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ERINDRINGER 

Når jeg nedskriver disse Erindringer fra forskellige Tider i 
mit lange Liv,er det ikke,fordi jeg mener,de har Interesse f or 
den store Almenhed,men fordi mine Børn meget har bedt mig 
derom,og til dem overlader jeg dem . 

Erindringerne falder i tre Hovedgrupper,nemlig : 

Barndommen i mine Forældres Hjem. 

Tiden under min Uddannelse til min Livsgerning og dennes 
Udøvelse. 

Mine private,personlige Forhold. 

Mine private.personlige Forhold 

Hvor skal jeg begynde,når jeg vil opfri ske Minderne om mine 
private Forhold,de Forhold,der ikke var knyttet til min Søfart 
og min Tjeneste i Marinen. 
Jeg vil begynde fra det Tidspunkt,hvor jeg blev knyttet til 
min første Hustru . 
Min første Hustru Agnes Augusta Charlotte Lytzen,var en Datter 
af Godsinspektør Lytzen ved Godset Christianssæde på 
Lolland,Baroniet Brahe Trelleborg på Fyn,og Godset Sandbjerg i 
Sønderjylland . Hun var født d . 12.Maj 1860,altså på to Dage nær 
5 År yngre end mig.Som følge af denne Aldersforskel kendte jeg 
meget lidt til hende,da jeg som Dreng boede hos mine Forældre 
på Pederstrup,hun var kun 9 År,da jeg gik til Søs 14. Ma j 
1869.Derimod omgik jeg meget med hendes Søster Charlotte 
Lytzen,senere gift med Godsforvalter Blume på Pederstrup,vi 
var omtrent jævnaldrende,og med hendes Bror,Christ i an 
Lytzen,der var et år ældre end mig,han gik ganske vist i 
Nykøbing Latinskole,men i alle Ferier var han hjemme på 
Pederstrup,og så legede vi meget sammen;han blev 
Overretssagfører i København . Legepladsen for de nærmeste 
Familiers Børn var jo Haven omkring Gartnerboligen. 

Hvis Godsinspektør Lytzen ikke var død i en yngre Alder,havde 
jeg måske aldrig lært min første Hustru nærmere at kende. 
Søsteren Charlotte,eller,som hun kaldes af mine Børn,Tante 
Lotte,blev gift med Godsforvalter Blume på Pederstrup i en ung 
Alder.De boede i Godsinspektørboligen,et stort smukt Hus,der 
blev bygget,medens jeg var Barn . 
Ægteskabet varede imidlertid kun nogle f å År,idet Blume døde 
efter at være blevet opereret for Blindtarmsbetændelse.Tante 
Lotte flyttede derefter til København med sine tre små Børn ,og 
boede på Sortedamsdosseringen tæt ve d Nør rebro.Her født e hun 
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kort efter et fjerde Barn,der døde i den ganske spæde Barndom. 
Hos Tante Lotte kom jeg sammen med Agnes,der i nogen tid 
styrede Huset for sin Broder,Overretssagføreren som boede i 
Nørrefarimagsgade tæt ved Frederiksborggade.Bekendtskabet fra 
tidligere blev knyttet meget nærmere,og det endte med,at vi 
blev forlovede d.25 . Februar 1886 for derefter at blive gift 
d.14.Marts 1887,Dagen efter at jeg var kommet hjem fra en 
Tjenesterejse til Fiume. 
Vi flyttede ind i en fireværelses Lejlighed i Østerfarimags
gade,4 Værelser på 4.Sal,hvoraf det ene var meget lille,og 
ingen af dem var store.Huslejen var 400 kr.Jeg skulle,for at 
kunne få Tilladelse til at gifte mig præsentere Bevis for,at 
jeg havde en Indtægt på 2400 kr.,og da min Premierløjtnans
gage er meget mindre,måtte min Fader og min Svoger,Overrets
sagføreren,give mig skriftligt Tilsagn om,at de gik i Borgen 
for,at min indtægt blev de 2400 kr.Dette Tilsagn benyttede jeg 
mig dog aldrig af,hvad der heller ikke var nødvendigt,da jeg 
med mit Tillæg ved Sommerbopæl kom op på en større Indtægt. 
Ægteskabet blev barnløst.Min Hustru havde en meget smuk 
Sangstemme,Baryton,men fra vi blev gift,ville hun ikke uddanne 
den videre,dertil følte hun sig altfor stærkt knyttet til vort 
Hjem.Hun havde også en del Kunstsans og var meget dygtig i 
Kunstbrodering . 
Vort Ægteskab blev kun meget kortvarigt.I April 1888 rejste 
jeg til Bramsnæsvig som Chef for Esbern Snare . Jeg efterlod min 
Hustru sund og rask,men kort efter at jeg var kommet til 
Bramsnæsvig,fik jeg Brev fra Agnes,skrevet med Blyant,at hun 
var blevet syg og måtte lægge sig.Ung som jeg var,tænkte jeg 
ikke,det var alvorligt,men Sygdommen tog snart stærk Fart,det 
var Blindtarmsbetændelse,og sent om Aftenen d. 30.April fik 
jeg et Telegram med Meddelelse om,at jeg uopholdelig måtte 
rejse til København,da Agnes lå for Døden.Det var efter at det 
sidste Tog var gået fra Holbæk.Så lejede jeg en Vogn,der 
skulle køre mig til København,og gjorde kun et kort Ophold i 
Roskilde for at skifte Heste,og tidligt om Formiddagen d.l.Maj 
kom jeg hjem og fandt min Hustru ved fuld Bevisthed,men Livet 
var ved at ebbe ud.Det varede dog til henad Aften,inden Døden 
indtrådte.Agnes havde ikke villet lade sig operere,hun 
mindedes Udfaldet af sin Svoger Godsforvalter Blumes Operation 
for Blindtarmsbetændelse. 
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Barndomstiden i mine Forældres Hjem. 

Mine Forældre var Julius Albert Vøhtz,Gartner på Godset 
Pederstrup og Julie Margrethe født Fischer.Min fader er født 
1.6.1819,død 18.6.1899,min moder er født 21.12.1818,død 
26.3.1898.De blev gift 30.9.1847. 
Min Faders Bedstefader indvandrede fra Tyskland rimeligvis i 
Begyndelsen af det 19.årh.,min farfader var da en Dreng på 
ca.12 År.Min farfader var Skræddermester i København . Fader var 
eksamineret Gartner . Min Moders Fader var ..... 
Der var 6 Sønner i Ægteskabet,nemlig : · 
Johannes Christian,født 9.8.1848,død 7.1.1930 
Otto Henrik,født 25.4.1850,død 21 . 4.1909 
Eduard Theodor,født 28.7 . 1852,død 19.3.1904 
Ditlev Christian født 28.4.1854,død 29.3.1891 på Århus Sind
sygehospital(ligger begravet der) 
Og så jeg Julius Albert,født 14.5.1855 (død 11.4.1935) 
Emil,født 6.1.1858, (død 18.6.1939) 

