen og Prinsen videre op i
Landet opad Floder, der glider i tælle Skove og breder sig
i stille Søer med stille, svømmende Landsbyer, og videre

Siamesisk Lnndsknb.

(Fotograferet nf Johs. Schmidt.)

paa Elefantryg ind i Bjærge og Djnngel.
Herude er
Siam skønnere, end man aner det i Bangkok. I Bjærgene vælder alle Tropernes Planter frem, i Sumpen gror
Bregner høj e som Træer; i det dyrkede Land breder
Rismarkerne sig frisk-grønne, milevidt, gennemslrnarne af
Kanaler.
Bøflerne tager Bad i Vandhuller, vælter sig
og rejser sig, vaade, lerede, som om de var frisk modellerede. Forladt ligger en gammel Kongestad i Skoves
Stilhed.
Gamle Templer spejder ud over Træerne, bar man rent glemt os! .Ja, man har rent glemt
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Eder, ler de tusind Slyngplanter, som kryber helt op
til Taarnenes Tinder og lægger ti Tusind Smaahænder for
Templernes Øjne.

Medens den danske Marine har besat den ene Ende
af Bangkok og den danske Handelsstand den anden, har
den danske Videnskab ganske stille med Regeringens og
Carlsbergfondets Billigelse besat en lille Ø, Koh-Chang, i

Dr. phil. Th. Mortensen.

Cand. mag. Joh s. Schmidt.

Siamsbugten. To unge danske Videnskabsmænd, Dr. phil.
Th. lV[ortensen og Cand. mag. .Joh s. Schmidt, har yed
Kongen af Siams Velvilje og Admiral Richelieus Assistance
faaet indreilet en idyllisk Bolig paa Øen og faaet overlacll
en lille Afdeling Soldater til Medhjælpere, og medens Dr.
Mortensen foretager Havundersøgelser paa et Omraade so m
f'ra Skagen til Kielerbugt, udforsker Cand. Schmidt Øens
og Kysternes Planteverden, og begge vender efter fire
Maane<lers Ophold tilbage til den civiliserede Verden med
rigt, videnskabeligt Udbylle. I hosstaaende Billeder, tagne
ar den ene a f Expedilionens Medlemmer, ser man, hYor
smukt det siamesiske Landskab kan forme sig, hyor kæmpemæssige og extravaganle Plantern e ka n være. Kysterne er
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kanted e med Lunde a f Ma ngroYelræer , dr r Yed Flodtid
flyd er m ed Kronerne paa Va ndet, ved E bbetid vad er paa
lange Hejrehcn.

Hvis ikke en b ek endt fransk Rejseforfatler ha vclc slaaet
fa st, at (jorten Dage netop er d en passende T id Lil a l danne

Kæ mpebregne.

(f ot. nf J ohs. Schmidt.)

s ig d et rigtigste Indtryk a f et fre mmed Land, - e fter de n
T id mister Indtrykkene Fa r ve - ·, vilde vi h ave været u tilfredse med a t skulle fo rlade Sia m saa hurtigt. Man haYd c
faa ct Tid, syn les man, li! al stirre paa en Ræ kke sælsomme
Billeder, me n ikke til a t forslaa, h vad der laa bagved.
Hver Dag b ragte nye, uforstaaeligc Billeder fra en
ukendt Verden. E n lidlig Morgen fin der vi en stor Pla ds
overfyld t m ed Sia m esere omkring en vældig, 40 Alen høj,
Gy nge ; m a n fejrer en a f <le la lrige F ester, der liver op i
Sia m esem es ensformige Liv. Del er T ip-Ching-Cha-F cslcn,
h vilket selvfølgelig betyder Agerd yrknin gsl'cslcn, Foraarels
35
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De n videnskabelige Expedilions Stnndkvarlcr.
(13illcdel ligeoverfor viser Forlsællelscn af J(yslen.)

Fest. Paa Gyngebræ<ltet fly,·er fire Mænd i vældige Sving
højere og høj ere, m edens de i rhylmiske Bevægelser hæver
Armene mod Himlen og samler Hænderne i Bøn. Naar
Gyngen er i sin højesle Svingning, skal den ene af Mændene
gribe m ed Mund en en lille Pengepose, der er fæstet til
en høj B::i.mbusslang, og hænge
den paa Plads
igen. Tre Hold
driver efter h ve randre
denne
Sport, og i den
halvande:1Time,
lwori del:e foregaar, skal d en
fine ManJ henne paaTribunen,
Agerdyrkningsminislere::i, s taa
paa eet Ben ,
understøttet af
~fangrovctræ med Aandcrødcler. (Fol. af Johs. Schmidt.) Præsterne ;
<let
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siger man da ; se!\' ka n j eg kun se h ans spidse Krone. Det
er en religiøs Fest, en gammel brah mansk Fest. Da Festen
er forbi, sly nger en lang Procession sig tilbage gennem
Byen ; i Spidsen IJæres en Skov af lange Silkefaner, i Form
ar Poser trukne over Stænger, d ernæst følger Festsymbolerne,
Agerdyrkningsredskaber, Sav, Sax, Hakke osv., endelig
kommer et broget Tog ar alle Slags gamle Krigere ; - det
ser ud, som om
det va r Resterne
af en gammel
assyrisk
Hær ,
der vendte hje m.
De sære Dragter, hvide F lorkappe r, Jakker
gennemsly ngede
af t ænder skærende
Uhyrer
med røde Gab,
Vidieskjoldene,
Lebladene paa
de lange Slænger, Hallene, der
ligner r øde Flue- ~langro,·ctræ med Stullcrocldcr. (Fol. ar .lohs. Schmidt.)
35•
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sYampe, er udlaante fra Regeri ngens Tøjhus. Midt i Processionen bæres Ministeren højt Lilvejrs i forgyldt Kappe
med h vid, spids Kron e, fnlgt af Viftebærere, Tjenere m ed
Guldvaser og Embedsmænd i gyldne Kapper.

Den lOde Januar s log Afskedens Time. Kongen ha vde
ful gl sin Gæs t Lil Paknam, og Prinsen s lod nu a ller som
Ch ef paa Valkyrien ; den s kinnede i den dalende Sol, omgive n af sin siamesiske Æ resvagt. Alt, hvad der yar af
dansk e Damer og Herrer i Bangkok havde givet Møde til
Afskedsfest ombord. Dæk.kel var en flagsmykket Palmeha,·e med lange, velbesalle Borde, Officersmessen en dansk
Bonde-Gildesal m ed Pandekager og Æ rler, tyk Værl med
Klukllaske, Harmonika-Orkester og nybarberede, 01n-arlcndc
Bønderpiger. Som E rindringslegn fik enhver af Gæsterne
ove rrakt en dansk Kokarde med Kong Christians Billed e
og Silkebaand m ed indvævet dansk Vaaben .
Der var Glæde og Bedrøvelse, Champagne og Taarcr.
De sidste strømmede r igeligst, da Chefen holdt sin Tale for
de danske i Siam og sagde dem Farvel og Tak.
Da de danske va r gaaet fraborde, sendte Valkyrien det
s ids te Farvel m ed sine Kanoner. Mørket falder paa. Den
elektriske lllumination lændes la ngs Solsejl, Lønning og
r-.'laster. Ankeret h ejses. Da blusser op en Bræmme af
Blaalys ovre paa d en siamesiske Yacht, hvor Admiral <le
Richelieu staa r paa Broen ; i blegt Lys stiger et Billede
frem , som vi aldrig glemmer, et Syn af h vide Ansigter,
h vide Damekjole1·, h vide Jakker· og viftende Lommetørk læ der. De siamesiske Skibe defilerer under Tonerne af
»Kong Christian «; Valkyriens Ma ndskab er opstillet langs
Skibets Sider. Hnrrnraab, Lev vel! Hils Danmark I Skiben e
fors\'inder i Mørket, men Vinden b~crcr til os de da nskes
Saug: Der er et yndigt Land. -

(Fol. nI Hr. Fabriknnl J. Goldscluuid l.)

Saigon.
Til Minde om de to Ugers Festrus i Bangkok medfører
Valkyrien en ganske lille Bjørn, en GnYe fra en Yillig Siameser, og sikkert nok trænger vi til den lille Hekrealion i
frisk Kuling, som er os beskaaren, inden ,,i naar Saigon.
Saigon er HoYedstaden i det franske Indo-Chine,
der slynger sig som en kraftig Arm i et ubehageligt LiYlag
o m Siam. Nordligst, op til Kina, ligger Tonking, sydligere
Annam og lrcngst nede Kochin-Kina med Kambodja. Denne
udstrakte Ko loni har Frankrig er!Hervel stykkevis i mindre
end 50 Aar. Man er saa rnnt til Fænomenet, at man ikke
undrer sig over, at nogle faa Tusind HYide hers ker her
O\'er henYed en Snes Millioner Gu le og I3rnne, og al Frankrig
h er har liggende en Koloni saa stor som .Moderl:rndet. Europæerne er ras ke Folk; E ngkenclcrne hersker o,·er el
Koloni-Omraacle 7:i Gange større end l\foclerlandcl og med
ca. 300 l\fillioncr Mennesker ; Holland , der er mindre e nd
Danmark, l!ers ker O\'er Kolonier G5 Gange større end Moderlandet med 30 Millioner Mennesker, og Fra nkrig ejer et
Koloni-Omraade 6 Gange saa stort som Moderlandet. lndo-
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Chine er for en slcir Del cl fruglhart Land; <ler a\'les og
ex porteres Mængder af Ris; tillige rn mmer Landet Ya:rd ifulde Skove, Mel;iller og Mineralier. Navnlig findes her en
i denne Kant af Verden meget kostbar Vare, Kul, <let allerreneste, bedste Kul. At Franskmændene ikke lrnr Englændernes Evne Lil at administrere Kolonier, er hørt saa ofte.
Her som i Algier har den forbløffende Hast, lwormed
General-GuYernørerne følger l1Yerandre i Hælene, hindret en
rolig, planmæssig Drift. IYrige efter at indrette Kolonierne
standsmæssigt og ligesaa flot som Genboen, England, har
man rullet med Millioner. Men naar engelske Kritikere
O\'erlcgent skildrer lndo-Chine som el Land, hvortil Frankrig har sendt en Hær af Embedsmænd og Funktionærer,
fornden den rigtige Hær, for at sætte Moderlandets Penge i
Omløb mellem de ligeledes udsendte Skræddere, Barberer,
Cigaretsælgere og Restauratører, men uden iøYrigt at gøre
noget Arbejde, da lager de fejl. Hvor uendelig ringe Lejlighed Yi end paa YOr franske Visit fik til at se ind i Forholdene her, blev det lydeligt for os, at Frankrig ha\'dc
Ytmdet en rig og talrig Befolkning af loyale Kinesere og
gjort indfødte til ro] ige, velstillede U ndersaaller. In Leisleds
i en engelsk Koloni har Yi set saa hjærleligt Forhold mellem lhide og Blakkede. Har Franskmændene end ikke
Englændernes erfarne Sikkerhed i Administration , har de
ect forucl for dem: den Yindende Elskværdighed. Naar man
i Saigon finder Indfødte i betroede Stillinger, en Annamit
som General-Gu\'ernørens Sekretær og højre Haand, naar
man hører om de Indfødtes Stollhed over at tjene i den
franske Hær, naar man ser hele Befolkningen klæde sig i
sin bedste Pynt og dellage i de olTenllige Forlystelser
blandet mellem Franskmændene, naar man endog ser Kinesere møde frem og giYe en pragtfuld Fest for at Yisl', at
de føler sig solidariske med Franskmændene, da er noget
saaclant utænkeligt i engelske Besiddelser og en betydningsfuld Sejr vundet ved fransk Elsk\'ærdighed.
Men een Ting kan ikke nægtes, at medens Englands
Kolonier er blomslrecle op Yecl Frihandel og Lighed for
alle Nationer, har :Frankrig hæmmet sine Koloniers Ull\'ikling Yed Afgifter og 13eskyltelsestolcl for derved at gøre dem
til deres egne Kolonier. Her har Frankrig glemt sit »Frihed, Lighed og Broderskab«. Man har lagt andre Nationer
I-lindringer i Vejen, naar det gjaldt den Udnyttelse af Lan dets Rigdom og den UclYikling af Hanclel og Skibsfart, som
Frankrig a llige\'el selv ikke kunde oYerkomme. Der lægges
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Told endog paa Kinesere. En engelsk Forfatter nævner
morsomt nok en lille Randersdamper »Freya« som Exempel
paa de Afgifter, der paalægges andre Nationers Skihe. Den
hetalle i Havneafgift i Newcaslle saameget som 30 Dollars,
i Nagasaki 70, i Yokohama 50, i Hongkong 4, i Ha i p o n g
i Tonking 302. Naar den franske Administration af IndoChine er bleven skarpl kritiseret, er det ikke alene af fremmede; i det franske Deputeretkammer er der ofle fremkommet stærke Angreb, og en af dem, der grundigst har paavist de Fejl, der burde rettes, og de Veje, der skulde følges
til Koloniens Held, var Prins H en ri af O r le an s, Prinsesse Maries Broder, den unge, modige Forsker, der fornylig fandt sin Død i Saigon. I fortrinlige Arbejder har
han skildret delle Land, som han under farefulde Expedilioner og Yidenskabelige Undersøgelser lærte at kende som
faa andre.
Som allerede omtalt ved Algier har Frankrig imidlertid
høstet Erfaringer; Fejl rettes, Kolonierne gaar fremad, og
man bar ikke længere Lov Lil at betragte Pranskmændene
som uduelige Kolonisalorer. Der er i de senere Aar kommet
større Fasthed i Styrelsen. Udviklingen ses af Statistiken
over samllige Koloniers Handelsomsætning med Moderlandet.
I 188,) hanlc deres Indførsel en Værdi af 28\l l\'lill. Frcs. ,
Udførselen af 286½ , i 18H\l var Tallene 503½ og fiGG½.
Hvad Indo-Chine angaar, cla synes <let, som 0111 denne
Koloni i sin energiske, meget selvstændige General-Gu\'ernør
Do u m er har faaet en Styrer, der sætter alle sine betydelige
EYner iml paa at fremhjælpe Landet.

13esøgel i Saigon blev en Overraskelse. Hvem hanlc
drømt om saa yndig, indtagende en By, og saa overstrømmende en Gæslevenlighed. Et fransk Orlogsskib førte Valkyrien opad den stærkt bugtede Flod, og imidlertid havde
General-Guvernørens Adjudant, Kaptajn Gen in, og den
danske Premierløjtnant Carl v. Ellbrecht, der fungerede
som Adjudant hos Chefen for den franske Orient- og Stillehavsllaade, Admiral Courejolles, bragt et Par Hundrede
Pund Indbydelser ombord; aldrig har vist nogen af os modtaget saa mange Indbydelser paa een Gang, og det var derror saare praktisk, al der samtidigt overleveredes el »Prngramme des feles, qui seronl donnees i:t Saigon en l'honneur
de son Allesse royale le prince Valdemar de Danemark. «
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Vi gaar op ad den dybe, smalle Flod i Palmeskown.
Pludselig dukker to Rækker store hvide Orlogsskibe frem
midt i Idyllen. Salutten dundrer ; vi er i Saigon. Da
Krudtdampen er suget ind i den blaa Luft, ser vi, at Palmerne nu kun holder sig paa den ene Bred; paa den anden
har de veget Pladsen for vældige, kuplede Alletræer; bag
dem skinner Huse; foran dem trækker en soigneret Kaj
sine akkurate Linie1·; Grupper af kinesiske Baade med
tøndehvælvet Tag ligger fortøjede; en Stimmel af brune
Folk garnerer Kajen; Afdelinger af hvide Ryllere hopper afsted bag Mængden, og rundt imellem de grønne Løvmasser
vinker og hilser glade de danske Flag.
Men ingen dansk Kolfardifarer hilser os i Havnen.
Hvis ikke Det østasiatiske Kompagnis Dampere regelmæssigt
anløb Saigon , vilde det danske Flag være ukendt her. Og
dog var Danmark her som i Siam stolt repræsenteret før
Krigen 1864. I de 8 første rifaaneder af 1864 var Forholdet
mellem fransk, engelsk og dansk Skibsfart følgende: G7
franske anløbende Skibe, 46 engelske og 32 danske. I de
8 første Maaneder af 1865 stillede det sig saaledes: 67 franske
Skibe, 43 engelske og 7 danske. Disse Oplysninger finder
jeg tilfældigt i et gammelt Bind af ))Fra alle Lande «, hvori
nuværende Kammerherre, Kommandør E. Suenson som ung
Løjtnant har skrevet et Par meget interessante Artikler om
de Dages Kochinkina og om det nyanlagte franske Saigon, der kun manglede to Ting i at Yære en Storstad
- Huse og Beboere. )) Næsten alle de danske Skibe, dergik i Fart paa Kochinkina - skriver Suenson - haYde
hjemme i Slesvig · og Holsten, og bleve i 1865, trods
mange Kaptejners energiske Protest, nødsagede til at skifte
Flag. Paa Helligdagene, naar Skibene pynte sig med deres
største og nyeste Flag, ser man enkelte ligge mørke og
sørgende, som vilde de ikke være deres Nationalitet bekendt.
Tvinges de til at vise Flag, hejses en lille sort og hvid
Klucl, ikke større end et Lommetørklæde, op under Gaffelen
- det er den preussiske Ørn, men Hovedet vender nedefter, og paa samme Tid udfolder et stort Dannebrog sig
fra Stortoppen; der vajer det, højt over de forhadte Farver,
og forkynder Verden, at Skibet er hugget af danske Planker,
og at danske Hjerter slaar der ombord. «
Fra det Øjeblik, Prins Valdemar sætter Foden paa
Land, begynder Festen. Ved Landingspladsen er rejst en
elegant Pavillon. Den bevogtes af Majolika-Elefanter med
Blomsterkurve paa Ryggen og et Kompagni præsenterende
36
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Tirailleurer. Ekvipager med hvidklædte Kuske kører frem,
og i samme Nu Prins Valdemar har taget Plads, sprænger
et Par Afdelinger Lansenerer frem og ordner sig foran og
efter Vognen. Det er indfødte Soldater, Annamiter, saa
store som Konfirmander, men endnu i korte Benklæder.
Uniformen er hvid, men fra Knæet til Anklen har de røde
Strømper; Fødderne er nøgne, Haaret sat op i en Chignon,
der dækkes af en Champignon-Hat. Smaafolket hopper afsled paa Ponnyer med de smaa Lanseflag højt i Vejret, og
i flot Fart flyver Cortegen ind i Byens grønne Alleer, <ler
fletter Grenene sammen i Hvælving; paa begge Sider staar,
i et uendeligt Perspektiv ned gennem det grønne, skinnende

Fra Mo<llngclscn i Snigon.

Prins Vnl<lcnrnrs nnnnmitiskc Eskorte.

hvide Rækker af præsenterende Soldater; paa Gadehjørnerne
holder beredne Gendarmer, Franskmænd med ægte galliske
modige Ansigter og sikkert velfortjente Medailler paa Brystet.
Overall langs Gaderne staar Vifter af Flag om Vaabenskjold,
det danske Vaaben, det franske - og det russiske, det
danske Flag, det franske, det russiske i Trekløver. Frankrig
med sin store Ven Rusland under Armen tager det lille
Danmark ved Haanden. Husene er pyntet med Blomster
og Raan<l. Kæmpeplakater, røde og hvide, forkynder Festprogrammet. Paa Pladserne er <ler rejst dekorative Arrangements, og cndrløsc Guirlander af hvide Lamper lover, at
ogsaa Aftnerne vil blive festlige.
Det gaar med Fester som med Drømme, de interesserer
En selv levende ved Indtrykkenes Styrke, men det morer
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sjældent andre at høre dem. Der skal kun nævnes lidt af
alt de l, som nu kom : General-G~vernørcns konge)ige Midda<T. - Befolkningens Fakkellog LIi den danske Prins; som
en° Ildslaiir•e kom del JangL borle i rødlig Lyslaage, stak
Hovedet i1~d i Haven og lagde sig i vældige Buglcr rundl
om Parkens markstore Plæner og rullede sig, i Regn ar
Gnister og Bragen af Skud, sammen foran Slollet, hvor
Prinsen stod paa Balkonen med General-Guv~rnøren ved
Siden. - Ballet i Paladsets Festsal under elektriske Krystalkroner mellem gyldne Søjler, hvor nedringede franske

... I

De Indfodlcs l{aproning.

Skønheder glider rundt mellem Uniformer og Kjoler og indfødte Honoratiores gule og røde Aliaskes Togaer, medens
Grupper af ildfaste, ældre Kavallerer spiller Haza rd i de
lange Loggiaer ; af Høflighed mod de Indfødte er der i Feslsale11 anbragt en mægtig, forgyldt Buddha. - Folkefesten i
Byens umaadelige Pari, , hvor halvnøgne, men pynteligt
clrappererede Indfødte, silkestrutlende værdige Kinesere, glade
Ma troser, perlesmykkede, søde, smaa Annamitkvinder staar
i Træ ngsel mellem Kniplings-Pariserinder, der garderes tæ l
af muntre franske Løjtnanler. Der er nok at se paa: Illuminationen, Cyclevæddeløbene under elektrisk Lys, grotesk
36*

284

DE DANSRES VEJ.

Kineserkomedie, Koncertsang af en parisisk Baryton og en
Sopran-Primadonna, Tryllekunstnere, indfødte Danserinder,
Optog og et Fyrværkeri, som sender saa tæl en Regn af
Raketstokke ned over Valkyriens Solsejl, at Sprøjten maa
rykke frem. - Revuen over de indfødte Smaasoldater, som
istedetfor Tropeballe har smaa lakerede Laag paa Hovedet.
- Væddeløbene. Regattaen paa Floden, hvor de indfødte Stammer konkurrerede i Roning, staaende op, halvtreds i hver af de
lange, smalle Baade,
piskende Vandet til
Skum med de bredbladede Aarer, skrigende af Hidsighed
efter at komme først.
Den venetianske
Fest med illuminerede
Sangerbaade og svømmende, glødende Uhyrer. - Middagen paa
Admiralskibet d ' Entre ca s te au x, hvis
Agterdæk var forvandlet til en Spisesal, høj
som en Kirke og prydet med Vandkaskader, der strømmede
ned mellem Palmer
over Bjærgpartier af
kæmpemæssige, rubinrøde, smaragdgrønne,
diamantfunklende
Krystaller, Glasblokke,
I{aproernc ved Falderebet af Dommerskibcl.
som oplystes indefra
af forskelligfarYel, elektrisk Lys. - Vidunderballet p·aa samme Skib, hvor 1200
Gæster mylrede rundt som i et fyrsteligt Palæ-; det var som
et Elysee-Bal, og man sandede, at Franskmændene tager
Frankrig med overalt. - Blomsterfesten i Hovedgaden, hvor
Prinsen paa sin Tribune, støttet af Stadens skønneste Elite,
kæmpede tappert mod Blomster og Konfetti fra Angriberne
paa Blomstervognene og Blomsterbaadene, indtil hans egen
Garde faldt ham i Ryggen og ovenældede ham i Roser,
fængslede ham i Silkebaand og tømte Kurve af Pailletter
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over ham. Men da var ogsaa Kamppladsen e n haabløs
Forvirring. Træer, Gade og Tribune var el Net af Silkepapirsslrimler.
Selv Ordenens højlidelige HaaiidhæYere,
Gendarmunderofficererne, maalle gi,·e labl ; hYor kunde <le
holde Orden, hvor Meningen var, at der skulde være
Uorden? De sm ilede m ed Mouslacherne fuld e af brogede
Papirspailletler. - Endog saa sjælden en Hæder som den
at indvi en Opera ha yd e man forbeholdt Prinsen, en pragtfuld Bygning m ed Kunstnerne direkte fra Paris. - Men af
alle F esler erindrer ma n m aaske helst det glade, kammerat-

Det franske Ad1nirnlskib d 'Entrccaslcnux.

lige Samvær m ed franske Marineofficerer i d'Enlrecasleaux's
Officersmesse, en h yggelig Frokost, h vor al Højtidelighed
var banlyst, hvor Officererne selv havde bundet Blomsterbuketterne ved Kuverterne, hvor man i Løbet af en halv
Time var cher ami m ed hele sin Bordende. Triumferende
skænkede d e efter Champagnen bayersk Øl af hjemlige
Halvflasker, lang Tid iforveje n forskrevne som galant Overraskelse Lil denne Lejlighed.
Ja, aldrig vil vi glemme den Modtagelse, der gaves
os; og den Hjærleligbed, h vormed Franskmændene besvarede Opmærksomheden ved Valkyriens Visit, har sik-
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kert ogsaa vakt Glæde og Taknemmelighed hjemme i
Danmark.
Det fornøjelige ved disse glimrende Festdage var, at
hele Byen holdt Fest, en hel Storstad holdt Ferie i tre- fire
Dage med lukkede Banker, saa man ikke engang kunde
hæve noget paa sil Kreditiv og maatte gøre Gæld paa Telegrafstationen, til Bankerne endelig aabnede igen; men del
var selvfølgeligt Telegraf~ Einbedsmændene en uforlignelig
Glæde. Butikkerne blev lukkede opad Formiddagen. Alle
Damer var i hvid Pragt, de indfødte Damer i alle deres
Glasperler, Soldaterne i Galla; Valkyrien kunde med Nød
faa Kul, eftersom Kulierne havde iført sig deres mest prangende Søndags-Svømmebuxer; Aviserne udgik ikke; 'det eneste
Nummer af en SaigonAvis, vi saae, var udkommen samme Dag,
Valkyrien ankom; den
Yar prydet med el
dansk og et fransk
Flag i Farver over
hele Forsiden og indeholdt en Velkomsthilsen til Prins Valclemar tilligemed en meget smigrende Skildring af Prinsesse Marie og den danske
Opera-Bygningen i Saigon.
Kongefamilie.
At ogsaa Kineserne
hyldede den danske Prins, var maaske det mest overvældende.
Jeg ved ikke, om det er hændt før, at en kinesisk By har
udbedt sig Æren af en fremmed Djævels Nærværelse, men
det skete ialfald her, og vi fik forøvrigt ogsaa senere Lej lighed Lil at føle, at der existerer et ualmindeligt hjærteligl
Forhold mellem Kina og Danmark. Kineserhyen C hol o n
et Par Mil fra Saigon har 40,000 Indbyggere, hvoraf
mange er meget rige Købmænd. Denne By indbød Lil en
»Dragefest «. Modtagelsen begyndte allerede en Fjerdingvej udenfor Byen. Der var oprejst en Æresport og langs
hele Resten af Vejen var der med vist Mellemrum opstillet
Smaaallre med Gudebilleder, omgivne af Præster. I Byens
palæagtige Raadhus modtoges Prinsen af sex kinesiske Em-
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bedsmænd, intelligent udseende, sirligt klædte Herrer i blaa
Silk.ekaftaner, hvide Strømper og med Vifter i Hænderne.

Dragefesten.

Efterat der~ Yar om budt Champagne, Sandwich og Cigarer,
skred Drageprocessionen frem. Under et øredøvende Spek-
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takel af Kanonslag og kinesiske Pistoler, som kastedes
rundt i Plænerne, saa Røgen stod i !ælte Skyer, skred et
langt og løjerligt Tog frem, først Mænd med store Lanterner
paa Slænger, dernæst skrækindjagende Fabeldyr, Rækker
af smaa Heste, bærende rødt og hvidt sminkede kinesiske
Smaapiger med Guldkroner paa Hovederne, Blomsler i
Hænderne og slruttende af stift Gyldenstyk, Fædrene, Byens
rige Købmænd, gik stolte ved Siden af Hestene; dernæst
kom Vogne med høje snirklede, kunslige Blomsterplanter,
og højt oppe paa den ydersle bøjede Gren, eller i Bægeret

General-Guvernørens Palads.

af en Blomst stod en lille pyntet Pige svævende gennem.
Luften paa en Taaspicls, rigtige, levende Smaapiger, som
formodentlig ved usynlige Jærnslaliver var sikrede paa den
farlige Post. Men Centrum i hele Optoget var Dragen, den
vældige, stribede Drage med opspærret Krokodillegab
og gyldenlakket Ryg. Den var saa lang, at den kunde
slynge sig helt rundt om Plænen foran Palæet, og naar den
gjorde det, blev Larmen af Skud og » Kinesere« helt øredøvende. Dragen fremslilledes af en mægtig Ham af Silketøj, baaren paa et Træskelet af el halvt hundrede Mænd,
som ved Spring og Bugtninger gav Uhyret Liv.
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Saadanne Dragefester finder efter Sigende Sted med
halvt Aars Mellemrum, om ikke just saa pragtfulde, for at
beskytte Byen mod onde Aander.
Spørger man om, h vilket Indtryk man lik a f F orholdene
i den franske Koloni, maa man svare: det allerbeds te.
Den hvide Befolkning lever af isafkølet Cha mpagne og
uovertræ!Telige Smaakager ; de indfødte ernæ rer sig af a t se
paa Raketter. Forholdene er meget d emokratiske; i den
graciøse Baldame der
svæver over Paladsets Parketgulv og
11aadigl tilslaar En
en Dans, genkender
man den lille Restaurations-Dame, der server ede Vermouthen
om Formiddagen. Der
er for en civil Mand
noget særlig behageligt ved a t komme til
fran ske Kolonier, thi
her er den sorte Kjole
pludselig kommen til
Æ re og Værdigh ed
paa Toppen af Kra nsekagen . Det var en
sand Tilfredsstillelse
at se den fy rstelige,
slanke Overlegenhed,
hvormed General-GuGenernl-Gnvernor Doumer .
vernø ren, Hr. Do um e r, bevægede sig med hvidt Slips og uden en Orden paa sin
Kjole, - og ha n bortgi ver dog selv de herligste Stjærner -,
ful gt af sin uniformerede, dekorerede Suite, medens Admiraler og Oberster gjorde skyldig Honnør med stram
Mine. Hr. D ou m e r har gjort en ualmindelig flo t Karriere fra cand. jur. til noget som Vicekonge, inden han
endnu er fyld t de fyrre. Hans Ansigt bærer da ogsaa
Præget a f Staal-Vilje og staalskarp Fors tand. Selv det sorte
Fuldskæg om del blege Ansigt kruser sig i Energi. Som
37
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fremragende radikal Politiker blev han Finansminister i Ka bineltel Bourgeois {1895-96), og han ender nok som Præsident. Hans Arbrjdsenergi er eneslaaende. Ved Ballet i
sit Palarls Irak han sig tilbage Kl. 2, men inden de sidste
Gæster var gaad, sad han Kl. 5½ som ellers Yed sit
Arbejdsbord efter sin sædvanlige Morgen-Ridetur. In !el
Under at der er kommet Fart i Kolonien under denne
Chef.
Der er ligesaa stor Forskel mellem en engelsk og en
fran sk Kolonislads Ydre som mellem en engelsk l\liss'
Rejsehat og en Pariserdames Promenade-Feeri. E nglænderen
bygger allerførst en . bundal varlig, graa F æstning, derefter
en ligesaa solid Club, hvortil Damet· forbyd es Adgang. '.\1en
den fransk e Koloni! Der er formodenllig Kanoner i Saigon, men man skimter dem ikke. Derimod er der -,,idtstrakte Mønsterparker til Promenadekørsel, Gader, som ikke
et· Gader men Alleer, Restauranter med Brie og Vichyvand,
et General-Guvernør-Palads mere pragtfuldt end nogen auden
europæisk Bygning i h ele Østen, - 12 Millioner Francs
skal del have kostet - , Opera comme-il-faut med Tri.unfbue og Karyathider, Pladser med Broncemænd, Coiffr,urer
med Krøllejærn, Magasiner med smaa Mademoiseller, der
lægger Hovedet paa Siden og siger charmant, naar man
prø,•er den fran ske Tropehal, den fi xesle, Verden har skabt.
Naar man sidder under Solsejlet mellem de absinlh-drikkende Causeurer og ser Landauleller surre forbi, Damer
i Sus af Silkeskørter og i Hatte som luftige Sommerskyer,
da føler man sig herligt henrykket til Europa. Det er
Nizza. Men midi igennem dette Nizza, vrimler opsigtsvækkende
Skarer af mørke Naturens Mænd, i hvide Bomuldst.røjer
uden Ærmer og i !wide Skørter, og smaa, velskabte Annamitkvinder ; mellem Ceylon og Japan er en smuk Kvinde ellers
en Sjældenhed; men her producerer Jorbunden pludselig et
yppigt Flor af smaa buttede Skønheder, der pynter deres
drejede Nydelighed saa koket, som havde de lært a f de
franske Damer. Kineserne ser ud her som allevegne ,
pudsige i deres tænksomme Alvor og med Pisken dinglende under en umaadelig hvid Paddehat, der meget praktisk er hævet over Issen ved et tyndt Spanskrørsflet,•ærk,
et heil Lysthus ; ualmindelig praktisk er ogsan den Maade,
hvorpaa KineserC' n forhindrer sin lille Piskesøn i at slide
Hul i sin Buxebag ; han klipper simpellhen Bagstykket
ud, og da Kineseren ikke kender Skjorte eller Underbenklæder, er den firkantede Udskæring netop paa det Sted af
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vidunderlig Virkning. Kineserens nationale Høflighed har
faaet et fransk Sving, han taler et ligesaa fornøjeligt PidginFransk, som hans Slæglninge i Singapore taler Pidgin-Engelsk.
»Pelit negre« kaldes delle Sprog. Uagtet der er Tilusinder
Kinesere i Saigon, ser man ingen kinesisk By; de har
maatlet indordne sig fransk Arkiteklur og Sundhedsvæsen.

Slemningen under Opholdet holdt sig flammende lige
til del sidsle. Men da Valkyriens Dampbarkasse for sidsle
Gang forlod den fine Landingsplads, tænker jeg, at den
uforlignelige franske Adjudant er faldet sammen. Allid var
han paa Plelten ved Landgangen, allid paa Siden af Prinsen
og hans Følge Lil sen Nat, altid parat med en Stol, et Glas,
en Vejledning, en Spøg, aldrig forlod han nogen Dansk uden
at have lagt hans Skæbne i en fængslende Dames eller paalidelig Kammerats Haand. Og vi andre, vi som havde Lov
dertil, faldt sammen paa vore Køjer. Men da man næsle
Morgen vaagnede i rum Sø, var det helt underligt al skulle
have The i Stedet for Champagne.
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Da vi har sejlet to Hundrede
og nogle Mil over
Det sydkinesiske
Hav, dukker der
•.
Klipper op af Ha,~ ~
~
vet, og samtidig
il
dukker der en
I'
,I
'
pudsig Gnom op
I!
paa Dækket. Hans
poliske Rynkeansigt minder paa
den mest overraskende Maade
om en udmærket,
gammel Københavner - Skuespiller; han er henrivende kostumeret i en kort Oliekappe, halvlange
S ns-Benklæder,
hvide Strømper,
Filtsko og lang,
tynd Pisk, der
slatter rundt om
Anklerne. Det er .J.,..,;;_s,
Hongkong-Lod_':Isen. Han vender You come takc piece country? - (Tegning efter Fotografi.)
op og ned paa
vore vante Forestillinger om en Søulk, som rimeligt er, da
han er en Kineser, de vender jo op og ned paa alle vore
Forestillinger. Han kigger mistroisk til det Splitflag, han
aldrig saae før, derpaa kigger han rundt til Kanonerne, og
hans Miner streger sig sammen til den dybeste Betænkelighed; saa vender han sig mod Chefen, der staar ved Siden
af ham paa Broen, og siger: » You come take piece country?« - Han kan ikke tænke sig andet, end at vi er en ny
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Slags »fremmede Djævle<<, der vil snappe en Himmerigsmundfuld ligesom de andre. Chefen beroliger ham paa
ulasteligt Pidgin: No take piece country, we come looke
see ! og i de muntre Omgivelser slaar Gamlingen snart alle
sine Rynker ud til smilende Vifter.
Nej, Valkyrien kom1r1er blot for at vise Flaget, og intet
Sled paa hele Kloden er mere passende herlil end Hongkongs Rhed, hvor det vises frem paa een Gang for alle
søfarende Nationer. Gør Valkyrien Opsigt her, maa del
være som den sjældne Gæst, man kun een Gang i sit Liv
faar at se i denne Kant af Verden.
Nærmest ved os ligger de engelske Slagskibe Centurion 10,000 Tons, (Valkyrien har 2,900}, Victorions
15,000, Bar fl e ur 10,000 og Orla n de 6,700; foruden disse
er her 31 andre engelske Orlogsmænd, Krydsere, Kanonbaade og Torpedobaade, samt 6 Amerikanere, hvorimellem
den svømmende Fæstning Oregon, Brooklyn 10,000, og
Baltimore, endvidere tyske, øslerrigske, franske, russiske
og japanske Orlogsmænd. Naar en saadan Flaade giver
sig til at salutere paa samme Tid, saaledes som den gjorde,
da Valkyrien paa Hjemrejsen her fejrede Kongen af Danmarks Fødselsdag, da faar døve Hørelsen tilbage. Denne
Frihavn besøges aarligt af 36,000 Skibe; her samles i et
Bundt Dampskibslinier fra Europa, Amerika, Australien,
Kina, Strait-Settlements, Siam, Japan, Sibirien. Handelsomsætningen kan værdsættes til 1000 Millioner Kroner om
Aaret. Naar man ser denne i Verden enestaaende Rhed,
Byen derinde med Dynger af skinnende Pragtbygninger,
Traadbanen, der slaar en ret Streg op til Bjærgels Top,
Parkerne, Villaerne, der mylrer op ad Bjærgsiden, de li
Tusind Baade, der trænges om Kajerne, fatter man ikke, at
Øen Hongkong for 60 Aar siden var en gold Stenklippe
som de Tusind andre rundt ved Kinas Kyster. Da England
under Krigen med Kina tog Hongkong, stod her nogle fattige Fiskerhytter, nu staar her en By med 280,000 Indbyggere. Der lever sagtens endnu en og anden gammel Kineser, som har set hele Vidunderet stige frem. Ubegribeligt
forekommer det os nu, at ikke enhver kunde forstaa den
uvurderlige Betydning af en saadan lille Stump England
lagt klods op til Kina, aabnende midt paa disse fjærne,
fjendtlige Kyster en tryg Havn med Plads til talløse Skibe, med
Plads for alskens Varer til og fra Kina, en Frihavn for alle
Nalioner under den mægtigste og liberaleste Stormagts Beskyttelse, en Stabelplads lige udfor Kinas største Flod, Vest-
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floden, Si-Kiang, der lægger Vej forbi Kinas største Handelsby, Kanton, ind gennem de rige Provinser Kwantung,
Kwangsi og Yunnan. Ikke deslomindre var der stærk Opposition imod at gøre Hongkong til engelsk Station; i 1847
udgav en anset Englænder et Værk om Kina, og et af
Kapitlerne havde til Overskrift: Hongkong, ils position,
prospect, character and utter wortlessness in every point of
wiew lo England. Ogsaa vor Steen Bille rystede paa Hovedet, da han i 1846 saae de vældige Bygninger, man flottede sig med derude. Men trods alle Spaadomme, trods

Hongkong set fra Valkyrien.

Pest, Taage og Typhoner voxede denne lille Koloni op til
at blive en Verdensplads, en engelsk Koloni i kondenseret
Form, i glimrende, krystalliseret Form med lige Kaar og
de bedste Kaar for alle.
Af Hongkongs 280,000 Indbyggere er kun de 9,000 Europæere, Garnisonen medregnet, Resten er saa at sige Kinesere, og her som i Singapore og i Shanghai ser vi, hvad
Kinesere kan blive til under gode, frie Forhold; de er
ikke længere de konservative Oldlidsmenncsker, som Europæerne ler ad hjemme i Europa, de er skarpt konkurrerende
Fremskridtsmænd, der trænger Englænderne paa alle Kanter
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som Forrelningsmænd. I de senere Aar er Tyskerne komne
med som Konkurrenter og er her som overalt i Østen i
mægtig Fremgang. Under vort Ophold i Siam ved Nytaarstid gik tre engelske Dampskibslinier over paa lyske Hænder.
De tyske Købmænd studerer grundigt Kinesernes og Japanesernes Karakter og Smag og indretter sig paa al tækkes
deres Kunder; de arbejder med en Akkuratesse, der langt
overgaar de engelske Forretningsmænds; deres Redelighed
er anerkendt, de lever nøjsomt og sælger de billigste Varer,
og den tyske Regering stølter deres Arbejde ved at yde Til-

mnesiske Kadrejere vccl Valkyrien.

(Se Moderen med Ilarnct paa Ryggen!)

skud til Dampskibslinier, som vedligeholder regelmæssig Forbindelse mellem Tyskland og Markederne her. Fra 1889
til 1896 er Udførslen fra den tyske Toldunion til Kina
gaaet op f:ra 24,250,000 Rmk. til - 45,250,000, og hvad Japan angaar, er Tallet steget fra 18,500,000 til 35,500,000.
En bestandig Strøm af Guld glider ind i denne By.
Penge, Penge og Penge igen er Livsinteressen. Stort og
prægtigt er det altsammen, men med Gru vil den, der ikke
udelukkende in Leresserer sig for Forretninger, tænke paa at
leve i dette Pengeskab. Usundt og uhyggeligt er Klimaet.
I 1894 bortrev Pesten 2,500 Mennesker, medens 80,000

,. '
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flygtede; den kom igen 1896 og 1898, og man er aldrig
sikker. Taagen gennemtrænger Byen med Fugtighed, og
de velhavende Folk bygge:· derfor deres Villaer allerøverst
paa Bjærgryggen. Men for den, der kun er paa Gennemrejse, er Hongk.ong en herLg Plads. Imponerende er Synet
af den vældige Havn, Nr,tiren har dannet mellem Øen og
Fastlandet. Bjærge til alle Sider, - nærmest, i rolig Vælde,
den mægtige Bjærgbanke over Byen, the peak, om Dagen i

HandelslYJ!;ning i Hongkong.
(Me<l Det Østasintiske lfompagnis l{ontor.)

blaalig Dis, om Aftenen illumineret helt op til Toppen,
medens Byen straaler i kold Glans af eleklrisk Lys.
Rundt om Kajerne trænges Sam paner ne, Kineserbaadene.
Hver Baad er et Hjem. Konen er ligesaa dygtig som Manden Lil at passe Sejl og Ror. Hun har sit spæde Barn
bundet fast paa Hyggen for ikke at være generet i sit Arbejde. Ved Masten er et Par Høns tøjrede, og en lille Pige
er stuvet fast i en Spaankurv, for at hun ikke skal falde
udenbords under en Krængning. Vedføjede Billede giver et
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udmærket Interiør af en saadan Familiebaad; kun er Horizonten bleven mere skæv, end den plejer at være, fordi jeg
fotograferede med Kassen stillet paa Knæene. Det er Baaden, der krænger, ikke Hongkong.
Strax man kommer iland, møder man Rigdommen i de
høje, paladslignende Handelsbygninger, og man glæder sig
ved at se imellem dem Store Nordiskes og Easlerns
Telegrafpalæ; men det, som er det aller kostbareste, lægger
man ikke Mærke til; det er den flade Jord, man gaar paa.
Hver jævn Flade, hver Plads, hver Gade er hugget ud af
Klippen eller fyldt op i Havet, og hvilken Pris Englænderne
sælte1· paa Sport, ser man her, naar et mægtigt Terræn lige
i Byens Centrum er udlagt til Te1mispladser. - Paa Havnepladsen staar Dronning Victoria i sort Bronce og giver Kineserne et forkert Begreb om sin Raceafslamning; »Den sorte
Dronning« kalder de hende. Den gamle Frue staar ligesaa
flegmatisk her som i Londons Trængsel uden med en Mine
al røbe nogen forfængelig Stolthed over at have opnaaet,
hvad ingen Mand har naaet, saalænge Jorden stod, at faa
sin Billedstøtte rejsl Jorden rundt. Hundrede Byer er opkaldt efter hende, deriblandt denne By, der hedder Victoria,
men almindeligt kaldes Hongkong som Øen. Hovedgaden,
Queens Road, ved Foden af Bjærget, er fyldt med pragtfulde Butikker. De kinesiske Sølvarbejcler kan man trygt
se paa; de er meget kuriøse, og man køber dem ikke; men
de japanske Kunstsager! Der er navnlig een Forretning,
som man ikke kan gaa forbi. Det er værd at komme til
Hongkong alene for den.
Der er de mest fortryllende
Cloisonnevaser, silkesyede Skærme med en hvid Hane og
en rød Hane, der slaas, - de er meget mere levende og
glinsende end rigtige Haner, - der er smaabitte Elfenbensnoveller med et helt Sjæleliv i to Personer paa en Tommes
Højde. Man har slet ikke Raad til at købe disse Herligheder; men man bliver ved med at kredse om dem, og
Banken ligger lige ved Siden af. Nej, man maa hellere
holde sig Lil Kineserkvartererne, de lange, bakkede Gader
op ad Bjærgets Fod. Her kan man glæde sig over
levende Kuriositeter, og Kineserne er saa gemyllige. Jeg
har købt en kinesisk Almanak, og hvert Øjeblik stanser en
af de gule Herrer og peger paa min Bog og ler og siger noget,
formodentlig noget om, at jeg er for dum til at læse i den.
Det er sandt nok, men jeg finder dog lidt i den, som jeg
forstaar. Det danske Flag er afbildet mellem forskellige
andre Nationers; endog Kongeflaget er der, selv om Vild38•
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mændene er forvandlede til to Kulier, der slæber afsted
med en Symaskine. Værket er Jigesaa righoldigt som nogen
Ernst Bojesensk Presse-Almanak, fyldt med Illustrationer og
trykt i rødt, grønt og sort, indbunden i prangende zinoberfarvet Bind med forgyldte Dekorationer; selv de medfølgende
Landkort mangler ikke, og det viser sig af dem, at Kina er
omtrent hele Verden.
Den, der kun kender Kinesergaderne i Singapore og
Hongkong, maa ikke tro, at han har set en Kineserby ;
disse brede, rene Gader hører ikke hjemme i Kina, selv om
der er nogle drageslyngede Gavle, nogle Hængeskilte med
Kragetæer og store Papirsl&nterner.
Forlystelser hedder paa Pidgin-Engelsk i al Almindelighed Sing-Song, - et europæisk Bal hedder Dance-Sing·
Song og et Væddeløb hedder Horse-Sing-Song, - og af al
Sing-Song elsker Kineserer.. mest Skuespil; ledsaget af en
af Store Nordiskes Kineser~ besøger vi Hongkongs KineserTheater, der er større end Casino. Gulvet og de umaadelig
brede Balkoner er overfyldte, og selv paa Scenen er Publikum
pakket sammen i tæt Kreds. Ude ved Lamperækken staar
den indiske Sikh med Sabel og Gevær og holder Øje med
Forsamlingen paa begge Sider af Hampen. Han generer sig
ikke for midt under et bevæget Optrin at skyde Genvej
mellem de agerende for at tage en Kineser i Pisken. Udenfor Theatret er der fuldt af Restauratører, thi Mad er ligesaa uundværlig ved Kineserforlystelser som bayersk Øl hos
os.
Vor kinesiske Vært byder os uafladelig Lækkerier,
Cigarer, Konfekt og Appelsiner, (som han galant selv
renser med Neglene). Naar man almindeligt tror, at kinesiske Skuespil varer et Pa:· Døgn, er det en Misforstaaelse.
Der er blot intet Fortæppe, og det ene Skuespil atløser det
andet i hurtig Rækkefølge. Der er heller ingen Dekorationer. Kineserne har Fantasi og Kunstnernatur nok til at
kunne nyde Skuespilkunsten uden den barnagtige, realistiske Hamme. Naar et Par Mænd lægger sig midt paa
Scenen, og Skuespillerne staar paa begge Sider og hugger
Huller i Luften, er den kinesiske Tilskuer strax klar over,
at det gælder Kampen cm en Bymur. Naar en ~and
skrævende hopper hen o,er Scenen, er det et Sendebud,
der rider til Mongoliet, men gaar han med et Flag i Haanden med el Hjul paa, er han ude at køre. For ikke at
ødsle med Tiden foregaar ofte to forskellige Handlinger
samtidigt. Der sidder et Par Elskende og svælger i Kærlighed og god Mad uden at lade sig forstyrre af en Bande
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hylende Røvere, d er danser rundt om dem m ed dragne
Sværd; det er lydeligt n ok for alle andre end en dum Europæer al det ene foregaar inde i el Hus og det andel
n ede 1;aa Gaden. Nu og da staar En .frem og synger. med
d en højeste Græshoppe-Falset en lang Ane, medens Musikken
trommer og jamrer for egen Regning. Saaledes forekommer
de t os, men vi bør her som paa andre Omraader ikke i
vor Uforstand dømme Kineserne. Vi bør, hvor svært del
falder os, antage, at de er megel musikalske; de har jo
dyrke t Musik i fem Tusind Aar, de har opfundet Orglet,
hveranden Kineser ka n spille paa Violin, og Kung-fu-tse siger
om Musikken noget meget aandfuldt: den er »Essensen af
Harmonien mellem Himmel, Jord og Mennesker«. Os forekommer d eres Musik som Essensen ar Disharmonien m ellem en Kat og en Støvleknægt, m en til Gengæld kan Kineserne ikke fordrage vor barba riske Musik. Al Kineserne
er fortrinlige Skuespillere maa vi indrømme, naar vi ser
Skuespillerne, der alle er Mandfolk, fremstille Kvinder
saa kvindlige i Stemme og Bevægelser, at Kvinder ikke
kunde gøre det halvt saa godt.
Er m a n træ l af Kineser-Virvarel i Hongkong og længes
efter el Stykke Europa, finder man det i d en engelske Club.
Clubben er saa karakteristisk for de engelske Kolonier, saa
m ønsterværdig og interessant en Institution, at <ler kunde
skrives et helt Afsnit om d en. Har man først engang
s tiftet Bekendtskab m ed en engelsk Club, søger m a n til den
allevegne, hvor man kommer. Allerede den lange Hal m ed
Rækker af Vandfade, n edsænkede i Marmor, sprudlende
m ed varmt og koldt Vand, de porcelænsbeklædte Toiletrum
og Badeværelser, de hvide Kinesertj enere med Haandklæd er
og del flamm ende Baal i Kaminen fylder En m ed Velvære.
J eg regnede ud, at der i en Club h erude i Østen daglig
blev brugt 4000 Haa ndklæder, og jeg erindrede i samme
Øjeblik en gammel Studenterforening, h vor m an trængtes
om eel Vandfad, der var hyggeligt anbragt i et Nødlørflsrum, og om eet Haa ndklæd e, der ustanseligt Dagen
igennem rullede om to Træstokke, saa man om Aflnen
opgav at tørre Hænderne, for ikke at svine dem til. Ad
vældige Trapper i en vældig Hal kommer m a n op til
forskellige E tager m ed store Sale; i L æseværelserne, hvor
m an ikke engang maa nyse, ligger Alverdens Aviser og
illustrerede Blade. Der er Biblioteker og Spisesal og Bar
og Paaklædningsværelser og endog Gæsteværelser, hvor man
kan bo for en Tid. Der er Billarder i Kolonner, men frem-
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for alt e n Keglebane, som fortrylled e Valky riens Officerer .
Man m aa ikke forestille sig cl langt Skur med lo forvaaged e
Gasb lus uden Kupler og en ækel Sva mp i el Seglgarn. Her
er en h vidlakere t Hal, høj som en Forsamlingssal m ed fem
Baner ved Siden af hverandre, lagte af smalle Trælister.
Man m aa iføre sig Gymnastiksko, inden m a n betræder
Arenaen, - man kunde maaske ønske sig noget mere Saal
i Skoene, - Keglekuglerne sænke r sig i Dimensioner fra
Globus'er til Billardkugler, og i det Øjeblik, ma n begynder
Kampen, placerer en ærværdig, hvidklædt Kin eser s ig ved
en stor Regnskabsfoliant, en anden ved en mægtig T a vle,
lo andre ved Keglerejsningen, og alle er de afrettede Lil ikke
ved en Mine a t forraade d eres Beundring for Spillernes
Dygtighed. Det paaskønner vi.
Naar ma n har været Lil Sing-Song i Hongkong og
kommer ned til Havnen i Regn, Husk og Storm, er Va lkyriens Da mpchalup forlængsl gaaet. Men der er Baade n ok .
Man regner, at 32,000 Kinesere ha r deres Hjem i l3aade ne her.
Den indiske Sikh hilser m ed Haanden til Turban en og
skriger med Rovfuglerøst ud i Mørket : Sa mpa-a-n !
En Baad plasker ud af Mørk et ind i Skæret a f Ha rnelyglen. De dødblege Kineserfjæs, direkte a nkomne fra Styx,
ser uhyggelige ud dernede. Sikhen tager sin No lebog op og
spørger om Ens Navn og om Skibets Navn. Del er megel
svært for h am a t skrive de t, m en det ly kkes. Derefter
noteres Sampanens Nummer. De tte er en Forsigtigb ed sregel, d er er indført, fordi d et altfor ofte h æ nd te, at en sen Na ttepassager, som skulde ud til Skibe t la ngt ude paa Rheden,
aldrig na aede Bestemmelsesstedet. Baadfolken e brugte pludselig ude i Mørket at lade Tværsejlet fald e n ed over Passageren og skille ham af med Livet og Pengen e og lade Søen
om Begravelsen. Medens vi sjasker afs ted ud i Mørket,
Lakker j eg d e praktiske E nglændere, m en skotter dog j ævnlig
tilbage til Konen, d er passer Sejlet og idelig lader det falde
og haler d et efter Vindstød en es Styrke. Hvorledes skal m a n
finde Valkyriens Ankerlanterne mellem d e Hundrede paa
Hongkongs vældige Rbed ? Danmark h ed i gamle Dage
Kwa ng-Ke-Kwo, Landet m ed d et gule Flag, men d et husk er
man ikke - og Kineseren Yist h eller ikke. Men j eg har t egnet det dansk e Splitflag paa mit Visitkort, og Kineseren
har nikket, og han finder uden Besvær den lille, hyggelige
Lanterne. Taknemmelig tømmer j eg en h el Buxelomme
fuld af Pen ge ud i Baadsm a ndens Hænder. Del er P enge,
j eg har faaet i Kineserbyen. Baadsmanden protester er, og
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giver sig ikke tilfreds, før han yderligere har faaet et Par
Sølvmønter. Bagefter kommer jeg i Tanke om, at Manden
havde Ret til at være stødt, thi de mange Buxelommepenge
var Ca s h, - af dem gaar der Tusind paa en Tokrone; en
Buxelomme fuld repræsenterer en 25 Øre. Disse Cash er et
Udtryk for Kinesernes fallige Kam·.

Kun en Nats Dampskibsfart skiller Hongkong fra Kinas
største Handelsby, det gamle Kanton, der var Maalet for
vore Kinafareres Langfart. Herfra stammer alle vore gamle
Kineserkopper og Laksln-in. Fem ifølge gaar
ombord paa
den hvidmalede Floddamper. Vi er de eneste Første-KlassesPassagerer og raader over en mægtig Spisesal og et luftigt
Promenadedæk, medens Mellemdækkene er stuvede fulde
af Kinesere, der ligger i Dynger med Sovetæpper, Madæsker,
Opiumspiber og tilhørende Spritlamper. Ved Nedgangen til
Kineserverdnen s lam· væbnet Vagt, og i vor Spisesal er opstillet en Samling Bøsser med et manende Skilt »Skarpladte«,
Kysterne her er jo Ti lholdssted for Sørøvere i Mængde, og
selv Floden er trods den enorme Trafik meget usikke1·. Der
blev i 1898 anmeldt 41 Sørøverier. I 1890 blev endog et
Par engelske Dampskibe udplyndrede. Paa det ene Skib
blev Kaptainen, et Par Officerer og en dansk Mand Yed
Navn Petersen skudt. Sidstnævnte, der vendte hjem til sit
Embede i det kinesiske Toldvæsen efter en Ferie i Hongkong, blev taget for Kaptainen.
Om Morgenen er vi i Kanton. Vi ligger i et uendeligt
Virva r af Baade med skrigende Folie By og Flod gaar
uden Grænse over i hinanden. Husene vader ud paa Pæle
og bliver tilsidst svømmende Hyller, og imellem dem ser
vi de saa kaldte Blomsterbande, hvor Kineserne tager deres
glade Aftner i Dameselskab. Det hele er et levende Morads,
gult, diset, smudsigt, og Byen bagved ligner en Dynge Pakkasser. Vi bæres af lasede Kulier ind gennem en snæw'r
Port, der aldrig faar Ende. Vi bæres bestandig frem i
samme snævre, halvmørke Gyde som gennem en uendelig
Korridor. Saaledes er nu Gaderne her, og de er allesammen
ens. De er saa smalle, at to Bærestole knap kan presse sig
forbi hinanden. Paa begge Sider er Butikker og Værksteder,
helt aabne som Boder i en Bazar, alle lige store, alle lige
høje, kun skille fra hverandre ved Muren; Lys og Luft er

,·i
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lukket ude ved et Tag af Oliepapir paa Bamhussprosser,
udspændt over Gyderne; intetsteds staar Reklamen i rigere
Flor, man kan ikke se frem for lutter lange, smalle Træskilte,
der gaar lodret fra Tag til Jord og ligner Sidekuiisser paa
et Theater; midt over Gaden hænger de, fyldte med prangende Bogstaver. Hele Byen er som eet Indendørsrum, eet
uendeligt Handelsmagazin, een stor Dagligstue; Gyder, Butikker, Huler og Rum er fyldt af eet vrimlende Mylr, som
Orme i en Mødding. Det klasker med nøgne Fødder paa
de slimede Stenfliser, 'det hvisker og summer, det blinker

Blomslcrbaade.

af Øjne og Tænder, og Luften er fed af Kineserlugt. Vi
bæres frem i en gul Trængsel af nøgne Overkroppe, blegede
i Halvmørket, lerede, hæslige, dyriske Ansigter. Fan-Kvaj!
mumler de. Haandværkere løfter Ansiglet, hvisker: FanKvaj ! og arbejder videre. Det betyder ikke Goddag, men
» Fremmede Djævel!«, og naar de til Afvexling raaber:
Schillau, Schittau! betyder det: Skær Hovedet af dem! Uagtet Kanton er den eneste By, der i Aarhundreder har
haft Berøring med Europa, er Befolkningen her den mest
fremmedfjendtlige i Kina. Men forresten mener de ikke
meget med deres: Skæ1• Hovedet af dem! Naar man gik

..

Gade i Kanton.
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ned imellem dem, var de særdeles gemytlige, og naar jeg
gik ind i et Hus og had Husfaderen vise mig sine Dagligstuer, førte han mig leende opad Trapper og ind i sine
mørke Huller, som om det var en udsøgt Morskab at have
en fremmed DjæYel indendørs, og naar jeg kom ud igen og
ikke kunde finde mine Rejsefæller og med Rædsel tænkte
paa, om jeg nogensinde vilde finde ud af denne Labyrinth,
nikkede og vinkede den lasede Pøbel og førte mig i Procession til en Butik, hvor mine Kammerater købte Elfenben. I denne By er ingen Fabrikslarm og ingen Støj af Heste og
Vogne. En Vogn kunde ikke køre i Gaden, og alt hvad
der bæres ud og ind og rundt i denne Millionby bæres paa
Menneskeskuldre. Fine Folk og navnlig fine Damer viser
sig kun i lukket Bærestol, eller som en dansk forklarede en
Tysker: Die reichen werden von Båren geboren, die armen
werden gar nicht geboren. Time efter Time bæres vi afsted,
medens vi med vidt opspærrede Øjne sluger dette Syn af
en ganske ny Verden, betagende ved sin underjordiske,
troldeagtige Uhygge, en for os ny Verden, - uagtet den
er ældre end hele den øvrige Verden - , Kina. Vi drejer
om skarpe Hjørner, hvor Bærestolen skraber mod Muren,
og kommer ind i ny Gader, og nu bliver Butikkerne blændende Alladinshuler; forgyldt Udskæring hvirvler sig i
fantastisk Ramme om Dybder, fyldte af Kostbarheder,
Sølvsmykker og blaa Jadesten, Fjervifter og brogede
Billeder, Elfenben og Silkebroderier. Vi er i Kinas rigeste
Kunst-Industri-By, hvorfra Europa har hentet og henter sine
særeste Kuriositeter. Omsider slipper vi ud i et stille, afsides Kvarter. Her er ingen Handelslarm. Der gaar en
enkelt Kvinde med sirligt pyntet Haar; det ser ud, som om
det er lakeret; smaa Porcelænsblomster ligger i Krans om
Nakken. To tomme Ærmer stritter ud til Siden, og hun
gaar ubehjælpsomt i smaa Ryk. Staklen har ingeH Arme,
tænkte jeg. Men da der kom flere uden Arme, og jeg saae
nøjere efter, viste det sig, at det var disse Damer af de højere Klasser, som næppe kan gaa, fordi deres Fødder er
pressede sammen fra Barndommen, saa de ikke er længere
end et Par Tommer. »G"\·ldne Lilier« kalder Kineserne disse
forkrøblede Fødder. Gaderne her bestaar af lutter, hvide
Villaer; det er de første herskabelige Huse, vi ser. Føreren
viser os ind i et n[ dem, og vi befinder os i et fint Værelse,
hvor el Lakbord er dækket med et fint Theservice. Paa
hver Side staar en Tjener, den ene parat med en Pibe, den
anden med en Thekande. Men ingen af dem rører sig.