Vi fik alle Lov at vælge den Livsgerning,vi ønskede at uddanne 
os til.Min ældste Bror studerede og blev Læge,Otto uddannedes 
til Handelen og blev Vinhandler.Eduard blev Landmand,Ditlev 
Gartner.Jeg valgte Søen,meget mod mine Forældres Ønske,der 
helst ville,at jeg skulle have studeret.Emil valgte den 
tekniske Vej og blev uddannet som Maskinarbejder. 
Det blev fortalt,at jeg var så grim,da jeg blev født,at Moder 
gemte mig,når der kom Fremmede.Jeg var især blevet opfødt med 
Flaskemælk,for der gik et Frasagn om,at min et År ældre Bror 
Ditlev,når han kunne se sit Snit dertil,stjal min Flaske,og så 
blev der naturligvis Skrig og Jammer.Det må imidlertid ikke 
have gavnet min Broder,for han var et svageligt Barn,der led 
af den lollandske Syge,hverandendags Feber,som satte ham meget 
tilbage,medens jeg trivedes godt. 
Nogle af mine første Erindinger er,at en af Husets gode 
Venner,Forpagter Grønnegård,når han besøgte os,tog mig på sine 
Knæ og underholdt mig,og jeg huskede da en stor Vorte,han 
havde på Næsen . 
Vi havde et godt Barndomshjem,vore Forældre elskede os,og 
deres Higen og Tragten gik ud på at give os en god Opdragelse . 
Det var ikke noget luksuøst Hjem,snarere det modsatte,når man 
ser på det med Nutidsøjne.Der var v el ikke så få Værelser i 
Gartnerboligen,men de var små og meget beskedne udstyrede . Der 
blev dog holdt to Piger,men der var også ikke så ringe e n 
Landhusholdning, Ko- og Svinehold,Hønsegård,Opfedning af Gæs 
til eget Brug.Der blev dyrket Hør,og det blev tilbere dt og 
spundet og vævet?????og bleget på Bleg,der blev om Efteråret 
lavet en Mængde Kartoffelmel,blev t ø rret Frugt og saltet 
Sild,som købtes fra Vogne,der om Efteråret kørte rundt med 
sild.Jeg skal her indskyde,at vi Børn om Mor genen fik Øllebrød 
og en saltet Sild,som vi spiste i Køkkenet,og Sildens Sjæl,den 
lange hvide Streng,kastede vi op p å det sortsværtede(malede?) 
Loft,fordi det var bleven os fortalt,at man derve d ikke fik 
den frygtede lollandske Feber . 
Derimod b l ev der ikke i den Tid,jeg kan huske,bagt Brød eller 
brygget,skønt der var Bryggers. 
Urtekræmmervarer og Fødevarer , som Sukker , Mel m.m. blev indkøbt 
i store Par tier ,eller taget af Fader som Bytte for,hvad de 
Købmænd,der havde Frø f ra ham til Salg,se senere herom,blev 
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ham skyldig,og det opbevarede Moder i et særligt lille 
Kammer,som det var meget???? at komme ind i,hvad dog aldrig 
skete,uden at Moder var med. 
Svineslagtningen var en stor Begivenhed for os.Slagtningen 
blev foretaget af Avlsgårdens Hollænder,og foregik naturligvis 
på gammeldags Maner ved at stikke Grisen med en lang Kniv og 
lade den forbløde sig. 
Moder var meget dygtig og flittig,den første oppe om Morgenen 
for at vække Pigerne.Min fader var ikke mindre dygtig og 
flittig,derfor fik de Råd til at give 6 Knægte en god 
Opdragelse.Faders Pengeløn var næppe stor,men han havde en 
ikke ubetydelig Frøhandel,hvor Frøet for den største Del blev 
købt i Tyskland,meget blev dog også tiltrukken i Haven. 
Frøhandlen blev ikke alene dreven fra Gartnerboligen,men Fader 
havde tillige i sin Tjeneste en Mand,Frømanden kaldet,der når 
Foråret nærmede sig gik rundt på Landet med en stor Kurv med 
Frø på Ryggen.Den var gjort tæt med Voksdug.Desuden havde en 
Del Købmænd i Byerne Frøsalg for Fader. 
Desuden var der en Mængde store Mistbænke,hvor der blev 
tiltrukken Køkkenurter og Blomsterplanter til Udplantning,og 
Salget deraf var Faders Indtægt.Derimod ikke Indtægten af 
Frugtsalget der gik til Haven:idska:be~. /-1€Jl4l(~..i.,, • 
Ved Tanken på at Moder tørrede Frugt,så kommer jeg til at min
des,at hun udstillede tørret Frugt på en Udstilling i Nakskov, 
men fik kun "hæderlig Omtale".Fader sad i Udstillingskommi
teen,og det medførte, at han kom til Hove.Det var en stor 
Begivenhed for ham,men det,der gjorde størst Indtryk på ham, 
var,at da Kong Christian d . 9. forestillede Dronningen for sine 
Gæster,sagde han til dem:"Det er min Kone,Dronningen".Det var 
Ordene 11min Kone" Fader ikke kunde glemme. 
Fader havde iøvrigt også Overtilsynet med Haven,der hørte til 
Christianssæde,således hed Grevskabet,hvoraf Pederstrup 
udgjorde en Del.Christianssæde lå ca . 3 Mil(23 km)fra Peder
strup.På Christianssæde var der et gammelt,mindre Herresæde, 
med Minder fra Frederik den 4.s Dronning Anne Sophie Revent
low og fra Bondevennen Christian Ditlev Frederik Reventlow. 
Grevskabet Christianssæde ejedes,da jeg var Barn,af Lensgreve 
Ferdinand Reventlow,der tillige var Besidder af Baroniet 
Brahetrolleborg på Fyn og Grevskabet Reventlow-Sandbjerg,Sun
deved i Slesvig.Lensgreven opholdt sig enten på Pederstrup 
eller på Brahetrolleborg.Til Pederstrup hørte der dengang to 
Avlsgårde,hvilket hed 2 Avlinge,en sorterede umiddelbart under 
Lensgreven og en meget større,der dengang var bortforpagtet 
til Lensgrevens Broder Ditlev Reventlow.Haven var stor,rnange 
Tønder Land,en Del var udlagt som Park med en mindre Sø.Frugt
og Køkkenhaven på ca. 4 Tdr. Land lå for sig.Der var et mindre 
Drivhus,delt i et Kold- og Varmehus.Pederstrup med sine 
tilstødende Skove var et yndet Sommerudflugtssted,og der var 
fri Adgang til Haven,dog ikke Frugt- og Køkkenhaven,ja end 
ikke Slottets allernærmeste Omgivelser var afspærrede,kun var 
Kørsel i Haven forbudt.Avlsbygningerne var i min tidligste 
Barndom gamle og forfaldne,de blev senere nedrevne og en ny 
Avlsgård bygget.En stor Bygning,kaldet det gule Hus,hvor to 
Frkn.Qalen boede,er senere bleven nedreven.Der var hertil 
knyttet en mindre,omhyggeligt indhegnet og aflåset Have,som vi 
kun kunde komme ind i med særlig Tilladelse fra Fader, og hvor 
der fandtes flere meget smukke Zirtræer,blandt andet et stort 
Tulipantræ,der vakte særlig Beundring.Der var til denne Have 
knyttet en særlig Havemand,som de to Frk.Qvalen ....... . 
En endnu mindre afspærret Have,hvortil vi ikke havde anden 
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Adgang,end den vi selv tog os for at stjæle Sommeræbler og 
Blommer,forsvandt da Avlsgården blev nedreven. 
Opvokset midt i en stor Have,som vi naturligvis så på som om 
den nærmest tilhørte os,ihvert fald når vi af og til viste 
Besøgende rundt,førte vi et herligt Friluftsliv.Frugt havde vi 
rigelig Adgang til,selvom en Del af den var forbuden Frugt 
f.Eks.Kirsebær,Blommer,Vindruer og anden fin Frugt.Vi måtte 
heller ikke plukke af alle frugttræerne,men kun tage,hvad der 
faldt ned,den Del var der i Reglen nok af,og var der ikke, så 
hjalp vi med til at få det til at falde ned.Om Vinteren blev 
Frugten opbevaret i en Frugtkælder,hvor der blev holdt en 
passende Temperatur.Den havde vi kun Adgang til i Følge med 
Fader,men var en Rude gået i Stykker,så fiskede vi Æblerne med 
en lang Stang med et Søm i Enden.Skønt der var 
Stikkelsbærbuske i Mængde,og de bar meget rigeligt,så man ved 
at holde sig til en enkelt Busk kunde spise sig mæt -
Stikkelsbærdræberen kendtes ikke - lod Fader ofte plukke en 
stor Kurv fuld med Stikkelsbær,den nød så Familien om 
Aftenen,siddende på Bænken udenfor Gartnerboligen.Vi havde Ord 
på os som nogle ret vilde Krabater,der dog blev holdt godt i 
Ave af Fader. 
Til Godset var knyttet en Godsinspektør og en Godsforvalter. 
De af deres Børn,der var jævnaldrende med os,og også Grev 
Ditlevs jævnaldrende Børn,holdt ofte til hos os,hvor Legen gik 
i fuld Sving,og hvor der var fri Adgang til et Stykke 
Fedtebrød med Salt.De kunde også,dog undtagelsesvis komme 
længere borte fra,således den unge Greve,der senere blev Ejer 
af et af Lollands Baronier.Når jeg kommer til at tænke på 
ham,der er død for flere År siden,er det,fordi han engang 
kastede min yngste Broders nye Kasket ned i en dyb Grøft.Nu 
vidste jeg,at en sådan ny Kasket var meget værdifuld og skulde 
holde i lang Tid.Vil du øjeblikkelig gå ned og tage Kasketten 
op,sagde jeg til den unge Greve,og da han sagde nej,så faldt 
jeg over ham og bankede ham så længe,indtil han bekvemmede sig 
til at krybe ned og hente Hatten.Der er også en af Grev 
Ditlevs Børn,en Datter,som jeg har et morsomt Minde om.En af 
Ladebygningerne bestod kun af et stort Stråtag,der stod 
umiddelbart på Jorden.Vi drev den Sport at kravle op på 
Bygningen og så på vor Bag kure i fuld Fart ned ad taget;i den 
Sport deltog den unge Komtesse,den var jo også ganske 
fornøjelig,men blev dog strængt forbudt,da den blev 
opdaget,fordi den ødelagde Taget og vore Benklæder. 
Lad mig her indskyde,at min ældste Broder,der gik i Nykøbing 
Latinskole,kun var hjemme i Ferierne,så han talte kun rent 
undtagelsesvis med i vore Lege,han var jo også så meget ældre. 
Vand var der nok af,ikke alene den lille Sø og en Å,der førte 
vandet ud til Stranden,og som da kunde være fuld af vand,men 
også en "Posten",der lå tæt ved Gartnerboligen,Hesteposten, 
således kaldet,fordi ved dens Vand vandedes Avlsgårdens Heste. 
Hen på Foråret,når Isen på den brød op,løb vi på Svaj,som det 
kaldtes,uden at jeg dog mindes,at vi nogensinde kom galt fra 
det,ja engang faldt en af os i et lille rundt Hul,der var 
hugget i den tynde Is,men heldigvis kom han straks op som en 
prop,der skyder tilvejrs,var han kommet ind under Isen,var han 
blevet dernede.En anden Gang forsøgte vi Sejlads i Moders 
gamle Dejtrug,men det var ikke stabilt,og da Vandet sivede ind 
i det,gik det rundt,og Sømanden lå i Vandet,men blev heldigvis 
fisket op.Posten var meget dyb.Dog var det nær engang gået 
galt. 
Vandet blev postet op fra Posten fra et Stativ,der var ret 
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højt over Vandfladen,mine to ældre Brødre,Eduard og Ditlev,og 
jeg vilde more os med at finde Nord,men havde forbudt min 
yngste Broder at gå med,da han var så lille og vi ikke vilde 
have ham med op på det høje Stativ.Dog var han ikke til at 
standse.Så skete det,at han kom i Vejen for Postestangen,fik 
et Slag af den i Panden og gik på Hovedet ned i Posten,hvor vi 
kunde se ham under Vandet.Forfærdede styrtede vi ned af 
Stativet,og den ældste af os,Eduard,sprang resolut ud i 
Posten,hvor han lige netop kunde bunde,da han fik fat i 
broderen,ingen af os kunde svømme.Begivenheden kunde ikke 
skjules,vi måtte bære lille Broder hjem,Vandet drev af ham og 
den ældste Broder.Stort Forhør og stor Afstraffelse af os tre 
ældre,men jeg glemmer aldrig,at Ditlev og jeg fandt det højest 
uretfærdigt,at Eduard også fik Bank,han havde jo reddet vor 
Broder,vi to andre,der var der ,mente vi,god Mening i. 
Der forefaldt i denne Post en Begivenhed,før jeg var født.Min 
næstældste Broder faldt i Posten som en lille Purk,en 
jævnaldrende Legekammerat kom løbende op til Gartnerboligen og 
ind til min Bedstemoder: 11 Bedstemoder,giv mig en Kost" "Hvad 
skal du med den min Dreng?""Jo jeg har brug for den."Han fik 
Kosten,men Bedstemoder blev betænkelig og fulgte efter,og så 
så hun min Broder ude i Posten,han var endnu ikke gået til 
Bunds,Tøjet bar ham oppe.Nå,så bjærgede Bedstemoder ham. 
En anden Begivenhed før min Erindring begyndte med,at min 
ældste Broder i en Håndkrafthakkelsesmaskine fik Enden af et 
Par Fingre på højre Hånd næsten skåret af,idet han lagde 
Hånden under en Klinge.Heldigvis blev Fingrene reddet,men det 
yderste Led på den ene blev stift og nedbøjet,det generede ham 
meget,da han blev Læge. 
Søen tiltrak os naturligvis også,den var fuld af Mudder,og 
Vandstanden over Mudderet var kun ringe,det hed sig,at 
Mudderet var bundløst,det troede vi Drenge i al Fald på,og 
noget er der i det,om Sommeren var Søen delvis dækket af 
Andemad og andre Vandplanter.Der lå en lille ø i den,hvor der 
en Tid blev udsat Kaniner,men de underminerede Øen med deres 
Gange.I Søen lå der en lille fladbundetPram,som vi benyttede. 
En Dag vi kom styrtende ned til Søen,og jeg var forrest,sprang 
jeg ud i Prammen,men forfejlede Springet,så at jeg styrtede på 
Hovedet ud over Prammens Ræling,jeg blev stikkende i Mudderet, 
men heldigvis kom de andre så hurtigt til,at de fik trukket 
mig op,uden at jeg mærkede nogen Men.Jeg så ikke godt ud og 
lugtede sikkert fælt,for Mudderet stank,når det kom for Dagens 
Lys.Det var ikke ualmindeligt,at vi,når vi havde været i 
Vandet med Klæderne på,gik ind i Drivhuset i Varmeafdelingen 
og blev der så længe,indtil tøjet var tørt,for at undgå den 
Strambuks,vi ellers var hjemfalden til;det blev dog næppe 
benyttet ved denne Lejlighed,dertil var jeg nok for meget 
tilsølet.At vi kunde blive tørre på den Måde,hang sammen 
med,at vi ikke havde mange Klæder på på de milde 
Årstider,Undertrøje gik vi aldrig med. 
I Fortsættelse af Søen lå en Eng,af hvilken en stor Del til 
Tider var oversvømmet,når den så frøs til,var den en god 
Skøjtebane;ja,vore Skøjter de var meget primitive,en Træplade 
med et Skøjtejern og en stor Jernpig,der blev stampet op i 
Støvlehælen eller Skohælen,og så blev Skøjten holdt fast til 
Støvlen ved Hjælp af Hyssing,det var en meget ufuldkommen Måde 
at holde Skøjten fast på,og den sad da også derefter.Når Isen 
blev usikker ved Forårstide,afholdt det os ikke fra at færdes 
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på Engisen.Ved en anden lejlighed brast den,under min Broder 
Eduard,det var langt fra det faste Land,men der var ikke ret 
dybt,så der var ingen Fare;med den største Gravitet vandrede 
han ind til Land,idet Isen vedblev at briste under ham.Vi stod 
naturligvis og nød synet under en hjertelig Latter.Vi drev da 
også den Sport at sejle på Isflagerne ned ad Søens Afløbså,den 
var ved Tøbrud dyb i Søens Nærhed,så det var ikke uden Fare, 
men der skete dog aldrig nogen Ulykke. 
Endnu en Begivenhed,der knyttede sig til Åen,vil jeg fortælle. 
Det var en Juleferie,mine to ældste Brødre havde fattet den 
Plan at ville følge Åen til dens Udløb,ud til det store Hav, 
det vil sige Smålandsfarvandet indenfor Fejø og tilgrænsende 
Øer . Skønt det havde frosset stærkt,var Åen med det rindende 
Vand kun delvis islagt,der var mange Våger og tynd Is,som vi 
gik igennem.Åen vår vel ikke dyb,men Vandet gik mig dog et 
godt Stykke op ad Benene,og jeg havde bare mine Sko på,min 
Broder havde Støvler og Skøjter.Dog,jeg fandt det noget af det 
interessanteste at følge denne Opdagelsesrejse,hvis Længde var 
ca.8 Km.Da vi efter at have nået Stranden skulde hjem,foregik 
Hjemturen ad Landevejen,men nu frøs mine Strømper og Sko til 
en Isklump,så da jeg kom hjem,var jeg i en ynkelig Forfatning. 
Dog,Bank fik jeg ikke,dertil var Situationen for alvorlig; 
forsigtig blev Isen optøet i lunkent Vand,og jeg derefter 
puttet i Seng.Jeg kom fra det uden Men,men jeg glemmer aldrig 
mine Lidelser under Hjemturen . 
Fader havde til Bistand en Gartnermedhjælper-som han selv 
betalte-og en Elev.Til Haven var der naturligvis knyttet en 
Mængde Arbejdsmænd,hvoraf flere var gamle og aflægs,men de fik 
Lov at blive ved,sålænge de overhovedet orkede det.Nå, 
Lønningerne var ikke store,det fik vi et godt Indblik i,når de 
om Lørdagen stillede på Faders Kontor for at få Ugelønnen 
udbetalt.Daglønnen var for flere af dem måske højest 1 Mark -
det var i det gamle Marksystems Dage,hvor der gik 16 Skilling 
på 1 Mark,og 3 Mark til 1 Krone.De havde alle et lille Hus og 
flere af dem nogen Jord til,en Husmandslod.Der var også 
knyttet flere Koner til Havearbejdet,navnlig til Lugningen,det 
var ikke Mandearbejde.En af Mændene passede Kreaturerne,en 
anden var Karl.Fader havde til sin Rådighed et Par Heste,det 
var ikke Væddeløbere,tværtimod,de var altid til års og noget 
nedslidte, og dog skete det engang,at de løb løbsk,og Vognen 
væltede,Kusken var alene i Vognen;han kom så slemt til 
Skade,at han døde . Når der trængte til en Hovedvaskning i den 
store Husholdning,kunde Moder også af og til få Hjælp af en 
eller to af Konerne.Vi Drenge kendte naturligvis alle 
Arbejdsmændene og Konerne,de var vore gode Venner.Flere af dem 
havde meget mærkelige Navne.En hed således Lars Kelbman,en 
anden Per Pikker.Han var hos Bedstemoder i Haven og meget 
betroet;han var noget af en Håndværker,der havde et Arbejdsrum 
i en Bygning i Køkkenhaven,der kaldtes Sky ... ,og hvor der var 
Plads til Tømmer og andet.Per Pikkers Arbejdsrum kaldtes 
Huggehuset,og det benyttede vi også til vore forskellige 
Træarbejder.Per Pikker lavede de Trætøfler,som vi, både Voksne 
og Børn,benyttede,når det var snavset udenfor,vi stak vore Sko 
ind i dem.I Forstuen stod der derfor et helt Batteri af 
sådanne Trætøfler. 
Når Folkene,der arbejdede i Nærheden af Drivhuset,spi ste deres 
Mellemmad i Husets Forr urn,fik vi os ofte en Samtale med 
dem på uforfalsket Lollandsk,vi var Du's med dem alle.Når 
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Måltidet begyndte,tog de Skråen,der var fingertyk,ud af Munden 
og puttede den i Vestelommen for at benytte den igen efter 
endt Måltid,og når den endelig var så udtjent og 
gennemtygget,at der ingen Saft var i den,så gik den i Piben 
som Røgtobak. 
Lollandsk,ja,en Fætter af mig~kom som Gartnerelev til Fader, 
hans Fader var sjællandsk Proprietær,han forstod til at 
begynde med ikke Havemændenes Sprog.Hos Per Pikkers var nogle 
af os Drenge engang til en stor Fest,jeg husker ikke i hvilken 
Anledning;vi fik blandt andre Retter Suppe med Kødboller,der 
var trillede i Hånden;en af Gæsterne fik en anden til at se ud 
ad Vinduet,og i samme Øjeblik snuppede han en af hans 
Kødboller,det vakte megen Moro hos os Drenge. 
Hvordan blev vi iøvrigt opdraget? Jeg vil begynde med at 
omtale,hvorledes vi hjalp Fader i hans Gerning,det var i 
Frøhandelen.Om Vinteren klistrede vi Poser for Fader,om 
Vinteraftnerne,det foregik i Dagligstuen.Fader smurte Klister 
på de tilklippede Poser.Vi Drenge,der sad i Skjorteærmer med 
opsmøgede Ærmer,klistrede Posernes Ombøjning .Gulerodsfrø kom i 
Poser,der var lavede af gamle Berlingske Tidender,de øvrige 
Poser var af gråt Karduspapir(Sukker) .Vi fik en Skilling for 
hver 100 Poser,det syntes måske ikke at være meget,men kunde 
dog på en heldig Aften løbe op til 16 Skilling,1 Mark,for en 
enkelt af os.Pengene fik vi ikke udbetalt,de gik i en 
Sparekassebog.Moder sad i Sofaen og strikkede eller syede,og 
Huslæreren-se senere-læste højt af en god Bog.Det var en meget 
fornøjelig Husflid,vi Drenge var ikke kede af det.Poserne blev 
i Trækasser henstillet i Varmehuset til Tørring.Men også på 
andre Måder hjalp vi Fader,således med at klistre Navnesedler 
på de færdige Poser og Kapsler,tælle Frøkerner af de fine 
Blomsterfrøsorter,der blev solgt i Portioner på ...... . 
Frøet til øjeblikkeligt Salg fandtes i et stort Skab med en 
Mængde Skuffer,en til hver Frøsort;vi kendte naturligvis alle 
Frøsarterne.Det kom min ældste Broder til Gode,da han var oppe 
til Kantussen,hvor et af Fagene var Botanik.Professoren 
stillede hen for ham en Kasse med en Mængde forskellige 
Frøsarter og sagde:"Sig mig Navnene på disse Frøsorter",og det 
klarede min Broder til fuldt ug,men hvordan ville det mon være 
gået den Lægestudent,der ikke var Søn af en Frøhandler.Vi 
kunde selvfølgelig også betjene Kunder,der kom for at købe Frø 
eller Planter. 
Lad mig omtale nogle af vore Friluftsbeskæftigelser . Vi havde 
hver et lille stykke Have,som vi selv måtte grave og passe.Vi 
dyrkede sådanne Urter og Planter,som vi kunde sælge,det gav os 
en lille Indtægt,som vi havde til egen Rådighed.Vi kunde også 
opelske en enkelt Potteblomst, . ...... til Salg.Blandt 
Planterne i vore Småhaver var Tobak,det er jo en smuk 
Plante,der ofte bruges som Gruppeplante i Blomsterbede.Det er 
dog ikke for deres Skønheds Skyld,at vi dyrkede dem;når 
Efteråret kom,plukkede og tørrede vi Bladene,den Tobak,vi så 
fik,var ikke af bedste Kvalitet,tværtimod,vi solgte den til 
Fader,han brugte den til at dræbe Bladlus i Drivhuset,det 
foregik på den Måde,at Tobakken kom i en Beholder,lænket fast 
i en Blæsebælg.Apparatet blev anbragt i Varmehuset,og så 
trakterede en af Arbejdsmændene Blæsebælgen,så der væltede 
tyk,kvalmende Røg ud af Beholderen og fyldte Huset,så der 
næsten ikke kunde åndes derinde,men det morede os Drenge at 
opholde os derinde og lade vore Klæder gennemtrænge af Røgen . 
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Ad anden Vej havde vi Adgang til at forøge vor Formue.Vi fik 
ikke Sukker om Hverdagene,Sukkeret var jo dyrt og blev holdt 
under Lås og Lukke af Moder,men om Søndagen kunde vi få Sukker 
til en kop Kaffe eller Te,men gav vi Afkald derpå,fik vi en 
Skilling,den gik dog i Sparekassebogen.Jeg havde let ved at 
give Afkald på Sukkeret,for jeg drak hverken Te eller Kaffe, 
men derimod Mælk.Hvad Sukkeret angår,var det en stor Nydelse, 
når vi engang imellem fik et Stykke hvidt eller sort Kandis. 
Når violerne begyndte at titte frem om Foråret på den 
solbeskinnede Gårdsplads,var vi ude efter dem,og så plukkede 
vi en lille Buket,som vi bragte til Frkn.Qualen eller nogle 
gamle Frkn ., der boede i et lille Hus ikke langt fra 
Gartnerboligen,til Belønning fik vi så et Stykke Sukker.Når 
Konerne drak Kaffe,hældte de den op i Underkoppen og tog et 
Stykke Kandis i Munden. 
Når vi engang imellem viste fremmede rundt i Haven og 
Drivhuset,hvortil de kun havde Adgang under Ledsagelse,hændte 
det,at vi fik en Drikkeskilling,den tog vi gerne imod,jeg ved 
ikke,om vore Forældre vidste det.Der var jo altid et eller 
andet,vi gerne vilde købe,således en Stang Lakrids,af den 
Tommelfinger tykke,Lakridsrod,eller måske endog en billig 
Cigar.Det var dog strængt forbudt at ryge,men vi overtrådte 
Forbudet.Piber kunde vi selv lave,og Tobakken,ja,den var ofte 
af en underlig Natur.Fader røg Pibe med Porcelænshoved og .... , 
Tobakken,Nobels langskårne Tobak,fik han i små Tønder.Cigarer 
blev kun røget ved festlige Lejligheder.Når Piben var udrøget, 
bankede Fader Resten ud i en Beholder og hældte Sovsen ovenpå, 
når Beholderen var fuld,blev den tømt af en af Arbejdsmændene, 
men han kasserede ikke Affaldet,nej,han brugte det til Skrå,om 
han først sigtede Asken fra,husker jeg ikke,jeg tror det 
næppe. Så godt som alle Arbejdsmændene skråede,og det var ikke 
.... . ;Fader skråede ikke. 
Sport kendte vi ikke meget til i den Forstand Ordet bruges nu . 
Vi havde ingen Gymnastikapparater,dog en meget stor Gynge,som 
vi var Mestre i at betjene og kunde sætte i et sådant Sving,at 
den truede med at gå helt rundt.Og så gik vi på Stylter,jeg 
opnåede en Færdighed,hvad der senere skulde komme mig til 
Glæde,da jeg kom på Kadetskole.Stylterne lavede vi selv,de fik 
flere Sæt Klamper,det øverste Sæt sad tilsluttet så højt,at 
jeg måtte stå på en Forhøjning for at komme op på dem . 
Og så klatrede vi i Træer om en Hals,også der udmærkede jeg 
mig særligt,det skulde også komme mig til Gode til Søs.Det var 
Fuglerederne,der var Målet for den Sport,dengang var det ikke 
forbudt at tage Fugleæg,og vi havde da også Ægsamlinger . De 
højeste Fyrretræer afskrækkede os ikke,Målet var Skovskadere
derne,helt op til Kronen var der ikke andet at få fat i end .. 
efter de udgåede Grene,men det var også t i lstrækkeligt . Også de 
højeste Løvtræer,Eg og Bøg,kom vi op i,vi brugte til Hjælp en 
Krogestige,en solid Lægte med Tværpinde og foroven endende i 
en Jernkrog,som vi huggede over en Gren så højt oppe,som 
Lægten rakte,så gik vi op af Krogestigen til Grenen,og når vi 
var kommet op på den,blev Krogestigen fæstnet.Kun een Gang 
faldt jeg ned fra et højt Træ,men det var heldigvis en 
fritstående Gran med Grene helt ned til Jorden,så jeg gled ned 
ad Grenene uden nogen Men,andet end Klæderne.Mågeæg fik vi f r a 
den lille ø Rågø Kalv,idet vi kendte en Familie på Rågø.Vi 
blev sejlet en Gang om Året over til Øen af Larsfisker fra 
Egholm Fiskerleje.Det var en Herlighed for os Drenge at komme 
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derover og med over til Kalven,der var helt dækket af Måge- og 
Strandfugles Reder.Derfra hjembragte vi også et Par unge 
Måger,der forøgede vor Dyrebestand af Duer og Kaniner.Mågerne 
er ganske forslugne efter Fisk,dem fangede vi på den simple 
Måde,at vi lagde en stor Høkurv med nogle Æggeskaller i Båden, 
ud i Hesteposten,så kun den ene Kant ragede over Vandet;der 
blev den liggende over Natten,når vi tog den op kunde der være 
en Mængde Karusser i Kurven,der var for små til Menneskeføde, 
men en Lækkerbisken for Mågerne. 
Måske kan det også regnes for en Sport,at vi øvede os i at stå 
på Hovedet,jeg opnåede en sådan færdighed deri,at jeg engang 
imellem morede mig med at klatre op på den ene af de to ca.5 
Fod høje firkantede Portstolper,der stod ved Indkørslen til 
Gartnerboligen og som foroven var dækket af en Jærnhætte ca.1 
1/2 Fod i Kvadrat,på den stillede jeg mig nu på Hovedet, 
idet jeg holdt mig i Stolpens øverste fremspringende Kant. 
Mange Mistbænkefag var indsat i en fælles stor Yderkarm,med et 
Mellemrum mellem Faget og Karmen,i hvilket var fyldt Gødning 
med Jord ovenpå.Karmen var dannet af 1 1/2 Tommer tykke 
Brædder;vi drev den Sport at balancere hen ad Kanten på disse 
Brædder,og det til Tider i fuld Fart.Engang faldt jeg netop 
under fuld Fart på tværs ned over Kanten og slog mig således, 
at Vejret var ved at gå fra mig,og jeg blev liggende 
ubevægelig i en kort Tid;men jeg kom dog ikke alvorlig til 
Skade. 
Så morede vi os af og til med Ring- og med Fodboldspil,i den 
Leg deltog også Voksne.Ja,hvad var der af anden Sport,jo,der 
var So i Hul,som måske har været Begyndelsen til Golf,T ... , 
der nu kaldes at hinke.Pind,hvis moderne Navn jeg ikke kender 
,det bestod i at lægge en hul Pind over to Mursten,med et 
lille Mellemrum,eller en Ridse trukken i Jorden,og så med en 
længere Pind kaste den hule så langt ud i Terrænet som 
muligt,hvor Modspilleren stod.Jeg behøver næppe at gå videre 
med Forklaringen.Saltebrød,det har også nu et andet Navn,det 
er den Leg,hvor en stiller sig hen med lukkede Øjne,medens de 
andre skjuler sig,og så gælder det om at kunne komme først hen 
og slå på en ........... . 
Flitsbuer lavede vi selv af en bøjet,frisk Hasselkæp og et 
Stykke Hyssing,Pilen var af Rør med en Blyklump på Enden.Vi 
tilføjede heldigvis aldrig hinanden nogen Skade med dette ikke 
ufarlige Våben.Vi var Mestre i at bygge Hytter, 
Materialerne,Brædder,Søm,Graveredskaber var altid ved Hånden. 
Vi brugte navnlig Hytterne som Gemmesteder,når vi vilde ryge. 
Svømning var der ikke god Lejlighed til,da der var over en 
halv Mil til Stranden,hvor vi kun kom en sjælden Gang.Havde vi 
Fader med,og der bliv badet på det lave Vand ved Kysten,gav 
Fader os ufravigelig en ordentlig Dukkert,hvad jeg i al fald 
ikke yndede(herom senere) .Vi lærte at svømme i en Mergelgrav, 
eller rettere,vi gjorde Forsøg på at lære det. 
En Dag vi var gået til Mergelgraven,og jeg havde klædt mig af 
parat ~il at springe ud i Graven,idet Huslæreren nu skulde 
springe ud og tage mig i Armene,så vi,at der lå et Sivknippe i 
Graven,hvoraf kun den ene Ende ragede op over Vandet;det så 
noget mærkeligt ud,og jeg sprang derfor ikke ud . Et Øj eblik 
efter ko~ der nogle Mænd løbende med forskellige Redskaber,en 
Mand var druknet i Graven,han kunde ikke svømme,og havde 
derfor lagt sig over Sivknippet,men havde så formodentlig fået 
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Krampe og var gledet ned af Knippet.En Kammerat,der var med 
ham,var så løbet efter hjælp,men den kom for sent,P ..... 
kendtes ikke.I denne Grav fangede vi under Tiden Krebs på den 
simple Måde,at vi gik ud i Graven med bare Ben og lod Krebsene 
bide sig fast i Benene.Jeg måtte senere,da jeg aspirerede til 
at blive Kadet,lære at svømme i Nakskov. 
Vor Sommerferie varede i 4 Uger,det var en herlig Tid uden 
Lige,og når den begyndte,syntes vi,den havde en umådelig 
Længde.En af vore kæreste Adspredelser var at køre på Læs.Vi 
kørte ud på en af de tomme Høstvogne fra Avlsgården,idet vi 
for at få Lov dertil af Karlen gav ham Sommerfrugt,Æbler eller 
Pærer,og så gik det hjem ovenpå Læsset.Nogle af Markerne lå 
langt borte,og store var flere af dem,en var på 100 Tønder 
Land.Når vi stod os særlig godt med Karlen,kunde vi få Lov at 
køre Hesten for den tomme Vogn.Skønt det ikke var helt 
ualmindeligt,at et Læs væltede,mindes jeg ikke nogensinde at 
have været ud for det,heller ikke at nogen nogensinde kom til 
Skade.Høsten gik ikke så hurtigt fra Hånden som nu,alt skulde 
mejes med Le og rives op med Håndrive.Der var ofte mange 
Kornstakke,også dem kunde det falde os ind at glide ned ad. 
Fader,der havde alt Græsset fra Haven til sine Køer,måtte købe 
en Del Hø,det kom fra en Strandeng,der lå ca.5 Km borte,det 
var en særlig Glæde at være med til at køre det Hø hjem.På 
denne Strandeng,eller måske var det en anden nærliggende, 
græssede undertiden Køer og fritgående Tyre.Engang vi Drenge 
med min ældste Broder havde gjort en Udflugt dertil,vel for at 
få et Strandbad,og vi gik tilbage over Engen,kom en Tyr efter 
os i fuld Galop,det kan nok være vi tog Benene på Nakken.Engen 
var gennemfuret af ret brede Grøfter,ved at springe over en af 
dem faldt jeg i,da Springet var for kort.Min ældste Broder tog 
det til at begynde med med stor Sindsro,han vilde vise,at han 
var for ophøjet til at stikke Halen mellem Benene for en Tyr; 
dog da Afstanden mellem ham og Tyren begyndte at blive 
betænkelig lille,og Tyren ikke viste nogen Tegn til at lade 
sig imponere af ham,måtte også han gribe til Harens Våben,og 
til alt held nåede han lige netop over et Gærde,der skilte 
Engen fra Skoven,da Tyren med sænket Hoved kom styrtende og 
havnede med Hornene ind i Gærdet.Jeg husker ikke,om vi ved den 
Lejlighed havde en rødhåret Hund,som vi ejede en Tid,med,jeg 
tror det for så vidt ikke,men derimod mindes jeg,at jeg en Dag 
ganske fredeligt gik med Hunden over en af de store Marker, 
hvor der græssede alle Avlsgårdens Køer løsgående.Da de fik 
Øje på Hunden,forsamlede de sig i et Geled og kom gående 
truende imod den.Hunden løb om bagved mig og overlod det til 
mig at klare Situationen,det lykkedes da også at slippe 
helskindet ud af Marken,men siden den Tid vogtede jeg mig for 
at have Hunden med,når der var løsgående Køer. 
I Sommerferien blev der foretaget Udflugter til længere 
bortliggende Steder.Et Udflugtssted,vi satte megen Pris på,var 
en Bakke,Ravnebjerg Bakke,der lå ca.7-8 Km borte ved Stranden, 
det sagdes,at den havde været et Tilholdssted i Vikingetiden 
for Sørøvere,og vi Børn troede derpå,det gjorde den yderligere 
interessant.Bakken var nøgen,græsklædt,den faldt lige ned til 
Strandkanten,og det var en yndet Fornøjelse at løbe eller 
trille ned ad den stejle Bakke,som vi syntes var meget høj,og 
så ser jeg på Generalstabens Kort,at den kun er 18 M høj,men 
det højeste Punkt på Lolland er vistnok kun 30 M. 
Et andet Sted vi meget gerne besøgte var Christianssæde,der 
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var som tidligere nævnt 23 Km dertil.Hvis Fader så tillige 
skulde aflægge et Besøg i Rødby eller på L ....... ,der lå langt 
fra Christianssæde,rendte vi rundt på Slottet.Det var en stor 
Fornøjelse,der boede ingen på Slottet,men det blev tilset af 
en Oldfrue,der var god imod os Børn .Det hændte da,at vi sov 
der i Dronning Anne Sophies Seng,den druknede vi fuldstændig 
i,den var fuld af Dyner og Puder så vi,når vi vågnede om 
Morgenen,knap kunde finde os selv.Rødby har jeg aldrig 
besøgt,den synes jo imidlertid i min Barndom ikke at have 
været særlig tillokkende,det blev nemlig sagt:Hellere dø i 
Maribo end leve i Rødby. 
Til Dagligdags var der ikke stor Afveksling i Livet, 
Husførelsen var som i et almindeligt borgerligt Hus på den 
Tid.Kosten var kraftig og rigelig,men uden al Luksus.Vi lærte 
tidligt at spise op,hvad vi fik på Tallerkenen,levnede vi 
noget,blev det serveret ved næste Måltid,og vi lærte også 
tidligt ikke at være kræsne og spise al Mad,der blev stillet 
for os.Dog var der en Ret,jeg blev fritaget for,da jeg absolut 
ikke kunde få den ned,det var en Art Sulevælling med Kommen i . 
En af vore Huslærere kunde ikke døje eller tåle Fisk . En Dag 
spiste han ikke desto mindre en god Portion af en Fiskeret,men 
uden at han vidste,at det var Fisk.Moder havde med Vilie 
tilberedt den således for at prøve,om det virkelig var så,at 
han ikke kunde tåle Fisk.Der blev stor Jubel,at han havde 
ladet sig skuffe,men da han nu fik at vide,at det var Fisk,han 
havde spist,blev han dårlig og måtte afleveredetaltsammen. 
Fester var der ikke mange af;Faders og Moders Fødselsdage 
hørte til de enkelte store Fester,hvor der blev indbudt 
Fremmede,og blev drukken Vin.Om Aftenen spillede Herrerne 
L'hombre i Faders Kontor med et Glas Romtoddy ved Siden og en 
Cigar eller en lang Pibe.Fader havde Ord for at være en dygtig 
L'hombrespiller;der blev spillet om Penge,men vist kun meget 
lavt.Vi Drenge så meget interesserede til.Spillede Damerne 
Kort,hvad kun var yderst sjældent,røg gjorde de naturligvis 
ikke,og Toddy drak de heller ikke,var det Selskabsspil uden 
Indsats.Hvem kom nu til sådanne Selskaber,det kunde være 
Godsforvalterens,Skovriderens,en eller anden af de store 
Bønder,eller som de blev kaldt Proprietærer,sjældent tror jeg 
Lægen og Apotekeren.En Fest var det,når min ældste Broder i 
Ferierne kom hjem fra Nykøbing Latinskole og bragte et Pust 
med fra en større Verden end den hjemlige,og især da han kom 
hjem som Student med et Par Kammerater ved en Sommerferies 
Begyndelse;vi Drenge beundrede dem . 
Lørdag Aften var det en stående Regel,at vi fik en grundig 
Afvaskning af Moder i en stor Balje med varmt Vand.Det var 
også god Skik,at vi med visse Mellemrum fik en Portion 
amerikansk Olie eller engelsk Salt,selvom vi ikke var syge,der 
skulde renses ud.Om Foråret,når Bøgen var sprunget ud,plejede 
vi,da vi var mindre,at plukke en Mængde Bøgegrene og stikke 
dem ned rundt om vore Senge,så at vi lå ligesom i en Løvhytte, 
der blev sagt,at det "holdt" Myggene væk,dem var der vistnok 
mange af på det lave,vide Lolland. 
Og hvordan var det med vor Undervisning.Ja,lad mig først 
sige,at der ikke i Hjemmet var,hvad man nu vilde kalde et 
religiøst Liv,udenfor Skolestuen hørte vi ikke noget om 
Religionen,men der blev holdt på en sømmelig Tone og et 
sømmeligt Sprog uden Eder.Usandhed blev strængt straffet . Fader 
havde et Spanskrør,som vi havde stor Respekt for,men han 
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brugte det yderst sjældent .Derimod havde vi ikke stor Respekt 
for Moders korporlige Revselser,de bed ikke synderligt,men vi 
vilde dog nødig bedrøve hende,dertil elskede vi hende for 
meget . 
Jeg rnindes,at hun engang stillede os 5 op på Rad,og så 
begyndte hun med at rise os fra den ældste nedefter,rnen vi 
havde den største Møje med ikke at le.Vor Respekt for Fader 
var så stor,at da jeg som Officer under et Besøg hjemme kom 
til at slå et Hoved i Stykker på en af Faders Piber,gik jeg 
straks til nærmeste Høkerforretning og købte et nyt Hoved, 
inden jeg gjorde Fader bekendt med Uheldet. 
I Kirke blev der også gået af og til,Fader havde en smuk 
Sangstemme og sang Salmerne kraftigt med.Vi sad naturligvis i 
en af de øverste Stole,det gik jo den Gang til efter den 
lokale Rangforordning. 
Som tidligere berettet gik vi i Skole hjemme i Gartnerboligen. 
Skolestuen var tillige Lærerindens eller Lærerens Stue og 
Soveværelse.Vi havde som små Lærerinder,dern har jeg ikke meget 
Indtryk af,da jeg ikke var ret mange År,da den sidste 
Lærerinde forlod os.Vi korn meget tidligt i Skole,der går et 
Frasagn orn,at min yngste Broder korn i Skole,da han var godt 4 
År,han havde,da han trådte ind i Skolestuen,en Bold i Hånden, 
og den kastede han i sin Forbitrelse i Hovedet på Lærerinden 
eller Læreren.Han har dog vel den Gang været i Drengeklæder, 
for Moder,der havde længtes efter at få en Datter,lod harn,blev 
der sagt,gå forklædt som Pige længst muligt.Et Minde har jeg 
dog om den sidste Lærerinde,hun var så uheldig at brække sit 
Ben,det holdt hende bundet til Sengen i en Månedstid og ude af 
stand til at undervise.Vi havde ventet,at vi skulde have Ferie 
i den Tid,men der forregnede vi os,vi blev sendt i den 
nærmeste Landsbyskole,i Magletvinge,der lå godt 2 Km borte. 
Vore Forældre,og vel navnlig Moder,har villet være fri for os 
nogle af Dagens Timer,hun havde jo nok at tage Vare på foruden 
at underholde os. 
Der blev årlig holdt en Overhøring i det gule Hus af Omegnens 
Landsbyskolebørn,hvor de dygtigste fik Præmie,vi var i vore 
første Skoleår med til disse Overhøringer,rnen vi var bare at 
censurere,vi måtte ikke få nogen Præmie. 
Så fik vi Lærere;ialt har vi haft 5 Lærere,den første,Tørslev, 
har jeg ikke noget større Indtryk af,men derimod af de andre. 
Den næste hed Borch,af den bekendte Borchske Familie.Fader 
havde averteret om en Huslærer,helst en Student,og det fik han 
også,det var Borch;ja, Student det var han,men han var 
rigtignok 60 År,meget ældre end Fader og Moder . Det var en 
stor,ikke særlig behagelig Overraskelse for Fader,men han 
havde ikke averteret noget om Alderen,Fader mente, at hvis han 
var Student,måtte han være ung . Fader beholdt ham endog,såvidt 
jeg husker,henved et Par År,om han lærte os noget,husker jeg 
ikke,men det har han dog vel gjort,men vi holdt i al Fald af 
at drive Løjer med ham særlig fra vore Skjulesteder,hvor han 
ikke kunde finde os . Jeg tænker,han ikke har reusseret i Live t, 
og så måtte være glad ved en beskeden lønnet Huslærerplads på 
Landet . 
Derefter kom der efterhånden 3 Seminarister,alle 3 unge 
Lærere,som jeg mindes med den største Glæde.Vi Drenge så op 
til dem og holdt meget af dem,og de forstod at give os gode 
Kundskaber og også at deltage med os i vore Lege.Den ene af 
dem blev senere Professor i Filosofi ved Københavns 
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Universitet,idet han,da han forlod os,gav sig til at 
studere.Det var Professor Kromann.De to af dem hed begge 
Smith,men var ikke i Familie.Den ene af dem havde Udmærkelse 
til sin Seminarieeksamen.Det var jo et stort Gode for os 
Drenge,at vi fik så udmærkede Huslærere,det skulde komme mig 
til Gode ved hele min senere Uddannelse.Hvad vi lærte mindst 
godt,var de fremmede Sprog.Vi undervistes både i Tysk,Engelsk 
og Fransk,men seminarister er ikke,eller var i hvert Tilfælde, 
ikke særlig sprogkyndige og kendte så at sige intet til 
Udtalen,hvad jeg også kom til at mærke senere.Der var en 
Handling,der fulgte hver Gang Fader eller Moder havde 
Fødselsdag,det var,at vi skulde skrive et Lykønskningsbrev, 
eller som det vel blev kaldt et Gratulationsbrev til dem; det 
var en Lidelse,hvad skulde vi dog skrive til dem,som vi levede 
sammen med dagli~ og som kendte al vor Færd,ja,havde vi så 
haft en poetisk Are,men vi var meget nøgterne,upoetiske 
Hverdagsdrenge. 
Og så nærmede vi os til den Tid,hvor min Broder Ditlev og jeg 
skulde konfirmeres,vi blev konfirmeret samtidig . 
Vi var efterhånden kun tre tilbage i Hjemmet,og da vi to blev 
konfirmeret og også skulde ud,blev min Broder Emil sendt til 
Nakskov for at fortsætte sin Skolegang der. 
Vor Konfirmation faldt om Foråret,4.April 1869,jeg var jo ikke 
fyldt 14 År.Vi gik til Præsten i Vesterborg,Pastor Bojesen.Det 
var en Spadseretur på ca.4 Km to Gange om Ugen.Jeg fik ikke 
noget Udbytte af Konfirmationsundervisningen,det eneste jeg 
husker er,at vi lærte nogle Bibelshistorier på Vers.Ved selve 
Konfirmationen stod vi på Gulvet også efter den lokale 
Rangforordning,øverst på Drengesiden en Søn af 
Godsinspektøren,dernæst min Broder og så jeg.Hvilke andre 
Erindringer har jeg nu fra min Konfirmation,vist nok ikke 
andre end Glæden over Ord jeg fik,over det efter min Mening 
smukke Konfirmationsdigt,og så Glæden ved at være sluppen ud 
af Skolen,thi hvor meget vi end holdt af vore Lærere;jeg i al 
Fald længtes efter at komme ud i Livet. 
Lad mig endnu,forinden jeg forlader Barndomstiden,nævne,at 
Krigen 1863-64 ikke efterlod andet Minde af Betydning,end at 
det gjorde et dybt Indtryk på mig,at Fader og Moder en Dag 
græd,enten var det,da Dannevirke blev forladt,eller da Dybbøl 
faldt. 
Vi mente forvist,når Vinden bar på,at kunne høre Kanontordenen 
fra Dybbøl;det var dog måske Ørenforblænding,Krigsskuepladsen 
var langt fra Pederstrup. 
En Mand der ikke arbejdede i Haven,men af og til kom til 
Gartnerboligen,hed,såvidt jeg mindes,Jørgen Dal.Han var en 
midaldrende,meget fordrukken Mand,der var kommet på Felt .... , 
han havde til Skade for sig selv ladet sig købe til 
Stillingsmand under Krigen 1863-64,og fået ca.200 Rigsdaler 
(400 Kr) derfor.Det blev hans Ulykke,han kom kun til Fyn,og 
Pengene gik til Druk.Han kunde undertiden komme med det 
Udbrud: "Hvad vilde Napoleon i Rusland,og hvad vilde Jørgen 
Dal på Fyn. 11 