...
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Det er Panoptikons-Figurer. I Værelsel bagved opholder
Husets Herre sig; han hviler i den mægtige, blanke, sorte
Ligkiste, som slaar midt paa Gulvet. Vi er i en By beboet
af afdøde Rigmænd. Føreren kæler for den blanke Kiste:
Fineste Lak, tre Aar om at lakere den, 2000 Dollars, dejlig
Kiste! - Hans Tænder løb i Vand, der er intet en Kineser
sætter mere Pris paa end en god Ligkiste. - Føreren fortæller, at der hver Aflen serveres Thc for den døde.
Vor Fører hed Ah-Kum. Han har lodset alle Rejseforfattere, fra Kipling til Hesse Wartegg rundt i Kanton, og
som Følge deraf saae vi akkurat det samme, som alle Rejseskribenlcr har set og beskrevet, Templet med de fem Hundrede forgyldte hellige Mænd, Fængslerne, Bødlen med
Jordens ondeste Ansigt.
Vi besøgte flere Templer; kun et enkelt var værd al
beundre, paa Grund af de minutiøst udarbejdede, overdaadige
Udskæringer; de andre hørte hjemme paa en Dyrehavsbakke
med deres Gude-Karrikaturer, Trommer, Gongoner og forvorpne Præster. Hver Gud har sin Specialitet. Vi blev
forestillede for en Gud, der var Specialist i Mavesygdomme ;
der stod en Mand og gned først Gudens Mave saa sin egen.
Gudens Mave var slidt helt hul. Ved Siden af tronede en
Gud, som var et rent Jærn til at skaffe Drengebørn og som
Følge deraf meget søgt af Kineserkonerne; thi en Kineser
er ikke lykkelig, uden at han har en Søn, der engang i
Tiden kan passe hans Grav. Mens vi stod her, kom der
en Kone og serverede et helt Maaltid for Guden. Omkring
Gudebilledet var der opstillet en Mængde Smaadrenge af
Ler; de er bestemte til at stjæles af Kvinderne, og naar
Konerne ydermere spiser en Del af Lerdrengen, har de gjort,
hvad de kan for at sætte en Dreng i Verden, og sker dette,
vender de tilbage med to Lerdrenge i Stedet for den ene,
de stjal.
Kineserne ere blottede for sand religiøs Følelse; man
kan ikke kalde dem Buddhister, omend Buddhismen i sin
Tid bredte sig over hele Riget, eller Taoister, fordi de har
Templer med Lao-tses Billede. Kung-fu-tse, deres store Lærer,
hvis Visdom læres udenad af alle Studerende, var Moralfilosof og talte intet om Gud eller Liv efter Døden. Dyrkelsen af Forfædrenes Aander er Kinesernes eneste Religion. Men da Forfædrene fra længst forsvundne Dage har
bygget Templer og sat Guder i dem, holder man fast ved
denne Skik som ved alle andre gamle Skikke. Ingen reflekterer over Gudernes Væsen. Man anser dem egentlig for
3!)*
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slore Fæhoveder. De Masser af Penge, man ofrer, er falske.
Naar man har gjort deres Templer i Stand, præsenlerer man
dem en Regning paa det tidobbelte. Selv kan Guderne ikke
konlrollere Regningen, thi man binder rødt Papir for d eres
Øjne, medens Reparationen finder Sted. Naar en dræbende
Sol afsvider Markerne, og Regnguden ikke vil hjælpe Lrods
Millioner af falske Penge, bærer man en skønne Dag Guden
ud paa Marken og lader Solen brænde hans lakerede Isse,
for at han kan føle, hvor galt det er, og vil han saa ikke
hjælpe, kan det hænde, at man kasserer ham og lader lave

..

....

en ny, forhaabentlig [mere elskværdig Gud. Man har E xempler paa, at en Gud er stævnet for Retten og idømt saa
mange Stokkeprygl, at der ikke blev andet end Slumper
tilbage af hans Guddommelighed. Kinesernes Religiøsitet
indskrænker sig til en grænseløs Overtro. De onde Aander,
som ligger paa Lur omkring Boligerne, skræmmer man væk
med Skud, medens man brænder Røgelsespinde for den
Hnsgud, der findes i alle ordentlige Hjem. Naar ved Nytaarstid Husguden skal aflægge Beretning til Himlen om
Familiens Opførsel, smører man Sukkervand om hans
Læber, for at han skal være saa sød kun at fortælle gode
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Ting. Paa slore Landomraader lindes der forøvrigt slet ikke
Templer, og de Lærdes Skepsis overfor Guderne kommer
tilorde i et kinesisk Ordsprog, dn siger: Ær Guderne paa
deres Tempelstade, ær dem ikke, - de er lige glade.
Vi spiste i Kanton vor medbragte Middagsmad i den
høje Pagode paa Bymuren (hvor vedføjede Billede af mine
Rejsefæller er taget). Bordet stod dækket ved Alteret mellem
fire drabelige Skytsguder. Vi saae fra Hallen Muren slynge
sig med Takker og Vagthuse og ruslne Kanoner om Millionbyens Pløjemark af graa Tage. Hvor frygteligt at leve i
denne Ormegrav, uden Luft, uden Lys, uden andet Vand
end Kloakvandet i Brøndene! men Kineserne er tilfredse,
de er glade ved deres store Fællesstue med dens Sladder,
dens fede Luft og dens Urenlighed. Renligheden hører formodentlig til de mange europæiske Opfindelser, Kineserne
paaslaar, de har haft, men er komne ud over. Udenfor
Murene laa græsklædte Banker med spredte Gravsteder.
Deres Beliggenhed er omhyggelig valgt, saaledes at onde
Aander ikke kan tage Ophold ved dem; de er frit, tørt og
sundt beliggende paa Solsiden med Udsigt. Først naar han
er død, opnaar Kantoneseren gode sanitære Forhold.
Vi aander først frit, da vi alter er langt borte fra den
uhyggelige By; hvilken Glæde aller al se del rene, præglige
Hongkong, hvilken Modsætning mellem disse to vældige
Handelsbyer, mellem det kinesiske Kina og det engelske
Kina.

Der er meget faa Danske i Hongkong, vistnok kun tre
Familier og et Par yngre Herrer, ansatte ved »Store Nordiske«. Vi stiftede behageligt Bekendtskab med Hr. og Fru
U lldal, der bor i Kowlon, det lille engelske Territorium
ligeoverfor Hongkong, hvor Hr. Ulldal bestyrer en stor Cementfabrik, og med Kontrolløren ved Store Nordiske, Hr.
Go rd i u s Ni e 1sen og hans engelske Frue. Paa et af de
amerikanske Krigsskibe var der derimod ikke mindre end 30
Skandinaver, og naar Valkyrien forlader Hongkong, har vi
dansk Lods ombord, Hr. Petersen, der er født i Helsingør, men har levet sig hjemme i Østen, hvor han har en
dansk Admiral-Gage for at være fast Lods for Messageries
Maritimes. I Hr. Gordius Nielsens nydelige Hjem oppe paa
Bjærgryggen møder Valkyriefarerne den største Gæstfrihed,
hvilket gør »the peak« endnu mere tiltrækkende. Heroppe
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ligger Villa ved Villa; et Net af asrallcre<le Gange slynger
sig ned over Bjærgsidens Folder mellem Lunde og Buskeller
til det aabne Hav. Dernede ligger bag en Klippepynt en
Stump hvid Strand, som interesserer os. Det er Deep-waterbay, hvor Store Nordiskes Kabel gaar iland. Vi faar en
Fornemmelse af at have en Andel i Hongkong. Store
Nordiske og Eastern er i Kompagni om denne for Øen
og hele Østen uundværlige Telegraf.

Dansk Hjem ved l:lougkoug. (Direktør Ulldals Privatbolig.)

En Aften, <la vi har forladt vort Tilflugtssted heroppe,
staar jeg i Mørket paa Bjærget. Det er, som om man stod
midt i Himmelrummet. Foroven sitrer de blaa Stjærner,
forneden breder sig en anden Verden af gyldne Stjærner,
Havnens og Rhedens Mylr af Lanterner. Vi har talt om
Englændere og Boere. Jeg har holdt min Mund lukket,
fordi jeg ingen Besked vidste. Men naar jeg staar her og
ser denne trygge Havn for Alverdens Nationer tæt op til et
1jendtligt Rige midt i en Sørøververden, spørger jeg mig
selv: Hvor er det muligt, at nogen kan ønske, at England

..
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svækkes? Hvilken Taknemmelighed burde ikke hele Europa, hele den civiliserede Verden føle for det Land, der
lagde disse faste Vagtposter rundt om .Jorden. Hvem skulde
tage Englands Arv op ? Tyskland med sin Officersære og
sin Duel-Kultur, Frankrig med sin Told-Entre, eller maaske
Rusland? Nej, gid Hongkongs Fæstningsmure maa staa
faste, gid det engelske Flag endnu i Aarhundreder maa vifte
fra Skibene og Havnene Jorden rundt og nynne: England
rules the waves !

Danmark

1

Det fjærne Østen. Foochow.

»Siamstogtet« var den gængse Betegnelse for Valkyriens
Togt, og dog havde Valkyrien, naar den forlod Siam, endnu
et Stræk som fra Nordkap til Gibraltar, inden den havde
naaet sit Maal og fuldført sin Mission. Den skulde aflægge officielle Besøg i Del (jærne Østens mægtige Riger,
Kina og Japan, med hvilke Danmark har staaet i intim
Forbindelse i mere end 30 Aar, unnset at den danske Stats
Flag ikke har vist sig herude siden den Dng, da Forbindelsen knyttedes, da danske Hænder bandt to (jærne Riger
tæt sammen med den øvrige civiliserede Verden ved den
Traad, der udsletter Afstand. Som »Tordenskjold« dengang gav sin værdifulde Haandsrækning til at indlede Forholdet, skulde Valkyrien nu gøre sit til at bevare det gode
Forhold for Fremtiden.
»Store Nordiske« har gjort Danmarks Navn kendt i
Kina og Japan - og anset; Store Nordiske har vist, hvad
Smaafolk kan udrette, og det kalder med sit Exempel.
Den danske Mand, H. C. Ørs led, opdagede den
elektro-magnetiske Kraft; Danske skulde være mellem de
forreste til at udnytte den i Menneskehedens Tjeneste. Opgav de danske Vejen over Havet til Østen, lagde de til
Gengæld Vej under Havet, en Lynvej for Ordet.
Det store nordiske Telegraf-Selskab blev stiftet
1869 ved Sammenslutning af Nordens tre Telegrafselskaber,
Det dansk-norsk-engelske, Det dansk-russiske og Det norsk.britiske Selskab. Stifteren var C. F. Tielgen, denne Stor-
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mand, d er paa saamange Omraader førte sit Land frem,
d et sjældne, handlende Geni i e t Land, hvor næsten alle er
Talenter. Det ny Selskab fuld endte e t Kabelsystem, der
sikrede de tre skandinaviske Lande telegrafisk Forbindelse
med England paa den ene Side, Rusland paa den anden.
Men snart efter skulde d et store, nordiske Foretagende udvikle sig til at blive det s tore Verdens-Foretagende. For at
forbinde Europa med Amerika havde man, i Mistillid til
lange, undersøiske Kabler, planlagt en Forbindelse ad en
nhyre Omvej, n emlig ved en Landlinie gennem Sibirien, et
kort Kabel under Beringsstrædet og atter Landlinie gennem
Alaska til De forenede Stater. Arbejdet var i Gang fra russisk og amerikansk Side, da d et lykkedes at udlægge de
transatla ntiske Kabler 1866-67. Amerikanerne opgav nu
Alaska-Linien, og Russerne stod med den paabegyndte sibiriske Linie. Russerne saae, hvilken Betydning den sibiriske
Linie kunde faa som den kortes te Telegrafvej mellem Kina
og Europa, m en uagtet de havde opmaalt en passende Linie
til Peking og forevist h ele det paatænkte Anlæg i formindsket
Maalestok og i fuld Virksom hed for de kinesiske Autoriteter,
lykkedes det d em ikke at overvinde Kinesern es ~lod vilje
mod barbariske Paafund, og Rusland b esluttede sig da til
al fortsætte Linien til Wladiwos tock og søge d erfra at naa
Japan og Kina ved undersøiske Kabler. Det Tidspunkt,
paa h vilket d en russiske Regering for Alvor optog de nne
Plan, faldt n etop sammen m ed Udførelsen af de dans ke
T elegraf-Foretagender i Østersøen og Bottniske Bugt, der
havde bragt Lederne af disse i h yppig og intim Forbindelse
med d en russiske Telegraf-Administration og læ rt dennes
Chef at v urdere det Arbejde, der præsteredes fra dansk
Side. Ligeledes saae han den Betydning, det vilde have for
Rusland, om m an havd e med samme Selskab at gøre i Øst
som i Vest, saaledes at T elegrambefordringen mellem Europa
og Østasien kun var i russiske og danske Hænder, med
russiske Landlinier og danske Sø-Kabler. Dertil kom, at
Danmark var e n politis k neutral og lidet besværlig Nation.
Saaledes gik det til, at et Konsortium m ed Tietge n i Spidsen
fik Koncession paa Anlæg og Drift af T elegrafkabler mellem
Sibirien og Japan-Kina.
Ingen vidste, hvorledes Kina og Japan vilde stille sig;
m en der var ingen Tid til Fornndersøgelser, om man ikke
vi lde risikere, at Englænderne kom i Forkøbet. Under disse
usikre Forhold vilde man ikke knytte det nyligt stiftede og
heldigt arbejdende »Store Nordiske«s Skæbne til det øst-
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asiatiske Anlæg; man dannede et nyt, selvstændigt Selskab
»Det store nordiske Kina og Japan Extension Telegraf Selskab. « Tre Fjerdedele af Aktie-Kapitalen blev tegnet i London, Resten i København. Med hastig Energi blev de t dristige Foretagende paabegyndt. Til administrerende Leder
valgte Tietgen med skarpt Blik en ung Premierløjtnant, der
under et fleraarigt Ophold paa den franske Flaadeafdeling
i Østasien havde lært Forholdene at kend e i Kina og Japan.
Det var den nuværende Direktør, Kammerherre, Kommandør E. Suenson.
Den danske Regering udrustede Skruefregatlen »Tordenskjold« ført af Kaptain, senere Kommandør og Overlods
F. Lund, for at assistere Selskabet i Østen og føre en Del
Kabel og Materiel derud; to engelske Skibe, G re at Nort her n omdøbt saaledes Lil Ære for Selskabet og
C el I a blev fragtede til Transport af Kabler elc. Kammerherre I. Sick blev udsendt i extraordinær Mission til Hof. ferne i Peking og Tokyo for at opnaa Tilladelse til at lande
Kablerne.
Uagtet , Store Nordiskes « Historie i Østen vilde kunne
give Stof til et baade spændende og interessant Kapitel, maa
vi her nøjes med korte Træk, ligesom vi ikke kan nævne
Navnene paa de mange raske og dygtige Mænd, der ofle
under de vanskeligste Forhold har været med til at føre
Store Nordiske frem herude.
Kablet fra Europa endte dengang paa Ceylon. Derfra
og videre til Østasien maatte Telegrammerne besørges med
Damp~r, saaledes at et Telegram til Hongkong var ca. 14
Dage undervejs. Samtidig med at de danske log fat paa al
. forbinde Hongkong, Shanghai, Nagasaki og Wladiwos tork,
var imidlertid Englænderne ifærd med at knytte Traaden
mellem Honkong, Bagindien og Forindien.
I Hongkong mødte Premierløjtnant Suenson megen
Velvilje og fik Tilladelse til at lande Kablet paa det af ham.
udsete Sted, i Deep-water-bay, hvor Kablet blev landet 20.
Oktober 1870 fra »Tordenskjold «. I Shanghai var del
vanskeligere. Man turde ikke spørge Kineserne om at faa
Lov; der maalte Løjtn. Suenson efter mange snilde Forberedelser smugle Kablet ind ved Nattetid. Alle Spor udslettedes, og ingen udenfor de indviedes Kreds anede, at den
første Telegraftraad var stukket ind i »Det himmelske Rige «.
I det fremsy1iede Japan , hvor de europæiske Reformer
netop indførtes i fuld Fart, var Regeringen derimod strax
klar over Telegrafens Uundværlighed. Man tillod Kablets
40
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Landing i N a gas a ki; men naar »Store Nordiske« androg
om Tilladelse lil at fortsætte Telegraflinien li! Yokohama
og Hovedstaden To:.-.yo, var Regeringen Jigesaa klar over,
at delte tilkom Japanerne selv, - .Japan for Japanerne.
Den japanske Energi og Lærenemhed viste sig ogsaa her. De
gav sig straks ifærd med Telegrafbygning, og Japan er nu
paa Telegrafvæsenet ligesaa europæisk som paa saa mange
andre Omraader. Stationernes Antal er ca. 1200, og alt

,Tordens:Sjold, og , Celln, i Deep-wnter-bny.

Materiel, Apparater, Traad, endog Raamaterialet saavelsom
hele Personalet er gjort i .Japan.
I Kina gjaldt det om at faa Handelstanden til at interessere sig for Telegrafen. Man havde samlet en kinesisk
Ordbog med de vigtigste G-7000 kinesiske Skrifllegn gengivne ved Tal, og d':l. Linien m ellem Shanghai og Hongkong
var aabnet d. 18. April 1871, indbød Løjtn. Suenson de kinesiske Købmand i begge Byer li! paa een og samme Dag
at bese Telegrafstationerne; de efterkom Indbydelsen og

315

DE DANSJiES VEJ.

Opfordringen til at korrespondere mEd deres Forretningsvenner. Typerne med kinesiske Skrifttegn paa den ene
Ende og tilsvarende Tal paa den anden Ende laa systematisk ordnede. Kineserne fandt let d e ønskede Skrifttegn,
der aflelegraferedes og aftryktes med kinesiske Tegn paa
den anden Station og overraktes Adressaten. Kineserne var
selvfølgelig meget betagne. En af Købmændene var saa
snild at benytte Lejligheden til at afslutte en Forretning, og
nogen Tid efter indfandt han sig paa Stationen for glædesstraalende at fortælle, at han havde tjent godt ved den ny
Opfindelse.
Den 12. August 1871 blev Kablet mellem Japan og Kina
aabnet for offentlig Korrespondance, den 30. August var
Kablet mellem Wladiwostock og Nagasaki fuldført, og den
1. Januar 1872 fandt den ofllcielle Aabning Sted for den
offentlige Trafik mellem Europa og 05tasien o,·er Sibirien.
Da det ny Foretagende saaledes heldigt var tilendebragt, var
Tiden kommen til en Sammenslutning af det ny og det
gamle Selskab, og denne fandt Sted d~n 23, Februar 1872.
Selskabets Navn blev »Det store nordii;;ke Telegraf-Selskab«.
Selskabets Forhold til Kina har ikke altid været lige
hjærteligt. Uden Vanskeligheder drog man A 111 o y ind i
Kabelforbindelsen, men man ønskede ~t faa fast Fod i Kina
og etablere Landlinier. Til en Begyndelse etablerede man
en lille Landlinie mellem Shanghai og Woosung nær Flodens
Udløb i Yangtze. Det fik Lov at passere; vel vakte det i
Begyndelsen nogen Forargelse, og Taotaien, den stedlige
øverste, kinesiske Myndighed, indberettede Sagen til Peking ;
men der magazineredes Sagen; thi ikke alene Købmændene,
men endog Central-Regeringen selv benyttede nu Telegrafen.
Denne 2½ Mil lange Linie er den første fuldstændige Landlinie, som uantastet er bygget paa kinesisk Territorium og
har faaet Lov at bestaa. Uheldigere g:k det, da man vilde
sætte den store By Foochow i Forbindelse med Amoy.
Planen maatte opgives, thi Pæle og Traade blev røvede, og
en Folkesværm paa 3-400 Mand angreb Selskabets Lejr
og mishandlede og fordrev Arbejdskolonnerne. Omsider
følte dog Kina selv Trang til Telegrafen. Vicekongen Li
Hung-Chang overdrog i 1880 Selskabet at anlægge en Telegraflinie mellem Shanghai og Tientsin, og »Store Nordiske «
arbejdede saaledes under den kejserlige Regerings Auspicier.
Saa stor blev Li Hung-Changs Velvilje, at han gav Selskabet
en Koncession, der vakte Forbauselse overalt: I tyve Aar
vilde Regeringen ikke tillade andre end »Store Nordiske«
(0*
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al lande Kabler i Kina. Regeringen vilde hverken · selv anlægge eller tillade andre at lægge Linier, der konkurrerede
med Selskabets, og dette skulde have Fortrinsret til Anlæg
ar Regeringens Linier. I 1882 aabnedes en Linie fra
Chinkiang til Nangkin, og alt saae lyst ud for Selskabet, indtil fremmede Nationers Jalousi forstyrrede for en Tid det gode
Forhold mellem Selskabet og Kina; Aftaler og Koncessionshestemmeiser blev brudt; og da det gode Forhold senere
genoprettedes og nye Overenskomster antagne, blev de
gamle Rettigheder stærkt begrænsede. Men naaede Selskabet
ikke saa stor en Magtstilling i Kina, som det en Tid kunde
haabe, kan det dog med Tilfredshed se paa, hvad det har
udrettet her. Det er Danske, der har gennemført TelegrafAnlæget i Kina, efterat store og mægtige Nationers Bestræbelser var strandede. Kina ejer og driver selv sine Landlinier,
men ingen Telegrallinie af Betydning er bygget i Kina, uden
at Danske har ledet Anlægene; Danske har oprettet Telegrafskolerne, og ikke faa Danske er ansat i kinesisk Tjeneste.
Telegrafen er trængt vidt frem i Kina. I 1884 aabnedes en
Telegrafstation i selve Peking. Der er Linier fra Shanghai til
Kanton, mod Nord Lil den russiske Grænse, mod Syd til Tonldng og Hinna, mod Vest til Yunnan, ja endog helt ud til
Kinas Vestgrænse (Kasbgar); og den Linie, som Rusland i
sin Tid ikke kunde faa Tilladelse til at etablere, fra Peking
til Kjachta gennem Gobi-Ørkenen, er nu fuldført ved den
danske Ingeniør Schiern. - Ogsaa Korea har Store Nordiske tilført T~legrafen, ved undersøisk Kabel til Japan 1883.
Den Jalousi, der skabtes, som før nævnt ved Store
N ordiskes overraskende Fremskridt i Kina, fik et føleligt
Udslag, da Selskabet i 1882 vilde dublere sine undersøiske
Kabler i Østasien. Det engelske Selskab »Eastern Extension
Telegraph Company« bestred Store Nordiskes Ret til" at
dublere Hongkong-Shanghai Kablet og gjorde Fordring paa
selv at gøre dette. Danmark, hvis politiske og militære
Svaghed tidligere havde gavnet Selskabet, . var nu ikke i
Sland Lil at værne Selskabets lovlige Rettigheder, og man
saae sig nødsaget til at søge Forlig med det engelske Selskab.
Tidligere havde man for at undgaa engelsk Konkurrence
maaltet dele Netto-Overskuddet fra Hongkong-Shanghai Linien
med Englænderne, nu maatle man opgive sin Enestilling i
Kina og tillade det engelske Selskab at udlægge HongkongShanghai Kablet; men til Gengæld slap Store Nordiske for
denne Udgift og modtog Halvdelen af Nettoindtægten ved
det ny Kabel. Forholdet mellem de konkurrerende Linier
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ordnedes iøvrigl saaledes, at Stationerne i Shmighai forenedes
under dansk Bestyrelse, Stationerne i Hongkong und C'r engC'lsk.
Senere har Forholdet til del engelske Selskab udviklet sig
ret harmonisk.
Medens det europæiske Kabelnet er blevet udvidet ved
to Kabler mellem Danmark og Frankrig og ved Dublering
og Triplering af Forbindelserne mellem Skandinavien paa
den ene Side og Rusland og England paa den anden, blev
i Østen Wladiwoslock-Shanghai-Nagasaki Kablerne dublerede
1883. Under de kinesiske Uroligheder i 1900 etablerede
Store Nordiske i Forbindelse med )) Easlern « for den kinesiske Telegraf-Administration en neutral Kabellinie mellem
Taku, Chefoo og Shanghai med Sideli11icr til Port Arthur,
Weiheiwei og Tsinlan for henholdsvis russisk, britisk og
lysk Regning. Iberegnet et senere nedlagt Dubleringskabel
mellem Taku og Chefoo repræsenterer disse en Længde af
ca. 400 (danske) Mil. I<ahlerne udnyttes af Store Nordiske
og Eastern. Desuden forbandt Selskabet under Urolighederne
Kablets Endepunkt Taku med Tientsin og Peking ved en
Landlinie og skaITede derved Legationerne og de militære
Hovedkvarterer en hurtig og paalidelig Forbindelse med
deres Regeringer.
Længden af de europæiske Kabler er ca. 3535 miles,
de østasiatiske 3524; den europæiske Stab bestaar af 341
Personer, den østasiatiske af 264.
Som man ser, har Selskabet trods mange Vanskeligheder været i bestandig Fremgang, men ofte er det kun Yed
den største Snarraadighed og Behændighed ført ud af farlige
Situationer. Det Arbejde, der igennem nogle og tredive Aar
er udført af Selskabets nuYærcnde Direktør, som fra første
llegyndelse ledede Foretagendet i Østen og snart efter overtog Ledelsen af hele Virksomheden, er beundringsværdigt
og synes at maatte oYerstige en enkelt Mands Kræfter.
Kammerherre, I<ommandør E. Suenson, der i sine unge
Dage ved sin Resoluthed besejrede alle Vanskeligheder, har
senere haft rig Lejlighed til al bruge alle sine andre Evner.
Hans skarpe Kløgt, hans klare Argumentation, hans ulvungne
Benyttelse af fremmede Sprog og hans vindende Noblesse
har stillet ham paa en fremragende Plads ved de internationale Telegrafkonferencer og gjort ham usædvanlig skikket
til det stadige Samarbejde med de store Nationers Statsmænd
og Autoriteter.
At saavel Kina som Japan nærer venlige Følelser overfor det danske Selskab og Danmark, fik man Beviser p~a
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under Valkyriens Besøg i Foochow, Shanghai og Japan.
Medens Kinas Forhold til de store europæiske Magter var
spændt, blev der, som vi nu skal se, ikke alene vist Danmarks Udsending stor Opmærksomhed, men Vicekongen i
Foochow benyttede endog Lejligheden Lil varmt at udtrykke
Kinas Taknemmelighed for den danske Virksomhed, og i
.Japan, hvor Prins Valdemar talte Store Nordisk.es Sag,
anerkendte man Selskabets
Virksomhed
ikke alene i Ord, men
ogsaa ved Tilstaaclsen
af en tiaarig Forlængelse af Selskabets priviligerede Koncession.

Medens vi i Saigon
transpirerede i stride
Strømme, havde vi del
saa koldt i Hongkong,
efter 4 Døgns Sejlads,
at det hvide Tøj blev
gemt ned, og paa Vejen
til Foochrw Lar vi heil
nordisk Klima. I Fol'm osastrædet blæser det
altid; Valkyrien dukker
overgivent Næsen i Sø1,11mmerherre, J{ommnndør E. Suenson.
erne, og Hun1øret er
storartet.
Foochow ligger midtvejs mellem Hongkong og Shanghai, otte Mil opad Min-Floden ; det er en stor Handelsby,
et af Centrerne for Thehandlen, med henad en Million Indbyggere, kinesisk Flaadestation, og Sædet for Vicekongen
over Folden og Tschekiang.
Den 4. Februar ankrer vi ved Foochows Havneby, P a~
gode-Island. Ja, nu er vi i Kina! Vi kender det igen
fra de blaa Tallerkener: Træerne med de o,·ale Pinie-Kupler,
Baadene med Tag over, Pagodetaarnet med de mange Etager
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paa den lille Ø. Men midt ind i den blaa Tallerken har
man kradset europæiske Billeder op. Under Bjergene er
rid set Fortsmure m ed lange Kanoner, u nder Pagodetaarnet
er d er lange Strøg af røde Skibsværfls::>ygninger m ed høje
Skorstene, og midt paa Tallerkenen ligge:- hvide Orlogsmænd
af nyes te Type.
Der saluteres inde fra Klipperne; F::n·ternes Volde markeres muntert ved Rækker af tætstilled e Kineserflag og
Espaliers af røde Soldater. Hornmusik, Trommehvirvler,
Gongoner! Hvilken festlig Modtagelse! Det kinesiske Ad-

lljcmligt Vcjl' I

miralskib h ejser Dannebrog; Mandskabet paraderer, og efter
Saluten spiller de: Kong Christian. Det gamle Kina er
med paa Noderne, - mere end vi ; der er stor Forlegenhed
paa Valkyrien; den kinesiske National-Hy mne fandtes ikke
i Hofmusikhandlen. E t civilt Forslag om at spille: Kejseren
af Kinesiens Land, m ødtes med taus Foragt, og man intonerer - med forceret Stortromme - en hjemmelaYel Komposition, der godt kunde være kinesisk.
Den danske Konsul og russiske Generalkonsul, Hr. Popo ff, kommer ombord i al sin Pragt, og derefter \Ti111ler
det ind med kinesiske Honoratiores, Medlemmer af det
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kinesiske Udenrigsministerium, Vicekongens Repræsentant,
Cheferne for de kinesiske Orlogsm ænd, Hai-Hen, Hai-Chew,
Jungschi og hvad de andre af Peh-Yang Eskadren hedder,
tilligemed russiske og japans ke Skibschefer. De kinesiske
høje Herrer er alle klædte i lange Skindkaaber med det
laadne udad, blaa Skørter og Filtstøvler med tommetykke,
hvidmalede Saaler. Deres forskellige Rang angives diskret
ved Farven af den Knap, der sidder oven i deres runde
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Den ko1n1nandcre11dc Admiral kom1ner ombord.

Kalot, samt ved Antallet af Paafugleøjne i den stive Dusk,
der stritter ud fra Huen, :Jg ved Længden af Skindkaaben.
De er alle store, anselige Folk med fede, gule Ansigter og
meget omfa ngsrige paa Grund a f de mange Lag \'a llerede
Klæder, de bærer i Vintersæsonen. De hilser \'ed a l
bukke og føre de kny ttede Hænder samlede op for Panden,
optræder med Yærdig Anstand og er smilende høflige i
Konversationen. Den komm anderende Admiral Y et i Skørter og Pisk svarer ikke mere Lil vore Forestillinger om en
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Admiral end en Institutbestyrerinde hjemme, men han imponerer os ved sit korrekte Engelsk.
De kinesiske Orlogsmænd er elegante Krydsere, byggede
i England, men inde paa Værftet har Kineserne selv et Par
store Krigsskibe under Arbejde. Værftet sa:welsom Arsenalet,
hvor 1200 Mand er beskæftigede, ledes af franske Ingeniører.
Det er ikke underligt, at Kineserne har valgt Franskmændene
Lil Læremestre, lhi netop her gav de Kineserne en skarp
Leklion. Netop hvor vi ligger, skete det frygtelige Myrderi
den 23. August 1884. Den franske Flaade var gaaet herind
i Fredstid, uhindret af de lange Kanoner, der beskyller den
snævre Indsejling (det viste sig senere, at disse Kanoner
var opstillede saa snildt, at de kun kunde skyde udefter mod en
ankommende Fjende) ; den indstillede i Ro og Mag sine Kanoner paa <le kinesiske Skibe tæt overfor, og da Kampsignalet blev givet, var hvert Skud en Træffer. Slaget begyndte
Kl. 1,56 og endte Kl. 2,03.
Næste Morgen afhentes Prins Valdemar med sit store
Følge af en Mandarinbaad. Den ligner en svømmende Beværtning og slæbes af tre kinesiske Dampchalupper; men
da det gaar langsomt mod Strømmen, lægger Valkyriens
Chalup sig med i Selen. Det er første Gang, vi kører med
fire tilsøs. Farten opad Floden, i et stolt, vildt Bjærglandskab,
foregaar med en vis Festlighed. Smaaforter og Krigsdjnnker
saluterer, Soldater afskyder Geværsalver, og fra Smaabaade,
hvor man savner Skydegrejer, dundrer man paa Gongoner.
Efler et Par Timers Forløb er vi i Foochow. Ved Landingen er der rejst en omhyggelig pyntet Æresport med Grupper af smaa Porcellænsdukker indrammede i røde og hvide
Kameliaer. I Procession føres Prins Valdemar til den danske Konsuls Residens: forrest sortklædte Soldater, derefter
en l\fand med en rød Paraply, stor som et Telt, Politisoldater, en Officer tilhest, saa Prinsen, indelukket i en grøn
Silke-Portechaise med Sølvtop, baaren af fire Tjenere i kinesisk Liberi med Bogstaver paa Ryggen, derefter de ledsagende danske Herrer i aabne Bærestole, Mandariner i
lukkede Stole og endelig en Soldaterafdeling. Begge Sider
af Vejen er garneret med Soldater.
Da vi er forsamlede i Konsulens Modtagelsessalon, afleverer kinesiske Tjenere en Samling store, røde Papirsblacle
med tre sorte Bogsla\'er. Det er Vicekongens Visitkort, cler
meddeler, at Hs. Excellence Ku-Jing-KiYin er i Farvandet.
Efter kinesisk Etikette trækker Husets Frue sig tilbage, og
lidt efter kommer Vicekongen i stort Optog. En ældgammel
41
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Mand i Sobelpels til Fødderne lister ind, hukker med løftede
Hænder for Prinsen og vimser derpaa rundt til de gallaklædte Officerer og Civile, som staar ret langs Væggene.
Med største Interesse studerer Yi denne Olding, som har
naaet en saa ma.•itig Stilling i et Rige, hvor Fødsel og Rigdom intet har at sige, hvor Kejserens Søn er et Nul, naar
han ingen Examiner har, hvor Vejen til Anseelse og Magt
gaar gennem utrættelig Flid, hvor Folket trænges om Examensbordet, Oldinge, højt op i Halvfemserne mellem ganske
unge, hvor de værdige sigtes fra Masserne som Guldkorn
fra Sandet, og hvor et uheldigt anbragt Punkt i et Bogstav
kan fælde den største Vismand. Hvor mange Millioner bar
denne Olding ikke besejret i Hjærnestyrke ! Hans Øjne
lyser af Fosfor. Mellem de blytunge, pluskæbede Mandariner er Gamlingen et slebet Staal. - Vicekongen og Prinsen
lager Plads i Lænestole, og Høfligheds-Udvexlingen begynder, medens den hvidskæggede, fine Konsul staaende assisterer den kinesiske Tolk. Uagtet der under saa vanskelige
Omstændigheder ikke kan føres nogen gnistrende Konversation, er Vicekongen, i Overensstemmelse med kinesisk Eli ketle,
\'cd at daane af Henrykkelse over hvert Ord, der kommer
over Prinsens Læber, allerede inden det er oversat. Der
bliYer bi.1dt Champagne og The rundt, og Vicekongen
lager Afsked efter endnu engang at have skildret sin havdybe Taknemmelighed over, at Prinsen vil lade sit Ansigts
Sol lyse i hans fattige Hytte.
For at gøre os modstandsdygtige til el kinesisk Maaltid,
fører Konsulen os til et mægtigt Frokostbord, og derefter kommer Bærestolene atter for Døren. Processionen gaar gennem
de gamle Bymure ind i Foochow-By. Det er Kanton om igen,
de samme smalle, halvmørke Gader med sammenstuvede
Boder, Viktualiebulikker med Rækker af fladt udhamrede,
skoldede Ænder, blegede Grøntsager i en Pragt og Udvikling, som en europæisk Gartner ikke drømmer om, fedt
Bagværk, tusind sælsomme Ting, ned ad Trapper, op ad
Trapper, ind under hvælvede Porte, henover den l000aarige
Bro, der er bygget af 20 Alen lange Granitblokke, atter ind
gennem gamle Mure med tunge Taarne; vi er nu i Manschurbyen, hvor Vicekongen residerer. I Foochow raaber ingen:
Fan-Kvaj! efler os. Soldater er opslillede langs Gaderne; og
paa begge Sider af Bærestolene gaar Polilibeljente med
flellede Spanskrørsslave i Hænderne. Men alle Huler er
fyldte af lystige Kineser-Ansigter, som nyder Synet af BarbarFyrsten og hans Mandariner. Uden at rose os selv, tør jeg
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sige, al vi Civile med den vidunderlige høje Hat, som Kineserne saa godt kender fra Karrikaturtegninger af Europæere,
men sjældent har set i Virkeligheden, gør mest Virkning.
Man jubler ved Synet af os, og selv Politisoldaterne kan
ikke bevare Alvoren.
I Vicekongens Yamen (Embedsbolig), et stort Komplex
af lave, spredte Bygninger, modtages Prinsen af Stedets høje
Embedsmænd, medens Soldater præsenterer GeYær under

Kinesisk Festsnl.

Trommehvirvler og Trompelhyl. Over røde Tæpper gaar
vi til Modtagelses-Hallen, hvor Vicekongen modtager Prinsen
og byder ham Plads i en Fløjls-Lænestol bag et vældigt
Messingfyrfad. Rummet er monteret med europæiske Møbler, og paa Bagvæggen hænger et stort Lithografi af Bismarck.
Den selvfølgelige The serveres, og man begiver sig dernæst
over aabne Gaarde til Spisesalen. Det er stort, halvaabent

Rum med mange Udskæringer og sindrigt gennembrudte
Vægge omtrent som det her afbildede Værelse. Bordet er
dækket paa europæisk med Gafler istedetfor Spisepinde.
41*
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Ved hver Knverl Jigger en trykt Menu, dekoreret med en
rød 13lomslergren; de lange Rækker kinesiske Skrifltegn
giver Fantasien det videste Spillerum. Vicekongen har
Prinsen paa sin højre Side og Konsulen til Venstre; hver
af de danske Herrer har en Mandarin til Bordkavaller.
Relterne er følgende: Svaleredesuppe med Dueæg, røget
Fiskemave, I-fajllnne (havde en stærk Tanke), Smaafugle i
vol-au-vent, ristet And, Kalkunpostei, ristet Skinke med Frølaar (velskabte som Engleben), stuvede Andetunger, Salmi
ar Vagtler, stegte Fasaner, stegt Pattegris (vidunderlig), Duer
i Karry, Gulerodskage (vistnok stærkt afførende), Bedebudding,
Frugtgelee og Frugter. Midt under Maaltidet blev der budt
ægte Cigarer. Vinene var Rødvin, Sherry og Champagne;
den sidste var den værste. Naar Tjenerne tog de endnu
velfylclte Tallerkener bort, nappede de først selv et lækkert
Stykke med Fingrene, hvorefter Honoratiores af 2den Rangklasse, som stod i tæt Klynge udenfor, styrtede sig oyer
Resten.
Den ældgamle kinesiske Kultur har ogsaa frembragt en
højt udviklet Kogekunst, man tør vist sige Verdens fineste
Kogekunst, rigt udarbejdet med Sindrigheder, Aandrigheder
og Vid. I den daglige Husholdning forstaar Kineseren som
ingen anden at udvinde den største Næring af alt og af alt
muligt. Tusindaarige Erfaringer er nedlagte i deres Kogebøger, som tillige angiYer Retternes Virkninger paa Organismen. Som før bemærket tages der meget Hensyn til
Økonomien. Naar Yi koger i sex Gryder, nøjes Kineseren
med een. Han koger Kødet i Vandet og Ris og Gemyser
og Melboller etc. i smaa Sigter ovenover hverandre i Dampen. Vore rinden Rrings Restauranter er barbarisk simple
i Forhold til Kinesernes omvandrende Gadebuffeter med
deres sirligt arrnngerede og opfindsomt komponerede Retter.
En ganske almindelig Appelsin serveres i udlungede Skiver
fixt arrangeret paa en Pind. Men først i det fine Køkken
udfoldes Kunsten i hele sit Flor. Den kinesiske Kok kender
Raffinements, som vilde faa Madam Mangors Kappe til at
rejse sig; og naar Paillard imponerer sine Parisere ved at
servere Fruglis indbagt i brændende souffle paa varme
Tallerkner, er det kun en gammelkendt Kineservittighed,
som dero\Te har uendelig mange Sidestykker. Det var ikke
Kinesernes Skyld, at vi ikke fandt særligt Behag i Vicekongens Diner. Vor Tunge var ikke fintfølende nok til at
goutere Nuancerne i de forskellige Reller, som alle var nedstemte i samme sødlig-vamle Smag. Hvad forstaar Bønder
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sig paa Trøfler! Svaleredesuppen havde en fin Velsmag.
Svalereden laa som en perlemorsfarvet, irdbydende, ren Gelee,
afskaaren i Striber, i Hønsekødsuppen og lignede nærmest
kogt Æggehvide. Hvor yndet denne Ret er, og hvor store
Gourmander Kineserne er, ses af Fortegnelsen over Kinas
Import, hvor Svalereder er opført med 900,000 Kr. Ligeledes er Importen af Hajfinner fra Japa'.1 meget stor. Appetiten for disse to Delikatesser øges ved Troen paa, at de
giver ungdommelig Fyrighed.
De som maaUe ønske at smage de berømte Svalereder,
behøver blot at skrive til Pot el et Chabot. Boulevard des
Italiens, Paris, i hvis lækre Vindu man finder dem i smaa
Æsker paa tolv Stykker a 5 Francs. De ligner smaa, graa
Hestehove. De bedste Haj finner faas hos C hen g Min g &
Co., Kanton. Den vidlløftige Beskrivelse af Tilberedelsen
maa udelades her, men den findes i enhver kinesisk
Frk. Jensen. Der er forøvrigt ikke een Ting, som Kineserne
ikke kan forvandle til Spise. I tre Uger saae jeg daglig paa
en Sørejse Kineserne indtage et vældigt Morgenmaallid af
kogt Tang; hele Kystbefolkninger paa Japans nordlige
Øer lever af at exporlcre Tang til de fattige og Hajfinner
til de rige Kinesere. Uagtet vore Bordkavallerer var i højeste Grad omhyggelige for os og skinnede af Elskværdighed, var det vanskeligt
at oparbejde en animeret Konversation, thi med en enkelt
Undtagelse kunde de kun tale Kines:sk. Vi maalle indskrænke os Lil at udtrykke vore Følelse:: ved huldsalige Smil
og lære vore Venner at drikke Dus, hvilket de hurtigt kom
efter, og saa forresten sige Chin-Chin, et Ord, vi anser for kinesisk, medens Kineserne e:: overtydede om, at
det er europæisk, og som kan bruges i alle Livets Forhold,
i Sorg som i Glæde.
Og efterhaanden som Stemningen steg, snakkede vi
Dansk til Mandarinerne og de Kinesisk til os: De fylder
ordentlig i Dem, Deres Højvelbaarenhed, det er nok ikke
hver Dag, De faar raadne Haj finner, Chin-Chin-Tingeling !
Skaal gamle Pæretræ! Kineseren svarer formodentlig
saadant noget som: Ældre Broder! (I Kina smigrer man
Folk ved at gøre dem gamle) Jeg har hørt meget Vrøvl i
mine Dage, men bævrer af Henrykkelse over Dine VisdomsOrd, som jeg iler med at male med Guld paa min elendige
Lever, Chin-Chin ! Skaal Gubbe ! - i\~en de Lykke, glade
Mandariner, som hist og her sad sammen uden at være
besværede af fremmede Bord-Gæster, :.iar nok sagt mange
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artige Ting til hinanden om de fremmede Barbarer.
En af dem er særlig veltalende; han fortæller sin Sidemand
mærkelige Ting: Ærværdige Olding! Se paa vore Venner,
Barbarerne! de gør alt slik imod Fornuften; mens vi ifører
os Yore tykkeste Klæder og lager vor Kalot paa, har de
lagt deres Overtræk og fryser som Hunde, barhovede. Se,
enkelte af dem har kun el Stykke ln·i<ll Tøj for Brystet, og
. alle har de skaaret Kappen bort for Maven, hvor Forstanden
::rnr, intet Under, at deres Forstand tager Skadr. Har Du
set deres Snabelhalte? de forestiller Skibe, fordi Mændene
er Søfolk; og de sorte Lakhalte ! Mon de bruger dem til
at hente Vand i eller til Kogekar? Ved Du, værdige Bedsle:'ader, at deres Kvinder lager alt Tøjet af, naar de gaar til
Sing-Song, og lager det paa, naar de gaar i Seng? Tilmed
gaar de i Mandfolkeklæder og bærer Pisk. Barbarerne har,
som du ser, ikke Begreb om al opføre sig sømmeligt, deres
Fingre er saa kluntede, at de maa stikke Maden i sig med
Høtyve; deres Tunge er lammet; de fylder sig med stærke
Drikke; undertiden mister de den·ed helt Forstanden og
springer op paa Bordet og hyler som Hunde. Moral kender
de ikke; Visdom blæser de paa; de bryder sig kun om al
:are hurtigt afsted, slaa ihjel og samle Penge. Mandarinerne
=1er er kun Soldater, og de sorte er Købmænd. Det er
Jordens grnsomste Folk, de ligger i evig Krig, og de rejser
langt ud for at komme til al myrde. Vi burde aldrig haYe
aabnet Verden for dem, nu Yil Yi aldrig mere faa Fred for
deres RøYerier. Deres Tunge er belagt med Løgn ; foran
deres RøYerskarer gaar Folk, som forkynder, at de kommer
for at elske deres Fjender. Har Du set deres Støvler?
Hvilken Larm de gør! de ligner Jærn; deres Ansigt er fuldt
af Haar som Hunde; naar de mødes, føler de paa hinandens Hænder. Har Du set, at de alle har Sværdet hos sig;
naar de bliver vrede paa hinanden, dræber de deres Ven i
Tvekamp, selv om han har Forældre og Børn. Naar en af
dem har gjort noget stort, f. Ex. slaaet mange Folk ihjel,
bliver han ikke alene selv gjort til Mandarin, men alle hans
Myriader af Efterkommere er fødte Mamlariner. Hundrede
Ting kunde jeg fortælle om dem ; de hor i Lag i høje Byer,
li og li og ti Lag igen over hin anden; de myldrer og farer
mellem hverandre; IldYogne flyyer O\'er Jorden og under
Jorden, og Huse farer afsled paa Hjul. Hvor disse Barbarer
er fra, Yed jeg ikke, min Secretær har ikke kunnet finde
dem paa Udenrigsministeriets Globus, men de er i Familie
med Russerne, og gaar for at være de fredeligste af alle
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Barbarer. Naa, lad os ikke glemme vore Venner, lad os hædre
dem ved al følge deres Barbari og drikke under Armene.
Langt Liv, ældre Broder! Tilsyneladende var imidlertid vore Venner i højeste
Grad venligt sindene imod os, og deres Optræden var saa
taktfuld og elegant, som man maalle vente del af Folk,
hvis Lærebog rummer 300 Ceremoni-Regler og 4000 Regler
for god Opførsel. Var del smaat bevendt med Samtalen,
blev Vicekongens Velkomsttale til Gengæld den mærkeligste
paa hele Togtet. Den oplæstes midt under Maaltidct paa
stærkt akcentueret Fransk af Vicekongens Secretær og gengives her fuldstændig, oversat efter Manuskriptet. Den udtrykker et mærkelig venligt Sindelag overfor Danmark paa
en Tid, hvor Forholdet mellem Kina og Europa var mere
end almindelig spændt, og rummer en sjælden Anerkendelse
af Barbarernes Virksomhed:
»Prins! Vi har følt en levende Glæde ved fra Tsungli Yamen (Uclenrigsminisleriet) at modtage Efterretningen
om, at Deres kongelige Højhed paa Deres lange Rejse ogsaa·
Yil<le standse i denne Havn for al besøge yor Provins.
Jeg føler mig meget lykkelig over ved denne Lejlighed
al kunne gøre Deres kongelige Højheds Bekendtskab, samtidig med at jeg føler mig meget smigret over, at De har
villet hædre min Yamen med et Besøg, for hvilket jeg herved frembærer mine oprigtigste Taksigelser.
Kina har alt i lange Tider staaet i den hjærteligste Forbindelse med Kongeriget Danmark, og lakket være danske
Undersaallers flittige Hjælp har vi kunnet anlægge Telegrafen i alle vore Provinser, hvilket siher os en fortrinlig
Forbindelse og betegner et værdifuldt Fremskridt for vort
Land. Vi frembærer derfor vore Ønsker om, at del Venskabsbaand, der sammenknytter vore lo Lande, yderligere
maa styrkes, og at vore gensidige Forbindelser i Fremtiden
maa forøges.
Idet jeg hæver dette Glas, retter jeg mine Ønsker mod
Deres Fader, Hans Majeslæt Kongen af Danmark, ln'em jeg
ønsker et langt Liv, en skyfri Fremgang og <len Lykke, som
Fred udadtil og indadtil bringer.
Deres kgl. Højhed ønsker jeg en behagelig Rejse og en
lykkelig Hjemkomst til Deres Land, og jeg vil være Dem
taknemmelig, dersom De vil overbringe Hs. Maj. Kongen
af Danmark Forsikringen om <le Følelser, der besjæler os,
med alle vore Ønsker om Fortsættelsen af den venskabelige
Forbindelse, der bestaar mellem de to Stater.«
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Efter Bordet blev Selskabet fotograferet, og hvor dygtige
kinesiske Fotografer er, ses af vedføjec:e Billede, der blev
taget i meget mørkt Vejr i sen Eftermiddagsbelysning og
allerede næste Dag overbragt de danske Deltagere med venlig Hilsen fra Vicekongen.
Under vort Ophold ved Pagode-Island fik vi Besøg af
en herboende dansk Lods, Hr. Holdt. Der er fem danske
Lodse herude ved de østasiatiske Farvande, og alle er tle
knyttede til de største Dampskibsselskaber.
Den 7. Februar afsluttede vi Besøe:et i Foochow, efter
at ogsaa den kinesiske Admiral havde givet en Fest paa sit
Skib for den danske Prins. Vor Afrc-se fandt Sted med
samme Fcsllighed som vor Ankomst, cg nu kunde Valkyrien spille den kinesiske National-Hymne.

42

l{nbeldnmpercn ,Store Nordiske , .

Shanghai.
lh•is <ler ikke var <le mange kinesiske Træsko-Sejlere,
kunde man tro, man dampede opad Issefjorden, saa hjemligt !lade er Markerne om den brede, s tille F lod ; den By,
vi ser, naar vi ankrer, kunde ogsaa godt have ligget i Danmark; allermest hjemlige er dog de Damer og Herrer, der
mylrer opad Faldrebet, men de er ogsaa Danske, og i
Løbet af en halv Time, har vi kendt dem fra Barnsben.
Vi træITer i Shanghai den største danske Koloni undervejs, det eneste rigtigt rodfæstede Samfund af Danske, som
ikke føler sig ude paa Æventyrfærd. Mange har levet herude en Menneskealder, og enkelte, særlig Sømændene, taler
et Dansk, der er ligesaa skønt som Pidgin-Engelsk. De er
sett l ede herude, gaar rundt og ser deres Bekendte, de
d ri Iler Matroseme, deres Hest k i c ker bagud, de erklærer,
at Konen er Mandens Bagben (backbone) og kalder et
Panserskib for en Jærnklat (Ironclad). Vor Chef bebrejdede
en af Lodsene, at han havde glemt sit Modersmaal, og henviste til sine Søskende, der a lle talte rent Dansk, selv om
de havde levet 30- 40 Aar borte fra Fædrelandet. »Well I
De mixer ogsaa i et helt andet society I« svarede Lodsen.
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De fleste lænker ganske vist paa at komme lilbage og ende
deres Dage i Danmark, men der er ogsaa dem, der never
w i 11 go back. Blandt dem, der havde levet længst herude, var
»Store Nordiskes« bekendte Driftsbestyrer, Elatsraad I. Henni ngsen, som kom hertil sammen med de første Kabler,
og Regnskabsføreren Hr. Julius Petersen, hvilke begge
nu er vendt hjem efter i en lang Aarrække at have udførl
et udmærket Arbejde i Store Nordiskes Tjeneste, endvidere
Hr. E. Suenson, Chef paa Telegrafdamperen »Store Nordiske«, Løjtnant C. C. Bojes en, Dannebrogsmand fra 1864,
ansat i kinesisk Tjeneste og gift med en kinesisk Dame,
Hr. N. P. Andersen, ansat ved det kinesiske Toldvæsen og ligeledes gift med en kinesisk Dame, -- den livlige
og intelligente Frue mødte ved Valkyriefesterne i kinesisk
Dragt og var ualmindelig indtagende - , og endelig Koloniens Ældste, Kaplain Petersen-Roy, der nu har »lagt
op« i Helsingør. Old-Petersen, som den brave Sømand
kaldtes, viser hvor æventyrligt Livet former sig, naar man
som ung lager til Kina isledetfor at blive i Nyborg. Han
var med til at lægge de første Kabler herude; han har været
Senior-Kaptain i det kinesiske Dampskibsselskab, China
Merchant Steam Navigation Company, et af Jordens største
Selskaber, er bleven Mandarin af den blaa Knap, bar været
dansk Konsul paa Formosa og lavet Kamfer, er bleven sejlet
isænk af en engelsk Orlogsmand og haft hundrede Hændelser. En skønne Dag greb Sømandens sædvanlige Landlængsel ham saa stærkt, at han Log hjem til Fyen for at
sætte sine opsejlede Penge til i en Vognfabrik, hvorpaa han
lettet tog tilbage til Kina. Disse brave Kaplainer, som er
saa flinke paa Søen, forstaai· sjældent at holde deres Formue
paa det tørre. En lavede en Strømpefabrik og forlod den
barfodet, en anden kom hjem og indrettede en Tændstikfabrik og ejede efter ni Maaneders Forløb intet uden en
lille, pæn Tændstikæske, som han endnu bevarer som
dyrebart Minde, vurderet til 20,000 Kr. - Men lad os fortsætte med de danske i Shanghai. Der er ialt henved et
Hundrede, saa der . kan kun nævnes enkelte. 35 er knyllede til Store Nordiske. Cheferne for de forskellige Afdelinger
er foruden de alt nævnte Mekanikeren Hr. I. Timm, Stationsbestyrer Hr. 0. Nielsen, Ingeniør Hr. Schøn au og
lste Maskinmester Hr. Dick. Herrerne Hillebrand t, B.
Andersen og I. Kofod (gift med en japansk Dame) er et
prægtigt Trekløver af dygtige og muntre Lodse. Hr. H.
Sonne er Agent for Engelsk Lloyd. Fhv. Kaptain i Artille•2•

..
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riet Leigh-Smith er Danmarks udsendte Konsul. Flere
danske Damer er blevne gifte herude med Mænd af anden
Nationalitet og har knyttet deres Mænd til den danske
Koloni. Fru Skottowe f. Henningsen er gift med Direktøren for Chartered Bank of India, Australia and China;
Fru B 1es k y f. Garde er gift med Chefen for det store tyske
Handelshus Carlowitz; Fru Rothe, Datter af Kapt. PetersenHøy, er gift med den ene af Cheferne for det betydelige
tyske Handelsfirma Rothe & Co. Mange Danske er i kine-

Danske Damer i Shanghai.

sisk Tjeneste, saaledes Herrerne Lindholm og Miinter i
Toldvæsnet, 0. Møller og Løjtn. Schiern i Telegrafvæsnct;
sidstnævnte har anlagt en Mængde Telegraflinier og senest
den meget omtalte, vanskelige Linie gennem Gobi-Ørknen
til Kjackta.
Den overstrømmende Venlighed, der mødte Valkyrien,
gav sig blandt andet Udslag i talrige Festligheder, der indlededes med en højst animeret Middag hos Hr. Henningsen.
Den danske Koloni gav en straalende Banket i Frimurerlogen. Ved denne Lejlighed var ikke alene Chefen og de
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tjenestefri Officerer tilstede, men ogsaa saamange Underofficerer og Menige, som kunde afses uden at blotte Valkyrien helt for Forsvarere. De lange Rækker af blaa Gulter
pyntede ved Bordene, og de bevægede sig med saa utvungen
Lethed gennem ni Retter Mad med tilhørende Vine, al
Shanghaierne maatte tro, at Slikasparges og Champagne var
daglig Biksemad paa Valkyrien. - Shanghais Byraad var
saa galant at gøre et Galla-Bal i den prægtige Town-hall, i
hvis Sal 500 Par kan danse uden a: træde i Slæbene.
Men mest smigrende var det, at Stedets højeste, kinesiske

I det gamle Shanghai.

Myndighed, Taotaien, gjorde Fest for den danske Prins.
Selve Festen er der ikke saa megen Grund til at beskrive,
da den lignede Middagen i Foochow. Før Festen aflagde
Prinsen Visit hos Taotaien. Vi fik Lejlighed til at se, at
de kinesiske Autoriteter ingenlunde er for overlegne til at
prale med europæisk Komfort. Der var i Taotaiens Hus
Rækker af Saloner med Pudemøbler og Farvetryk af cyclende
Pariserdamer; der var endog et Flygel. Men Taotaien
bruger kun disse Værelser til Modtagelser, ligesom han
næppe til daglig spiller paa Flygel. Vi blev modtagne paa
det hjærteligste og placerede i Lænestele om et stort Bord
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med Champagne.
Min Sidemand lagde egenhændigt de
lækreste Sager paa min Tallerken, men da han log en Valnød i Munden for at knække den til mig, rakle en af hans
Kolleger ham hastigt en Nøddeknækker. Samtalen mellem
Prinsen og Taotaien førtes ved Hjælp af en fornem, med
mange Ordener prydet Tolk fra det russiske Gesandtskab i
Peking. Dette Vidunder af en Tolk forstod at føre en uafbrudt spillevende Konversation under hele det ret lange
Besøg paa Grundlag af: Det glæder mig at se Dem! Tak i lige Maade ! Taotaien var eet stort, henrykt Smil, og
Prinsen
bemærkede
bagefter, at det nok
kunde more ham al
vide, hvad han selv'
havde sagt.
Dagen før Afrejsen
takkede Valkyrien for
al udvist Venlighed
ved et vellykket Kostumebal i CountryClubben, som beredvilligt blev stillet til
Disposition. Tilstede
var den danske Koloni,
Shanghais Honoratiores, Skibchefer og Officerer fra fremmede
Orlogsmænd, Konsuler og Repræsentanter
fra Alverdens Lande,
Iiineserbcfordring udenfor Shnoghai.
kun ikke fra selve
Kina ; det var kun
repræsenteret af Tjenerne i de blaa Kitteler. Kineserne,
Landets Herrer, er nemlig ikke værdige til at betræde en
engelsk Club.
Varsler det første Syn af Sbanghai ikke om noget
interessant trods den flotte Kai og de mange Skibe, bliver
Stedet ved nærmere Bekendtskab fængslende for den, der
gærne studerer Jordens mærkeligste Folie Det gamle Shanghai med sine 125,000 Kinesere indelukkede bag høje Mure
viser, hvordan alt saae ud i Kina for Tusind Aar siden, og
Kineserkvartererne i det europæiske Shanghai viser, hvorledes Fremtidens Kina vil komme til at se. ud. Uagtet det
egentlig er forbudt Kinesere at tage Bopæl paa det europæiske
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Territorium, er her en By paa 200,000 indfødte; og som i
Hongkong og Singapore er dette Kinesersamfund en levende
Protest mod Anskuelserne om Kinesernes Uimodtagelighed
for Reformer. De udnytter alle moderne Hjælpemidler og
nyder al moderne Luxus; de har elektrisk oplyste Kontorer
med Telefon og Skrivemaskine, de ejer vældige Dampskibsselskaber og · store Fabriker og anbringer Kapitaler ogsaa i
europæiske Selskaber. Telegrafen gaar gennem Kina paa

Slol'c Nol'diskes Bygning i Sllnnghai.

Kryds og Tværs, uden at Kinas ·gamle Luftguder mere
ærgrer sig derover; Lommeure og Petroleumslamper finder
Vej langt ind i Landet; har Missionærerne intet kunnet
udrette ved deres fire Hundrede Aars Arbejde, kommer der
nu en anden Art Missionærer: Lokomotiver og Dampskibe,
og de vil, at dømme efter, hvad man ser fra Singapore til
Shanghai, have bedre Held med sig.
Yanglse-Floden ved Shanghai er Kinas største Færdselsaare, den slore Handelsvej til Kinas rigeste Provinser med
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150 Millioner Mennesker, og Shanghai er bleven Kinas
vigtigste Handelsplads. To Trediedele af Handelen paa
Kina gennem Traktathavnene gaar herigennem. Intet Under,
at Det østasiatiske Kompagni har oprettet en Filial her, med Hr. Fr. K in c h som Leder -, for rt t deltage i denne
Handel og herfra varetage sine Interesser til alle Sider.
Omgivet af det vældige Kina, tæt omsluttet af en Bybefolkning paa 3-400,000 Kinesere lever de 6,000 Shanghai-

Kinesergade i Shanghai.