Endvidere vil jeg fastholde Mindet om den store Arvesag,der i 
min Barndom nærmest stod for os som et Sagn,og som vi senere 
fik vore Tvivl om hørte hjemme i Virkeligheden,hvad jeg dog 
for nogle få År siden fik Beviset i Hænde for. (Se i den 
Vøhtz'ske slægtshi storie om farbroderens arvesag). 
Det var en Broder til min Fader,der i China havde erhvervet en 

ret betydelig Formue,det hed sig . .. .. noget over 1 Million, 
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men det må da have været en Million Daler,2 Millioner Kroner; 
hvorledes han havde erhvervet dem,ved jeg ikke.Han der hed 
Theodor Vøhtz,havde tilsyneladende forandret sit Navn Thobold 
Fitz,og Fader havde forandret Stavemåden af sit Navn til Føtz. 
Så døde Broderen i Paris,hvor han havde næsten hele sin Formue 
stående,det hed sig,for en stor del i Ædelstene.Den lille Del 
stod i Eng land,den udbetalte den engelske Stat,medens den 
franske Stat beslaglagde,hvad der stod i Frankrig og nægtede 
Slægtskabet med den danske Familie Vøhtz.Sagen blev ført af en 
dygtig Sagfører,der rimeligvis skulde have en vis Del af 
Formuen,hvis han vandt Sagen,men den blev tabt.Jeg er 
tilbøjelig til at sige,at det var godt det samme,thi selv om 
der var flere Arv inger,hvor mange ved jeg ikke,havde dog hver 
enkelt sikkert fået et stort Beløb,mindst et Hundredtusind 
Daler,det blev kaldt en Tønde Guld,nu fik vi intet,men det 
nødvendiggjorde,at Fader og vi hans Børn måtte bestille noget 
for at komme igennem Livet,og det var ikke af det Onde. 
Og dermed var Barndomstiden til Ende,de lykkelige,sorgløse 
Barndomsår i et godt Hjem,omgivet af vore Forældres Omsorg og 
Kærlighed . Og nu begyndte Uddannelsen til min Livsgerning. 
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MIN FØRSTE SØTUR OG TIDEN 

TIL JEG KOM TIL ORLOGS 

Jeg vilde absolut til Søs,hvorfor jeg,der boede helt inde i 
Bondelandet og intet overhovedet kendte til Søen,vilde den 
Vej,kan j eg ikke sige;det har ikke været de få Sejlture med 
Lars Fisker til Rågø,der vakte Lysten,og den eneste rigtige 
Sømand,jeg kom i Berøring med,en Styrmand,frarådede på det 
Bestemteste at vælge den Vej,ligesom mine Forældre var kede af 
det.Men intet kunde forandre min Beslutning;jeg havde vel 
Udlængsel og ventede mig noget meget eventyrligt af 
Sømandslivet.Sådanne Tanker kunde jo være blevet vakt ved at 
læse Robinson Crusoe og lignende Bøger som Sindbads Rejser i 
Tusind og een Nat. 
Jeg kom ombord i den store Skonnert H .. . . Hage fra Nakskov,hvor 
Fader gennem sine Forbindelser havde skaffet mig Plads som 
overkomplet Dæksdreng.Besætningen bestod af Kaptajnen,der 
havde en Hustru og et lille Barn med,l.og 2 .Styrmand,Matrosen, 
Letmatrosen,Kokken,Jungmanden,Kahytsdrengen,Tømmermand eller 
Sejlmager og så mig.Det var en stor Besætning,men dengang var 
der langt flere Folk om Bord end nu;Skibe af samme Størrelse, 
Rigning og Sejl var heller ikke så praktiske indrettet som nu. 
Jeg gik om Bord på min Fødselsdag 14.Maj 1869 med en 
Skibskiste indeholdende det fornødne Tøj.Det var første Gang, 
jeg satte mine Fødder i et Skib,så jeg var ganske ukendt med 
alt.Da v i stod ud af Havnen og Fjorden,satte Lodsen,der vel 
anså mig for skibskendt,lang og opløben som jeg var,mig til at 
fire på en Ende.Jeg havde ikke Begreb om,hvad det var,j eg fik 
i Hånden,Enden var kastet forsvarligt til om en Kofilnagle ved 
Stormasten,så for at kunne fire måtte jeg tage nogle Tørne af 
Naglen,men jeg kastede for mange af,nu bar det ud over .Enden 
gled rask gennem mine Hænder,jeg turde ikke slippe,da jeg 
frygtede for , at der vilde ske noget forfærdeligt,så Følgen 
blev,at Tovet,idet det gled gennem Hænderne,tog Huden af 
Fingrene ind til det blodige Kød,senere blev jeg klar over,at 
Tovet var Faldet på Storgaflen.Det var jo en mat Begyndelse, 
der dog ikke forskrækkede mig videre,fordi jeg hjemmefra var 
vant til Skrammer.Jeg havde stadig på venstre Tommelfinger 
Mærket af et Øksehug ind til Benet . l.Styrmand var Læge om 
Bord,han administrerede Medicin og Forbindskassen og 
Lægebogen; jeg måtte hver Dag ned i Kahytten og blive 
forbunden af ham,det værste var,at han sagde,at Hænderne ikke 
måtte komme i Saltvand;det havde han vel fra Lægebogen,det så 
jo godt ud,men jeg blev hver Morgen sat til at hale Vand op 
udenbords fra,når der skulde spules,og hvordan skulde jeg så 
kunde skåne Hænderne for Saltvand.Nå,de kom sig ikke desto 
mindre ret hurtigt.Da vi stod ud i Kattegattet og fik stor 
Kuling,og jeg var nede i Kahytten for at blive forbunden, 
begyndte jeg at føle mig uvel,det så Styrmanden straks og 
jagede mig øjeblikkelig op,det var mit eneste Anfald at 
Søsyge,der gik over omtrent med det samme;den Sygdom har jeg 
derefter først mærket igen langt op i Årene . Hjemve kom jeg 
også til at opleve,men kun en enkelt Dag. 
Kaptajnen og Styrmanden boede naturligvis i Kahytter agter, 
medens hele Mandskabe t boede i et Fælleslukaf forude, hvor v i 
var i Standkøjer på begge Sider i to Lag over hinanden,og 
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hvor der foruden Plads til vore Skibskister,der var vore 
Siddepladser,kun var Plads til et Bord i Midten.Da det blev 
dårligt Vejr,og Skibet arbejdede i Søen,begyndte Dækket at 
lække og Vandet at sive ned i Køjerne,dog ikke i alle;min var 
således tør,men da Matrosen opdagede det,måtte jeg bytte med 
ham,da hans Køje var meget fugtig;det fandt jeg var naturligt, 
at han som den ældste og værdigste i Fælleslukafet skulde have 
en bedre Køje end Dæksdrengen. 
Iøvrigt blev jeg behandlet godt om Bord både af Befalingsmænd 
og Mandskab.Det var en ædru Besætning,der blev aldrig drukken 
Brændevin af Folkene,skønt der i Lukafet stod en fyldt 
Brændevinsflaske,men den blev ikke rørt.Derimod kunde der til 
Tider blive ført en Samtale af et Indhold,der ikke var sundt 
for en ubefæstet Drengesjæl. 
Kosten var kraftig og rigelig,men naturligvis ikke helt af 
samme Slags som i mit Hjem.Blødt Brød fik vi ikke,men de havde 
Rugskonrogger,de var dog friske og gode,og unge Tænder kunde 
let komme til Rette med dem.En Ret jeg ikke kendte var 
Stokfisken,der forinden den kom i Gryden blev dygtig 
gennembanket med en Muggert,et Arbejde der tilfaldt mig. 
Saltmad var der naturligvis rigeligt af .Vi fik en gang 
ugentlig udleveret vor Ration af Sukker,Puddersukker og Smør 
for hele Ugen,det havde den Ulempe,at når den halve Uge var 
omme,havde vi som Regel spist hele Rationen,så måtte vi drikke 
Kaffen uden Sukker og fortære Skonroggerne uden Smørelse,når 
vi da ikke kunde tigge lidt Madfedt hos Kokken;det var dog for 
en dreng,der var opdraget til ikke at være kræsen,let at komme 
udover. 
Turen gik over Nordsøen med Antwerpen som Mål.Vejret var ikke 
alt for godt,men der var allerede Varme i Luften.Jeg måtte 
tilvejrs ved Manøvreringen af Sejlene,men det faldt mig let. 
Så kom vi til den store Havneby Antwerpen og ind i Dokken.Vi 
havde .......... ,den måtte vi være med til at lave,idet vi 
betjente Spillene,selvfølgelig Håndspil.Vi havde derfor kun 
fri efter Udsk ... ning om Aftenen;så der var ikke megen 
Lejlighed til at se Byen.Dog noget så jeg,såvidt jeg 
husker,var det Kaptajnen,der en Dag tog mig i den zoologiske 
Have.Den gjorde et stort Indtryk på mig med alle sine vilde 
Dyr,som jeg aldrig havde set før,og den var iøvrigt en 
fortrinlig zoologisk Have,der havde et kendt Navn.En anden 
Begivenhed var,at nogle af Mandskabet med Matrosen i Spidsen, 
en Aften tog mig med til et stort Lokale,som jeg senere blev 
klar over var en stor Dansesalon i Lighed med Figaro i 
København,men det havde jeg heldigvis ingen Forstand på.Det 
var den Slags Forlystelsesanstalter Mandskabet søgte,og at det 
kunde virke demoraliserende og ødelæggende på Sømandsungdommen 
er så lige til,men der fandtes den Gang ingen Sømandsmission i 
Antwerpen,det jeg ved,der var ret fuldt af Knejper ved Havnen 
og Dokkerne,ja,det findes der jo iøvrigt endnu både i 
Antwerpen og alle store Havnebyer,men nu modarbejdes det af 
Sømandsmissionen. 
Efter at have udlosset tog vi Sandballast om Bord og gik 
derefter i Ballast til en lille skotsk Kulhavn.I Nordsøen fik 
vi dårligt Vejr,og Sandballasten forskød sig,så Skibet 
begyndte at hælde over.Kahytsdrengen og jeg blev så om Aftenen 
sendt ned i Lasten for at lempe Ballasten;der stod vi og sled 
i det en stor Del af Natten;da vi kom op efter endt Arbejde, 
tog Styrmanden imod os med en stor Snaps Brændevin til hver at 

os,det var første Gang,jeg smagte den Drik,men gennem matte og 
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trætte som vi var,kvikkede den snart op.Styrmanden gjorde det 
som Tak for godt udført Arbejde. 
I den skotske Havn var der ingen Dokker,Skibet lå ved Lavvande 
med Kølen godt ned i det sorte Mudder.Kullene blev væltet om 
Bord lige fra Vognene,så det var snart besørget at få 
Ballasten ombyttet med Kul. 
Så vendte vi hjem igen til Nakskov.Under Hjemrejsen mindes 
jeg,hvilken Fryd det var for os,da vi,idet vi rundede Skagen, 
fik en Fisker på Siden,og hvilken Nydelse det var at spise de 
friske,lækkert kogte Rødspætter i Stedet for Stokfiskene.Jeg 
mindes også,hvor det smagte igen at få frisk Rugbrød,selv uden 
Smør på var det en stor Delikatesse. 
Mine Hænder,eller lad mig hellere sige Næver,var i Løbet af de 
Par Måneder,Rejsen varede,bleven så barkede,at jeg for 
Eksempel let kunde tage på en Glød uden at brænde mig. 
Så var Rejsen slut,jeg blev afmønstret og kom hjem igen med 
den Udtalelse fra Kaptajnen,at jeg ikke var uskikket til Søen. 
Men Sandheden var imidlertid,at jeg var bleven ked af Sølivet. 
det var sikkert ikke,fordi jeg ikke havde oplevet noget af 
Eventyret,eller fordi jeg befandt mig ilde om Bord, men dybest 
i mig var,at jeg følte mig inderlig skuffet af,hvad jeg lærte 
om Bord.Der boede i mig en Trang til at udvikle mine 
Kundskaber,og det skønt jeg havde længtes efter at forlade 
Skolen.Da Fader blev klar herover,spurgte han,om jeg da ikke 
havde Lyst til at prøve at blive Søofficer,og dertil svarede 
jeg ja,skønt jeg naturligvis var ganske blank med Hensyn til 
Viden om,hvad en Søofficer skulde kunne,og hvad der krævedes 
for at komme ind på Kadetskolen og gennemgå den . Fader var 
nærmest lige så uvidende. 
Da man for at kunne aspirere til at blive optaget på 
Kadetskolen skulde sejle en vis Tid,enten 9 Måneder til Orlogs 
eller 18 Måneder til Kofardis,og da det var Hensigten,at jeg 
skulde tage Uddannelsen til Orlogs,men da det ikke var så 
ligetil at blive antaget til denne Uddannelse,det troede i al 
Fald Fader(det skete efter Ansøgning)besluttedes det,at jeg om 
Efteråret skulde tage til København for at gå på et privat 
Kursus til Preliminæreksamen og derpå i Begyndelsen af Året 
1870 prøve at tage den store Preliminæreksamen. 
Re jsen til København foregik med Damper fra Bandholm;jeg kom 
til København om Aftenen.Skibet må have lagt til i Nærheden af 
Nyhavn,for jeg mindes,at da der ingen var til at tage imod 
mig,vandrede jeg med min Vadsæk op langs Nyhavn og faldt så 
ind på et af de små Hoteller.Jeg havde aldrig været i 
København og var derfor fuldstændig ukendt med Byen.I Hotellet 
var alt optaget,men de skaffede dog en Soveplads til mig,det 
står for mig,som om det var på et Billard,men det var måske 
dog et Bord.Jeg skulde bo hos min Broder Christian,der 
studerede Medicin og som boede sammen med en Studenterkammerat 
i et Pensionat på Hauser Plads,hvor de havde to Værelser,og 
hos dem skulde jeg bo.Det var en meget bekvem Beliggenhed,da 
det Kursus,jeg skulde gå på,Bokkenheuser s , lå på Hauser 
Plads.Foruden det var der et Kursus til,Galster og Holbøl,der 
også udklækkede Preliminarister.Jeg syntes,København var en 
meget stor By, skønt den var jo meget mindre end nu,og t il a t 
begynde med havde jeg Vanskelighed ved at finde mig til Rette 
i den.En af de første Dage gik jeg om Aftenen en lille Tur op 
på Volden.Da jeg skulde tilbage,kneb det meget for mig at 

finde hjem,skønt Hauserplads jo lå l i ge ved . Volden gik dengang 
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helt omkring Byen,kun var et Stykke ved Vesterport fjernet,og 
Portene fandtes ikke længere.Åbningen ved Nørreport var 
overspændt af en Bro,så man kunde spadsere på Volden fra 
Vesterbro til Østerbro,og Voldgrave og Bastioner henlå 
uberørte med en Mølle på en enkelt eller to af Bastionerne . En 
anden Gang,hvor jeg havde været i det kongelige Teater,blev 
jeg ganske forvildet, da jeg kom ud fra Teateret på 
Kgs.Nytorv,der gik jo Gaderne til alle Sider med deres lange 
Rækker af Gadelygter;hvilken Vej skulde jeg dog vende mig, 
hvordan jeg fandt ud af det, mindes jeg ikke,jeg havde ikke 
Råd til at tage en Droske. 
Det var et godt Kursus jeg kom på.Bokkenheuser,der var cand. 
theol,var en fortrinlig og fornuftig Lærer.Han underviste selv 
i Mathematik,og det havde han et udmærket Greb på,kun var han 
mindre hjemme i en enkelt Gren af Faget,beskrivende Geometri. 
De forstod på Kurset at føre os igennem Kurset,så at vi,i al 
Fald jeg,var godt forberedt,da Eksamen kom.Vi var , så vidt jeg 
mindes,4 på Kurset til den store Preliminæreksamen.At jeg ikke 
havde svært ved at følge med,kan jeg takke vore dygtige 
Huslærerefor.Men naturligvis,der måtte hænges i,Kurset varede 
kun nogle få Måneder,allerede i Januar faldt Eksamenen .Der var 
heller ikke megen Anledning for mig til at sløje af,for min 
Broder og hans Kontubernal sled også i det, Fornøjelser var 
det meget sparsomt med.Ja,når vi syntes,at vi trængte til et 
lille Pusterum,så tog Kontubernalen og jeg mig en lille 
Fægtning omkring,hvor Sofapuderne blev benyttet som 
Kasteskyts. 
Så kom Eksamen,der blev holdt på Universitetet,og 
Eksaminatorer var de ærværdige Universitetsprofessorer, 
Censorer fandtes ikke.Det var mange Fag,vi skulde op i,også 
mange skriftlige Opgaver blev der stillet.Tilsynet under de 
skriftlige Opgaver bestod af to efter vort Syn meget gamle 
Mænd,der syntes både at se og høre meget dårligt,hvad 
Eksaminanderne ikke undlod at benytte sig af.Det var forbudt 
a t have Leksikon med ved de sproglige Stileopgaver,men 
Forbudet blev overtrådt af adskillige,uden at de 
Tilsynsførende opdagede det.Jeg var dog ikke blandt 
Snyderne,men det gav mig Mod til,ja,hvad skal jeg kalde det, 
mon ikke snyde er det rette Ord.Det var ved den skriftlige 
Opgave i beskrivende Geometri.Jeg følte mig ikke helt sikker i 
det Fag,havde ikke lært det hjemme,og Bokkenheuser var,som 
tidligere nævnt,ikke helt grundfæstet i det;han havde 
imidlertid ladet os kopiere en Del Opgaver efter Tegning han 
lavede på den sorte Tavle.Disse Kopier tog jeg med,vi blev 
ikke underkastet nogen Visitationer på Universitetet .Så fik vi 
Opgaven,jeg var straks klar over,at den var sammenfaldende med 
en af de Kopier,jeg havde med,og frem fik jeg den,og så gik 
det grumme let med at løse Opgaven,men jeg gjorde en mindre 
Fejl, og det skyldtes,at der var en Fejl i Kopien,så j eg fik 
ikke fuld Karakter.Da j eg meldte mig klar og rejste mig,sad 
der bag mig en ulykkelig,der åbenbart stod f uldstændig blank 
overfor Opgaven,og som svedte Fortvivlelsens Sved,han så på 
mig med bønfaldende Øjne,og hvad gjorde jeg,jeg rakte ham 
Kopien,nu havde jeg ikke mere brug for den,hvad han fik ud af 
den ved jeg ikke. 
Nogle af Universitetsprofessorerne havde Ord på sig for at 
være ualmindelig strenge,for Chikaneri.Det var egentlig ikke 

så mærkeligt,disse gamle sprængl ærde Videnskabsmænd,nogle med 
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europæisk Navn,skulde høre på os Nybegyndere,der lige akkurat 
havde fået proppet ind i os det foreskrevne elementære 
Pensum,ja,flere var endda langt fra nået så vidt.Professoren i 
Mathematik havde Navn af at være ganske særlig streng.Lige før 
mig kom en Elev op,der kun klarede meget elendigt for sig,ja, 
helt gik i stå;det bragte Professoren på Kogepunktet."Nå", 
tænkte jeg 11 den bliver værre 11 ,men da tog jeg ganske Fejl; 
Professoren kendte mine Løsninger af de skriftlige Opgaver,og 
de var alle,på nær den i beskrivende Geometri,til fuld 
Karakter,ja,måske var de,henset til at det var en fjortenårs 
Dreng,endog særdeles fint løst,jeg ved det ikke,men i al Fald 
tog Professoren på mig med Fløjelshandsker,jeg fik Indtryk 
af,at han ligefrem var ængstelig for,at jeg skulde gøre den 
mindste Fejl;det blev fuld Karakter.Jeg vil her indskyde ikke 
alene,at Mathematik var et af mine Yndlingsfag, men at jeg 
aldrig har lidt af Eksamensfeber,vel fordi jeg følte fast 
Grund under Fødderne og havde den Evne,Dagen før at jeg skulde 
op i et Fag,at kunne flyve det igennem og så beholde det 
indenfor Skallen den næste Dag,men så kunde det også hurtigt 
begynde at sive ud igen. 
Professoren i Fysik gav en Elev det Spørgsmål:Hvorledes laver 
De et Kviksølvtermometer? Jeg hørte selv på Eksaminationen. 
Eksaminanderne havde nemlig Lov til at være inde under hele 
Eksaminationen.Selv havde jeg været oppe og fået en god 
Karakter.Så begyndte Eksaminanden: 11 Man dypper Enden af 
Termometeret ned i Kviksølv."Professoren: 11 Nej,det er forkert, 
således begynder man ikke,tænk Dem om . " Ja,det gjorde så 
Eksaminanden,så mumlede han endelig:"Jeg køber først noget 
Kviksølv. 11 Professoren: 11Rigtigt." Eksaminanden:"Så dypper jeg 
Enden af Termometeret i Kviksølvet. 11 Professoren:"Nej,endnu 
ikke . " Men nu kunde Eksaminanden ikke længere følge med,han 
var stum.Professoren: 11De tager først Proppen af Flasken med 
Kviksølv." Og nu var det lykkedes Professoren at gøre det arme 
Menneske helt konfus,han vidste ikke mere hverken ud eller 
ind.Denne Professor besøgte Pederstrup,da jeg var Dreng.Han 
kom også ned til Gartneren,der fik han en Forfriskning,måske 
Jordbær med Fløde,i et stort Lysthus.Hvor så vi Drenge 
beundrende på denne store Mand,Professor ved Københavns 
Universitet,det var jo næsten på Højde med selve Excellencen, 
Lensgreven.Professoren var iøvrigt en meget munter Mand,fuld 
af Mutterwitz. 
Når alle var bleven hørt,læste Professoren Karaktererne op.Da 
Franskprofessoren kom til en Eksaminand,han havde givet tg, 
sagde han: "N. N. tg, nej, jeg forandrer til mdl. 11 Det kunde han 
gøre, fordi der ingen Censorer var.Jeg tror Staklen faldt 
igennem. 
Professoren i Engelsk var derimod det mest medgørlige 
Menneske. Det blev sagt,at når man sagde til ham:"Professoren 
må ikke give mig under mg,ellers kan jeg ikke best å, 11 så fik 
man mg.Jeg prøvede det ikke. 
Af Professoren i Zoologi og Botanik fik jeg stukken i Hånden 
et nydeligt lille Skelet af et Hoved som udgangspunkt for 
Eksaminationen.Hvad var det for et Skelet? Jeg betragtede det 
opmærksomt,skulde det mulig være Skelettet af et Fuglehoved? 
Nej,det kunde det ikke være,det manglede Næbet . Så syntes 
jeg,det lignede et Skelet af et Slangehoved,der var afbildet i 
min Lærebog.Der var ikke andet for end at prøve Lykken,og mit 

svar faldt: 11 Det er et Slangehoved . 1111Rigtigt 11 ,og så var jeg 
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inde i den rigtige Gade og klarede det til mg . Jeg skal oplyse, 
at vi havde haft grumme lidt Tid til at gå på Zoologisk 
Museum,heller ikke havde vi haft Tid til mere end nogle 
flygtige Besøg i botanisk Have, der lå lige ved 
Charlottenborg,og det var desuden ved Vintertide.Der lå ved 
den ene Ende af det store Bord,hvor Eksaminationen foregik,en 
stor Papirspakke.Vi gættede på,at den indeholdt Planter,men 
Professoren hørte ingen af os i Botanik.Da han så var færdig 
med os alle,sagde han:"Men jeg har jo rent glemt at høre i 
Botanik,ønsker De nu,da vi er færdige,at jeg skal begynde igen 
med Botanikken?"Enstemmigt Kor:"Nej."Derved blev det.Ja, 
således kunde det gå,når der ingen Censorer var . 
Resultatet var for mit Vedkommende : 1 . Karakter.Det var jeg 
overmåde tilfreds med,og mine Forældre også . 
Så rejste jeg hjem,jeg kunde ikke begynde min Uddannelse til 
Orlogs,før Orlogsskibene blev udsendt hen mod Sommeren . 
Hjemrejsen kunde ikke foregå med Damper på Grund af Is i 
Farvandene.Jeg måtte tage med Toget til Ringsted og derfra med 
Diligencen,en stor lukket Postvogn,over Næstved,Vordingborg, 
Masnedø,Falster og Lolland til den Poststation,hvor Faders 
Køretøj hentede mig.Hvorledes vi kom over Farvandene.husker 
jeg ikke.Det var en lang og kold Rejse,der varede Natten over . 
Hjemme gik jeg så nogle Måneder uden nogen bemærkelsesværdig 
Oplevelse. 
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MINE 2 TOGTER SOM "FRIVILLIG LÆRLING" TIL ORLOGS OG TIDEN, 