Europæere uden Forter, uden Soldater. Det europæiske
Shanghai er en mærkelig Fremtoning; det bestaar af tre
Dele, den franske »Concession« og det engelske og det amerikanske »Settlement«. Medens Franskmændene fik deres
Territorium som Ejendom til Tak for den Hjælp, de ydede
den kinesiske Regering under Taiping-Opstanden, og deres
Consession er en fransk Koloni, danner de to Settlements,
hvor alle Nationer lever i broderlig Forening, en Republik.
Der svares en Lejeafgift til Kina, men man tillader ikke
43

I

I

338

DE DANSKES VEJ.

den kinesiske Regering nogen Indblanding. Borgerne regerer
sig selv. » Købmændene har organiseret deres By som en
stor Bank« siger den tyske Forfatter Paul Goldmann.
Aktionærerne, de skatydende Borgere, vælger en Bestyrelse for et Aar, men bliver Aktionærerne pludselig utilfredse med Bestyrelsen, saaledes som det hændte engang,
da Byraadet gav efter i en Strid med Kineser-Kulierne,
sammenkalder de en extraordinær Generalforsamling og
vælger et nyt Repræsentantskab. Borgerne har deres eget
Politi og er selv Soldater, ovenikøbet med
Artilleri og Rytteri,
ialt 250 Mand; de
har deres Brandkorps, ligeledes af
frivillige,
med 5
Dampsprøjter; de har
Teater, Kirker og
Skoler, og alt er saa
udmærket administreret og ordnet, at
Shanghai harerhversig
Hædersnavnet
»The
model-setllement«.
Den europæiske
By strækker sig langs
Floden med prægtige
Bygninger. Ved den
brede Kaj, The bund,
ligger en
utrolig
Mængde Banker, den
Kinesisk Hus paa Foochow-noad.
kejserlig . kinesiske,
den indisk-australskkinesiske, den russisk-kinesiske, den tysk-asiatiske, Yokohama- og Hongkong-Shanghai-Bank; de røber, hvilke Lande,
der har de største Handels-Interesser her, og vi møder for
første Gang Rusland mellem disse; her ligger talrige Konsulater, Frimurerlogen, Store Nordiskes Telegrafbygning,
og her ligger Børsen, hvilket vil s ige Clubben, thi anden
Børs kender Shangbai ikke; til visse Tider af Dagen
mødes Europæerne ved Bar'en, indtager deres Cocktail
og taler om Forretninger, og saamange Cocktails forbruges
der, at man, da Clubben arbejdede med Underskud,
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bragte en smuk Balance blot ved at sætte Prisen paa Cocktails lidt op.
Fra T h e bund gaar brede, lige Gader op i Byen; de
er opkaldte efter kinesiske Byer, Peking-, Nanking-, Foochow-Road, og bliver mere og mere kinesiske, efterhaanden
som de fjærner sig fra Kajen - men moderne kinesiske; Bygningerne er ofte rigt dekorerede, navnlig i Sing-Song-Gaden
Foochow-Road, hvor Rækkerne af Restauranter er ligefrem overdaadigt udsmykkede. Fra Grunden op til Tagrygningen med de slyngede Dragehaler er alt Træværket
udarbejdel i de fineste og særeste Udskæringer; i Rækker af
smaa, lakerede Fyldinger glimter gyldne Grene med Blomster
og Fugle; hvert Hus ligner et rigt udskaarel, indlagt Skab,
hvor tusind fantastiske Paafund er slyngede sammen til en
harmonisk Helhed.
Søndag den 18. Februar kom alt, hvad der var af
danske, ombord for at sige Farvel. De var indbudte til
Gudstjeneste og Frokost. Programmet passede til Stemningen, til Taarerne i Øjet og de muntre Ord. For en Uge
siden mødte vi disse fremmede Mennesker, nu var der Afsked med gamle, kære Venner. Der var mærkelig tomt
paa Skibet, da de var gaaet fraborde. Ankeret blev hejst.
Vi gled nedad Strømmen forbi Orlogsmændene, - et heil
Triumftog, allevegne Parade og Musik, vor i\fosik gennemgik alle Landes Nationalsange. Vi passerer Kineserne, en,
to, tre, fire Orlogsmænd; de er til det sidste urokkelig høflige med: Kong Kristian. Inde i Land viftes der med Lommetørklæder fra Vinduer, - en sidste Hilsen fra en Baad med
dansk Flag. Saa gaar vi til Japan.
Men vi fik senere at vide, at denne Søndag Eftermiddag
var den bedrøveligste Dag i det danske Shanghais Historie.
Damerne gik rundt med røde Øjne og blev hjemme fra Middagsselskab for at kunne græde i Ro paa Chaiselongen. Ja,
det er underligt med saadant et lille, hvidt Skib med Splitflag
og med en Kongesøn ombord og blaa Matroser og Løjtnanter.
Det er Fædrelandet, der kommer, - og nu glider det bort.
De gamle Minder! Barndomsminder dukker op, Ansigter, man
ikke har tænkt paa længe, Ansigt ved Ansigt, alle med blankt
skinnende, kærlige Øjne. Al Længsel kommer, Hjemveen er
der, lige paa een Gang den bitreste Hjemve. Den Stemning, et
saadant Besøg kalder frem, forstaar man ikke, naar man
sidder nøgtern og læser om den i en Bog. Men vi følte den
allevegne.
43*

Genne1n Indlandssøen.
Medens Valkyrien ligger for Anker om Natten ved Indløbet til ))Indlandssøen«, kommer Lodsen ombord, dansk
Lods her ved Japans Port som i Hongkong, i Foochow, i
Shanghai.
Solen staar op, og vi glider ind i ))Solopgangens Land«.
Med saa poetisk et Navn døbte Kineserne Landet, fordi det
laa i Øst, hvor Solen steg frem over Havet. Jikpen blev
til Nippon i Japan og til Japan i Europa. Intet Navn passede skønnere til dette farveglade Blomsterland, over hvilket
Solen nu stiger til fuld Dag.
Himlen skinner med Messingglans gennem graahvide
Morgenskyer.
Rækker af Bjærge dukker frem, spidse,
selvstændige som Tænder i Rovdyrkæber. Ret op af Søen
slikker skarpe Hjørnetænder frem, Skær ved Skær. Det er
tydeligt, at Japan først for nylig er gaaet af Kog. I mange
Egne af Landet bobler det endnu i Vulkaner.
Efterhaanden som Dagen skrider frem, smelter Himlens
kolde Messing i Sol og Vaarluft. Søen er blaa og silkeblank med gyldne Stænk af Smaabaades Sejl. Vikingesnækker ligner de paa Afstand, men nær ved ser man, at
de brede Raasejl er delt i smalle, lodrette Baandstriber, Japanerne har altid deres egne Sindrigheder.
Markerne
paa Bjærgsiderne skinner som friskstrøgne Farveprøver
under Fyrreskovenes dybe Grundfarver. Smaabyer ligger i
vandklar Glans. Saa tæt stryger vi ind mod Kysten, at vi
ser Børnene tulre ud fra Hytterne for at kigge efter os.
Over Husene er Bjærgsiden stribet af i Terrasser. Det
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blomstrende Japan er af Naturen ikke meget frugtbart.
Man har maattet smuldre Klippen for at kunne opdyrke en
lille Brøkdel af Landet.
En hel Dag sejler vi gennem dette Farvand uden al
blive træt af at beundre den japanske Naturs evigt vexlende
Paafund. Det ejer ikke den norske Fj,ords alvorsfulde, betagende Skønhed. Det har en japansk Billedbogs legende
Elegance, smaat Vand, smaa Bjærge, smaa Byer med Dukkehuse, - samme fintskaarne Ynde so□ i japanske Kunstgenstande og i japansk Arkitektur.
Vi er komne til Lilleputternes Blomsterland, Poesilandet, hvor Blommetræerne drives til at give de dejligste
Blomster, men ingen Blommer, hvor de smaa Geishaer er
klædte som Sommerfugle med Vifter til Vinger, hvor Templerne er røde Lakæsker med Guldbeslag, Operetteriget med
den store Mikado, som ingen maa se paa, fordi han er saa
uhyre hellig og født af en Solstraale, h·1or Livet er en yndefuld Leg og Døden kun et virkningsfuldt Optrin.
Men Japan har mistet sin jomfruelige Poesi. Vi ved
det. En Dag kom den fremmede, rødhaarede Kriger og
vilde tage den skønne med Vold. Kanonkugler dumpede
ned i Irisdammen, og de tapre japanske Riddere kunde,
selv med deres to Sværd i Hænderne, ikke afparere dem.
Den skønne foretrak selv at give sin Haand og lade, som
om Forbindelsen var et Inklinalionspati. Der udvexledes
Gaver. Hun gav yndige Haandarbejder, og han gav moderne Udstyr. Vi ved det, og vi ved, at man skal begræde
den tabte Jomfruelighed og sige, at Japans Poesi er forsvunden. Men tværtimod tilstaar vi, at vi finder Forbindelsen baade lykkelig og skøn. Hvo:-for skal vi finde os
selv saa prosaiske 7 Vi kom jo med Æventyr, som fløj højt
op over alt, hvad de gamle Æventyrforlællere kunde skimte
i deres vildeste Fantasi. Det nye Æventyr og den gamle
Poesi gaar sammen paa den smukkeste Maade, udfylder
hinanden og fremhæver hinandens Kraft og Skønhed. Se
derinde paa Stranden: Telegraftraadenes Glimmerstriber
over Blommetræernes røde Skyer! ffuilken Poesi i Blomstertaagen, hvilket Æventyr i Traadene, som hvisker hjem
til Danmark: Valkyrien passeret, alt vel! - Se Toget derinde! Som et Drageuhyre farer det lukt ud af Bjærget,
stønner sin hede Aande ned over H:;tterne, smutter ind
igen i et Musehul. Jærndragen er parat til at bære os afsted paa Syvmilestøvler og sætte os af lige udenfor de røde
Laklempler med forgyldt Beslag.
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Ved Mørkels Frembrud ankrer vi. Nu først har Lodsen Tid til rigligt at hilse paa sine Landsmænd i Officersmessen. Ditlefs er:., hedder han, en fin, gammel Herre
paa 65, en af disse stilfærdig fornemme Naturer, der er ensomme i Livets Selskabsmylr, men aabenhjærtige og milde
paa Tomands-Haand. Han har sin Huslru i Kobe, men
en trofast Ven følge:- ham paa hans Ture, - Violinen. En
Lods, der kommer ombord med en Violin under Armen,
lager sig ikke godt ud, derfor har han en Violin paa hver
nf sine faste Stationer. Nnar bo y 'en har taget Olietøjet, og
den gamle Herre har iført sig Manchelskjorten og den sorle
Frakke, hører man 'Nagners og Mascagnis Stemmer ud paa
Hotelgangen. Den ensomme Lods er i godt Selskab. I 43 Aar har Lods Ditlefsen været borte fra sit Fødeland.
Han havde glemt det, men da dette lille Stykke Danmark
kom flydende til Lam, da Flaget blev hejst imorges, da
Solskæret lyste over de mange unge Ansigter, da stod hans
egen Ungdom der i et Strejf af Sol, da stod der Musik af
forunderlig, mild Vemod om ham, da kom det glemte, del,
som var saa langt, langt borte, saa tæt om ham, da følte
han pludselig og for første Gang, - at han var dansk. Lods Ditlefsen har aldrig før lodset et dansk Skib; han har
saa at sige ikke talt dansk i over fyrretyve Aar. Med stort
Besvær fisker han de danske Udtryk op fra Erindringens
Dyb, og det ender med, at han slaar over i Engelsk. Han
er gift med en amerikansk Dame; hans Datter er gift med
en Franskmand, der er født i Australien, opdragen i Paris,
bosat i Japan med ~ngelsk 13orgerret.
- Well, siger Ditlefscn, jeg har ikke været »patriotlisk«.
J eg havde en Ven l: erude i Ungdommen; han var patrioltisk; hver Dag gik hans Hjærte til Danmark, og det tog
hans Blod. Han lnvde sin sweetheart, sin Kæreste derhjemme. Han havc.e worked hard for fem Aar, men haft
bad luck, nu var han i Lykkens Vej og kunde prepare for
Hjem og lægge op Penge til at settle Kæresten her, og
just i den Tid var det, at vi ventede for »Tordenskjold«.
Han talte Dagene og var saa glad som a ldrig før. Han lod
en Japanese lave et stort, dansk Flag, og det havde
han med ud i en Baad og wawede, da »Tordenskjold «
kom. Han var ombord hver Dag. Men da hændte det, at
det blev fortalt, at l: ans Kæreste var faldet i Kærlighed med
en anden. Perhaps havde der ogsaa været langt mellem
Brevene en Tid, well, han tabte Hovedet, han gav op
alt og sad hjemme og saae gennem Væggen, hverken spiste
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eller drak. En fin Morgen var han død; Lægen sagde, at
der var blevet noget forkert i hans H:lVede. Jeg puttede
Flaget paa hans Bryst, poor boy ! jeg puttede en fin Sten
paa hans Grav. Han var min Ven. Jeg skrev til hans
Kæreste og fik Breve igen, Breve, som kun et brækket
Hjærte skriYer.
Gode Folk havde gh·et to Mennesker
Døden istedetfor Lykken.
Næste Dag er vi komne ud paa den anden Side Japan
i Det stille Hav, - grøn -Sø i Kuljng under den blankeste
Solhimmel. Medens Øjet glider langs Horizonten, hvor clet
h\'ide Skum gaar i Et, standses det af en svag, rosenrød
Flamme derude, ret som om det var Maanen, der stod op.
Det lyser stærkere. Der staar en Ildpyramide paa Havet.
Hvad er det? - Lods Ditlefsen spejder. Det er FujiYama, Japans hellige Bjærg, som i enscm Højhed, klædt i
Sne, skuer ud over Ah·erden. Den gamle Lods har aldrig
set det pna denne Afstand, 125 eng!. Mil.
Fuji-Yama er det første, vi ser efter næste Morgen paa
Yokohamas Rhed. Nu man det ligge v::cldigt for os. Men
Fuji-Yama er sporløst forsvunden ved højlys Dag. Bugten
med sit emailleblanke, stille Vand, den nette By derinde,
Villahaverne paa de smaa Højder, Solskinnet over Raasejlene
paa den kække Hvalfanger, der staai· ud af Havneløbet
mellem de hvid- og rødslribede Fyrlaarne; det er nydeligt
altsammen, men det er jo kun den ligegyldige Staffage for
Billedet, som er borte. Saaledes var det hwr Dag i den
Maaned, vi laa her. Kun en sjælden Gang i den aarle
Morgen, naar Kysten laa sort, traadte det hellige Bjærg ud
af sin Himmel for at lade sig tilbede. (.: saa Tilfælde kom
Oppasseren farende ind i Lukafet og raabte: Fusse er der !)
Da lyste dets Tinde højt, højt oppe i Luften, da s,·ævede
det i Rosenglans og berørte kun Jorden med sit Slør ; det
stod i den lutrede Skønhed, som er over det, der ej er
nærværende, -- over Minder, over Maal. Dette er Bjærget i
sin reneste Form, Bjærg alene, støbt i ect Drag fra Taa til
Top, voxet op af Jorden som Venus af Havet, nøgen, uforlignelig velskabt. Og det er Jordens højeste Bjærg, selv om
det kun angives til 13,000 Fod; thi hvad vil det sige, om
man sætter en høj Hat ovenpaa Mont Blanc og erklærer
den for Europas højeste Hat, den bli-,rer ikke højere for
det; men dette Bjærg løfter sig saa højt ganske ene paa
den lave Slette. Man forstaar, at Japanerne, Kunstnerfolket, ikke har bygget Murkolosser, me::i hellere udskaaret
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smaa Laktempler og indlagt dem med Menneskets Digt og
Drømme. Hvor latterlig vilde ikke en Pyramides Vælde
blive, naar Fuji-Yamas Snetempel pludselig rejste sig bag
den. Men det røde Lak bliver dobbelt rødt og de smaa
fine Menneskers Kunstværk dobbelt fint. Det ildfødte Bjærg
hævede sig efter Sagnet - og rimeligt nok - paa een Nat
(280 f. Chr.), medens Landet sank rundt om og blev til
den Havbugt, hvorpaa vi nu flyder ; tillige dannedes den store
Biwasø og Hakonesøens runde Haandspejl, hvori Bjærget
ser sin Skønhed. Enhver kender Fuji-Yama (eller Fuji-noYama) fra de japanske Hængebilleder, - Kakemonoer Skærme, Krukker og Vifter; overalt findes det; aldrig bliver
den japanske Kunstner træt af at gengive dets stigende
Linier. Den berømte Hokusai's berømteste Billedbog er
hans »Hundrede Billeder af Fuji-Yama«. Det j apanske Sprog
har Ord, som kun er knyttede li! dette Bjærg, dets Skygge
i Skyerne, dels Spejlbillede i Hakonesøen. Der var en Tid,
da Digterne lignede deres Elskovs Brand ved Fujis Ild; nu
har de maallet opgive det, Lbi Vulkanen er bleven gammel
og hellig og aander roligt. Saa hellig er den bleven, at
Kvinder ikke maa bestige dens Top; Sandet, som skrider
ned under de talløse Pilgrimmes Fødder, stiger op igen om
Natten. Hvilket Tempel for en Guddom, hvilket Stade for
en Profet til al mod lage Guds Lov! Men Japan har aldrig
kendt en himmelsk Lovgiver. Med Stollhed erklærer Japaneren, at det kun er Vestens sunkne Folk, der behøver
sligt. .Japanerne har den moralske Lov medfødt i deres
Hjærter, og de har bestandig Verdens eneste Lovgiver, den
himmelfødte Mikado, midt iblandt sig. Hvilken Gud bor
da i Bjærgets Tempel? Delle Folk, som elsker Blomster
over alt andet, har givet del til Bolig for Ko-no-hana-sakuya-hime, den yndige Prinsesse, der faar Træerne til at
blomstre.

•

,fopnnskc Dnmcr i Rikschn.

Yokohama.
Ikke saasnarl havde vi ankret, - den 24. Februar, før det vrimlede ind med komplimenterende Herrer: Mikadoens Repræsentant med glimrende Følge, Mikadoens Ceremonimester, Admiraler, Guvernøren af Kanagawa-Key, den
hollandske Minister, Hr. deTesda , der varetager de danske
Interesser, den danske Konsul, Amerikaneren Mr. J ewe tt ,
samt Kaptain Zakamoto og Vikomte Inaba , der er atta·
cherede Hs. k. Højh. Prins Valdemar under Besøget. De
danske Herrer i Yokohama kom ligeledes strax ombord,
men d e var ikke talrige nok til at vrimle. Samtidigt lægger
der sig et Politifartøj i kort Afstand fra Valkyrien for at
forblive der Dag og Nat i en hel Maaned. Denne Forholdsregel saavelsom Opdagelsesbetjentene, der bestandigt kredser
om Prinsen, naar han er iland, viser Autoriteternes Ængstelse efter Overfaldet i sin Tid paa den nnværende russiske
Kejser. Der er endnu fanatiske Fremmedhadere i Japan.
Yokohama ! Naar man hjemme hørte Navnet, var det
som en farvestraalende Uilledvifle blev bredt ud, men selv
44
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breder den sig som den graa, engelske Havneby, der er ens
Verden over. Havnen med de smudsigt svedende Arbejdsdampere og de polerede P & O, 0 & 0, Messageries- og
Lloyd-Dampere er den kendte. Kun Færgebaadene er japanske, og naturligvis ror Japanerne paa en hel anden
Maade end almindelige Folk og kommer hurtigere afsted.
Færgemanden og hans Dreng, som trods Kulden kun har
en løst flagrende Kaabe over deres nøgne Lemmer, staar
hver paa sin Side og vrikker Baaden frem uden at tage
Aaren op af Vandet. De har ogsaa en Slags praktiske
Bølgedæmpere, so1~1 vore Fiskere meget let kunde efterligne;
de hænger Halmfrynser om Baadens Stævn og tager derved
Braadet af Bølgerne.
Inde i Land er Yokohama til at begynde med endog
ualmindelig almindelig. Pæne Gader og llouleYarder, som
ikke har nogensomhelst egen Mening, bare snakker andre
efter Munden og agerer fine. Kun Rikschamændene er sig
selv og ligeglade. Med Halmviske paa de bare Fødder,
med en Las bunden om den tjavsede Manke galloperer de
efter den fremmede og vrinsker; de gule Kindbensansigler
er lutter (jantet Henrykkelse, de er staldkaade, thi det er
den døde Tid.
Rikschamanden svøber omhyggeligt et Dækken om Benene
paa En, og saa flinter vi afsted. Den fine JJy skifter pludselig
Ham og bliver til et Marked med Mylren af morsomme Smaafolk. Alle er i lange vatterede Kaaber, - der er ikke En med
Skridt i -, og alle gaar de i hvide Strømper og paa høje Træskamler. Der er tilsyneladende ingen voxne Mennesker, det er
som een stor Børnehave; de japanske Mandfolks Gennemsnitshøjde er som vore Kvinders, de japanske Kvinder er ikke
større end vore Tiaarspiger. Mændene har oftest kun tyndt
Konfirmand-Skæg, og Matronerne gaar i Kate Greenways
Baby-Kjoler. Men forresten er der næppe noget Sted i Verden, hvor det vrimler med rigtige Børn som paa en japansk
Gade; og det er de sødeste Børn, man kan se, rigtige
Blomsterbørn med Ferskenkinder, sorte Kirsebærøjne og
Mund saa rød og rund som Hyben; de sidder og ligger og
falder over hverandre og over deres lange Kaaber, smutter,
drunter, tulrer og leger allevegne, midt paa Gaden uden
Fare for at blive kørt over, thi d er er næsten ikke andre
Vogne end Rikschaerne.
Alt er en lystig Leg, og saa vant bliver Japaneren til
at le og smile fra Barn, at han bliver ved dermed Livet
igennem, enten det gaar op eller ned.
Børnene skal
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være saa !elle al regere, at de ikke kender til Ris uden
som Næringsmiddel; den »rødhaarede fremmede« erstaUer
vor Bussemand. Eder kender det japanske Sprog ikke,
og husligt Skænderi kan ikke tænkes, eftersom Kvinden
er opdragen til den mest absolute Lydighed overfor
Manden, der kan lade sig skille fra hende, hvis hun
»svarer«. Den japanske Kvinde er opdragen efter den udmærket vise Kaibaras Moral-Lærdomme, der paabyder,
at en Kone skal se op til sin Mand, som om han var
Himlen selv. Næstefter Manden er Mandens Familie, deriblandt Svigermoder, hendes nærmes te Foresatte. Hun maa
ikke drømme . om Skinsyge, thi det kunde ærgre Manden.
Hun maa heller ikke drive Tiden hen med for megen Gudfrygtighed og Bønner, »thi naar hun tilf:.-edsstillende opfylder
sine .Pligler som Hustru, vil hun uden at bede kunne
glæde sig Yed guddommelig Beskyttelse«. Hun skal være
Mandens ydmyge Slave. Selv Kejserinden har efler Sigende
Forpligtelser Lil at holde sin Gemals Tøj i god Stand.
Snakkesalighed, Skinsyge, Ulydighed er Skilsmisse-Synder,
men forøvrigt kan Manden under de Jigegyldigste Paaskud
skille sig Yed sin Hustru. Med smilende Ansigt maa hun
giYe P lads for Med.hustruer. Til Gengæld har hun Lov Lil
at ryge, og enhver lille Japanerinde har sin bille Pibe, sin
Tobakspung og Tændstikæske i Kaabeærmet.
Synet af den japanske By er baade en glædelig Overraskelse og en Skuffelse. Man har hørt saameget om Japanernes Abe-Efterligning af Europæerne, at man overraskes
ved at se, hvor japansk alt endnu er. Naar undtages de
ikke faa europæiske Herrehatte, hvori Japanernes flade Ansigter drukner, - det ser ud, som om Europa her havde
fundet et Marked for aflagte Hatte - , finder man ikke hos
Befolkningen noget Strøg af Europa-Moder. Ikke een !(vinde
er i europæisk Dragt, og selv Filthatte-Herrerne er i hvide
Strømper paa høje Træskainler. Og det er i Yokohama
paa Grænsen til Europa! - Skuffelsen ligger i Manglen af
Farver.
Man havde drømt om glansstærke CloisonneFarver og blide Musselins-Toner. Men som alt er graat
hjemme, er i denne By alt lysbrunt. Husene er Rækker af
Pakkasser, ikke Bygninger, kun Pindeværk og Brædder,
uden Maling, Rækker af udtrukne Butiksskuffer, og Kvinderne gaar paa denne Tid af Aaret i mørke Vinterkaaber.
Men længe varer det ikke, før man lærer at se paa Billedet
gennem Loupe. Da udskiller Gadens Mylr sig i en Rigdom
af morsomme, yndefulde Optrin; hver Celle i Husrækken
44•
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bliver et mærkeligt Interiør, og i Interiøret blomstrer Farverne. Herinde har de unge Piger skudt Puppehylstret af
sig og afdækket Sommerfuglevingerne. ButiksskuiTerne opløses i Dynger af sære, brogede Ting, muntert improviseret
Legetøj og støvfint udarbejdede Kunstsager. For hver Uge,
man tilbringer i denne By, bliver den mere og mere tilLrækkende. Hvilken Forskel mellem Indholdet i disse Træboder og Pariserboulevardernes flitrende Diamant-Vinduer,
der bestandigt vinker, men aldrig fængsler. Her er ingen
.Brillanter, men hvilken Sol over Emailleblomsterne mod
Sølvets graa Dis, hvilken dunblød Hvidhed i Hejren mellem
Sivene i Hjørnet af et biJligt Akvarel-Kort, hvilket va rmt
Skær af de gyldne Blomster under den mørke Lak selv
paa de for Europæere bestemte Godtkøbsvarer. Ja, vel er
der meget, som kun er forfærdiget til Europæernes mægtige
Kundekreds, men har Japanerne maallet binde sig til visse
ny Former, har de ingenlunde givet Afkald paa deres egen
Fantasi og Kunslnerglæde. Dag efter Dag kan man i de
»europæiske« Sølvbutikker beundre samme Ting, samme
lille Fandens Mælkebøtte, der voxer i Hjørnet af et
Cigaretetui og breder Foraar langt omkring sig. Hvilken
sprudlende Kunstnerfantasi har ikke formet de Ka!Teservicer, som hjemme bestandig er i samme imiterede Rokoko og Empire. Her var noget at lære for dem, der vil
skabe ny Kunstindustri, - om man kunde lære at digte
af andre.
Man kalder gærne den japanske Kunst dekorativ, og sandt
er det, at Japaneren fors tam· som ingen anden den Kunst at
dekorere. Som født Kunstner har han aldrig søgt Kunstens
Væsen i Illusion. Men hvilken Forskel i Japanerens og vor
almindelige Dekoration! Hvor ofte, naar vi gaar forbi el europæisk Pragtslot, falder det Suk os ikke paa Læben: At de
har gidet! At de har gidet lave alle de Snirkler og Mandehoveder, som sjælden nogen falder paa at betragte og ingen
at beundre. Men staar man foran et japansk Tempel med
dels prægtige, stærke Helheds-Virkning, er hvert udskaaret
Felt en Skønheds-Verden, man ikke kan løsrive sig fra. Hvor
ofle skriger ikke hjemme et overforgyldt Bogbind os imøde
med sin Tomhed! Men Japaneren dekorerer med det, han
elsker, LiYet og Karakteren i den Blomst, han har stillet i
sin Vase og gen nembeundret, Fuglens høje Friheds Flugt,
Glimtet under de hvide Vinger, den milde Luft, der beaander de fjærne Bjærge og fylder ham med Drømme, den
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pudsige Afmagt i Kyllingernes hidsige Slagsmaal. Fortæltet
og forklaret forlod det Kunstnerens Sjæl.
HYer llod har sit at byde. Legetøjsbu tikken har hvide
Mus med lyserøde Haler og rødlysende Øjne, el h eil Kuns Lværk Lil 2 Øre, smaa Bøger, der folder sig ud i Guirlander
af straalenclc Vifter, smaa T æ ndsLikpinde, der skyder
lllade og I31omster, naar de lægges i Vand. Her er en
Bævrenaal Lil at sælle i Haaret. Den koster 5 Øre. Del
er en Graagaas, der stryger henover en FyrreLop. Vingerne
er e t Par riflede Muslingeskaller og F yrren grønne Silkelrævler. Det h ele er aandfuldere end noget hjærnesvcdl
Parisersmykke af de modemeste. Her er et Metalspejl,
udmærket Lil at spejle sig i ; paa Bagsiden er der sLøbl
et Par Skrifllegn; n aa r man fanger Sollyset og k aster Genskinnet hen paa en Væg, staar Bogstaverne i Skæret. Paa
en ubegribelig Maade gaar de igennem Melalfladen. Her
er en lille, buet Varmeæsk e Lil at bære i Hænderne, naar
del er koldt. Der er Trækulsbrikeller indeni.
Boghandlerne h a r Ililledbøger. Jeg købLe en :Mængde for
at lage dem med hjem til Venner og Bekendte; m en d et Yar
h elt svært at skilles ved dem, thi i en af dem sYømmcde
der en Stime HundesLejl cr ud af Papiret, og d e SYømmede
bedre end levende Fisk ; i en anden var der m ed fire
Strøg og tre Farver oppe i et Hjørne h enaandet et Efteraarsdigt saa mildt og vemodigt: to mørke Svan er da lende
paa brede Vinger m ed den røde synkende Sol bag sig; i en
tredie var en Fyrreskov i Aftentaage, e n Baad med rødt
Blus, der kas tede Purpurskæl i Vandet, og Kyster, der forsvandt i Aftenluft. Har Japanerne ikke LinieperspekliY h a r
de ialfald Lutlperspektiv. - Dyr, der leYer, Blomster, som
aander, Landskabels Sjæl, det er Japanerens Kærlighed.
Skønheden i Menneskelegem et h ar han ikke Øje for,
Kvinden forvandler han til en Blomst med Rosenbladskinder.
Manden forekommer ham nærmest en latterlig
Fremtoning, fortrinlig egnet til de Karrikatur-T egninger,
hvori han lystigt boltrer sig. Som Æventyr-Illustrator er
han uoYertræffelig.
HYilke SkuJielser bereder ikke vore
ÆYenlyr-Jllustrationer os, naar vi vender Bladet og ser
SpindelvæYet lraadl ned i Bondevirkelighed af Folk med
runde Ben i tungt Træsnit. Men Japaneren er m ed i ÆYentyret. Æventyr-Verdenen uden Love, uden Skygge, uden
Linieperspektiv, det er noget for ham. Opildnet af Æventyret fortæller han selv med: Ja, saadan saae Dragen ud,
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firsindstyve Hoveder i Ring om sig, og ingen saae, hvorfra
den kom. Her er den midt paa Siden, Kroppen gaar
om Bjærg og Dal, og ingen ved, hvor den ender. - Prøv
under Læsningen af et illustreret, japansk Æventyr al
skitsere Billedet, brug al Fantasi, vend saa Bladet og
indrøm, at vi ingen Fantasi har. - Selv paa Tændstikæskerne muntrer den japanske Fantasi sig.
Man træffer
ofte nøjagtige Efterligninger -af de svenske Tændstikæsker,
der har gjort Sverig kendt over hele Jordkloden. »J6nk6pings akta parafinerade Tandstickor. Tandas endasl mot
lå.dans plan« staar der, og underneden: Made in Tokyo.
Men oftest træffer man de brogede japanske Æsker, hvis
Billeder vexler bestandigt. Det er nu blevet en Modesag at
samle paa disse labels, og de er ialfald morsommere end
Frimærker.
Det er sandt, at Europa har lært Japan Fabrikationen
af Godtkøbskram; i Japan, hvor man telegraferer uden
Traad og laver Pianoer og averterer om Ægteskab, laver
man ogsaa europæiske Sager til Export, Barnevogne og
»tysk« Legetøj, men derfor er den gamle, fine japanske
Kunst ikke død. De fleste af de Ting, som vi staar i stum
Beundring for i Japans Antikvitetsforretninger, skabes endnu
med samme Flid i samme Tradition, og der er Feller, paa
hvilke Japans særegne Kunst har vundet nye Laurbær i
den sidste Menneskealder. Det er saaledes Tilfældet med
Lak- og Cloisonne-Tilvirkningen. Det er kun faa Aar siden,
at den Kunstner døde, som har frembragt nogle af Japans
ypperste Laksager. Cloisonne-Kunsten er gammel baade i
Kina og Japan, men de gamle Ting er ganske ufuldkomne
imod de ny. Paa Broncevasen lodder Japaneren de fine
Sølvrande, der skal skille Farve og Nuancer, et helt Kniplingsnet. Han gyder den forskelligtfarvede Emaille omhyggeligt i alle de smaa Rum, brænder Emaillen Gang efter
Gang. Det er sortgrumset altsammen. Han sliber det til,
og Farverne kommer frem; tilsidst polerer han det med
uldne Klude og Olie Maaneder igennem, til det er blankt
og haardt, skinnende som Ædelstens-Mosaik. Der staar en
Iris i dybblaa Grund med det fineste Netværk af gennemskinnende Sølvtraade. - Irisen med de dristigt stive Blade
og den uoverlagt elegante Kunstner-Blomst er født Japaner.
- Den fejlfri Cloisonne er meget kostbar, thi hvor let kan
ikke Emaillen flyde over en Sølvstreg, hvor let kan der
ikke komme en mat Skygge, en Plet, en Blære, og den
fuldendte Vase skal betale alle de mislykkede.
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Naar det er sagt, at den japanske Kunstner ikke Jæcr<1er
Vægt paa Illusion, er ikke dermed sagt, at ikke en japa~~sk
Kunslhaandværker kan finde paa at udsnitte en legemsstor
Træfigur, male den og klæde den cmhyggeligt paa fra
yderst til inderst. Den Slags Ting finder man hos Antikvitetshandlerne, og de er saa nøjagtige Efterligninger af Virkeligheden, at Klæderne dækker over et fuldstændigt Muskellegeme, hvor hvert lille Haar paa Albu og Bryst er el virkeligt Menneskehaar. Ogsaa Dukkerne et· udførte med lignende Omhu. En dansk Herre, der havde købt et Par
Kasser fine Dukker for at bringe Glæde i Venners Hjem,
blev gjort opmærksom herpaa, og istedetfor at beundre
den Samvitlighedsfuldhcd, hvormed Japanerne skelner mellem Dukkedrenge og
Dukkepiger, kastede
han alle Dukkerne ud
af Vinduet og maaue
ovenikøbet i den Anledning betale en Politimulkt.
Man kommer i
godt Humør ved at
gaa rundt mellem de
sorgløse og elskværdige ,Japanere. Hvor
Japanske Damer hilser hinanden.
yndefulde er ikke
Børnenes Lege! Drengene spiller Boldt ligesom Siameserne uden at bruge Hænderne, men kun Fodsaalen eller Rygg~n. To Smaapiger
med Haaret i Top og Skolelasken paa Armen glemmer
for deres Boldtleg helt, at der existerer Skolelærerinder. De
staar lige overfor hinanden og lader fire Boldle hvirvle fra
Haand til Haand. Mange af Smaapiger.:ie, som leger Tagfat, har en Bylt paa Ryggen. Det er en lille Søster eller
Broder, som, bunden fast, rider overskrævs paa Søslerens
Ryg. Den lille faar god Motion, selv '.>111 den er faldet i
Søvn. Hovedet dingler til alle Sider under den vilde Leg,
men det bliver hængende. Dette Friluftsliv i Stedet for
Opholdet i en Vugge mellem Kakkelovnsbleer er maaske
Grunden Lil, at Dødeligheden blandt Smaabørn er langt
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mindre i Japan end i Europa. Selv ganske smaa Femaarspiger løber rundt med Børn paa Ryggen. Det ser ud, som
om de formerede sig ved Knopskydning. - Rikschamændene
har slaaet sig ned ved en Husvæg for at spille Kort. KorLene er allfor poetiske Lil de grove Hænder. Der er 48
l3lade, 4 for hver Maaned, mærkede nied de for Maaneden
karakteristiske Bloms ler; de højesle ere prydede med Sommerfugle og de næsthøjeste med Verslinier. - Højt oppe i
Luften svæver en Drage, og ved al følge Traaden finder jeg
ved den anden Ende en gammel Herre, der er ude at more
sig. - Bekendte mødes og udvexler Hilsner. Kvinderne
bukker dybt utallige Gange og siger lyriske Artigheder.
Mændene siger ingenting, men de vrider Læberne Lilvejrs
og bider Tænderne sammen og siver Luflen ud og ind med
en Lyd som af en Sikkerhedsventil; samtidigt synker de
godt ned i Knæene og gnider kraftigt deres Ben fra Knæet
opefter med de flade Hænder. Det maa vist være en gammel Mode fra Ainoernes Tid.
De voxne deltager i Børnenes Lege, og til Tider klæder
hele Byen sig i Festdragt til Ære for Børnene. Den 3. Marts
er Smaapigernes Festdag, hvor alle Familie-Dukker rykker
ud af Gemmerne, og alle Boder fyldes med Legetøj. Den
5. Maj er Drengenes Fest, da staar en mægtig Slime af
kæmpemæssige Papirsfisk over hele Japan. Hvert Hus har
sin lange Bambusslang, fra hvis Spids Fisken flyver i
Luften. Fiskene er i Laxens Lignelse; som Laxen, der gaar
mod Elvens Strøm, skal Drengen vide at bane sig Vej i
Livets Modstrøm.
Om Aftenen, naar Skodderne sælles for Boderne, og
den stræbsomme Del af Byen synker i Mørke, blusser
en anden Del af Byen pludselig op i alle Farvers Lys,
lange Gader af Thehuse og Morskabssteder. Paa lang Afstand skinner Grupper af Kvinder frem som Tableaux i
bengalsk Belysning. Geishaerne! siger man til sig selv.
So1n brogede Tropefugle paa en Pind sidder de i Række i
aabent Bur ud Lil Gaden, alle i nøjagtig samme Stilling,
med stærkt Lys over sminkede Dukkeansigter og lyse Dragters forvirrede Farver. Her er alt, hvad man ønske sig . af
af Farver, men ikke i Poesiens Skær. De sløvt stirrende
Piger er ikke Illomslen af japansk Skønhed. Man vender
sig fra dem med samme SkulTelse som fra et Vindu med
pragtfuldt skinnende Ulomster, der viser sig al være kunstige.
Den poetiske Geisha maa søges andetsteds. Vi triller afsted
for at finde l1cnde, fire Mand stærk, pr. Rikscha. Vi er aabenbart
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paa den rette Vej til Æventyr og Poesi, thi vi er ude i Mørket
og famler os op ad et Bjærg, op ad »De hundrede Trin«,
der har givet Navn til en berømt Geisha-Variete. Oppe paa
det lille Bjærg er der bælgmørkt, men en af os finder med
Panden en Bræddevæg; en Skodde aabnes, og vi lukkes ind
i en Forstue, hvor en Kuli sidder paa Gulvet og koger Ris
over en Trækulsild. En Papirsvæg glider til Side, og vi