INDTIL JEG KOM IND PÅ SØOFFICERSSKOLEN (KADETSKOLEN) 

Og så fik jeg min første Uddannelse med et Orlogsskib.Det var 
som frivillig Lærling med Panserfregatten Peder Skram,der var 
en Del af en Eskadre,hvis andre Enheder var Panserfregatten 
Dannebrog og en kortere Tid Panserbatteriet Rolf Krake og 
Lindormen. 
Jeg tænker,Fader fulgte mig til København,da jeg skulde 
ekviperes til Togtet. Udrustningen blev købt hos Leerbæk 
overfor Holmens Kirke, han vidste nøje, hvad en frivilling 
Lærling skulde udrustes med. Frivillig Lærling var Betegnelsen 
på de Drenge, der vilde prøve at blive Søofficerer. Loven 
påbød, at man skulde sejle som frivillig Lærling til Orlogs i 
9 Måneder, forinden man kunde indstille sig til 
Optagelsesprøven på Søofficersskolen. De 9 Måneders Orlogstogt 
kunde dog erstattes med 18 Måneder til Kofardis. 
Da jeg meldte mig til Tjeneste på Orlogsværftet, blev jeg med 
flere andre Drenge installeret på Logiskibet Dronning Marie, 
en gammel Fregat, der blev benyttet som Kaserneskib for det 
værnepligtige Mandskab. Marinen havde den Gang og gennem mange 
År ingen Kaserne. I Dronning Marie lå jeg for første Gang i 
Hængekøje, det var ...... og ikke helt let at få hængt Køjen op 
og komme op i den, men endnu vanskeligere var det at surre 
Køjen smukt, efter at man om Morgenen var tørnet ud af den, og 
det var nødvendigt, for at der kunde blive Plads til de mange 
Køjer i "Finkenettet", der dannede Afslutningen på 
Sk ... beklædningen, det vil sige den Del af Skibssiden, som 
ragede op over øverste Dæk. Jeg skulde der få rig Lejlighed 
til at lære Kunsten, for på alle Orlogstogterne, til jeg blev 
Officer, undtagen det sidste, lå jeg i Hængekøje. Lad mig her 
tilføje, at det ikke var en helt ualmindelig Sport blandt 
Drengene, at løse Køjestjærten op fra den Krog, den var 
fastgjort til, så man på en meget ublid Måde, og når man lå i 
sin sødeste Søvn ...... ud af Køjen og ned på Dækket. 
Opholdet i Dronning Marie varede kun i få Dage, så kom vi 
ombord i de Skibe, hvormed vi udkommanderedes, jeg altså i 
Panserfregatten Peder Skram, et dengang moderne Skib, der var 
en af Overgangsformerne fra de gamle ubeskyttede Træskibe og 
til Nutidens Panserskibe. Min Uddannelse til Søofficer og 
mange af mine første År som Officer faldt jo i den Tid, hvor 
det nye brødes med det gamle og endte med ganske at vende op 
og ned på alle Ting, både Skibe og Våben. 
Jeg har forgæves forsøgt at komme i Besiddelse af den 
Generalrulle, der blev lavet i 1870 for Peder Skram; alle de 
gamle Ruller er vistnok tilintetgjort. For hvert Skib og hvert 
Togt lavedes der en Generalrulle, hvoraf fremgår hver enkelt 
Mands Navn, Nummer og den Tjeneste, han er udset til. Udfra 
Generalrullen lavedes nu for hver Mand en Seddel, hvoraf i 
alle Detaljer fremgår de forskellige Hverv, han har at udføre 
under forskellige Forhold, således hvor hver har sin Plads 
under Ski bets Rangering, under Betjening af Sejlene, under 
Brand i Skibet, hvilket Fartøj han hører til, og først og 
fremmest hvilket Våben han skal uddannes ved og betjene under 
Kamp, når der gøres klart Skib, samt når der skal gøres 
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Landgangsekspeditioner. Under hele Togtet mønstres der næsten 
hver Dag efter "Skytsrullen", så enhver hurtigt kan finde sin 
Plads, så snart der blæses "Klart Skib". Jegskaliøvrigt ikke 
komme ind på de forskellige øvelser, der afholdtes i et sådant 
Orlogsskib. 
Mandskabet er inddelt i "Bakker", i Reglen 8 Mand i en Bakke, 
der skaffer sammen ved et fælles Bord og i mangt og meget 
følges ad og deler Livet med hinanden. De frivillige Lærlinges 
Bakker blev kaldt "Flagmandsbakkerne", fordi Drengene blev 
benyttet som Signalgaster. 
Endnu da var jo Mandskabet delt i to Kvarterer: Kongens og 
Dronningens . Kongens har ulige Numre og hører hjemme om 
Styrbord, Dronningens har lige og har hjemme om Bagbord. 
Såvidt jeg husker, havde jeg i Peder Skram N.333. Mandskabet 
benævnes om Bord ikke ved Navn, men ved Nummer, når der altså 
blev prajet på 333, så var det mig, der havde at være klar og 
møde. Jeg blev i Sejlrullen udset til Store Bramsejl, det 
næstøverste Sejl på Stortoppen. Fregatten var et fuldrigget 
Skib med 3 Master og Rær på alle 3 Master, men den var også 
Dampskib med Skrue. Det var ikke for mig nogen Vanskelighed at 
være med til at betjene Bramsejlet, jeg var jo vant til at 
betjene Sejl fra min Kofarditur og vant til at klatre til 
Vejrs, desuden var jeg en lang og opløben Dreng, næsten helt 
udvokset i Længden, da jeg var 15 År.Det var ikke alle uvante, 
der havde let ved at komme til Vejrs, især kunde det knibe med 
at komme udenom Mærset, fordi Vantet her ikke hældede indad, 
men udad, så man hang i en skæv Stilling med Ryggen strakt 
nedad. Der var ganske vist en anden Vej op til Mærset inde ved 
Masten, det blev kaldt Soldaterhullet, men det blev anset for 
nedværdigende at bruge den Vej og var da også forladt. 
Hvordan formede Livet sig ellers om Bord for os Drenge, ja, vi 
blev behandlet ganske som de øvrige Menige, gjorde Vagt med 
dem, når Skibet var let, var der altid et fuld Kvarteer af 
Dæksmandskabet på Dækket. Vagten var da delt således, at 
Dagvagten gik fra 4 til 8 Morgen, Formiddagsvagten fra 8 til 
12 Middag, Eftermiddagsvagten fra Middag til 8 Aften, Første 
Vagten fra 8 til Midnat og Hundevagten fra Midnat til 4 
Morgen. Det gav ikke megen Søvn for os Drenge, for selvom man 
havde haft Hundevagten, blev der purret ud Kl.6 Morgen,Køjerne 
blev først sat ud Kl.8 Aften, og så kom dertil, at der var 
Arbejde eller Øvelser det meste af Dagen, og når Mandskabet 
havde fri ved Middagstide og kunne tage sig en Middagsskraber, 
så blev der holdt Skole i Sømandskab for os Lærlinge af en 
Officer; det var ofte en drøj Skoletime. Nå,i Peder Skram var 
vi nu ikke meget let, og til Ankers blev der gået"Skiftevagt", 
idet hvert Kvarter var delt i to Skifter .Det gav jo betydeligt 
mere Søvn. Iøvrigt kunde det ske, at ens Nattesøvn blev 
afbrudt ved, at der for Eks. midt om Natten blev blæst "Klart 
Skib", og så måtte man hurtigst muligt ud af sin Køje, surre 
den og hænge den op for derpå at gøre klar til Kamp. Eller når 
Skibet var under Sejl, og det blev Storm, så kunde om Natten 
alle blive kaldt op på Dækket af Hensyn til Manøvreringen af 
Sejlene. Dog det plagedes vi nu ikke med i Peder Skram. 
Året 1870 var jo nemlig det År, den fransk-tyske Krig udbrød, 
og det bandt de danske Skibe til de danske Farvande.Da Krigen 
udbrød, var der almindelig Stemning for, at vi skulde gå med 
på fransk Side, men heldigvis forhindrede Kong CHR.d.9., at 
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det skete. Vi lå med Eskadren - Togtet varede fra 1 . Juni til 
15.September - en stor del af Tiden i Sundet til Ankers udfor 
Vedbæk, kun var vi et Trip nede i Østersøen og førte Tropper 
til Lejren i Jylland. Det var et alt andet end fornøjeligt 
Togt, det var noget af det kedsommeligste Uge efter Uge at 
ligge udfor Vedbæk, der jo dengang var meget forskellig fra, 
hvad den er nu. Vi kom i Reglen i Land to Gange Om Ugen, men 
hvad var der at gå i Land efter, at spadsere morede ikke os 
Drenge, og vi havde ikke større Midler at købe for - en 
frivillig Lærling havde 5 Rdl. (10 Kr.) i Løn om Måneden-, men 
dem fik vi iøvrigt langt fra alle udbetalt før ved Togtets 
Slutning, og så naturligvis fuld Forplejning, men måtte selv 
holde sit Tøj, hvis der overhovedet var noget at få at købe. 
Der var den store Grevens Have, ejet af Grev Dannenskjold, den 
kunde vi frit spadsere i, men der var ikke noget for Maven, 
det var det,vi Drenge først og fremmest tænkte på. Bag Grevens 
lå den store Grund om Frydenlund. Der gik vi en Dag nogle 
Stykker op, vi gik først ind i Blomsterhaven og spurgte om vi 
måtte færdes i Haven, ja, det måtte vi, men ikke i Frugthaven, 
ja, men det var jo netop derind,vi ønskede at komme. Nu havde 
vi set, at der ind til Frugthaven førte en Låge, som var tæt 
ved den Skov, som Haven næsten stødte op til. Vi løb ned til 
til den Låge og ind af den. Der var ingen i Nærheden;vi gjorde 
os tilgode med, hvad vi kunde få fat i, Stikkelsbær - de var 
måske umodne - og hvad der var af nedfalden Frugt. Da vi var 
blevet tilfredsstillede, gik vi længere ind i Haven, hvor vi 
traf nogle Havemænd, og dem spurgte vi nok så uskyldigt, om vi 
måtte færdes i Frugthaven, men nu blev der Uro i Linjen, 
Gartneren viste sig i det Fjærne, vi tog Benene på Nakken, ud 
af Lågen og ind i Skoven, og der skulde rappe Fødder til at 
følge os Drenge. Vi hørte ikke senere mere til Sagen. 
Vi Drenge var jo delt i Bakker på 8, hver Bakke med sit Bord, 
der, når det ikke blev brugt, blev hængt op under Dækket, og 
med to Skaffebakker af Træ, der nærmest lignede flade, runde 
Mælkefade. Tallerkner var der ikke noget, der hed, heller ikke 
Ske, Kniv og Gaffel - under en Fællesbetegnelse kaldet 
Skaffegrejer - det måtte vi selv sørge for. Moder havde givet 
mig en Sølvske med, det skulde hun ikke have gjort, for den 
forsvandt meget hurtigt, og i et Par Dage havde jeg ikke anden 
Ske end mine fem Fingre,og jeg tror nok, at jeg brugte dem til 
at fiske Svedsker op af Svedskevællingen og Kartofler af 
Suppen, men så fik jeg en Træske, den fik jeg Lov at beholde. 
De to Skaffebakker blev benyttet til al Mad, både Søbemad, 
Suppe, Ærter, Grød, Svedskevælling - den hed populært "langs 
op ad Masten" -Flæsk, salt Kød, kogt Kød, Klipfisk, så 
Bakkerne skulde vi selv gøre rene, men dertil fik vi kun koldt 
Saltvand og så noget Bomuldsaffald eller en Svaber - en 
Kabel ... , Renholdelsen blev derefter, men det generede os 
ikke. Så . . ... hver Bakke over en Kistebænk; i den opbevarede 
enhver sin Ølmugge - den var vistnok af Tin eller Bly - og en 
Blikdåse, der var delt i to Rum, et mest til Smør, og et 
større, hvor vi gemte det,vi fik tilovers fra Middagen af Kød 
og Flæsk. Pålæg kendtes ikke, med mindre vi selv anskaffede 
det, for Eks. Ost. Denne Blikdåse blev hurtigt fuld af Rust, 
og Smørret smagte ikke altid lige godt, men det generede os 
ikke. Lad mig her indskyde, at henimod Århundredets Slutning 
blev Smørret i Orlogsskibene afløst af Margarine efter en 
marineministeriel Ordre - vedkommende Minister fik Navnet 
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"Margarineministeren". I Kistebænken blev også opbevaret det 
Rugbrød, vi fik tildelt, det var ikke så sjældent, det blev 
muggent, idet der ofte flød med Ølsjatter i Kistebænken. 
Foruden Rugbrød, der blev bagt om Bord, fik vi hvidt Brød, 
Rugskonrogger, så meget vi ønskede, det stod til alles 
Afbenyttelse i en åben Træbeholder . Når Smørret slap for 
tidligt op, kunde vi undertiden redde os noget Madfedt fra 
Skibskokken. Øllet fik vi tildelt en Gang om Dagen, Muggeren 
fuld af Skibsøl, vistnok ca. 1 Pot, så kunde vi drikke det 
straks eller gemme det. Ja, det var en nydelig Svinesti en 
sådan Flagmandskistebænk, en Gang om Ugen blev den inspiceret 
af den Officer, vedkommende Bakke var underlagt, og så var den 
jo nogenlunde i Orden. I Ølmuggen fik vi iøvrigt også vor The 
om Morgenen og om Aftenen,ja, og når der om Lørdagen uddeltes 
Punch, så også Punchen,ja, vi havde ikke andet Drikkekar. Jo 
dog, det ferske Drikkevand stod i en stor Jernbeholder på 
Dækket, Beholderen var lukket, men ned i den førte en Del 
gamle Bøsseløb, der foran endte i et Porcelænsmundstykke. Hele 
den menige Besætning drak af denne Beholder ved at suge Vandet 
op gennem Rørene, det var hygiejnisk, ikke sandt? Når man var 
meget dreven, kunde man, idet man sugede ivrigt på Røret, 
løfte det lidt ud af Beholderen fyldt af Vand, og når man så 
satte en Finger for Åbningen forneden, så kunde man bjærge 
Vandet og bruge det f.Eks. til at vaske sig i. Iøvrigt var 
Kosten omend tarvelig, tarveligere end dette viser, rigelig og 
nærende. Hvordan var det med Vand. Vort Tøj måtte vi selv 
reparere og vaske, og når man da ikke var så velhavende, men 
det var få af os, at man kunde få Fyrbøderne til mod en ringe 
Godtgørelse at vaske det i Maskinen. Til Vasken fik hver Bakke 
udleveret en ringe Portion fersk Vand, men ellers måtte man 
nøjes med koldt Saltvand, der ikke fik den grønne Sæbe, som 
også udleveredes knebent, til at skumme, og dette da især når 
man kom ud i Kattegat eller i det endnu saltere 
Atlanterhavsvand. Vasken foregik i en Balje, der var meget 
simpel. Meget Tøj havde vi ikke at vaske,der blev vasket en 
Gang om Ugen, vi gik jo kun klædt i en blå Skjorte, et Par blå 
Benklæder - Undertøj brugte vi ikke - , Strømper eller Sokker, 
Sko og en Hue med Huebånd. Under Skolearbejde trak man 
Overtrækstøj af groft Lærred over det blå Tøj, en Busseronne 
og et Par Benklæder, eller man gik i det uden blåt Tøj 
underneden. Da mine Lærlingetogter faldt på den varme Årstid, 
på nogle få Uger nær, var det tilstrækkelig Påklædning, dog 
havde vi også en blå Stortrøje, men den blev sjælden brugt. 
Til Opbevaring af Tøjet havde vi en Randsel, en aflang 
firkantet Kasse af tynde Træplader, overtrukken med malet 
Sejldug og uden Låg, men Sejlduget snøredes sammen over 
Kassens Åbning, derved blev der Mulighed for at stuve en Del 
mere Tøj i Kassen, end om den havde haft Låg. Tøjrandslerne 
opbevaredes på en Randselhylde med vedkommende Persons 
påmalede Nummer ud ad. Som Regel var der Tøjeftersyn Lørdag 
Eftermiddag, Folkene kaldte dette Eftersyn "Salt på 
Rugbrødet", idet man ofte brugte det til at tage sig en 
Mellemmad; det var også Brevskrivningstiden. Men jeg vender 
tilbage til Tøjvasken. Det hvide Overtrækstøj blev efter at 
være gennemblødt i Vaskebaljen, bredt ud på Dækket, oversmurt 
med grøn Sæbe og så behandlet med en stiv Børste, en Kardæsk, 
en øvet Mand kunde få det helt pænt, men det lykkdes ikke for 
os Drenge, især da vort Overtrækstøj var meget snavset, fuldt 
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af Oliepletter, efter en Uges Brug. Den blå Skjorte blev 
vasket,ved at man lagde den i Baljen og så trampede på den 
enten med de bare Fødder eller med Vandstøvler.Når Tøjet var 
blevet tørt,måtte man stille med det,for at ens Baksofficer og 
Baksunderofficer kunde se,om det var ordentlig vasket, hvis 
ikke, da om igen eller i Tilgift en Ekstratørn. 
En Gang om Måneden blev Køjerne vaskede på samme Måde som 
Overtrækstøjet. På Skjortens og Busseronnens Overærme var der 
påsyet et Mærke, der viste, om man var helbefaren,halvbefaren, 
Lærling, eller hvad man ellers var, og til hvilket Kvarter man 
hørte. 
Hvad Renlighed angår vil jeg endnu anføre, at på Brystet inden 
for den blå Skjorte gemte man alt muligt fedtet, det 
Bomuldsaffald, der var benyttet til at pudse Messing med, 
Delikatesser i Retning af Madvarer, og hvad der ellers kunde 
falde for. Kunde en Lærling,når han stod som Ordonnans udenfor 
Chefens eller Eskadrechefens Kahyt, se Lejlighed til at snuppe 
en Bid fra det Fad, Oppasserne bragte forbi fra Kabyssen, ja, 
så ned med det på Brystet. 
De frivillige Lærlinge blev benyttet som Officersoppassere, 
jeg slap heldigvis for den Bestilling, da jeg var en lang, 
opløben, af Udseende ikke videre tiltalende Dreng fra 
Bondelandet. Jeg vilde meget nødig have haft en sådan 
Bestilling. Det var iøvrigt meget nær de dårligste blandt 
Besætningen til den Bestilling, det erfarede jeg senere, da 
jeg selv blev Officer og fik en frivillig Lærling til 
Oppasser. 
Vi Drenge deltog i alt forefaldende Skibsarbejde, også 
selvfølgelig Skibets Rengøring om Morgenen, i Spuling af Dæk 
og i dets Skuring, ja, for det blev i Peder Skram så at sige 
hver Morgen skuret med Sand og Mursten. Vi lå på vore Knæ på 
en Sætsbord, et fladt Stykke Træ, omtrent af Form som et 
Boldtræ, men meget større, og hvis yderste Ende var 
tilskærpet, det blev brugt til at sætte Vandet af Dækket efter 
Spulingen. Det var ikke noget morsomt Arbejde, heller ikke for 
Knæene, men Dækket blev skinnende hvidt. Senere blev det 
forbudt at skure Dækket, eller det måtte i al Fald kun gøres 
sjældent, da det sled alt for meget på Dækket. Det hørte til 
Drengenes Gerning at pudse Messinget, og det var der overmåde 
meget af i de gamle Krigsskibe, det skulde skinne som Guld, og 
det så naturligvis godt ud, men det bidrog ikke til at gøre 
ens Hænder rene. Peder Skrams Chef var en Mand, der satte 
overmåde megen Pris på, at hans Skib var smukt holdt, og det 
var jo virkelig også en øjenlyst at se et sådant stort, 
gammelt Krigsskib efter Rengøringen om Morgenen . Batteriet med 
de mange Kanoner var et stolt Syn. Kanonerne kunde man spejle 
sig i; de var mørke, men fjelsede, det vil sige indgående 
behandlede med, ja, var det Olie, hvormed de blev indgnedet, 
indtil de skinnede. Alt Messingtøj var blankpudset, både på 
Batteriet og særligt det meget Messing på øverste Dæk. Dækkene 
var hvide, Sejlene smukt beslåede og med hvide Overhal. Jeg 
taler om, at Skibet lå til ankers. Det var jo selvfølgelig 
endnu Forladekanoner, hele min Uddannelse foregik i Skibe med 
Forladekanoner, men et Batteri med mange Forladekanoner så 
ganske anderledes smukt og festligt ud end de senere lukkede 
Panserkanoner, og det var også en Øjenlyst at se Eksersitsen 
med et sådant Batteri. Lad mig her bemærke, at en Fregats 
Hovedarmering består af et Batteri under det øverste Dæk, en 
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Korvet har derimod kun Kanoner på det øverste Dæk. Ja, alt 
andet end moderne var Bevæbningen, selvfølgelig, også 
Håndvåbnene var af gammel Model, Forladerifler, og så var der 
noget, der hed Håndpigge, en lang Jernspids på et meget langt 
Træskaft. Dets Formål var at forhindre Fjenden fra at entre 
ind gennem Kanonportene. Kanonerne pegede jo ud igennem 
Kanonporte. Skibets Skrog var sortmalet, men Kanonportenes 
Lemme hvidmalede - spøgefuldt blev det sagt, at man skulde 
spidde Fjenden på Håndpiggen og så slå ham af Piggen ned i 
Vandet ved at slå Håndpiggen mod Kanonportens Underkant. Til 
Værn mod Entring blev også endnu opsat Entrenet, Jerntrådsnet, 
der blev spændt rundt Hullet ovenover Lønningen, Overkanten af 
Finkenettet. Der fandtes også et mærkeligt Våben, Espingolen, 
det var en Bøsse, der blev ladet på en Gang med Kugler, og når 
den så blev sat i Virksomhed, udskød den efterhånden hurtigt 
efter hinanden alle Kuglerne. 
Flot var det at overvære en Letning, den foregik ikke med 
Damp, men Ankerkæden blev vist hen over et Spil på 
Agterdækket, der blev drejet rundt, ved at der i Spillet blev 
indsat en Mængde Trækremme, og med hver Rem virkede ca.3 Mand, 
der gik rundt med Spillet til Hornmusik. I hvert stort Skib 
var der et Hornorkester, hvis fleste Medlemmer var 
Underofficerer. Skibet, der så lettes for Sejl, var et smukt 
Syn at se. Mandskabet entrede op på givet Signal for at gøre 
Sejlene los og lade dem falde alle på een Gang, og så når 
Øjeblikket kom, blev de store Sejl sat, spændt ud med ..... . 
mod Vinden. 
Hvad jeg har fortalt under Indtryk af Minderne fra mit første 
Orlogstogt, det gælder i mangt og meget for de andre ældre 
Orlogsskibe, jeg har sejlet med og behøver ikke at gentages 
under disse. 
Inden jeg slutter mine Erindringer fra Peder Skram, vil jeg 
nævne en lille Begivenhed, der har gjort et uudslætteligt 
Indtryk på mig. En Dag blev vi Drenge kaldt op på Agterdækket 
af en af Officererne. Op strømmede vi af Trapperne, jeg var en 
af de sidste, ja, vist nok den allersidste. Men hvad så jeg 
ved at se op ad Trappen fra et af de nederste Trin? Lige ved 
Opgangen stod Officeren, og hver Dreng, der kom op på Dækket, 
langede han en forsvarlig Lussing, og han havde med sin lange 
Arm et godt Håndelag. Hvorfor det skete, ved jeg til denne Dag 
ikke, men da jeg så,hvad der ventede mig, gjorde jeg brat 
omkring og listede bort og slap fra det uden at blive opdaget. 
Jeg husker godt Officerens Navn, men skønt jeg går ud fra, at 
disse Erindringer ikke kommer længere end til mine Børn, vil 
jeg dog være varsom med at nævne Navne. 
D.15. September blev vi afmønstrede, og jeg rejste hjem, for 
først næste År igen at blive udkommanderet. Jeg har ikke andre 
Minder fra dette lange Hjemmeophold end at jeg kom i 
Forbindelse med en Kapellan, som den gamle Sognepræst Boj e sen 
havde fået . Han var en varm, åndelig, ung Præst, som det var 
mig en åndelig renselse at tale med . 

Mit Togt som Frivillig Lærling med Fregatten Jylland 
1.Juni - 19.Oktober 1871 

Det var vist nok ved denne Lejlighed, at da jeg kom t il 
København en Aften, vidste jeg ikke bedre end at gå til et af 
Hotellerne i Nyhavn. At de havde et dårligt Navn på sig, anede 
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jeg ikke. Jeg blev meget venligt modtaget, men alle Værelser 
var optagne. De forbarmede sig dog over mig, da det var sent 
på Aftenen, og redte en Seng til mig på et Billard, hvor jeg 
sov sødeligt, til jeg skulde op næste Morgen for at melde mig 
i Dronning Marie. 
Fra Togtet med Fregatten Jylland har jeg kun gode Minder. 
Jylland var et prægtigt Skib, det var en fortrinlig Sejler med 
sin store smukke Fuldrigning, hvor jeg, ligesom i Peder Skram, 
var Storebramsejlsgast. Det havde også en Hjælpeskrue, Skruen 
kunde hejses op i en Brønd, hvad altid skete på længere 
Sejladser. Som Regel benyttedes Skruen kun, når der skulde 
gåes ud eller ind af Havn eller på korte Ture. At gå tilvejrs 
var nærmest en Fornøjelse for mig. Jeg har siddet på Knoppen 
på Stortoppen, der var meget højere end Rundetårn . Knoppen var 
af Størrelse som en stor Tallerken,og op igennem den gik 
Lynildslederens forgyldte Spids, som man kunde holde sig ved. 
Det blev dog senere forbudt at drive denne Sport. 
Jeg befandt mig som Fisken i Vandet i Jylland. Jeg var jo ikke 
alene nu vant til Orlogstjenesten, men Skibets Bevægelser var 
ikke hindrede af den fransk-tyske Krig, så vi var ikke bundne 
til danske Farvande. Hvad Forplejning og øvelser angår var 
Forholdene jo væsentligst som i Peder Skram. Vi Drenge opholdt 
os meget blandt de Befarne, som vi så op til og beundrede; 
mange af dem havde sejlet Jorden rundt mere end een Gang, og 
da var der jo dengang hverken nogen Suez eller Panamakanal, så 
Farten gik altid rundt om Afrika og Sydamerika. Flere af dem 
var tatoverede på Brystet og op ad Armene, det fandt vi yderst 
sømandsmæssigt . Når vi i Hviletiderne lå mellem dem på 
Fordækket, lyttede vi til deres Fortællinger med opladte Øren. 
Der var også blandt Underofficererne prægtige Folk, det var 
den gamle Underofficerstype, det var ikke Salonsprog, de 
talte, men dygtige var mange af dem, og Mandskabet 
respekterede dem. Den ældste Bådsmand, Overbådsmanden eller 
Højbådsmanden, ledede om Morgenen Rengøringen på Fordækket. En 
Dag havde et af Svinene - der var altid et Par Svin om Bord, 
der var rigeligt Affald til dem fra en Besætning på ca. 400 
Mand,Svinene tilhørte Officererne - afleveret et "uartigt Ord" 
under Spulingen, hvor Svinene fik Lov til at løbe frit rundt 
på Dækket og selv blev spulede. Da Overbådsmanden så det, 
forespurgte han:"Er der ikke en dygtig Matros, som ikke ryster 
på Næven?" 11 Her 11

, svarede en af de fuldbefarne Matroser, en 
med opsmøgede Ærmer og helt tatoveret på Armene . 
Overbådsmanden:"Tag så 11 det uartige Ord 11 op og smid det 
overbord." Almindelig Morskab blandt alle, der overværede 
Scenen. 
Chefen havde udelukkende til sit Brug en smuk Båd, 
Chefssluppen, med en udvalgt Fa .... besætning af befarne. Da 
der ved København blev givet Landlov, efter at Fregatten kom 
hjem fra Atlanterhavsturen, aftalte Chefens Sluproere, at de 
ikke vilde komme om Bord til den fastsatte Tid om Natten, men 
brænde den af og først møde om Bord den næste Dags Morgen, for 
hvad Fornøjelse var der ved nogle få Timers Landlov om 
Eftermiddagen, hellere tage sig en ordentlig Udgangstur og 
Straffen derefter, som vilde komme til at bestå i Nægtelse af 
Landlov måske for Resten af Turen. Vi Drenge hørte denne 
Aftale, men holdt naturligvis Mund med den, var den bleven 
bekendt, vilde Straffen være bleven langt strengere. 
Der kunde idømmes meget strenge Straffe. Det var den gamle 
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Christian d . S's Straffelov, der galt, men den blev benyttet 
med megen Moderation. En enkelt Chef lod en Del af den oplæse 
ved Togtets Begyndelse for det forsamlede Mandskab, derfor 
husker jeg, at når en Mand gik med Ild i Arkeliet, det var 
vistnok Krudtkammeret, skulde han . ... .. . bagfra, det vil sige 
skydes bagfra! Eller hvis han tabte fra Vejret en Kniv eller 
et Mærlespiger, et Jernspiger, der blev benyttet ved 
Tovværksarbejde, skulde hans Hånd nagles til Masten. Tamp 
kunde der gives, jeg har dog kun to Gange set denne Straf 
anvendt, og det var hver Gang for Tyveri, men den var ikke 
særlig smærtefuld. Delinkventen blev bundet til en Rebstige 
med Ryggen udad, og så tildeltes der ham Tamp af to 
Underofficerer med en Tovende, men han havde Stortrøje på. 
Skammen var det værste ved Straffen. Der var andre mere 
fornøjelige Straffe; det var strengt forbudt at spytte på 
Dækket, der skulde spyttes enten udenbords eller i en af de 
mange Spyttebakker. Blev en Synder greben i at spytte på 
Dækket, kunde det ske, at der til Straf blev bunden ham en 
Spyttebakke om Halsen, og så havde enhver Lov til at spytte i 
den . Eller en Synder blev straffet med i en Times Tid at gå op 
og ned ad Dækket med en Kost skuldret som et Gevær. En yndet 
Straf overfor Drengene var at lade dem entre flere Gange op 
over Stængesalingen, en Afsats højt til Vejrs, op på den ene 
Side og ned på den anden, det kunde få Dovenskaben ud af 
Kroppen; eller man blev straffet med at sidde på 
Stængesalingen en af to Timer. Skulde det gå hurtigt med at 
entre op i Vanterne, og det skulde det under Sejlmanøvre, 
hændte det ikke sjældent, at et Ben faldt ind imellem 
Vævlingene, der danner Vantets Trin, og så kunde man ordentlig 
få skrabet Skinnebenet, og det var meget langsomt med at læge. 
En af Lægdsrullefolkene , de Folk der ikke havde sejlet, viste 
sig, da han kom om Bord at have Utøj, da han til nærmere 
Undersøgelse blev klædt af, var han sort som Jord over hele 
Kroppen, den havde vistnok aldrig set Vand. Han kom i en 
Balje, og et par af hans Kammerater fik Besked på at skrubbe 
ham ren. Det gjorde de med en ærlig Vilie,de skrubbede ham 
med Sand og Sejldugslapper til hver Gran Snavs var forsvunden, 
men Kuren var en Hestekur. 
Ild skulde omgås med stor Forsigtighed . Tændstikker måtte ikke 
benyttes, det var jo ganske naturligt i et Træskib, hvor der 
var meget brændbart, og med en så stor Besætning . Der var 
forude om Læ en Lanternevagt,hvor der altid hængte en Lanterne 
med Lys, og endvidere var der i et Læderhylster en Lunte, en 
sådan fandtes også på Fordækket, ved den skulde Piber og 
Cigarer tændes. Skulde en Officer have tændt en Pibe, måtte 
han sende Bud efter Lunten, hvis han ikke, hvad der var meget 
almindeligt, selv havde et Fyrtøj med Lunte . Skulde der tændes 
i et Lukaf, måtte der sendes Bud efter Lanternevagten. Til 
bestemt Tid om Aftenen, Kl.10, skulde der slukkes i alle 
Lukafer , og så gik der en Runde med en Officer omkring for at 
se efter, at der var slukket; vilde en Officer have Lys i sit 
Lukaf efter den Tid, kunde det kun ske ved at der stod Vagt 
udenfor Lukafet. 
Ved Togtets Begyndelse blev Mandskabet kaldt agter og måtte 
aflægge Faneed, den Ed har jeg aflagt mer end een Gang,hvad 
naturligvis ikke var Meningen . Også Vakcination kunde man 
blive underkastet flere Gange . Det blev sagt, at når man gned 
Armen efter Vakcinationen med Skråtobaksspyt, så slog den ikke 
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an, jeg husker ikke,om jeg har prøvet Midlet . 
Om Søndagen var der, når Forholdene tilstedte det, 
Gudstjeneste, hvor Mandskabet medvirkede ved Salmesangen, og 
hvor en dertil af Chefen bestemt Officer oplæste en Prædiken 
af en autoriseret Prædikensamling. Den blev benyttet endnu så 
sent som lige op til Udgangen af det nittende Århundrede, ja 
måske endnu senere, men var efterhånden alt andet end 
tidssvarende. Jeg søgte - som Skibschef - i Slutningen af 
Halvfemserne hos min Eskadrechef om at måtte anvende en anden, 
bedre Prædikensamling, men fik Afslag. Der stod blandt andet i 
en af Prædikerne, som blev læst op om Søndagen, vi lå til 
Ankers ud for Langelinie, sådan noget som "langt fra Land, 
hvor Kirkeklokkerne ikke høres",og så hørte man alle 
Københavns Kirkeklokker ringe på det kraftigste. Man kunde 
iøvrigt når man havde en gyldig Grund, blive fri for at møde 
til Gudstjenesten, men jeg mindes ikke noget sådant Tilfælde. 
Jylland har jeg, som jeg senere skal komme tilbage til, også 
sejlet med efter at være bleven Officer. Hvor mindes jeg med 
Glæde det smukke store Batteri med dets mange - 24? - gamle 
Forladekanoner, og Eksercitsen med dens Kanoner efter 
Hornsignaler, alle Håndgrebene (?} udførtes ved alle Kanoner, 
når Besætningen var bleven godt indøvede, ganske samtidig, som 
om der blev trukken i en Snor. 
Men lad mig nu ganske kort berøre Sejladsen 1871. Vi var en 
kort Tur i Østersøen og førte Tropper over til og hjem fra 
Lejren. Men hvad der var ulige mere interessant, var en Kryds 
i Atlanterhavet, hvor vi anløb Færøerne. Det står endnu 
levende for mig det Indtryk, det gjorde at se de høje, stejle 
Færøiske Klipper, jeg der hidtil ikke havde set noget højere 
end Himmelbjærget, og hvor vi Drenge glædede os til at komme i 
Land ved Torshavn og klatre op ad Klipperne, men det blev en 
stor Skuffelse, vi fik slet ikke Landlov, hvor fandt vi det 
bedrøvende, jeg glemmer det aldrig. Fra Færøerne sejlede vi 
til Cadiz, hvor vi lå en 14 Dages Tid. Der kom vi ganske vist 
i Land, men kun een Gang og kun nogle ganske få Timer, så få, 
at vi var bange for at gå for langt ind i Byen af Frygt for 
ikke at nå ned til Havnen til rette Tid. Det var såvist også 
en stor Skuffelse, men heldigvis kom der daglig mange ..... på 
Siden af Skibet,og af dem kunde vi for en billig Penge købe af 
de Frugter, Bondemanden aldrig ser. (Ja, den Gang aldrig så}. 
Så fik også det Togt en Ende, det afsluttedes på en meget 
fornøjelig Måde, nemlig med - som jeg nu må kalde det - et 
Afdansningsbal i Aftenstjernen, vistnok en af Københavns 
Dansesaloner, som Mandskabet fore .... og hvortil de indbød 
Skibets Officerer. Jeg har dog ikke nogen særlig Erindr ing om 
Ballet. 
Men dermed var Lærlingetiden ikke færdig, der manglede for 
flere af os en lille Måned i de 9 Måneders Orlogstogt, vi kom 
derfor fra Jylland om Bord i Kanonbåden Willemoes fra 19.0kt. 
- 14.Nov. den var Vagtskib på Københavns Red, hvor den lå til 
Ankers ud for Langelinie. Jeg har også senere sejlet med den 
som Officer. Det var et Skrueskib, men Maskinen virkede på 
Skruen gennem et stort Tandhjul - ja, det blev senere 
forankret - det gjorde et forfærdeligt Spektakel, dog det 
skulde ikke komme til at genere os, for vi lettede kun een 
Gang , og stod en ganske kort Tur ud i Sundet . Når jeg mindes 
dette, er det vistnok på Grund af, at Chefen tog Lods til den 
Tur, hvad der i høj Grad undrede os, og endnu mere, at det var 
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Lodsen, der tog hele Komandoen, han stod på den lille 
Kommandobro, der var, medens Chefen sad henne ved Nedgangen 
til Maskinen - ved Maskinskylightet- der var Maskintelegrafen 
anbragt, den var ikke på Broen, og så betjente han 
Maskintelegrafen efter Lodsens Ordre, det vil sige, samtidig 
prajede han ned til Maskinen, som om Skibet var en Vogn og 
Maskinen Hestene. 
Vi Drenge var iøvrigt ikke særlig velsete om Bord, det fik vi 
også at mærke. Nå, der var vel heller ikke stort at stille op 
med os. Det var jo den kolde Årstid, der begyndte at komme Is 
på Vandet, så måtte vi under Rengøringen først svabre op med 
iskoldt Vand, der sved i Fingrene, men værre var det, at vi 
bagefter skulde gå det pjaskvåde efter med Svampe, dyppede i 
koghedt Vand. Det var ingen Fornøjelse. Nå, de Dage fik jo 
også en Ende, og så blev vi, der skulde afmønstres, kaldt ned 
i Chefens Kahyt agter, den Kahyt har jeg senere som Officer 
beboet selvanden, der udbetalte Chefen os vort Tilgodehavende 
og pålagde os:"Se så godt efter, om I får det, der tilkommer 
eder." Det tog en, jeg husker endnu, hvem det var, 
bogstaveligt, han talte efter og sagde, der mangler nogle 
Skilling. Chefen: 11 Din forbandede Hvalp, hvad siger du," og så 
langede han ham en knaldende Lussing. Der var ingen af os 
andre, der talte efter. Så blev vi sat i Land på Langelinie, 
og da vi var vel udenfor Chefens Rækkevidde, så stillede vi os 
på Rad og gav ham et ordentligt 11 Hurra 11