Fra Yokoluunas Gader.

modtages af en venlig, ældre Dame paa Hosesokker. Kulien
befrier os for vore barbariske Støvler, saa vi kan træde ind
paa de fine Maatter. Damen beder os tage Plads. Som
altid i Japan er der ikke et Møbel i Stuen. De tykke, tæt
sammenpressede blanke Græsmaatter er Sofa, Stol og Seng,
og da man navnlig i et saa renligt Land som Japan ikke
gaar med Støvler paa i en Sofa, gaar Husets Folk altid paa
hvide Strømpesokker eller barfodede. Maalterne er allid
lige store, og man angiver et Værelses Størrelse ved Maat45
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ternes Tal. Vi satte os altsaa paa Gulvet og aabnede
Konversationen med den sandfærdige Bemærkning, at det
var meget koldt; øjeblikkelig kom Fruen i Huset med
en Kakkelovn, en lille Kasse med Gløder, og et stort
valleret Tæppe. Hun arrangerede os om Ovnen med Fødderne ind efter og lagde Tæppet over vore Ben og over
Fyrfadet. Saa var det Geishaerne, vi gærne vilde se. Frnen
nikkede og salte sig til at spille paa Strængeleg. Lidt efter

I stort Toilelle.

gled en af Papirsvæggene tilside, og fem smaa Damer, ikke
større end Snapseglas, sakkede ind i Gaasegang og lagde
sig paa Knæ foran os og berørte Gulvet med Panden. De
bragte smaa sorllakerede Skamler, som skulde forestille
Theborde, og dækkede dem med mange Slags Lækkerier
og smaa Porcellrmskopper Lil The og Risvin. Derpaa salte
de sig ved vor Side og gav sig til at underholde os med
megen Lystighed og megen Snakken, alt mens de nødte os
til at smage paa de skrækkelige Kager og røg utallige af
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vore · Cigareller. Det var ganske mærkeligt, saa godt vi
morede os, thi vi kunde jo ikke forstaa deres glade Kvidder, og den Underholdning, som man strax og uvilkaarlig
slaar ind paa, naar smukke og glade Piger sætter sig hos
En, nemlig at lægge Armen om Livet paa dem, forslod de
slet ikke. Kærtegn kender Japanerinderne ikke saalidt som Kys.
Del bringer En til at vakle lidt overfor Dybden af den japanske Poesi. Vi spiste altsaa Smaakager og legede de
yndigste Lege, som en Fader kunde lege med sine Børn ;
Japanerinderne har en uudtømmelig Rigdom paa den Slags.
Fruen viste os med Stolthed en Fremmedbog, fyldt med
Admiraler og Lorder, Jordens finesle Navne, ovenikøbet en
Prins med Suite. Husets Ry var en Borgen for Smaapigernes grundmurede Dyd. Der er ingen Tvivl om, at
kun et lovformeligt Ægteskab paa mindst een Maaned vilde
kunne lokke disse unge Damer ud af Jomfruburet. Den
barnligste Uskyld prægede deres Væsen. Deres brogede, lyse
Blomsterdragter dækkede ærbart hver Form. Den japanske
Danserinde koketterer ikke med Nøgenhed. Ikke engang
Ansiglet er nøgent, det er dækket af Sminke, og Munden
frabeder sig enhver Tilnærmelse ved en rød Farveklat:
Malet! Det er ikke, fordi Japanerinden er bange for at
vise sig nøgen, tværtimod, hun gaar i Bad for alles Øjne
uden en Trævl paa Kroppen. Men alt dette europæiske:
Kys, Kælenskab og Halvnøgenhed, - det er noget, hun ej
kan forslaa. - Nu og da spurgle Fruen, om vi vilde høre
en Sang eller se en Dans. Saa stillede Pigerne sig op foran
et Skærmbrædt, der dannede ligesom en Scene-Baggrund,
og udfoldede deres Kunst. Dansen bestod i en Række
skiftende Stillinger, kantet yndefulde som de japanske Maleres Blomstergrene; de store, brogede Vifter spillede under
Dansen den største Rolle, Fødderne den mindste. Sangen
var monoton spinkel og lidt snøvlende som den franske
Pigesang og ledsaget af store, blide Haandbevægelser. Sangenes Indhold var ligesaa dydsiret som Sangerinden selv.
En af dem skildrede en ung Adelsmands Kærlighed til en
Geisha. For at overbevise den elskede om Soliditeten af sin
Kærlighed, maa han hundrede Nætter staa udenfor den elskedes
Vindu. Paa den 99. Nat fryser han ihjel, hvorpaa Geishaen
fortYivler sig ihjel. Der var et Vers for hver Nat. Det
var altsammen saare fornøjeligt. HYer Gang Geishaerne
havde endt et Nummer, fandt der et vidtløftigt EtiketteOptrin Sted. De kom he1i og knælede, og man skulde da
række dem Risvinskoppen paa en nøje bestemt Maade, selv
45•
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drikke af den og række den frem igen; men den skønne
drak aldrig selv, og det kunde man ikke fortænke hende i,
Lhi den varme Risvin smager som Hvidtøl Nr. 10 tilsat
med lidt Kogesprit. - Vi forlod Selskabet med en Fornemmelse af at have været i ualmindeligt fint Selskab, og de
smaa Frøkener Afukusan og Ayuchasan, Aarnakusan etc.
saa velsom Fru Amænomole vil altid blive bevaret i en
særlig Montre i vort Hjærte - Hors de concours.
De japanske unge Piger, som gør almindelig Husgærning, kaldes Musmeer. Geishaer er Navnet paa Sangerinderne og Maikos er Navnet paa Danserinderne. Maikos
og Geishaer uddannes fra den tidlige Barndom omhyggeligt
Lil deres smukke Ifald: at forsøde Mændene Tilværelsen ved
Spil og Sang, Aandrighed og Spøg. De maa være velbevandrede i Klassikerne og Skønlileraluren. Naar Japaneren
holder Selskab, hentes Geishaerne for at sørge for Munlerhed og for at glæde ved Skønhed. De er altid unge og
skønne, thi er de naaet lidt op i Tyverne, giver de Plads
for andre og yngre. Mange af dem gør fornemme Partier;
de har jo lært førsl og fremmest at bedaare Hjærterne.
Det vilde have interesseret os meget at være tilstede
ved en ægte japansk Fest, men de mange Selskaber, som
de højesle Embedsmænd gjorde til Ære for Prins Valdemar,
var fuldstændigt europæiske. Det var derfor en god Ide af
den danske Konsul i Yokohama at gøre en Fest efter
japansk Mønster i et japansk Selskabslokale. - I Spisesalen
er Væggene Papir paa !elle Tremmer, alle Vægge kan skydes
lilside, og Lokalet kan udvide sig paa alle Leder. Uden
Støvler sætter vi os tilbords paa Gulvet langs de tre Vægge,
saa at der er et stort aabent Rum i Midten og for Enden
Lil Raadighed for de talrige Kunstnere, der skal underholde
Gæsterne. Værten kommer ind og lægger sig paa Næsen for
Selskabet. Derefter kommer Musmeerne i stilfærdige, graahvide Silkedragter og hilser paa samme Maade og endelig
en Sværm af nydelige Geishaer i højst dekorative Dragter
indvævede med Storke og Maaner og Blomster og med del
sorte, olieindsmurte Haar opsat i de mærkeligste RokokoBølger. Ved hver Gæst slaar der et lille Fyrfad, og paa
den anden Side placerer en Geisha sig, for at man kan
være mellem dobbelt Ild. Talrige og kostbare er Rellerne,
hver for sig et lille Kunstværk i Anretning. Efter en Ouverture af The og Kager bringes der til hver enkelt et Fad
med saa overdaadig en Opstilling af Lækkerier, at det var
nok til en hel Festmiddag. Jeg skal kun analysere den
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første Ret, - saavidt jeg kan. Tværs over Fadet gaar der
en buet SkilleYæg af hvid Budding. Paa Siden slikker en
smuk Fuglevinge frem mellem kogle, farvede Frngler, blegede Grøntsager og glansfuldt rislet Fuglebrysl. En Haandfuld ristede Kastanier ligger i et fint Næt af rødt Silkegarn,
men vil man løsne Nættet, falder det sammen i Sukkersløv.
Blandt de mange andre Ting kan man bestemme lange
Slænger af Ananas samt syltet Orange. Stamtidigt serveres
der Urtesuppe og Smaastykker af rød og hvid, raa Fisk,
der smagte som Gravlax og spistes med stærk Soya. Vinen
var varm Risvin. Man spiste med Pinde; det er en elegant
men vanskelig Kunst og ikke ledsaget af de brutale Knives
og Gaflers Klirren. De følgende Retter var Suppe med
kogte Hundestejler, Salat af Bønner og Sesamfrø, stegt Fisk
lignende vore Rødspætter, Budding af Æg, Fisk og Grøntsager, Fugle kogte i Sukker, Soya, Lotusrødder og Mirin
- en Slags Likør - , vældige stegte Aal og sluttelig Frugter
og Kager. Ved et japansk Festmaaltid tænkes der ogsaa
paa Gæsternes Koner og Børn; l1Yer Gæst faar med sig
hjem en fin lakeret Kasse med et stort Udvalg af Mad og
Kager. Det var der dog ikke Grund til her. Under Maaltidet spillede skiftevis to Orkestre, et kvindeligt inde i Salen
med Strængeinstrumenler og et mandligt udenfor med
mangebaande Bækkener og Trommer. Paa den aabne Plads
i Salens ene Ende optraadte i Løbet af Aftenen saamange
Kunstnere, Gøglere og Dansere, at der var nok til et helt
Vinter-Repertoire for en Variete; Geishaer dansede Serpentinedans med lange Silkebaand, unge Mænd dansede Sværddans og snoede sig med ufattelig Behændighed mellem de
skarpe Sværd, der gnistrede i drabelige Hug, en af Japans
berømteste Tryllekunstnere legede med snurrende Toppe
paa Kanten af en Vifte. De lagde sig paa Kommando og
rejste sig igen og snurrede videre og snurrede heil henover
Salen paa et Seglgarn. Det japanske Humør og den japanske Evne til at gøre meget ud af smaa Midler viste sig paa
den morsomste Maade i de utallige Klown-Numre. Der kom
saaledes et Par latterlig vanskabte Menneskevæsner ind.
Deres Ansigter var alenlange, flade og firkantede. Det var ved
første Øjekast ganske uforstaaeligt, thi Ansigterne var levende
Menneskekød. Kroppen var ganske lille. Paa Hovederne
havde de vældige spidse Huer. Benene var nydelige Danseben. Væsnerne dansede en grotesk Pas-de-deux, medens
Ansigterne vexlede i saa morsomme Udtryk for Glæde og
Jammer, at Selskabet var ved at miste Vejret af Latter. De
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fænomenale Ansigter var et Par nøgne Kroppe malede med
faa kunstneriske Streger. Den store Hue var en Uldtrøje
krængel op over Hovedet over de løftede Arme, og Dværgkroppen med de lange Arme var <len japanske nedfaldne
Kappe. Saasnart Danserne skille Armene og krængede Uldtrøjen ned igen, var de fra Vanskabninger forvandlede til
velskabte, unge Mennesker. En Samling unge Japanere
gav nogle dramatiske Opercllc-13allet-Farce-Gymnastik-Sccner

Dansk Hjem i Yokohnma.

med saa gnistrende et Liv, saa lynsnart Replikskifte og saa
overstrømmende Humør, at man maalte erkende, al Japan
ogsaa paa Revnernes Omraade kunde konkurrere med Europa.
Middagen endte i Champagne. Vi dansede i Kæde med
alle Geishaerne, og ingen bemærkede, at Yokohama samtidigt
bævede i et Jordskælv, stærkere end de, der hører til Dagens
Orden.
Der er ca. 1800 Europæere i Yokohama, hvoraf vistnok
kun 12 er Danske. Gaar man gennem Hovedgaden, Main-

Danske fra Yokohama og Valkyrien paa Besøg i Kamakura.
(Forrest japanske Tjenere.)
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StreeL falder Øjel pf.a et Skilt: Clausens Hotel. Det ejes
af en dansk Mand, Hr. C. B. Clausen. Som Skibstømmermand kom han Lil Japa n ; som fortrinlig Jæger og Idrætsmand fandt han stra.x sin Plads iblandt de dristige Mænd,
der dri\'er den ævenlyrlige J agt paa de kostbare Havoddere
og Søløver langs Japans Øer og Kurillerne højt mod Nord.
Senere gav han sig i Lag med Reparationsarbejde for Fangsts kibene og Husbygning. Da vi var i Yokohama, var han
beskæftiget med en stor Bankbygning. Den skulde egentlig
nedrives og genopbygges, for a t Lokalerne kunde faa større
Højde. Lad h ellere mig, sagde Clausen, og medens Arkitekterne rystede paa Hovedet, stillede han 150 Dunkrafte
under Bygningen og h ævede den
To-E tages Bygning 2 Fod og 5
Tommer. I sin Fritid konstruerer han Kapsejlere, hvert Aar en
ny med en eller anden Forbedring eller h eil ny Opfindelse. Han
tager 1. Præmie ved Kapsejladsen
og sælger Sejrvinderen. Den, han
for Tiden havde under Arbejde,
blev forsynet med et Ror, som
ved Vandets Tryk gav Baaden
forøget Fart.
Hans Hustru og
h endes Søster indreltede for nogle
Aar siden Clausens Hotel. Her
regerer de to Damer over en Stab
af lydløs t listende J apanere, og
Iluddhaens Ryg.
her finder man afsondret fra Hotellet et rigligl dansk Hjem.
Solen skinnede ind mellem Blomsterne i Vinduskarmen.
Fruen sad og læs:e en Stabel Valkyrie-Artikler, sendt
hjemmefra. Fruens Søster rejste sig fra Klaveret, hvor
W eyses Sange stod c-pslaaede. En lille frisk, dansk Frøken,
som ~r en skattet Sygeplejerske herovre, fuldendte Interiøret.
Blochs Raderinger prydede Væggene, og paa Bordet ligger
danske Bøger. Men :nan behøvede kun at se paa de milde,
gode Ansigter for at føle sig hjemme.
Af andre Dans~e i Yokohama maa nævnes Kaptajn
Thomsen, der er gift med en dansk Dame og har sit
Hjem her, medens han selv fører en af de store japanske
Dampere paa Ruten Yokohama-London, Hr. Blad , ei1
altid tra vl, altid munler Mane.I, der har oparbejdet sig en
stor Stilling som Mægler, Hr. Te g 11 er, som, uagtet han

....

'361

DE DANSI{ES VEJ.

næppe er fyldt de tredive, har vundet sig en meget smuk
Slilling som Repræsentant i Japan for et verdenskendt
Firma, der opkøber raa Silke til Export, og Hr. GI ah n,
Indehaver af et mekanisk Værksted.
Herrerne Blad, Tegner og Clausen udfoldede en uforlignelig Gæslfrihed ikke alene overfor Valkyriens Chef og
Officerer, men ogsaa overfor Underofficerer og Mandskab,
som mindes mange fornøjelige Udflugter og Fesler. En Dag
gik Turen til den gamle Shogun-Stad Kam ak ur a, der i
sin berømle, kolossale Buddha-Figur ejer et Minde om fordums Storhed. Intet af de Tusinder Buddha-Billeder, vi
saae, virkede saa forunderligt betagende. Højt ude over
de smaa Menneskers travle Liv aander stille dette Aasyn i
.Kirwanas evige Fred. Figuren, som er sammensat af
mægtige Broncestykker, er meget større, end den ser ud til
paa vedføjede Billede. Der er nemlig stor Afstand mellem
den og Forgrundsfigurerne. Den er vel 60 Fod høj. Indeni
den er der et rummeligt Tempel med en Trappegang op
til Vinduerne i Ryggen.
Til den store Modtagelsesfest for Prins Valdemar havde
Herrerne Blad og Tegner samlet alt, hvad der var repræsentativt i Yokohama og Hundreder af Venner og Bekendte, og
Prins Valdemar kunde, om han ikke Yar for beskeden,
sige: Veni, vidi, vici ! Da han ved Bordet, som forreslen
var mange og lange Borde, talte for de fremmede i Japan,
gaaende ud fra det engelske Ord: Mine Venners Venner
er ogsaa mine Venner! sleg Stemningen til .Jubel.
Den
ligefremme, naturlige Tone, de mange lyslige Pointer gjorde
saa slor Virkning paa de ellers saa korrekle Englændere,
at de sprang op paa Stolene og satte den ene Fod paa Bordet, medens de sang Prinsens Lov i de poelisk bevingede
Ord: For he's a jolly, good fellow !

4(;

...

Tcmpcl-luterior.

Tokyo.
Prins Valdemars Besøg hos Kejseren a f .Japan vil faa
et ganske andet Præg end Besøget hos Kongc:1 af Siam.
Det vil foregaa med slræng EtiketLe, ligesom da den nuværende Kejser af Rusland og senest Prins Heinrich af
Preussen besøgte Mikadoen .
.Japans Kejser er ikke som en europæisk Kejser eller
Konge et almindeligt Menneske, blot af særlig fin Familie;
han er noget for sig selv, en Guddom; han er Mikadoen.
Hans Navn Mutsuhi to er ikke kendt af det store Folk,
og kommende Slægter vil nævne ham som »Den himmelske
Kejser«, der herskede paa den og den Tid. - Naar en Europæer, siger Basil Chamberlain, spørger om Mikadoen er
populær, røber han, at han er ti Tusind Mil fjærnet fra
japansk Tankegang. - Eiler med andre Ord, det er, som
om en Japaner vilde spørge os, om Vorherre var populær.
Under Opholdet i Tokyo fik jeg et tilstrækkeligt Incllryk af
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1\1ilrndo-Forgudelscn gennem J3ladenes harn1[ulde Angreb
paa en kættersk Journalist, der h avde udla ll en Tvivl om,
h vorvidt man kunde tilskrive Mikadoen Sej ren ove r I(inescrne. Man havde a ldrig h ørt saa galt ! Var Mikadoen ikke
Himlens Søn! Stod ikke Japan genn em Milrndocn i Gudernes Varetægt! Den nuværende Mikado er ga nske vist lraadt lidl udenfor den Helligdom, der i cl Par Tusind Aar har skjull
Mikadoernes Aasyn for Folket. I sin tid lige Ungdom, inden
den ny Tids Aand focr i Japan, levede han som sine Forfædre, indeslængl bag Paladsets i\Iu re uden nogensinde al
se Folk og Lancl. Slecltes en sj ælden Gang e n højforncm
Ad elsmand til Audiens, sad Mikadoen paa sin Trone, som fo røvrigt kun var en Madrats, - i et lille, l1Yiclt S ilkelcll hag et nedrullet Gardin, og i den anden Ende a f Salen
laa Audiens-Herren med Panden mod Jorden. Nu er Forh oldet saamcgct foran dret, a l Mikadoen aabncr Parla menlel,
il'ørl europæis k Uniform, og endog h ar vist s ig en enkelt
Gang Lil et Væddeløb. Men han holclcr sig endnu helst
bag Paladsmurene og staar for Folket fjærnt og højt h ævet
som Fuji-Yama i sin Slraaleglans, Landets Mærke og Helligdom. Kører han en sjælden Gang gen nem Tokyos Gader,
forventer man, al Folk har den Takt at Yende Blikket mod
J orden. Politiet sørger for, at ingen rører sig under Forbifarten. En Europæer, der gav sig Lil at svinge med Hallen,
hlev slrax. overmandet. Ingen rnaa opholde s ig i H uscncs
·øvre Etager, eftersom ingen maa se ned paa l\'l ikad oen.
Den ny Tids radikale Tilintetgørelse af den gam le Samfundsorden har ikke berørt Mikadoe ns Guddommeligh ed.
I·had den nuværende Milrndo a ngaa r, da h a r de 11csle
e uropæiske Skildrere af Japan ikke betænkt sig paa a l
anerkende h a m som en Guddom, idet de tillægger ham
Skabelsen af del ny Japan. Sikkert m aallc h an Yære gudd ommelig, naar han, efler at være opdragen som s ine 123
Forfædre bag nedrullede Gardiner i Ukendskab endog Lil
den nærmeste Omverden, pludselig kunde springe ud for al
rive a lle de gamle Institutioner overende, naar han, som
ikke havde lært eet europæisk Sprog, a ldrig set en fremmed,
a ldrig set et Krigsskib eller en Kanon, p ludselig kunde
give sig Lil at indkalde Europæere, bestille Torpedobaade
og lægge Planer Lil en fri Forfa tni ng med lo Kamre. Det
ligger nærmest al antage, at Mikadoen har h a ft saare lidt
med Reformationen at gøre udover at billige d en. Hvilken
Andel han senere har haft i Regeringen, er der n æppe
45•
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nogen d er kan bes temme udenfor de Politike re og Sla lsmænd, d er slant· i tæ l Kreds om Mikad oens Person med
fast Tag i h verandres Hænder. De Mæn d, der skabte del
ny Japan, bærer Navnene llo, Yamagala, Aoki, Inouye,
Yamada, Saigo, Oyama, Terashima, Mulsu, Kuroda, Okubo
og Yoshida, Mænd, som h avde lært Europa at kende i deres
Lidligsle Ungdom og forstaael, at Japan var dødsdømt, om
det ikke lærte al bruge de fremmedes Vaaben, Mænd, som
har indskrevet deres Navn e i Historien ved deres overlegne
Intelligens, deres Mod og m ægtige E nergi, deres glødende
Fæ drelandskærlighed og \'Cd det Held, der kronede deres
Arbejde. Foran a lle staar Marki It o, Østens største
Slals mand. Da han 21 Aar gammel kom Lil London, h avde
han a llerede lært Engelsk, saa h a n strax kunde gaa ilag
med sine Studier af Europas Kullur. Man kan tæ nke sig,
h vor oYervældende London maa h aYe virket paa den unge
Japaner, og h Yor oYervældende stort det Arbejde maa liaye
forekommet h am at omskabe sit Mikado-Land Lil el England. Del er dog sket, og væsentligt gennem llos Arbejde.
Senere h a r Marki Ito flere Gange besøgt Europa og Amerika. I 1889 gennemførte han sine Planer om en fri Forfatning for Japa n.
Om man saaledes n æppe bør tilskrive Mikadoen Hoyedæren for Japans vidunderlige Forvandling, er han dog en
højst mæ rkelig Personlighed. Hans Stamtavle begynder i
Himlen , h vor Historikerne kun m ed Besvær kan følge d en.
Blandt de sidsle af den rent himmelske Mikado-Slægt yar
Izanagi og Izanami, som forenede i Ægteskab salte Japan
ind i Verden tilligem ed en Mængde tilhørende Guder. Izanami dør ved a l føde Ildens Gud, og d en efterlevende Ægtemand er h envist til selv at føde Børn. Under Badning i en
Flod springer der Guder frem af h a m saavelsom af h a ns
Klæder. Solgudind en fødes af hans venstre Øje, og en
Sønnesøns Søn af Solgudinclen er den første m ere m enneskelige Kejser af Japan. De følgende Kejsere er dog endnu
højst vidunderlige Mænd, og først da Buddhismen er trængt
ind i Landet, fra 600 Aar efter Kr., bliver Mikadoerne saa
menneskelige, at de passer ind i en prosaisk Historie-Lærebog. Japanerne h ævd er, at Mikadoens Slægt har regeret
over Japa n i 2600 Aar, m en selv om delte er tvivlsom t,
ka n Mikadoen se ned paa a lle a ndre regerende Fyrster som
Parvenuer. Hans Forfædre h ar ialfald regeret over Landet,
saa langt Japa ns Historie naa r, og blev alt den gang betragtet so m umindelig gammel. Mikadoerne h a r dog sjæl-
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dcnt selv :ørl Tøjlerne. De mægtigste Adelsfamilier har
regeret for dem, Fujiwara-, Taira-, Minamolo-, Hojo- og
ind Lil Revolutionen Tokugawa- Familien.
De regerencle
Fyrster kaldtes Shoguner.
Nærmest Shogunerne stod
Førerne for andre Adelsslægter, Daimyoerne, der Lil
Tider tog Tøjlerne fra Shogunerne; men altid paaberaabte
man sig Mikadoen. I 1542 opdagede Portugiserne Japan
og vandt F:ldfæste, indtil deres og Spaniernes religiøse Reformationsi,·er bragle en saadan Forstyrrelse, at Japanerne
maatte jage dem ud og lukke Landet. De berømteste Shoguner ar Tokugawa-Familien var Jyeyasu og Jemitsu,
hvis Templ~r og Gravminder, gemte i Nikkos Bjærgskove,
samler i Sum Japans Skønhed og Kunst. Det er deres
Tids Japan, vi beundrer. Fra deres Tid og op i halvlredie
Hundrede Aar stod det gamle Japan lukket for fremmede
og gemte sin Poesi-Verden, sine Templer, sil Porcellæn og
Guldlak, sin Digtning og sin yndefulde Kunst, sit stolle
Ridderskab med dels følsomme Ære, sin Harakiri og sine
The-Ceremonier og sin solfødle Mikado, indtil Amerika og
Europa aabnede Døren paa Klem og salte Foden imellem.
Det skete 1859. Da skimtede de Japanere, der stod nærmest, de kæmpemæssige Konturer af det fremmede, de hidtil
havde ringeagtet. Shogunen havde indset, at der ikke var
andet at gere end at bøje sig for de fremmedes Fordringer.
Men det uvidende Hof om Mikadoen, Mængden ar Skønaander og lærde Mumier, som i Japans Forlid fandt al
Storhed, al Skønhed, al Visdom, rasede over, at Gudernes
Land var besmittet; Lil dem sluttede sig alle de, der ønskede
at styrte Shogunatel for selv at komme til Magten. De forlangte, at de fremmede skulde drives ud igen. Shogunens
Stilling me]em de fremmede og de hjemlige Angribere var
meget vanskelig. Han forsøgte ad diplomatisk Vej at
faa de fremmede til at fortrække. Men da skete det, at
Fyrsten af Choshu, tilskyndet af Mikadoens Hof, angreb de
fremmede Krigsskibe (1863). De forenede Magters Flaader
bombarderede til Gengæld Shirnonoseki, Choshus Havnestad, og forlangte 3 Millioner Dollars i Skadeserstatning.
Shogunen forsøgte at straffe de oprørske Mænd, som havde
været Aarsag i Japans Ydmygelse, men han bukkede under,
og Shogunalet blev styrtet. Efter mange og haarde indre
Stridigheder reorganiseredes Landet 1767-68 med Mikadoen
som Enehersker. De reaktionære og literære Kredse jublede. Nu skulde deres Drøm om Japan for Japanerne virkeliggøres.
De fremmede skulde bortjages, Buddhismen
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aller give Plads for den ældgamle Shinlo-Religion. Gudernes Land skulde slige frem, som del yar -- før clen kinesiske
Kullur lrængle ind. .Man vilde gaa hal rnndet Tusind
Aar tilbage i Tiden. Men nu skete der noget højsl
overraskende. De snilde Fyrster af Choshu og Satsuma
havde kun benyllet sig af Mikadoho!Tets Uvidenhed og de
sluelærdes Nrcrsynelhed Lil at slyrle Sbogunatet; nu, da de
selv havde Ansvaret, gjorde de brat omkring. De var allfor kloge til at forsøge paa at bekæmpe de fremmede. De
saae klart, at Japan kun kunde reddes ved at lære at bruge
de fremmedes Vaaben, og de gav sig af fuld Kraft Lil al
europæisere deres Land. Al
Japanerne ikke alene er
snilde, men ogsaa besjælede
a[ en glødende Fædrelandskærlighed, saae man ved
samme L<:·jlighed. Thi da
det gik op for Adelen, al
det gjaldt Liv eller Død for
Japan, kom de af sig selv
for at nedlægge deres Magt
for Mikadoens Fod. Daimyoer, som havde hersket
over Landsdele og Armeer,
steg frivilligt ned i Falligdom.
Den vidunderligsle Forvandling, Historien nogensinde
har set, begynd te, idet et OldLidsland pludseligt omformeAdelsmand fra det gamle Japan.
de sig til det mest moderne.
Unge Japanere strømmede
ud for at lære i det fremmede, og fremmede Lærere blev
indkaldte. De danske kom med Telegrafen, Englænderne
skabte Flaaden, Tyskerne Armeen, Amerikanerne Skolevæsnet, Franskmændene Retsvæsnet. Der kom Universitet
og Hospitaler, og Hoffet indførte spansk Etikette. Japanerne
blev vaksinerede, dansede Vals, fik Fagforeninger, Striker
og Rigsdag med lo Kamre.
Kun Mikadoen er omtrent den samme. Selv om han
blev genindsat i retmæssig UdøYelse af sin Herskermagi,
holder han sig vistnok, følgende Traditionen, udenfor og
oyenover det Hele. Som Shogunerne før i Tiden kæmpede
om at regere i Mikadoens Navn, kæmper de gamle Adelsfamilier nu om det samme. Det er Medlemmer af Choshu-
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og Satsuma-Familien, der har Tøjlerne, og det er Familierne
Toza og Hizen, der kæmper for at gribe dem. Disse fire
Claners Magt forklares ved Vedvareisen af de gamle Ideer
og feudale Skikke, som ikke er blevne undertrykkede ved
et Pennestrøg. Forgæyes larmer et Demokrati af europæisk
uddannede Bo:·gersønner. Det er næsten umuligt for en
Mand at naa et betydeligt Embede eller en vigtig MilitærStilling, naar han ikke tilhører Choshu- Pller Satsuma-Familien. Tnngt arbejder det ny politiske Maskineri, og
hyppigt gaar det helt islaa.
Paa 1lere videnskabelige Omraader saavelsom paa Handelens, Industriens, Skole- og Militærvæsnels slaar Japan
paa Højde med Europa. Paa europæiske Lægekongresser
rorbauses man ikke mere over de smaa .Japaneres dygtige
Indlæg; vore Kirurger beundrer deres vidunderlig adrætte
Hænder; og i Kina-Krigen saae Europa med en Smule l3eIippelse, at der var kommet en ny Militærmagt paa Brædderne.
Japan har lo Universiteter med ca. 2000 Studenter.
Fakulteterne rummer .Jura, Medicin, Literalur, IngeniørVidenskab san:t Agerdyrkning. Der er talrige høje Læreanstalter for Mænd og Kvinder, Marine- og Militær-Akademier, Navigationsskoler, Blinde- og Døvstumme-Institnter og
Børnehaver. Regeringen underholder 26000 Borgerskoler.
Industrien er i stærk Væxt. Bomuldsspinderier, Cementfabrikker, Glasværker, Hatte-, Parasol-, Sæbe-, Uhr-, Cycle-, Fortepiano-Fabrikker skyder frem som Paddehatte mellem Smælleovne og elektriske Værksteder. Handel og Dampskibsfart er i
stærk Fremgang. Det bekendte Selskab »Nippon-YusenKwaisha« har 70 Skibe paa regelmæssig Fart mellem Japan,
Europa, Amerika, Asien og Australien. El andet Selskab
har 60 Skibe. I franske og engelske l3lade vil man daglig
finde Reklamer for japanske Dampere, der byder Passagerer
fra Europa til Østasien den største Comfort. Japan har,
uagtet Landets bjærgfulde Natur lægger store Hindringer
ivejen, fuldført et Banenet paa 1000 Mil med mange Tunneller og Tandhjulsbaner.
Pressen staar i fuldt Flor. Den første rigtige Avis udkom i 1872; nu er der 1500 Aviser, Ugeblade og Tidsskrifter.
Post- og Telegrafvæsen er ypperligt. Der er intet Land,
hvor Brevporto eller Telegramtaxt er lavere. Indenlandske
Breve besørges for mindre end 4 Øre, Postkort for det
halve. - Vi gør i .Japan samme Erfaring som i andre fremmede Lande, f. Ex. Frankrig, at det er langt billigere at
sende Postsager hjem Lil Danmark end at faa dem udsendt.
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- Hvad Hær og Flaade angaar, da kan Japan stilles ved
Siden af de bedst udrustede europæiske Stater. Paa den
japanske Flaade var der under Kinakrigen ikke een europæisk Officer.
Medens Flaaden under Kinakrigen kun
randede over 12 Krydsere paa 2500-4500 Tons, vil den om
faa Aar være forøget med 6 Kampskibe paa 12000-15000
Tons, 6 Krydsere paa U000, 5 paa 3000- 4500 Tons foruden
en Mængde mindre Skibe, og ialt have ca. 300,000 Tons.
Hæren, der faar sit Mandskab ved almindelig Værnepligt,
bestaar af 146,000 Mand Linielropper, 190,000 Reserve og
245,000 Landeværn og vil sammen med Gendarmeriet tælle
;)84,000 Mand. De meget kamplystne .Japanere, der ikke
kender Lil Frygt for Døden, higer kun efter at faa Lejlighed
til at prøve Kræfter med en europæisk Magt, og for ikke
at vælge den mindste, har man udset sig Rusland. Medens
vi var i Japan, saae man ofle i Bladene Beregninger over
Ruslands Styrke i Forhold Lil .Japans.
Skulde man tale om de Omraader, paa hvilke .Japanerne staar tilbage, vilde der dog være Slof nok. Det er
kun enkelle Sider af Europas Kultur, de har bearbejdet,
de skønneste og mest menneskelige Sider har de knap
haft Øje for. Man indkaldte engang et italiensk OperaSelskab, men ikke saasnart hanle Primadonnaen givet sig
Lil at !rille, før Japanerne proppede Kaabeærmerne i Munden af Laller, og der blev kun givet een Forestilling. Den
dybe religiøse Trang og den høje filosofiske Flugt, som har
rundet en Verden over Europa, kender .Japaneren ikke.
Skeptisk og materiel holder han sig Lil .Jorden.
Var der en Tid, hvor en Del af Befolkningen Ie-wde i Begejstringsrus for det fremmede, er den forbi. Man ser ned paa
Europæerne som Folk, der er i Stagnation. .Japan skal føre
an for Fremtiden. Europæeren karakteriseres i fire Adjektiver: grim, svinagtig, doven 0g overtroisk. Den bedste
Render af japanske Forhold, Professor B a si I Ha Il
C ham b er I a in, fortæller i sin ypperlige Bog »Things
Japanese«, af hvilken her er hentet mange Oplysninger,
at en japansk Skribent nægtede at indlade sig i Diskussion
med en lærd Tysker, fordi »Europæerne paa Grund af deres
anklikverede kristne Fordomme ikke er island til al diskutere filosofiske Emner upartisk«.
»Det gamle Japan var som en Østers, at aabne den
var al dræbe den«, siger en Forfaller, men det er næppe
rigtigt. Japanerne blev ikke Kinesere, fordi de lærte Kinas
Kullur; Shinto-Religionen forsvandt ikke, fordi Buddhismen
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trængte ind. Japa nerne bliver h eller ikke Europæere, fordi
de har indført Europas Opfindelser. De mister ligesaa lidt
deres japa nske Karakter, som de erlwerver sig engelske
Næser, lyske Moustacher eller lige Øjne. Og deres Kalle
vedbliver at være Jordens eneste haleløse Kalle. Le Marechal Marquis Yamagata, Presidenl du Conseil slaar der paa
Pre mierministerens Visitkort, m en bag paa s taar der en
lang Kolonne for os ubegribelige Skrifttegn, der siger m eget
mere.
En Digter bliver ikke Smørgrosserer, fordi han fly ller
ind i en L ejlighed med T elefon. Den japanske Kunstner,
som er forhindret i at lægge s in særegne Kunst i Sværdh efter, lægger den samme Kunst i Kaffeservicer. Krigeren,
der har lagt sin Rustning, a flægger ikke dermed sin Lys t
til dumdris tige Ævenlyr. Han dræber endnu den Dag idag
sin Fjende eller afliver sig ved Hara kiri, naar hans Ære er
krænket. Da den japanske Regering havde givet erter for
Frankrigs, Ruslands og T ys klands Forlangende og opgi\'el
d en erobrede Prov ins Liaolung, begik fy rretyve Ofllce re r
Selvmord (Harakiri) af Skam. Det er da japansk! Ogsaa
Kvinder vedligeholder Traditionen. Da Løjtnant Asaclas
Hustru m odtog Efterretningen om sin Ma nds Død paa Slagmarken (1895), gjorde hun sit Hus istand til Højtid, klædte
s ig i sine prægtigste Klæder, knælede under sin Mands
Ililled e og skar Halsen over paa s ig m ed en Dolk, hun
havde faaet til sit Bryllup. Hun gjorde det m ed sin ramilies Sam lykke. Den Shinto-Fanatiker, der i Anledning af
d en fri Forfatnings Indførelse m yrdede Undervisnings-Minis teren, blev næste n dyrket som en Gud ; hans Grav var
altid d ækket med Blomster og Vers, og man valfartede til
d en, indtil Regeringen forbød det.

Om Morgenen den 4. Marts kom et glimrende Repræsentantskab for at ledsage Hs. k. Højh. Prins Valdemar til
Mikadoen. Et Ex tra tog m ed Salonvogne førte Prinsen m ed
hans danske og japanske Følge til Tokyo. Perronen i Tok yo var belagt m ed rødt Klæde, og udenfor Stationsbygningen holdt beredne Soldater en stor Plads aaben. Vognen,
som Prins Valdemar skulde benylle, var helt overdækket
47

370

DE DANSKES VE,J.

med en Skærm af grønt Silkebrokade, i hvis Midte den
kejserlige, gyldne Krysantemum prangede.
Dækket blev
først laget bort i sidste Øjeblik, saa at Ekvipagen kunde
præsentere sin emailleblanke Lak uden et Støvgran. Med
Eskorte af Lansenerer kørte Prinsen Lil Shiba-Palæel, der
er indrellet til I3rug for Mikadoens fyrstelige Gæster. Det
ligger med en Yældig aaben Plads foran sig, omgiyel af
langstrakte Slenrnlde og Grave og beYoglet af tre Mililærlinier. Palæet er en lo-Etages I3ygning i luftig, europæisk
Villastil, hvorfra en Mængde lave, japanske Sidebygninger

Shiba-Palæet, Prins Valdemars Bolig, set fra Haven.

krydser ud og ind. Det indre af Hovedbygningen er et
europæisk Palæ, blot dekoreret med japanske Kunstsager,
medens Sidebygningerne, efterhaanden som de (jærner sig
fra Midlerpalæet, bliver mere og mere japanske. Naar man
træder ind ad HoYedindgangen, forbi de fire guldbelagle
Tjenere, hvis Livsopgave det er at lukke Dørene op og
samtidigt bukke, staar man i en hyggelig Trappe-Hal med
tykke Tæpper og Bjørneskind. Paa et Bord ligger Bogen,
hvori de, der maalle ønske at hilse paa Prinsen, skriver
deres Navne, og ved Siden af Bogen staar Kasser med dejlige Guardias Imperiales, l3ock y Ca, og Cigareller. Man
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glemmer dog baade Bock og Bjørneskind owr de blomstrende
Frugttræer, som staar rundt paa Panelerne. HYorhen man
yender Blikket i Japan, finder man Frembringelser af en
Kunst og et Studium, som er helt ukendt hjemme. Disse
smaa Blommetræer og Kirsebærtræer, som knap er en Alen
høje, er mindst halvtredsindstyve Aar gamle. Med uendeligt Taalmod har man holdt deres Væxt tilbage, saa de kun
er voxet et Par Linier om Aaret, l1Yer Gren er bøjet ind i
en overraskende Form, der er ligesaa haarfint afstemt efter

Udenfor Shiha-Palæet.
(Tilvensll'C: Den bollanclsk-clanskc Minisier Hr. de Tcsln, Næslkommaodcrendc
Kapl. C. F. Macgnnrd, og en af de _japanske aLtacherccle Herrer , Vikomte Ionba.

Traditionens Linieregler som en Sonetdigters Versemaal, og
sænker sig uden Blade men i et tæt Flor af Yelskabte
Blomster ud over Porcellænskummen. Rundt i store Vaser
er der prægtige Buketter; ogsaa disse er ordnede i nøje
Overensstemmelse med Regler, som siden det 16. Aarhundrede er udformede i de videnskabelige Blomsterskoler.
Det er muligt, al lwer Buket holder en sirligt formet Velkomsllale. Gaar man op ad Trappen, kommer man til en
lignende Forhal med en Marmorkamin, hvor Kulilden
brænder herligt, og med japanske Malerier paa hvid Silke.
4 7•
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Herfra fører Dørene ind til Prins Valdemars Værelser.
Salonen er et Hjørneværelse med vid Udsigt over Haven
og Havet med Forterne og udstyret saa fint, som nogen
Prins kan ønske sig. Væggene er kobberrødt SilkeBrokade, Loftet poleret Træ i June Farver om et Midterfell
af klare Fruglblornsler paa gylden Grund, Pudemøblerne,
Bordtæpper og Portierer sølvgraat Silke-Brokade. Kunstsagerne, som pryder Værelserne, er vidunderlige. Der er
Skabe med Elfenbens- og Perlemorsudskæring og Vaser og

Udsigten fra Prins Valdemars Værelser over llaven li: Tokyo-Buglea.

Kummer af den kostbare Guldlak, som en fremmed vanskeligt kan finde og endnu vanskeligere betale. I Soveværelset
er Silken rødviolet og Sengetæpperne Kunstværker af Silkebroderi. Der er elektrisk Lys overall. Nærmest Prinsens
Værelser bor Adjudanten, Kaptajn Evers, og Hr. cand. jur.
K. Suenson, der kom ombord paa Valkyrien i Shanghai
og under Japan-Opholdet er fungerende Sekretær hos Hs.
k. Højh. De andre Herrer i Følget bor i japanske Lejligheder. Vil man ind at besøge dem, er der ikke en Stump
Dør at banke paa. Væggene ud til de lange lyse Gange er
af Papir ligesaa vel som »Ydermurene« . Man kan kaste
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en Sten gennem hele Huset. Det er ikke netop en lun
Lejlighed, men til alle Herrerne er der henlagt de yndigste
rosenrøde og himmelblaa, vatterede Silkeslobrokker, som
klæder dem henrivende, og alt er indre: tet særdeles elegant.
Selv Oppasserne ligger med Silketæpper i tre Alen brcclc
Senge. Jeg fandt dem ved en lille let Dejeuner, nydende
deres Beccasines a !'imperiale med en gedigen Chateau
Larose til, og de sagde, at de i Øjeblikket ikke savnede
Valkyrien.
Haven i sin fuldstændig japanske Skikkelse viser aller

'

lndkorslcn til Mikncloeus PaL'tds.

en for os ny Kunst. Vel kender vore Anlægsgartnere en
Tradition, men ikke som Japanerne en mystisk videnskabelig Havekunst, uddybet og forfinet fra Slægt til Slægt med
sil særegne Ordforraad ligesaa righoldigt som Lægevidenskabens og med forskellige Skoler som i Malerkunsten.
Den japanske Kunstgartner symboliserer i sit Haveanlæg en
Ide som Renhed, Fred, Alderdom; hver Enkelthed har sin,
ofte meget dunkle, Betydning, og hver Gren paa hvert Træ
formes efter Ideen. Man genfinder i Haven Dværgtræerne,
Pinier fuldstændigt i en ældgammel Pinies Form, men i
formindsket Maalestok, med en Ale::is Højde istedelfor
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Hundrede Alen. Perspektivet overdriYes ved, al man planter
store Træer forrest og smaa Træer i samme Form længere
tilbage. Man genfremstiller saa mærkelig en Hændelse, som
da Stenene rejste sig for at lytte til Munken Dailas For-

Hans Majeslæt Kejseren af Jnpan.

kyndelse af Buddhas Lære. - Er der nogen Ide ucHrykl i
Shiba-Palæets Have, maa det vist være: eyig Ungdom, Lhi
alle Træer, hvor gamle de end er, har tilsyneladende holdl
sig i femten Aars Alderen. De sorgløse Stier fon·ilder sig i
Æventyr, Højene leger Bjærge, Dammen Hav med Klippeøer. Rundt omkring de lave, stive, kunstige Træer slaar
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tre Alen høje Stenlanterner i samme Form som dem, vi
senere ser udenfor Templerne.
Hs. k. Højh. Prins Valdemar er Mikadoens Gæs t i fem
Dage. Shiba-P a læet m ed sil store Tjener- og I(økkenpersonale
er i den Grad stillet til Prinsens Disposition, at de allachercde Kavallerer daglig spørger ham, hYcm de maa indbyde
som Gæster. Me n Sanl\'æ rel med Mikadoe n selv indskræ nker sig til en Ankomstvisit med e flerrølgende Middag
i Kejserpalæet, Kejserens Genvisit og en Afskeusyisil.

Fra Mikadoens J-la\'e,

Om Eftermiddagen ved 6-Ticlen kørte Prins Valdemar
m ed sin Adjudant og sil Følge med Forridere og Eskorte
til Mikadoen, først en lang Vej gennem Tokyo By, dernæst
ind gennem de gamle F æstnings mure, som m ed Vandgrave
og mægtige, aabne Pladser med Regeringsbygninger imellem
sig, omgiYer det allerhelligste. Broen ind Lil seJye Kejserpaladsets Grund e r prydet med elektriske Kandelabre, og
i Porten staar Vagten under Ge\'ær; - Soldaterne har slrax
Fingeren paa Aftrækkeren, naar nogen uindbudt har Lyst Lil
at kigge indenfor. Paladset besla ar a f en Mængde lave
Bygninger i j a pansk Stil. Modtagelsessalene ligge r i forskel-
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lige Bygninger, forbundne ved Korridorer, og er indvendig
en skøn Forening af japansk og europæisk Stil. Kejserens
Daglig - Værelser et· derimod heil japanske uden Møbler.
I-Is. Majestæ t sover efter Sigende paa Gulve t, tager sit
llad i et Træ kar som almindelige J a panere og gaar til daglig klædt i japa nsk DragL. Salene, d er benyttedes ved Prinsens Modtagelse, va r udstyrede med den s tørste Kostbarhed,
m en uden pralende Pragt. Del eneste, der skinnede, Ya r
de forgyldte Broncedø re med slebne Ruder. Væggene var
ikke af Papir, m en a( Silkebrokade, og allevegne m ødte
Øjet en Rigdom af de herligste Kunstsager, navnlig Cloisonne og Guld lak ; d el herligste af alt var dog Lofterne,
som endog skal oyergaa cle berømte i Nikko-Ternplerne,
Kaselter med 8lomster og fantasti ske Fugle, indram mede i
silkeglinsende rød Lak med brede Broncebeslag. Gulvet
Yar sindrigt Træmosaik. I Kandelabre og Kroner brændte
Hundreder af Lys. Det elektriske Lys benylles ikke. Da
d et var indlagt og prøvet, syn les Mikadoen nemlig ikke om d et.
Hs. Majestæt Kejseren af Japan modtager Hs. k. Højh.
Prins Valdemar i Tronsalen, medens d e ledsagende Herrer
fø res gennem m ange Sale til d en store Spisesal, h vor d e
sammen m ed enkelte andre indbudte slam· bag d eres Stole.
Prins Valdemar m edbringer E lefant-Ordnen til Kronprinsen
a f J a pan. De n er efter el vid tløftigt Ceremoniel a f Prinsens Adjudant overgivet Stor-Ceremonimesteren, d er a ller
overgiver den Lil Prinsen. som overrækker den Lil Mikadoen ,
d er atter vil overrække den Lil Kronprinsen. Kronprinsen,
e n ung Mand paa 22 Aar, er svagelig og for Tiden ude af
Stand til at <lellage i HoITesterne.
Da de h øje Herskaber har sat sig Lilbords, lager alle
Gæsterne Plads. Prins Valdemar sidder mellem Kejseren
og Kejserinden, og bagved staar Tolken, en af de aller
fineste Hofembedsmænd, blandt h vilke denne Æ respost gaar
paa Tur. Kejseren er i Uniform og Kejserinden i europæisk
nedringet Dragt ligesom HolTets Damer, stærkt pudret og bærer
en pragtfuld Diaman lkrone. Hs. Majeslæt er større end
al mindelige Japanere, og hans Ansigt er præget af urokkeligt Alvo r. Hds. Majestæ t er lin og lille og vilde sikkert
tage sig henri ve nde ud i den ja panske Damedragt. - Kej serinden er Datter af en Kuge, japansk Fyrste, opdragen i de
slrængesle, j apanske Grundsætninger, Yelbeyandrel i d e kinesis ke og japans ke Klassike re. Hendes Navn er Haruko, h vilket
.belyder Foraar. Hcls. Majeslæ t tager sig ihærdigt af Skolevæsen, Falligpleje og har oprellel lal rige milde Stiftelser ; hun be-
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søger ofte Skolerne og har navnlig interesseret sif meget for
Det røde Kors. Ved Bordet sidder Gæsterne med lang
Afstand mellem sig, og Samtalen føres megeti dæmpet,
medens en stilfærdig ærbødig Musik knapt vover a t trænge
ind gennem Dørene til Spisesalen. Den højtidelige Stilfærdighed brydes kun af en Tjener, der med en Larm, som
her fornemmes som Granatskud, taber et Glas. Det giver
cl Sæt i a lle, og selv Kejseren vender Hovedet :med et
vredt Glimt i Øj·
nene. Det formodes, ==__,,-=---,----------.:rr-,i.::,
at · samme Tjener
aldrig
oftere
vil
komme Lil at slaa
kejserlige Glas itu.
Bordservicet er Sølv i
O\'erllod, endog i saa
stor Overflod, at hver
af · Gæsterne hjembrin ger en lille SølvSouvenir med Konfcld. Maden var uoverlræ ffelig ligesom Vinene. Hs. Majestæt udbragte ved Tolk Hs.
Majeslæt Kongen af
Danmarks Skaal, og
Prinsen udbragteSkaalen for Kejserparret.
Efter Bordet blev de
danske Herrer forestillede for Kejseren
og Kejserinden, der
rakte dem Haanden,
og kort efter tog PrinHds. Mnjcslæt I<ejscrinclcn nf Jnpnn.
sen Afsked. Ved Hjemkomsten til Shiba-Palæet var Haven illumineret, og der afbrændtes et Fyrværkeri; Japanerne er naturligvis ogsaa
paa dette Omraade Mestre. Navnlig overraskedes man ved
en Stimmel af Ildfisk, der svømmede rundt i Vandskorpen.
Det hele slu ttede med et »Velkommen« omgivet af danske og
japa nske Ildtlag.
Næste Formiddag vilde Mikadoen a flægge Genvisit hos
Prins Valdemar. Alle Gader fra Slotlet til Shiba-Palæet var
afspærrede med Militær. I Shiba-Palæet var samlet, foruden
48
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Prins Valdemars Følge, de attacherede japanske Herrer, den
dansk-hollandske Minister samt nogle af Valkyriens Officerer
og de civile Herrer, som skulde nyde den Ære a t forestilles for Hs. Majestæt. Der blev pludselig Liv i Palægaarden. Vagten udenfor Porten præsentered e. Lansenerer
kom i støvende Galop. Dørene blev smækkede op, og Lakajerne stod stivnede m ed forklaret Aasyn. En Rytter med
rød Silkefane, hvori den kejserlige Krysantemum var broderet i Guld, kom travende, og lige efler h am rullede en
brunrødt lakeret Karet frem m ed Kusk og Tjener i mørke
Liberier. Bag Spejlglasruden saae man Mikadoen og foran
ham Ceremonimesteren, en lille Herre m ed Øjnen e stift
h æftede paa Karelbunden. Prinsen m odtog Kejseren, m edens
v i, der ikke tidligere var forestillede for Kejseren, stod
indelukkede i en lille Salon.
Sna rt efter blev Døren
lukket op, og vi traadte ind under dybe Buk, thi for Enden
af Salen stod den guddommelige Mikado. Vi stillede os i
F rontlinie og bukkede igen. Hs. Majestæt, der var iført en
Uniform som det franske Artilleris, sort Snorefrakke med
Ordensstjærne og røde Benklæder, stod ubevægelig og efter
gammel japa nsk Skik m ed Taaspidserne noget indefter.
Del blodrige Ansigt med tykt, graasprængt Overskæg og lidt
Kindskæg havde et mørkt, tilsløret Udtryk. I de svært
skaarne Træk saae man en oprindelig og kraftig, japansk
Type. Det var, som om Forfædrenes Lusindaarige Isolation
som Guder i et Tempels Allerhelligste havde sat sig Spor i
den nuværende i\likados højst unærmelige Væsen. Hs. Majestæt skjulte ikke den Ligegyldighed, han naturligt maatte
føle overfor disse h am uyedkommende Herrer, og nedlod
sig da heller ikke til a t udtale nogen Glæde over at se os.
Medens Ceremonimesteren med synlig Ærefrygt for Mikadoen oplæste vore Navne, et efter et, med Pauser imellem,
og vi bøjede os dybt, saae Hs. Majestæt n æppe paa os.
Det gamle Forhæng var endnu, usynligt, imellem. Hs. Majestæt henvendte intet Ord til os. Men alene det, a t han
havde tilladt os at blive forestillede, var en k ejserlig Naade,
som vi var taknemmelige for. Da nogle Sekunder var forløbne, gav Prins Valdemar os Tegn til Afsk ed, hvorpaa vi
bukkende ba kkede ud af Døren.
Selv om vi ikke fik vexlet et Ord med Mikadoen, havde
vi set den sagnomhyllede Majestæt paa nært Hold og faaet
et Indtryk af Hs. Majestæt, som man ikke faar ved et Fotografi, især da Fotografierne ikke ligner.
Hvorledes de
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Fotografier, som man finder i Handelen, er blevne til, skal
jeg ikke kunne sige. Ved et nøjere Studium af dem vil
man se, at det kun er Omgivelserne og Uniformen, der er
fotograferet. Man tør maaske antage, at ligesom det ikke
er etikettemæssigt at se paa Mikadoen, er det fornærmeligt
at indstille et Fotografi-Apparat paa Hs. Majestæt. Paa et
af Fotografierne er Hænderne heJL fortegnede, og paa det
Billede, som her er reproduceret, vil man finde Ordnerne

Brydekamp.

fotografisk nøjagtige, men ikke Skulder-Distinktioner og Ansigl.
Mikadoen underholdt sig en lille Tid med Prinsen og
overrakte Hs. k. Højhed Japans højeste Orden, Krysantemums-Ordnen, der kun tildeles 1\-fedlemmer af regerende
Fyrstehuse, hvorpaa Kejseren forlod Palæet.
Der bliver gjort alt, for at Mikadoens Gæst skal befinde
sig vel. Hver Formiddag bydes der forskellig Underholdning. En Dag fremvises Polospil tilhest, - det er en ældgammel Adelssport i Japan - , en anden Dag møder der
48*
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Viflemalere, som lægger sig paa Gulvet mellem et Par smaa
Farvekopper og- i faa Minutter frembringer de nydeligste
Kunstværker. En Dag fremvises den for .Japan ejendommelige Brydekamp, som kaldesJujutsu, i hYilken nrnn sejrer
ikke ved Kræfterne, men ved Behændighed. Den elegante
Kunst, som dreves af de adelige Krigere i gamle Dage, er
hentet frem igen tilligemed saa meget andet fra Japans
Fortid,
Det er en
aristokratisk. Kunst,
som er egnet for fine
Japanere; thi medens
Kulier og Mændene i
det jævne Folk ofte
er svære, muskelstærke Folk, bliver de
fornemme Japanere
svagere og tyndere jo
finere de er. I ,J njutsu sejrer man ved
at give efter; man
undgaar Angrebene og
udmatter Modstanderen, og pludselig anvender man et lille
Fodspark eller et lille
Tag i Struben, og
Modstanderen ligger
saa lang han er.
Hvert afgørende Tag
er af den Beskaffenhed, at det bragt i
alvorlig
Anvendelse
giver Død, en brækket
Mesterbryder.
Hals, en knækket Ryg
eller idetmindste en
Besvimelse. Vi saae en lille »Splejs« i en Haandevending
gøre det af med to Kæmpekarle, som samtidigt angreb
ham. Den ene vilde være bleven kvalt, den anden vilde
have faaet Skulderen vredet af Led. Disse Øvelser drives
af japanske Studenter; indførte i Danmark vilde de bidrage
til at udrydde Bøller. Ogsaa den rigtige Brydning var der
Lejlighed til at se. Bryderne har i gamle Dage spillet en
stor Rolle i Japan. De uddannedes paa Fyrsters Bekost-

Jnpansk e Brydere.