, vi var jo heller ikke 
længere ..... . 
Dermed var Lærlingetiden så forbi, og umiddelbart efter 
begyndte Kurset med Forberedelse til Adgangseksamen til 
Søofficersskolen. Det var atter Bokkenheusers Kursus. 
Jeg boede i Lavendelstræde i to små Værelser sammen med mine 
to Brødre, Ditlev, Gartneren, der var i Rosenborg Have, og 
Emil, der læste til den store Præliminæreksamen. Vi holdt os 
selv med tør Kost, hvortil vi fik sendt Forsyninger hjemmefra, 
men spiste Middagsmaden på en af de billige Restaurationer. 
Jeg mindes en af dem på Hjørnet af Nørregade og Krystalgade. 
Det var en pæn Restaurant, og Maden blev ordentlig serveret, 
men Portionerne var for små for en sulten Drengemave. Middagen 
kostede vel sådan noget som 16 Skilling. Bedst var det,når det 
var Hvidkålssuppe med Flæsk. Det var vist her,vi så med stor 
Respekt på en Herre, der drak en halv Bajer til sin Mad, han 
måtte jo være umådelig velhavende . Men vi kunde jo spise os 
mætte i den tørre Kost. Smør fik vi hjemmefra, en Gang var 
Smørret ikke godt uden at være harsk, så gik vi til vor store 
Broder Christian, der boede på Regensen sammen med en Student 
Skovboe. Han var jo en lærd Mand, og vi spurgte ham, hvad vi 
skulde gøre ved Smørret."Ælt det med Kalkvand," sagde den 
lærde Mand. Nå, det gjorde vi, eller rettere jeg, men Smørret 
forandrede ikke sin Smag, og så spiste vi det, som det var. En 
anden Gang sendte Moder os en Bl odpølse, vi fandt på,at den 
skulde varmes i Kakkelovnen på en Tallerken, som vi kom Smør 
på, men til vor Forbavselse og Forfærdelse knækkede 
Tallerkenen midt over, og Smørret løb ned i Ilden og blev 
antændt. Dog, vi havde ikke Råd til at miste en god Blodpølse, 
fat i Ildtangen, og med den fiskede vi Blodpølsen ud af 
Flammehavet. 
Til Lærer havde Emil og jeg blandt andre både min Br oder 
Christian og Skovboe, der var en ualmindelig dygtig Lærer, han 
studerede Teologi, havde gået i Nykøbing Latinskole sammen med 
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Christian; vi havde i Fransk en tredie Nykøbingstudent, Glahn. 
Emil gik op til den store Præliminæreksamen umiddelbart efter 
Nytår,som han var 14 År, han var den Gang en lille Fyr, der 
ikke nåede ret meget over et Bord. Han kom igennem Eksamen, 
men har måske været noget nervøs, for Christian skrev eller 
telegraferede hjem følgende Vers:" Emil gik op med Mavepine, 
men kom hjem med Pavemine." 
Så kom Optagelsesprøven på Søofficersskolen i April Måned. Vi 
var 23, der prøvede, af dem faldt 9, de 14 bestod, men kun 10 
kunde antages, jeg var Nr.5, vi blev Aspiranter d. 4.Maj 1872 . 
Dermed begyndte Uddannelsen på Kadetskolen og på 
Søofficersskolen. De 10 af Aspiranterne, der efter Togtet med 
Kadetskibet blev optaget som Elever på Kadetskolen,var i 
Nummerorden: Olsen - jeg - Rasmussen - Fink Petersen - Jensen 
- Jessen - Heckscher - Jørgensen - Ernst Petersen - Gøtsche. 
Det var en helt anden Nummerorden end den vi fik ved 
Adgangseksamen, der var den nemlig: Ernst Petersen - Jensen -
Fink Petersen - Olsen - jeg - Jørgensen - Heckscher - Jessen -
Gøtsche - Rasmussen. 

Tiden for Uddannelsen til Officer. 

Fra den dag vi blev udnævnt til Aspiranter, var vi Dus med 
alle de ældre Kadetter; første Gang vi blev opstillet til 
Mønstring på Skolen og blev inspiceret af den ældste Kadet, 
var der en af os, der i Tiltale til ham sagde 11 De 11

, han fik en 
grundig Overhaling med Pålæg om at huske, at vi alle var 
"Dus". 
En god Uge efter vi var bleven Aspiranter, begyndte Togtet med 
Kadetskibet, Korvetten Hejmdal. I Dagene forinden vi kom om 
Bord, blev vi blandt andet sat ind i Roning, det var i et 
større Rofartøj med nogle Årer, der var overordentlig store og 
tunge for vor uøvede Drengehænder, og som snart fremkaldte 
nogle kedelige Vabler i Hænderne, så Roøvelserne blev alt 
andet end en Fornøjelse. Kadetterne var delt i 5 Kvarterer , og 
hvert Kvarter fik tildelt 2 Aspiranter. Vi blev ikke regnet 
for noget af de ældre. Vi blev kaldt "Padder". Men hvad der 
gjorde et dybt Indtryk på mig var, at jeg ved den første 
Frokost måtte drikke 2 store Snapse Akvavit, en Drik, jeg slet 
ikke var vant t i l, og som ikke smagte mig, men det kom den dog 
hurtigt til at gøre. Det var iøvrigt strengt forbudt 
Kadetterne at have Spiritus eller Drikkevarer af nogen Art om 
Bord, men det Forbud overholdt vi ikke, i Lasten under 
Kadetmessen havde hvert Kvarter mere end 1 Kasse Spiritus. Det 
Kvarter jeg var på, holdt længst ud med sin Beholdning, men 
pludselig forsvandt også en sidste Restbeholdning, Messens 
Hovmester havde taget den, men vi turde ikke melde ham, og det 
regnede han med. Det var også strængt forbudt at ryge, men det 
blev heller ikke overholdt, i Smug blev der røget nede i 
Maskinen eller Kedelrummet, vi havde en Forbundsfælde i 
Maskinmesteren. Instruksen l ød således: Ingen Kadet eller Elev 
- de to første År på Kadetskolen hed man Elev,ikke Kadet - må 
lade sig se med Cigar, Cigaret eller Pibe. Ingen må gå på 
offentlig Billardstue e ller søge slet Selskab. Ingen må i 
København besøge Klub, Spisekvarter, Beværtningslokale uden i 
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Følge med en Ældre. Men se om vi overholdt alle disse 
Bestemmelser, ingenlunde. 
Naturligvis var Forholdene i Kadetskibet meget forskellige fra 
Forholdene som frivillig Lærling. Vi var installeret i en stor 
Kadetmesse, agten for Stormasten, hvor vi lå i Hængekøjer, 
Kvartercheferne dog på de Kistebænke, hvor v i gemte vort Tøj, 
og som, anbragt på hver sin Side af de to lange Borde ude i 
.. ... , afgav Siddepladser for os under Skafningen og også ved 
vor teoretiske Undervisning. Der fandtes endvidere op til 
Messen og skilt fra denne ved et Forhæng et lille mørkt Rum, 
Pjækkertrummet, hvori vi hængte vore Overfrakker og Søstøvler. 
Midt i Messen stod et rundt Bord, ved det spiste Officererne 
deres Middagsmåltid, og i det deltog hver Dag to af Kadetterne 
på Omgang; det var ikke nogen særlig Fornøjelse, dels fordi 
man skulde omklæde sig i sit fine Kluns, og dels fordi man, 
især i de første År, følte sig trykket af Officererne, som man 
betragtede som Væsener af en højere Verden. Alle Kadetter 
skulde ved Middagen være i Blåt, men da vi ofte umiddelbart 
før Middagen var i hvidt Overtrækstøj og ikke sjældent efter 
Middagen skulde i Overtrækstøj, så snød vi os ofte til kun at 
tage de hvide Busseronner af og smøge de hvide Overtræksbukser 
ned til Knæene, de blev da skjult af Kistebænkene. Men en Dag 
i Stormvejr slog den ene af de lange Kistebænke - de var 
naturligvis surrede - sig løs og Bænken med samt Kadetter 
væltede, og op stak en 8 Par Ben med de hvide Overtræksbukser. 
Hvad Straf det medførte, husker jeg ikke. Pjækkertrummet blev 
også benyttet til, . når en af os var fri for Deltagelse i den 
teoretiske Undervisning, der foregik i Messen ved 
Middagstiden, at tage sig en Lur dernede, det kunde da ske, at 
den sovende blev røbet ved sin Snorken. Jeg ved ikke, om 
Udtrykket for at forstikke sig under Arbejde neml i g 11pjække 11 

skriver sig herfra. 
Skønt de yngste, Aspiranterne, var alles Løbedrenge, syntes 
jeg dog, at vi ikke blev særlig ublidt behandlede, især da når 
vi iagttog vore Pligter overfor Kvarterchefen og hans 
Næstkommanderende, hans ...... Kadetterne havde ingen 
Straffemyndighed, men det forhindrede ikke, at de ikendte 
Straffe. Jeg mindes således, at en af dem, der var Aspirant 
sammen med mig, for en eller anden mindre Forseelse blev idømt 
at spise en Rundtenom Rugbrød tykt belagt med stærk Sennep. 
Tårerne løb ham ned ad Kinderne , men ned måtte det hele 
Stykke. Allerede på det næste Kadetskibstogt, hvor der jo var 
kommet nogle nye 11 Padder 11 om Bord, følte vi, at årgamle 
Kadetter er meget overlegne over de nytilkomne. Jeg mindes, at 
vi to etårige på det Kvarter, hvortil vi hørte, i al Stilhed 
kort efter Togtets Begyndelse kaldte Kvarterets to Padder op 
på Dækket, og uden nogen Grund gav hver af dem en ordentlig 
Lussing blot for at vise dem, hvor deres ringe Plads var i 
Forhold til os. Havde vor Kvar terchef fået det at vide, var 
der næppe Tviv l om, at vi havde fået en ordentlig Omgang. 

Den daglige Timeplan om Bord så således ud: 

Kl.6.00 Udpurring 
11 6. 10 Ophængning af Køjerne 
11 6.10 - 6 .30 Vask og Påklædning 
11 6.30 Alle på Dækket - Messen skulde være ryddet . 2 
Minutter efter klar til at fejes og udluftes. Her stod så en 
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Kvarterchef eller to ved den eneste smalle Dør, af hvilken 
alle skulde ud; der var nok en Dør til, men den førte ud til 
Agterdækket, som kun Officererne måtte benytte . Så hed det fra 
Kvarterchefen, der stod med en Sabelskede i Hånden : "Sidste 
Mand, min Mand, og det vil sige, at de sidste i Flokken 
gennemhøvlede han med Sabelskeden, og naturligvis gjorde 
første sig en Glæde af at gøre det trangt for de efterfølgende 
at komme gennem Døren . Sabelskeden der endte i en Messingdup, 
blev taget fra Kadetternes Geværer, der stod langs ....... i 
Messen. Det blev betragtet af Kvarterchefen som en tilladt 
Fornøjelse og blev også taget af alle med godt Humør, men jeg 
mindes dog, at det År jeg var Kvarterchef, var der, da vi 5 
Kvarterchefer forlod Kadetskibet, ikke en af Sabelskedernes 
Dupsko der sad fast. 
Kl.7 . 00 Messen i Orden og udluftet. 
11 7.00 Te 
11 8-8.25 Vask, Omklædning og Te for Dagvagtskvarteret 
" 8.25 Under Sejl: Parade på Skandsen i Læ 
" 9.00 Til Ankers: 11 

" " om Bagbord 
" 8.30-11 . 30 Om Hverdagene: Manøvre, Excercits eller anden 
praktisk Øverse 
Kl.11 Dagvagtskvarteret : Bestikregning (Beregning af 
Skibets Plads) 
Kl.11.30 Frokost 
" 11 . 30 Kronometrene optrækkes - det vil sige Søurene, 
hvoraf den havde 3, og hvis Optrækning skulde meldes til 
Chefen, forinden Mandskabet måtte skaffe til Middag.Søurene 
var i Søen en nødvendig Betingelse for,at man kunde bestemme 
Skibets Længde Plads i Øst-Vestlig Retning. Det var en af 
Kvartercheferne,der foretog Optrækningen. En Gang blev det 
glemt, det var en meget alvorlig Forseelse, men til alt Held 
var Synderen Navigationsofficerens særlige Yndling, så han tog 
Stødet af for ham. 
Kl.12.30 Alle på Dæk, Messen udluftes 
" 1 - 2 Undervisning i Sømandsskab 
" 4.30 Klarskibsmønstring, derefter Middag 
" 6 - 7 . 30 Undervisning i Signalering og Takkelarbejder 
" 7 . 30 Te 
" 8.30 Op fra Messen 
11 9.00 Køjerne ud 
" 9.15 Fuldstændig Ro i Messen 

Kadetterne måtte efter Tur tage alle de Observationer, der 
hørte til Bedømmelse af Skibets Plads, og vi fik en udmærket 
Øvelse både i astronomiske og ... triske Observationer. Den 
vigtigste Øvelse var vel nok Manøvrerne og da navnlig 
Sejlmanøvrerne.Det var et meget stort Øjeblik, når man første 
Gang som Aspirant blev stillet op på Vagtsbænken agter, og 
Chefen eller en Skoleofficer sagde:"Vil De så foretage den og 
den Manøvre, og der stod man med Råberen i Hånden, betroet 
Kommandoen over Skibet og dets Besætning,og med en af de andre 
Aspiranter forude til at lede Manøvren der, efter Kommandoen 
agter fra. Jeg skal naturligvis ikke komme ind på de mange 
forskellige Sejl og Dampmanøvrer, men Indøvelsen af dem var i 
høj Grad skikket til at gøre os til Sømænd. Dertil kom, at 
Kadetterne havde Stortoppen fra Mærset og opefter, det vil 
sige, måtte betjene Sejlene ovenover Storsejlet. Store 
Mærssejl,Store Bramsejl, Boven Bramsejl, samt Læsejlene, og 
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det både under Magsvejr og dårligt Vejr. Hvad angår 
Dampmanøvre husker jeg særlig en, det var under .... . . . Kyst 
og i meget stiv Kuling med høj Sø; Chefen lod smide et 
Bjærgemærs overbord, og så fik en Kvarterchef at vide, at det 
var en Mand, der var gået overbord, og som skulde bjærges, men 
han måtte ikke standse Skibet og sætte et Fartøj ud,han skulde 
manøvrere Skibet således,at han kom til snarest muligt at 
ligge stille ved Bjærgemærset. Jeg mindes, at vi mente, det 
vilde være umuligt at udføre denne Manøvre under de ugunstige 
Vejrforhold indenfor nogenlunde rimelig Tid, og det viste sig, 
at vi fik Ret,ingen kunde løse Opgaven på tilfredsstillende 
Måde;ja,da Chefen prøvede det, kunde han ikke gøre det bedre. 
Jeg lærte deraf, at en chef skal ikke forsøge at vise, hvordan 
en mislykket Manøvre rettelig skal udføres, han taber derved 
noget af sin olympiske Værdighed! 
Når jeg så tænker tilbage på Kadetsskibsturene, når vi var i 
Søen, så var det mærkelige, at vi satte megen Pris på et 
regulært Stormvejr, og hvorfor, jo, for så var det umuligt 
at foretage Øvelse, og så kunde vi sove, når vi havde Frivagt, 
og en Kadet kunde altid sove og spise. Vi havde jo vore 
Nattevagter at passe og dertil Dagen godt optaget. Her mindes 
jeg, at man kunde gå frem og tilbage på den store Kommandobro 
forude og så pludselig fare op, fordi man stødte mod 
Gelænderet, mærkeligt nok faldt aldrig nogen ned af Broen, 
hvortil der førte to Trapper. Lå vi og sov, og der blev 
saluteret med Kanonerne, så vækkede det os ikke . Hvad man 
kunde som Kadet, det kunde man måske iøvrigt i endnu højere 
Grad som frivillig Lærling, hvor man fik endnu mindre Søvn. 
De 5 Kvarteter havde skiftevis Vagt, under denne førte 
Kvarterchefen Kommandoen under den vagthavende Officers 
Tilsyn, og hans Næstkommanderende havde Kommandoen forude. 
Alle skulde l yde den vagthavende Kvarterchefs Ordre, også 
Underofficererne, selv de ældste af dem, der havde været mange 
År i Tjenesten. Det var rimeligvis Grunden til, at Kadetterne 
ikke skulde hilse på Underofficerene, der undertiden lod sig 
forlyde med, at de følte sig brøstholdne over, at end ikke den 
aller yngste, nybagte Aspirant eller Elev skulde hilse på de 
ældste Underofficerer. Man må imidlertid huske, at når 
Aspiranten havde Kommandoen under Sejlmanøvre eller anden 
Manøvre, skulde Underofficererne lyde hans Ordre. Det havde 
den uheldige Følge, at man let kom til at føle, at der var en 
meget stor Afstand, ja ligefrem Kløft mellem Kadetter og 
Underofficerer, en Kløft, der i kke føltes mindre, efter at man 
yar bleven Officer, og som det for mit Vedkommende tog nogle 
Ar, inden jeg kunde bortse fra den. Hvor har jeg ikke senere i 
Livet været taknemmelig for de mange ypperlige, dygtige 
Underofficerer, jeg fir til Medhjælpere i Tjenesten. 
På Vagten blev der ført en Kladejournal, den førtes af 
Trediekommanderende på Vagten og skulde ved dens Afslutning 
forevises Kvarterchefen. En Dag havde vi - det Kvarter jeg 
hørte til, havde Vagt, og jeg var Næstkommanderende - Tåge, 
Kadetten, der førte Kladejournalen, havde under Vejrudsigten 
meget rigtigt skrevet "Tykning", Kvarterchefen kaldte på mig, 
da Journalen blev ham forevist og sagde: Se her,hvad synes du, 
den Idiot har stavet Tykning med k i Stedet for'g, har du 
kendt Mage". Jeg opfattede straks Situationen og stemte i med: 
Nej det er dog for galt ." Resultatet blev, at Kadetten blev 
højrød, gjorde en Undskyldning og rettede k til g. Jeg har 
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ofte ved at mindes denne Begivenhed tænkt, hvor let kan vi 
lade os påvirke og overstemme af en enstemmig Dom og Udtalelse 
fra flere, selv om vi har den mest soleklare Ret. 
Det var forøvrigt den samme Kvarterchef, der fandt på at kalde 
mig ved alle de Navne og Betegnelser, der begyndte med V, 
måske fik han Ideen dertil ved,at en af Skoleofficererne 
aldrig udtalte V'et i mit Navn som F, men som et langt blødt 
V. 
Hver andet År var Kadetskolens Chef også Chef for Kadetskibet, 
men hver andet År var det en Kaptajn, der ikke var knyttet til 
Kadetskolen, og så gjorde Næstkommanderende på Kadetskolen 
Tjeneste på Kadetskibet som Meddommer. På et af Togterne, hvor 
Skolens Næstkommanderende Kaptajn N.N. var med som Meddornmer, 
og hvor Skibschefens Søn var Kadet, hændte det under 
Skiveskydning med Kanon, at Chefens Søn ramte i Nærheden af 
Skiven, så lød der et højlydt Udbrud fra Kaptajn N . N .:"Hvem 
var det,der skød, et udmærket Skud," hvorpå der blev svaret:" 
Det var Chefens Søn", og så var ingen af os i Tvivl om, at 
Kaptajn N .N_. godt v iste, at det var Chefens Søn, derfor nød vi 
Tilråbet. Ja, sådan er den menneskelige Skrøbelighed. 
Prins Valdemar var i et Par År Kadet sammen med mig, men altså 
en 3 År yngre i Tjenesten. Det År, det Hold Kadetter, hvortil 
jeg hørte, blev Officerer, kaldte vi 5 Kvarterchefer Prinsen 
ned i Kadetmessen en af de sidste Dage under Togtet, og sagde 
til ham:" Vi har kaldt dig herned for at give dig den sidste 
Omgang, du sikkert får i dette Liv," og så gav vi ham virkelig 
en regulær Omgang, uden at han i mindste Måde havde forset 
sig. Prins Valdemar var dengang, og har været det i hele 
Resten af sit Liv, et overordentlig rettænkende, 
pligtopfyldende og elskværdigt Menneske, der fuldt ud magtede 
de Opgaver, der blev lagt hen til ham, og han var meget 
afholdt af sine Kammerater. 
Sejladsen var ikke endt, når vi forlod Kadetkorvetten, for 
derefter sejlede vi en 14 Dages Tid med en Kanonbåd, hvor vi 
gjorde al mulig Tjeneste, også som Fyrbødere og 
Maskinassistenter, idet vi i alt væsentligt udgjorde 
Besætningen, altså også måtte holde Skibet i Orden. Vi var 
under Kommando af to Skoleofficerer. Med Kanonbåden besøgte vi 
forskellige danske Havne, derom mere senere. 
Lad mig så give en kort Oversigt over mine 5 Togter med 
Korvetten Hejmdal. 