(Bind nf en japansk l3illedbog.)
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ning, og det er hændt (i det 9. Aarhundrede), at man har
afgjort et Tronfølgespørgsmaal ved at lade de to Tronprætendenters Brydere kæmpe om Tronen. De danner en
Organisation med gamle Love, med Lærere, Dommere og
forskellige Klasser. Brydekampe hører til Folkets største
Fornøjelser, og hvert Aar er der en stor ti Dages Bryde-

Brydere.

kamp, ved hvilken de talrige Bryderes Rang bestemmes.
Bryderne har fast Løn, og Mesterbryderen faar et Mesterskabsbælte, et tykt, hvidt Reb, og Ret til at bære et særligt
Skørt, rigt broderet med Sølv og Guld. Brydekampen, til
hvilken de danske var indbudte, foregik i en Cirkus overfyldt med Tilskuere. Midt i Cirkus stod en Platform,
under en blaa Baldakin med hvide Broderier. Kamppladsen var tykt belagt med Savsmuld og omgivet med
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Sandposer. Under Platformen paa begge Sider sad de to
Bryderpartier, - - thi her nøjes man ikke med to Brydere.
Bryderne var vældige nøgne Fedtmasser. - I Japan anses
det ikke for nødvendigt at trænere sig ved Afholdenhed.
Bryderne er bekendte for at æde og drikke i højeste Maal. Dommeren paa Platformen giver med sin Vifte Tegn til
Kampens Begyndelse og Ophør.
Naar et Par Brydere
kommer frem, gør de først nogle løjerlige Spjæt for at sætte
Liv i Musklerne, derpaa sætter de sig paa Hug og lurer paa
hinanden, indtil de pludselig farer løs og i en Række lynsnare Tag afgør Sagen.
Den kedsommeligt langsomme
Brydning synes at være ukendt her. Sejrherren skal ikke
alene besejre sin dygtigste Modstander, men umiddelbart
derefter de to næsldygligste, som er helt friske. Tilskuernes
Begejstring gaar ofte saa vidt, at de, ligesom Spaniere ved
Tyrefægtninger, kaster Hatte og Klæder op paa Tribunen,
og man klapper i Hænderne som hjemme.
En Formiddag var der arrangeretAndejagt paa japansk
Vis. Jagtherrerne kørte to- tre Mil ud til en Fuglekøje af
samme Art, som vi har paa Fanø.
Fra en Sø, tæt omgiven af Buske, udgaar straaleformigt Grøfter med Volde
paa Siden. For Enden af hver Grøft er der en Dør med
en Sprække, hvorigennem man kan kaste Føde til Ænderne.
En fast Bestand af »tamme Vildænder« lokker de vilde
Ænder til. Naar Jagten skal foregaa, indstiller man i nogle
Dage Fodringen, og naar der ved Jagtens Begyndelse kastes
Føde ud i de smaa Kanaler, svømmer Ænderne ind.
Jægerne, som ligger paa Lur bag Voldene udrustede med
Catchere, viser sig, Ænderne flyver op, og man har da at
fange dem i Flugten. Med japansk Høflighed Yar der strax
en And, der fløj i Prinsens Catcher. De Ænder, som undslipper Catcherne, indfanges af Falkejægernes Falke. Kejseren deltager aldrig i Andefangsten, men ikke destomindre
er der et helt lille Palæ herude med tilhørende Køkkener
samt Jagtservice af Sølv. Tallerkner, »Glasbesætningen«,
alt var af Sølv, kun KaITekopperne var af Guldlak med
blaa Emaille udvendig. Ved den prægtige Frokost i Andepalæet serveredes blandt meget andet de Ænder, der kort
iforvejen var fangede.
Prins Valdemar behøver forøvrigt ikke noget at fordrive Tiden med, thi der er nok at gøre med at modtage Politikere og Gesandter, forhandle med Ministre og
aUægge Besøg. En Dag indbød Prinsen alle Ministrene og
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Tokyos Spidser til Frokost i Palæet. Uagtet hele Betjeningen
er japansk, er alt stilfuldt europæisk. Tjenerne serverer diskret, klædte i guldbræmmede Kjoler, hvide Silkestrømper,
Laksko og hvide Handsker. Menuen med Kejserens Vaaben
er . trykt saa korrekt, og dens Retter er komponerede saa
fuldendt, som :-om det hele var udført i Paris. En Dag
ytrede Prinsen Lyst til at faa Frokosten serveret paa japansk.
Det blev vistnok en Mønster-Servering, men Prinsen bad dog
ikke oftere om japansk Mad.
Ved de Fester,som Hs. kejs!.
Højh. Prins Komatsu,
Hærens Øverste, Udenrigsminister A ok i og den hollandsk-danske Minister gør
til Ære for Prins Valdemar,
stifter man Bekendtskab
med Japans ledende Mænd
og de Heroer, der har
skabt det ny .Japan. Man
bevarer et stærkt Indtryk ar
disse Personligheders Klarhed og Kraft. Som Folk,
der vante til at herske, selv
lægge Planer, selv tage Ansvar, fører de sig med mandig Rank.hed og Sikkerhed,
men de udfolder tillige den
nobleste, mest vindende
Elskværdighed. Det er heil
ufatteligt, at disse Excellencer, Marlder, Admiraler i
Premierminis ter Ynmngatn.
Uniform er fødte og opdragne i et middelalderligt
Rustning-Land, hvor ingen europæisk Stemme var trængt
ind. Hvilken Krart bor der ikke i disse Mænd! H\"Or
finder vi hjemme i Europa en Mand, der har Kraft
til at afskaffe endog blot det, som alle er enige om al
ha,·e opgivet?
Middelalderens Aand raader ikke mere i
.Japan, vi maa søge dens Rester i Europa. Iblandt disse
ældre, fornemme Herrer er der andre end Marki lto,
der i Ungdommen smuglede sig ud med fremmede Skibe
for at lære Engelsk, hvilket var forbudt hjemme, eller tog
Plads som Skopudsere hos en engelsk Familie for at op-
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samle fremmede Ord og lære fremmede Skikke. Det er
disse Mænd, der reddede Japan. Premierministeren, Yamagata, har et udpræget japansk, meget fint Ansigt; men da
han kun taler japansk, er han en lukket Bog for os; andre,
som Udenrigsministeren, har et helt europæisk Udseende;
han bærer Fuldskæg, taler de europæiske Hovedsprog og
er gift med en tysk Dame. Marineministeren, Yamamoto,
er en meget livlig og energisk Mand. - Jeg besøger ham
en Dag i det store, velindrettede Ministerium. Han sidder
ved sit Egetræs Skrivebord,
der ser ud, som om det var
lavet hos Severin Jensen. Han
byder Cigaretter af et elegant
Etui, trykker paa en elektrisk
Knap under Bordpladen og faar
overleveret nogle Hefter, efter
hvilke han giver en Mængde
Oplysninger om Flaadens Udvikling. Der er i de sidste tre Aar
givet 153 Mill. Kr. ud til Nybygninger, deri ikke medregnet
Armering. Naar man efter Middagen træder ind i Rygeværelset,
hvor det unge Aristokrati med
Kaffekoppen eller Likørglasset i
Haanden slaar gruppevis i leende
Samtale, indhyllet i HavannaMnrincministcr Ynnrnmoto.
skyer, flotte Stillinger, halvt
siddende paa en Bordkant, hvide Slips, Kjoler med Silkeopslag, en lille koket Orden, føler man sig ikke længere i
.Japan. Det er disse unge Herrer, vi kalder for Abekatte,
- selv Abekat! De er saa elegant-soignerede, saa dagligvante til deres Kjoler som nogen Pariser. Inde i Salen
med Flyglet glider nedringede Damers Silkeslæb henover
det blanke Parketgulv. Helt for sig selv i et Hjørne sidder
tre kinesiske Gesandter med store runde Briller og stirrer
som skræmte Hornugler ud i Lyset. Herwender man sig
til dem, vækkes de pludseligt af deres Hypnose og begynder
med Yenlige Smil at tale flydende Engelsk.
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Tokyo bestaar af to højst forskellige Byer, den fornemme europæiske omkring Kejserens Palads, med store,
stilfulde Ministerier, Skoler, videnskabelige Anstalter, og den
japanske, som er en Kæmpe-Landsby af lave Træskure.
Naar man fra et Taarn i en af Parkerne ser ud over Tokyo,
synes Sletten af graabrune Tage mellem Smaahaver at være
grænseløs, og Tokyo dækker da ogsaa et Fladerum af henimod 3 Kvadratmil. Dens Indbyggeres Antal anslaas til
1 ½ Mil!., eller over 2 Mil!. naar man regner Forstæderne
med. Som Hovedstad rummer den de fornemste og mest
moderne Kredse, og i den fine Del af Byen er de høje
Halte, Lakstøvler og Uniformer i Majoritet. Skoledrengene
gaar i Benklæder og Studenterne i tyske Paletoter, men naar
Vinden blæser Paletoten tilside, ser man undertiden et Par
nøgne Ben. Det er meget almindeligt, at man hjemme gaar
i den bekvemme japanske Stuedragt og ude i den bekvemme
europæiske Spadseredragt. Vogne ser man kun faa af, men
der er ca. 40,000 Rikschamænd; de har ogsaa maattet bøje
sig for den ny Tid og anlægge korte Benklæder, medens
de tidligere ikke klædte sig i andet end Tatovering. Uagtet
man burde have indlevet sig i den Forestilling, at Japanerne i alle Henseender er up to date, bliver man dog ofte
forundret over at finde dem saa moderne. Der kom en
sortklædt Herre op til mig paa Hotellet, salte sin Cylinder
paa Bordet, lagde de brune Handsker indeni og forestillede
sig som Doctor of Oratory A. Tara Okano. Han ønskede
at underkaste mig et Interwiew angaaende Hs. k. Højh.
Prins Valdemar og hans Besøg og bad mig om at skaffe
sig Billeder af .Prinsen, Hds. kgl. Højh. Prinsesse Marie,
Valkyrien etc. samt om muligt Prinsens Navnetræk. Eftrr
en meget underholdende Samtale og eflerat jeg havde
maatte love ham at give ham mit Fotografi, for at han bestandigt kunde haYe mine vidunderlige Træk for Øje, bukkede vi 605 Gange og tog Afsked. Faa Dage efter sendte
han mig en af sine Bøger - en Samling Citater af europæiske Klassikere - med en Dedikation og et Par Numre
af et Tokyo-Blad, hvori de forskellige Billeder var reproducerede; navnlig var en stor Stregtegning af Prins Valdemar udført aldeles ypperligt.
Af Tokyos mange »Seværdigheder« maa man først og
fremmest nævne Gaderne med det frit udfoldede Familieliv.
Hvad der er naturligt, behøver man ikke at skamme sig
over, siger Japanerne ligesom de gamle Latinere; de gaar
endog i Bad for alles Aasyn. Japanernes Renlighed er be-
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kendt. Der findes ikke den Rikschamand, der ikke mindst
een Gang om Dagen tager sit varme Bad. Man maalte ønske,
at vore hjemlige Gennemsnitshænder var saa rene og finl
holdte som japanske Husmandsfødder. Der er i Japan over
Tusind offenllige Badeanstaller, i hvilke der daglig gennemsnilligt tages 300,000 Bade. De fleste Familier har dog
deres egne Badekar i Gaarden. Foreningen af koghedt
Vand og en hundekold Blæst finder Japaneren henrivende.
I3adeanslallerne har aabne Tremmevægge til Gaden, saa enhver, der har Lyst, kan se paa det muntre Badeliv. Mænd
og Kvinder spadserer omkring i mer eller mindre klædelig
Nøgenhed i samme Hal og dukker sig i fælles VanntYandsBassin. En Snor tværs over Bassinet sætter dog en Streg,
hvoroYer man ikke maa gaa.
Et helt Kvarter af Byen er optaget af Bazarer og Forlystelsesanstalter.
Man gemmer ikke Morskaben til om
Aftnen. Her er Liv Dagen igennem, og Fornøjelserne er
billige. For en Femøre kan man have den Nydelse at se
en Mand slikke Knive igennem sine Arme, se Smaapiger
danse Turdanse, slaaende paa store Kugler, Brydere kæmpe
med Heste og lægge dem med Skuldrene mod Jorden, og
tragter man efter endnu ædlere Nydelser, kan man f. Ex.
gaa ind og se Havfruernes Liv paa Havets Bund. Men det,
jeg helst vilde se, var Tokyos »Shinto-Ildgængere. « De optraadte desværre ikke paa denne Tid af Aaret, men kun
ved en enkelt aarlig, religiøs Fest. Shinto-Præsterne gør
da det ubegribelige Kunststykke at spasere henover en
lang lldvej af glødende Trækul.
Straalevarmen er saa
stærk, at Tilskuerne holder sig i god Afstand, men Præsterne gaar barfodede over Ilden, og deres lange, hvide
Klæder svides ikke. Endnu mere mærkeligt er det, at alle
og enhver, naar Præsterne har »taget Kraften af Ilden« kan
gaa ligesaa uskadt over Gløderne. Jeg har min Visdom
fra en omstændelig Artikel med Fotografier i »The Wide
World Magazine« Dec. 1899. »Kan I altid gaa over Ild?«
spørger Artiklens Forfatter en af Præsterne. »Nej, svarer
Præsten, kun efter lang Tids Bøn og Paakaldelse. Vi spiser
hverken Kød eller Fisk eller Krydderier, drikker aldrig Vin,
KaITe, The.« Det er et nyt Bevis paa Vegetarianismens
vidunderlige Virkninger. Men Ildgængerne maa dog tillige
»være rene af Hjærtet og rene paa Legemet. «
Skønnest af alt i Tokyo er de gamle Templer med
deres store Parker og Blomsterhaver. Japanernes Blomsterglæde er saa stor, at hele Folket paa forskellige Tider af
49•
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Aaret er paa Benene for at valfarte til Iris- og Lotusdamme
rundt om i Landet. Langvejs fra strømmer Befolkningen
sammen for at nyde Synet af Tokyos Tempelhaver, naar
Blommetræerne blomstrer. Netop under vort Ophold stod

Shinto-Præst.

disse Lunde i een rød Sky af Smaablomster. Jeg maa dog
sige, at vore hjemlige Æbletræer forekom mig ligesaa skønne.
Helt vidunderlig skal Krysantemums-Udstillingen i Kejserens
Have være. Ved aarelang Flid tvinger Gartnerne Krysantemumen ind i de særeste Former og Farver. En drives til
at sætte al sin Kraft ind paa at bære en eneste Kæmpe-
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bloms_t, en anden til at bære saamange, at man lwerken
kan se Blad eller Slilk. Der er talt 1058 13lomster paa cen
Plante.
Sjældent er det, at Forventningen bliver overtruffen af
Virkeligheden. Del sker, naar man staar foran Tokyos
Templer. Aldrig saae man yndefuldere Arkitektur end disse
blomstrende Templer, der synes drømte af Digtere, fremtryllede af Feer. Hvor er det prægtigt! siger man, men
Japaneren, som staar ved Ens Side, siger, gentagende cl
japansk Mundheld: Nikko wo minai utsji ·wa kekko lo yu
na! Den, der ikke har set Nikko, maa ikke sige prægtigt!
Saa vil vi da hellere fortælle om Nikko-Templerne end
om Shiba-Templernc.
Endskønt det er lige umuligt at
skildre dem.
I Nikkos stille Bjærge, i el Landskab, l1Yor al Japans
Ynde bar samlet sig, hvor Elven styrter sig ud i smaa
Vandfald og glider under en rød Lakbro, der er saa hellig,
at kun Mikadoen maa betræde den, hYor gamle mosgroede
Buddhaer staar i Geled langs Vejen, hvor alle gode, gamle
Ævenlyr har hjemme, der pegede lyeyasu ind i en Fyrreskov og sagde: Der skal mit Støv hvile! - lyeyasu var stor,
da han levede, Japans største Kriger og Statsmand, under
lwis skærmende I-laand Kunst og Poesi voxede Lil fuld
Blomstring. Men da han var død, gjorde Mikadoen ham
endnu større ved at stille ham i Gudernes Række. Del er
ikke sket før eller siden. Kejser, Fyrster og Folket enedes
om at smykke hans Gravlund, og Japans største Kunstnere
viede deres bedste Kræfter til hans Templer.
Til Nikko valfarter Japanerne, og til Nikko valfarlede
vi fra Valkyrien i smaa Hold. Toget fra Tokyo har Salonvogne. Paa de bløde Sofaer sidder japanske Damer og
dingler med Benene, som ikke kan naa Gulvet. Længe har
vi ikke kørt, førend de trækker Fødderne op paa Sædet og
lægger sig paa Knæ, som de er vant til. Det er altfor svært
for en Japaner at sidde paa en Stol; derfor er der heller
ikke Spor af Stol i Salonvognens Toilelrum. Det er nu
altfor svært . for en Europæer. - Vi kommer til Nikko i
Skumringen og finder en lille By i Sne. Lys skinner ud
fra mange smaa Hytter, og trods Kulden sidder Familierne
for aabne Vægge. Fodgængerne har røde Sengetæpper eller
Halmkaaber over sig. Udenfor det lille nette Hotel, der
ligner et norsk Turisthotel, møder den gamle Vært os med
hele sin Husstand. Alle bøjer sig til Jorden og udtaler
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deres dybtfølte Glæde over at se os, og de skynder sig med
at vise deres Glæde i Gerning. En Stimmel af leende
Musmeer trækker Støvlerne af os. Værten og hans Søn
fører os ind i Spisestuen og spørger, om der er varmt nok.
Vi har meldt vor Ankomst pr. Telegram, og da de ved,
hvor kuldskære de svagelige fremmede er, har de fyret i
den europæiske Ovn, saa man knapt kan tage Vejret.
Sveden driYer ned ad Tjeneren. Maden er øjeblikkeligt paa
Bordet, den ene Ret efter den anden med god Rødvin
Lil.
Næste Morgen kommer Musmeerne og vækker os.
Badet er parat. Iklædt et Sengetæppe vandrer man til
Badekammeret, hvor et lille Badekar, nøje afpasset til en
Japaner, staar fyldt med koghedt Vand.
Man stikker
Haanden ned og brænder sig.
Musmeerne _s tiller sig i
Klump og siger vistnok, at de fremmede !\tænd er ganske
ubegribelige, snart kan de ikke faa det varmt nok, snart
ikke koldt nok. Et Par af dem kommer med koldt Vand
i Spande. - Ja saa, kære Piger, saa vilde jeg gærne i
Vandet! Men de rører sig ikke, og man føjer sig efler
Landets Skik og gaar i Bad i Dameselskab. Naar man
kryber op igen, blødkogt, er Smaapigerne parate med Haandklæder. Derefter drager man i Procession til Soveværelset,
hvor Damerne leende og nysgærrigt interesserede studerer
europæisk Toilette.
Gennem Alleer, højere end Kirkehvælvinger og ligesaa
fredlyste, naar man til Templerne. Man kan ikke tænke sig
et Sted mere egnet til Værn om hellige Minder end disse
tause, gamle Skove med Tusinder vældige Stammer til Vagt.
Opad brede Stentrapper og igennem Tempelporten - der
ligger Templet! Man glemmer aldrig Synet. Stort og rødt
og enkelt i Linier ligger det, som et bredt, norsk Bjælkehus, men med Bjælker af røde Lakstænger, sammenkoblede
med Bronceskjolde. Midt i Sneens Solskin med sit Blod
og Guld. Vi affører os Skoene og træder over blanke, sorte
Lak trin ind i en stor Forhal. Der staar kun et Offerbord og
to høje, gyldne Lotusblomster. Tæpper af Sølvslør dækker
Rummet bagved. Træder man herind, ser man de korslagte Fødder af kæmpemæssige Gudebilleder. Højt oppe
lyser deres gyldne HoYeder i Mørket. Den ene er den tusindhændcdc Kwannon, Barmhjærlighedens Gudinde, hvis talløse Arme og Hænder danner en Straaleglorie om Legemet,
den anden har baade Hestehoveder og Menneskehoveder,
og kun den midterste, som sidder med Hænderne i Skødet,
er helt menneskelig. Vi gaar udenfor igen og kan ikke
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blive træt af at se paa det liniestærke Tempel, - men det
er ingenting, siger Føreren. Det er kun det simpleste Tempel.
Og vi gaar videre opad. En hundredfod høj Pagode med
Tag over Tag dukker frem mellem Træerne; et Virvar af
udskaarne Figurer springer ud i Solen fra de brede Tages
Skygge. Vældige Stentrapper, stærke Mure med Brystværn
af sindrigt sammenføjet Bindingsværk, røde og forgyldte
Gavle over Murene. Man aner en Pragt af en Art, man
aldrig før har set. Vi kommer gennem en Port, hvor frygtelige Guder holder Vagt, og selve Porten er et Mylr af Vidunderdyr. Ak, vi har Fremmedbogen i Haanden og et
Blyant til at notere med. Det er haabløst. Blot denne ene
Port er el Studium for en Dag og flere. Man forslaar godt,

Den døve, den stumme og den blinde Abe udenpaa Hestestalden.

at Kunstnerne har været saa forsigtige at skære en af de
kniplingsudsniltede Piller paa den forkerte Led af Træet,
for at Guderne ikke skulde bliYe vrede OYer at finde et guddommelig ulasteligt Kunstværk. I en stor Flisegaard ligger
prægtige Bygninger i virkningsfuld Afstand fra hverandre,
alle med Træernes dybe, grønne Mulm til Baggrund for
deres slraalende Blomstervægge. Hver af dem vilde være
en uvurderlig Skat hjemme i Europa. Rækker af Stenlanterner, Hundrede og atter Hundrede, staar Vagt under
Granitmurene; de er Gaver fra Adelsmænd. Vi stanser
foran et nydeligt tegnet Hus af graat, silkeblankt Træ med
udskaarne Aber over Dørene. Det er henrivende. Det er
en Stald, siger Føreren. Det er altsammen kun Udhuse.
I Stalden staar en hellig Hest. Det stakkels Dyr, der er
tvunget ind i Theologien, skraber med Hovene. Aldrig faar
det en rask Gallop over Engen. Men den har Krysante- -
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mums-Ornat og spiser Majs af en Satsuma-Skaal. · For hver
ny Afsats vi naar, stiger Pragten, indtil vi slaar for det
allerhelligste, Iyeyasus Tempel. I den store Tempelhals
Kasetloft, hvori hvide Fugle flyver og Blomster lindrer, i
Væggenes Broncerammer, i Felternes Guldlaks-Relieffer har
Lakkets, Malernes, Snitværkets ypperste Mestre lagt deres
største Flid, og ret som for at intet skulde bortlede Opmærksomheden fra denne straalende Harmoni, er der intet

...

Udhus ved Nikkolemplerne. (I Forgrunden Stenlanterner.)

andet i Rummet, kun et rundt Metalspejl og de Stave med
gyldne Baand, som er Symbolet for Guderne. Alt Træværk,
selv udvendigt, er den fineste, silkeskinnende Lak. Det er
umuligt at give et Indtryk af Udskæringernes Rigdom. I
Felt ved Felt blomstrer Iris, og Vandets Strømme glider
omkring dem. Fugle rejser Hovederne, og deres gyldne
Haler bøjes af Vinden. Man kan fotografere dem, - naturligvis har jeg Ruller liggende af disse Detailler - men Fotografierne siger kun lidt. Øjet kan ikke føle den levende
Form og ikke ane Farverne. Disse Udskæringer er Værker
af de berømte Kunstnere, som maatte passe vel paa ikke
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at fuldende Hestens Hove, for at den ikke skulde springe
ud af Rammen og løbe sin Vej. Sligt er, efter japanske
Udsagn, hændet.
Man gaar rundt i denne fremmede
Skønheds-Verden og ønsker, at Europas Arkitekter kunde
se dette ; det vilde være en smuk Opgave for et Par unge
Mænd, der har Udsigt til at leve længe, at kopiere alt dette
fra det nederste Trin til det højeste og udsende et Bind
hvert Aar, - men de maa leve længe. Mesterværkerne
bliver ved at stige frem selv gennem lange, afsides liggende
Korridorer. Den slumrende Kat, som er bleven verdensberømt, ligger saaledes over en beskeden Dør i Halvmørke.
I en aaben Bygning sidder en gammel, hvidklædt Dame.
Naar man lægger et Møntstykke foran hende, rejser hun
sig automatisk, breder Armene ud, bevæger en Vifte og en
Rangle og danser rundt med sagte Trin - til Ære for
Guderne. Det har hun tilbragt hele sit Liv med. Ovenover
Templet oppe i Bjærget ligger Iyeyasus Grav under en
Broncekuppel. Broncedøre stænger Adgangen. Foran Graven
staar en Stork med et Lys i Næbet, og ved Siden af den
en høj Lotusblomst.
En lang Formiddag færdedes vi mellem disse skønne
Bygninger.
Paa Vejen hjem peger Føreren mod andre
Templer, som lyser bag Træerne, men vi vil ikke se mere.
Vi kan umuligt rumme mere. Men hver Gang Japan nævnes,
stiger frem dette Billede af røde Templer i hvid Sne. Har
man ikke set Nik.ko, har man ikke set noget prægtigt; har
man ikke set Nikko, har man ikke set Japan.

Den 24. Marts afsejlede Valkyrien fra Yokohama for
at vende Stævnen hjemefter, men inden den forlod de japanske Farvande, besøgte den Kobe og Nagasaki.
Hjemfarten gik ligesaa lykkeligt som Udturen. Bestandig lagde de store Have sig smilende for det lille Skibs
Stævn, og stod der ikke som paa Udfarten officielle Festers
Glans om Valkyrien, mødte den bestandig samme Elskværdighed hos Autoriteter og samme Glæde hos Landsmænd.
I N agasaki udfoldede de Danske, Telegrafbestyreren Hr.
Krag og Overtelegrafist J ord an, den største Gæstfrihed, og
da Valkyrien, istedetfor som paa Udfarten at anløbe Singapore, gjorde en Afstikker under Linien til Java, fandt man
50
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ogsaa der elskværdige Landsmænd, Dr. Philipsen-Phrahm
og Frue, der benyttede den enestaaende Lejlighed til at
byde en dansk Orlogsmand Velkommen paa den sydlige
Halvkugle, medens Øens Generalguvernør, Hr. Roosebaum
beredte Chefen med nogle af Officererne et henrivende Ophold paa sit Slot. Tilbagevendt til de mere hjemlige Farvande
aflagde Valkyrien et Besøg i Grækenland, hvor Hs. Maj.
Kong Georg, i lige Grad hjærtelig mod Officerer og
Mandskab, medgav sine Landsmænd et af de sidste og
smukkeste Minder fra Togtet.
Lykkeligt fra først til sidst gik Valkyriens Togt under
en bevaagen Himmel og en Mønster-Chef. Over Forventning var dens Missioner udførte.
Meget af den store Verden fik det lille Lands Sønner
set, nok ialfald til at give alvorlige Tanker om vor Stilling
og Fremtid mellem Stater. Vi saae de Danskes Vej i del
fremmede, hvorledes de enkeltvis har forstaael at kæmpe
sig frem. Men de Danskes Vej som Nation? - Vort Land
har kun halvt saa mange Indbyggere som London. Vi
sender ikke mere Vikinger ud for al bane Vej med Sværdet.
Vi har kun een Vej, Arbejdets. Indadtil Arbejdet paa at
gøre det lille Land til det bedste Hjem, - Fædrelandskærlighed er ikke et forældet Ord; det skal lyse over vort Arbejde, saa vi glemmer vor egen lille Person for Samfundet,
- udadtil skal vi kappes med de største Nationer, saaledes
som Store Nordiske og Østasiatisk Kompagni har givet
Exempel. Ikke skal vi stænge os inde med vorl ukendte
Sprog. Verdens Sprog skal vi tale. Den Tid maa være
forbi, da de unge fra de »bedste« Skoler ikke kender et
Ord Engelsk. Vi maa med Lethed forstaa Verdens, Fremtidens Sprog som vort eget, at vi kan tale og handle frit
med den store Verden og dele dens Tanker.
Meget af den store Verden fik Valkyriens unge Mænd
set, nok ialfald Lil at fatte, hvor lykkelige Kaar, der blev
os beskaaret, nok til at se, hvor lyst og skønt vi bor. Det
føltes med Jubel, da Valkyrien den 20. Juli laa udfor Hellebæk Skove i den tidlige Solmorgcn. Intet af hvad vi saae,
var dog som delte, Landet, der svømmer mellem Himmel
og Hav, Hjemmet med alle vore egne store Fejl, Landet,
som vi elsker.

.,I

Ved

dette Værks Afslutning føler jeg Trang til at rette
den ærbødigste og hjærleligsle Tak Lil Valkyriens Chef,
Hs. kgl. Højh. Prins Valdemar, og Valkyriens Besætning,
til Kammerherre, Kommandør Sue ns o n, hvis Anbefaling
sikrede mig den bedste Modtagelse hos Chef og Officerer,
og endelig til de mange, der har ydet mig værdifuld Hjælp
Lil Udarbejdelsen ved Udlaan af Billeder, ved Oplysninger
og Gennemsyn.

Alexander Svedslrnp.

so•
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Ved Uagtsomhed under Renskrivningen af Afsnillet om
Siam er en af de mest kendle Danske ikke bleven nævnt,
nemlig Læge S. De u n t z er, der har levet over tyve Aa r
derovre og skabt sig en meget stor Virksomhed. Endvidere
har jeg meget mod min Vilje taget Livet af en udmærket
Mand, Kapt. Chr. J. Klitgaard , som er nævnt blandt de
døde i Siam for 30 Aar siden. Lykkeligvis har del ikke
laget mere paa den frejdige Sømand, end at han endnu den
Dag idag fører sit Skib »St. St. Blicher« med usvækkede
Kræfler efter i 52 Aar at have pløjet alle Jor<lens Have.

Forf.
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