l . Togt med Hejmdal 1872 15.Maj til 15. August.Kadetterne gik 
dog fra Borde 9. Aug . Efter en Måned i danske Farvande var vi 
en Tur på Island, hvor vi besejlede nogle af Fjordene på 
Valkyrien. 
Med Kanonbåden Balder fra 9 - 23 August. 
2.Togt med Hejmdal 18 73 fra 15.Maj til 11.August. Første 
Måned i danske Farvande, d erefter en Tur ud i Atlanten til 
Lissabon. Med Kanonbåden Balder 11 - 23 August. 
3.Togt 1874. Med Kanonbåden Balder 8 - 20 Maj. Dette skete 
altså imod Reglen først med Kanonbåden. Med Hejmdal 26.Maj, 
første Måned i danske Farvande derefter i Nordsøen, hvor Leith 
blev anløbet. Ankommen til København 15. Juli blev Skibet 
underlagt Fregatten Jylland, der fulgte Kongen til Færøerne og 
Island i Anledning af Islands Tusindårsfest. På Hjemvejen blev 
Leith atter anløbet. 
4.Togt 1874 Med Hejmdal 18. Maj ti l 11 August.Eskorterede 
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Kongen af Sverrig og Norge fra Helsingborg til København. 
Afgik allerede 28. Maj til Atlanten, anløb Margate i England, 
Gibraltar, Tanger, Madeira, Southampton. Derefter tilbage til 
de danske Farvande - Udfor Troense slog Lynet ned 
i'Lynildslederen på Fokkemasten. Med Kanonbåden Krieger 11 -
23. August . 
5.Togt 1876.Med Hejmdal fra 15. Maj til 12. August. Godt en 
Måned i danske Farvande. Afgik til Nordsøen, anløb Cromarty i 
Skotland. Hjemkommen blev Korvetten 25. Juli sammen med 
Kongedamperen Slesvig underlagt Fregatten Jylland, der førte 
Kongefamilien til Rusland, hvor Hejmdal opankrede udfor 
Kronstad i en Ugestid . Kongen blev i Rusland til 20. August. 
Med Kanonbåden Krieger fra 12. - 21.August,på hvilken dag jeg 
selv femte blev udnævnt til Sekondløjtnant. 

Forinden jeg omtaler Opholdet og Uddannelsen på Kadetskolen -
eller som den dengang kaldtes "Søofficersskolen"- vil jeg 
fremføre nogle Træk fra Orlogstogterne. 

Træk fra Kadettogterne. 

Af Opholdet ved Island i 1872 mindes jeg kun, at vi fandt 
Island kun lidet tiltalende. Island var den Gang langt fra, 
hvad det er nu . Reykjavik var en lille Flække, Landet frembød 
skønt al sin strålende Naturskønhed kun ringe Adspredelse for 
Kadetter, især da der ikke blev ordnet længere Ture for os ind 
i Landet.Kun een Tur mindes jeg, men det var måske først under 
Opholdet ved Island 1874; i det hele blander mine Erindringer 
fra de to Islandsture sig sammen . Det er en stor Mangel, at 
jeg aldrig har ført Dagbog. Vi var på en Ridetur på de små 
islandske Heste et Stykke ind i Landet fra Reykjavik. Ryttere 
var vi ingenlunde, men selv om det hændte, at vi faldt af 
Hesten, var det ikke farligt og vakte almindelig Morskab, 
Hestene var jo ikke større, end at Fødderne næsten nåede 
Jorden . En Officer en Del ældre end jeg - fortalte et 
Jagtæventyr, han var i al Fald i egne øjne en stor Jæger. 
Således var han på en Jagtudflugt, hans Ledsager var en uøvet 
Jæger; han fortalte ham, at den sikreste Måde til at ramme 
Vildtet var at lægge Geværet på Hestens Hoved, så havde man et 
godt Anlæg,og så brænde på, når man havde Sigtet; det gjorde 
han, og selvfølgelig i samme Øjeblik Skuddet gik af, lå han i 
Græsset. Vi havde en islandsk Student med til en af 
Østkystfjordene. Han var yderst fattig og fik på denne Måde en 
Rejse. Vi brugte den Gang meget at gå med Papirflipper . Når de 
var blevet snavsede, kastedes de overbord, men Studenten bad 
om at få dem, han brugte dem så videre. Jeg anfører det ikke 
for at sige noget nedsættende om den unge Mand, der måske var 
et meget hæderligt og dygtigt Menneske, men som et Bevis på 
hans store Fattigdom. Fisk var der - og er der jo endnu - en 
Rigdom af i de islandske Fjorde. Der blev fra Skibet udsat Net 
og fanget Masser af de dejligste store Rødspætter, som vi med 
stort Velbehag nød både til Frokost og Middag. Laksen var der 
også en Overflødighed af i Elvene, og den fik vi også rigeligt 
af, men jeg lærte at blive ked af den, for da vi forlod 
Island, blev der taget en Del med,og de holdt sig ikke ret 
længe friske, men vi måtte døje dem i nogen Tid, også efter at 
de var alt andet end velsmagende. I År efter kunde jeg ikke ~ 
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tåle at se Laks. Jeg vil her indskyde, at så vidt jeg ved, fik 
hver Kadet 5 Mark - det var jo det gamle Møntsystem, hvor der 
gik 3 Mark på en Krone. Det vil sige, vi så ikke Pengene, de 
blev forvaltet af en af Officererne sammen med Hovmesteren, 
der var fælles for Officerer og Kadetter. På en af 
Islandsturene faldt en Mand ned fra Fortoppen og slog sig 
ihjel på Stedet . Det er den eneste Mand, jeg mindes, der er 
faldet ned fra Vejret. På Islandstogtet, hvor vi eskorterede 
Kongen, var vi tre Brødre i Kadetskibet, min Broder Christian 
var Skibslæge og hørte til Officererne, med egen Kahyt; jeg 
var Elev - Kadet - og min Broder Eduard, der var Landmand, 
aftjente sin Værnepligt som Lægsrullemand. Jeg så ikke meget 
til mine Brødre,vi levede jo under meget forskellige Forhold, 
men jeg tror nok, Eduard havde ikke så lidt Glæde af 
Christians Kahyt. Det var almindelig bekendt, også Kongen fik 
det at vide, at vi var tre Brødre i samme Skib i hver sin 
Livsstilling . På Togterne til Island blev Leith, Edinburghs 
Havneby anløbet. Vi fik derved Lejlighed til at se Skotlands 
smukke Hovedstad og Slottet Holyrood, hvor dronning Marie 
Stuart boede, og hvor man endnu på et af Gulvene fremviser en 
mørk Plet, der skal være det Sted, hvor hendes Fætter Lord 
Darnley, Marie Stuarts anden Mand, dræbte den italienske 
Sanger Rizzio. Den gamle Del af Byen er bygget op ad en stejl 
Høj, så at Husenes Facader ud til Gaden kan være på flere 
Etager, medens det til den anden Side kun er Stueetage. På 
Edinburghs Hovedgade skete det, at nogle Stykker af os stod og 
så ind af et Butiksvindue, pludslig mærkede en af mine 
Kammerater et let Ryk i sin Urkæde, han så ned, og væk var 
Uret, men hvem havde taget det, der var ingen, der løb, eller 
som kunde mistænkes for at have udført Tyveriet. Vi fik også 
en Indbydelse af den danske Konsul til et Besøg i hans 
Landsted i de skotske Bjerge . Turen førte os gennem en af de 
smukkeste Søer; men iøvrigt har jeg ikke andet Minde derom, 
end at vi forbavsedes over de meget store, smukke Rhododendron 
i de skotske Bjerge . 
I 1873 gik Turen til Southampton og derfra til Lissabon, hvor 
vi foretog en Tur ud til Kongeslottet Cintra, en 3 Mil Nord 
for Byen. Turen foregik i et par store Omnibusser, slvfølgelig 
forspændt med Heste, hvor vi sad både ovenpå og indeni. På 
Hjemturen kolliderede den ene Bus i en Landsby med en Vogn med 
Kartofler; Vognen væltede, og Kartoflerne flød ud over Vejen. 
Til vor Forbavselse og Fryd begyndte Kuskene ikke alene at 
stoppe Kartoflerne i Lommerne, men også at spise de rå 
Kartofler . Da Sagen var bleven bilagt, kørte vi videre, men så 
opmuntrede vi Kusken på den forreste Bus, han sad jo højt til 
vejrs, at sætte al den Fart på, han kunde, og det lod han sig 
let overtale til, måske havde han i Cintra drukket for meget 
af den stærke Landvin. På et langt Stykke løb Landevejen 
parallelt med Jernbanen . Der kom netop et Tog, og vi fik 
Kusken til at prøve på at køre om Kap med Toget.Vejen hældte 
stærkt nedad, og nedad gik det i strygende Karriere, den store 
Vogn slingrede slemt, men det forskrækkede os ikke, og da vi 
virkelig ikke alene holdt trit med Toget, men begyndte at 
vinde frem foran det, fik vi fra Togets Passagerer, der var 
strømmet til Vinduerne og vinkede med Lommetørklæder, et 
rungende Hurra. Jeg gad vide, om det ikke var på den Tur, at 
Skibslægen en Dag fangede en mærkelig Fisk, han havde en Snøre 
ude i Falderebet, Skibet lå til Ankers, og han var gået ned at 
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spise Frokost. Da han efter denne trak Snøren op, var der en 
røget Sild på den. 
I 1875 eskorterede vi Kongen af Sverrig og Norge fra ud for 
Helsingborg til København. Der blev for at hædre Kongen mandet 
Ræer, det vil sige, alle dem der hører til Sejlene, blev 
stillet op på Ræerne. Til at holde sig fast var spændt et Tov 
- Stræktovet - i Brysthøjde fra Masten ud til det Tov, 
Toplenten, der fra hver Rånok - Enden af Rået - førte skråt 
opefter til Masten, og hvis Opgave er at støtte Råen. Det ser 
meget smukt ud, når alle Ræerne på et stort Skib er således 
besat med Folk. Den der står inde ved Masten, og den ude ved 
Toplenten, har let ved at holde sig fast, men noget mere 
usikkert er det for de øvrige. Nu var det i Reglen så, at der 
kun blev mandet Ræer, når Skibet lå til Ankers, men her var 
Korvetten let, og vi blev stående på Ræerne, så vidt jeg 
mindes, det meste af Vejen til København. Det blæste med store 
Byger, så vi ofte svajede frem og tilbage, og dertil kom, at 
på den Rå, hvorpå jeg stod, morede den Kadet, der stod trygt 
inde ved Masten, sig med at sætte Stræktavet i Bevægelse, det 
bidrog til at forøge Svingningerne; nå, der skete heldigvis 
intet. Nu er den Skik ophørt, blandt andet af den gode Grund, 
at Kongeskibene ikke længere har Sejlrigning. 
I 1875 var Kadetskibet på Tur til Margate i England, derfra 
til Gibraltar, så over til Tanger og derfra til Madeira og 
hjem igen, idet Southampton blev anløbet. I Gibraltar beså vi 
den berømte Klippefæstning inde i Klippen, og endte oppe på 
Toppen, hvor vi blev forfriskede med Gingerbeer, en noget 
tvivlsom Nydelse for en dansk Gane . Vi fik Lejlighed til at 
bade i Middelhavet, jeg mindes, at Vandet var så saltholdigt, 
at man havde Følelsen af at stå i Vandet som en Korkprop. Fra 
Tanger mindes jeg kun, at den danske Konsul gjorde en Middag 
for os. Der var dækket ude i Haven, og vi fik blandt de mange 
Retter en, som så meget tiltalende ud, og som vi derfor tog 
rigeligt af på Tallerknerne, men uha, vi kunde ikke få den Ret 
ned, hvad så, ja i al Stilhed lempede vi den ned i Græsset. Så 
var der Besøget på den herlige 0 Madeira, som jeg senere fik 
Lejlighed til atter at besøge. Størst Indtryk gjorde vel nok 
Slædeturen ned ad Bjerget på os. Derop kom vi i Vogn eller 
ridende på Mulæsel, men nedad gik det i strygende Fart på små 
Slæder, der glider på Vejens små glatte Sten, og som styres af 
en Mand, der løber bagefter og holder et Tov fastgjort til 
Slæden. 
Endelig var der det sidste Togt med Hejmdal i 1876 . Vi havde 
først et lille Trip ud i Nordsøen til Cromarty i Skotland. Her 
forbavsede og morede vi en Dag en Del Damer,der passerede os, 
da vi spadserede en Tur, ved at vi meget høfligt stillede os 
op og hilste på dem, i England må nemlig en Herre ikke hilse 
først, det tilkommer Damen, men det anede vi ikke, vi fik det 
først senere at vide. 
Hjemkommen blev Kadetskibet sammen med Kongeskibet Slesvig 
underlagt Fregatten Jylland, der førte Kongefamilien til 
Rusland. Hejmdal blev opankret ud for Kronstad. Under Opholdet 
fik vi Lejlighed til at se Petersborg, Vinterpaladset, 
Isakskirken og meget andet. Mest imponerede i Vinterpaladset 
var vi af, at de Værelser, der var overladt Kongen, så ganske 
dagligdags ud, uden større Pragt; ja, så forbavsedes vi også 
over den store Række af mægtige Sale, vi førtes igennem,der 
var næsten intet Tal på dem; de var jo iøvrigt næsten uden 
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Møbler. Men det bedste ved Turen var dog et Besøg på 
Petershof,Storfyrsttronfølgeren, senere Kejser Alexander d.3. 
og Storfyrstinde Dagmars Opholdssted. Vi var Storfyrstens 
Gæster og spadserede i den mægtige Have sammen med 
Kongefamiliens Medlemmer, Dronning Olga, Storfyrstinde Dagmar, 
Prinsesse Thyra, Kong Georg m. fl., og vi havde ganske 
Frisprog overfor de kongelige, der blev gjort et enkelt Forsøg 
på at sige 11 Deres kongelige Højhed", men det blev stikkende i 
Halsen, og så opgav vi det og sagde bare "De"; det morede 
øjensynligt de høje Herskaber overordentligt, det kunde 
tillades, da vi var Kadetter, der ikke behøvede at kende 
Hofetiketten. Vi gyngede nogle af Prinsesserne, og v i morede 
os sammen med dem på et stort udspændt net, hvor det galt om 
ikke af falde, når man gik på det . Og så fik vi en flot Diner, 
opvartet af en Række kejserlige Lakajer. Her skete det, at en 
Hånd pludselig strakte sig frem og tog mit fyldte 
Champagneglas, forbavset vendte jeg mig og vilde til at gøre 
Indsigelser, men blev stum, da jeg så, at det var 
Storfyrsttronfølgeren, hans Handling var en Kompliment til det 
danske Kadetkorps. Alle Officererne blev dekorerede på .... 
nær; på den Tid blev der i rigt Mål uddelt mindre Ordner, 
senere blev det indskrænket. En af Officererne blev en 
Morgenstund vækket af sin søde Søvn,ved at en af Kammeraterne 
daskede med en Orden og råbte:" Vågn op, Ridder". Det skete, 
at en yngre Officer fik en meget fin Orden, men det var sket 
af en Fejltagelse, og han måtte da også bytte den. En anden 
Hændelse overgik der mig,på Peterhof hilste Kongen på os. Han 
tiltalte mig særligt, men det gik hurtigt op for mig, at 
Kongen forvekslede mig med en af mine Kammerater, hvis Fader 
beklædte et højt Embede, jeg måtte imidlertid lade som 
ingenting og svare på Kongens Spørgsmål på bedste Måde, 
således blev der spurgt, hvorledes min Fader havde det. Kongen 
blev i nogen Tid i Rusland, efter at vi var vendt tilbage. Så 
var mit sidste Togt med Korvetten Hejmdal til Ende. 
Om de 5 Kanonbådstogter skal jeg ikke fortælle ret meget, de 
forløb alle så nogenlunde ens . Vi lærte på disse Togter at 
holde et Skib i Orden, rengøre det, male og pudse det, og vi 
lærte at gøre Tjeneste som Fyrbødere og Maskinister. Som Regel 
lagde v i om Eftermiddagen hen på Aften til ved en af 
Provinsbyerne, hvor vi blev modtaget med Glæde navnlig 
af den kvindelige Ungdom, og ofte var til Bal . En Vanskelighed 
var det at blive helt rene, når vi havde haft Maskintjeneste, 
vi var damer eller mindre som Skorstensfejere. I Ålborg blev 
der givet en stor Fest med Middag. Hver Kadet var anbragt 
mellem to af Byens Borgere, og de skænkede så bravt i for 
Kadetterne,at de endte med a t blive ganske pe .. aliserede, så 
det var et sørgeligt Syn at se dem komme om Bord ud på Natten. 
Jeg hørte til det Kvarter, der havde Vagt om Bord, og vi var 
taknemmelige over, at vi ikke havde været med i Land. Det var 
en yndet Sport at smide hverandre over Bord, når vi lå til 
Ankers, jeg mindes således engang,hvor der fra Dækket blev 
råbt:"Kom op og se dog hvad der ligger i Vandet, " op kom de 
fra Maskinen og løb hen til Rælingen, svup l å en af dem på 
Hovedet i Vandet. En anden l i lle Begivenhed, Maden blev lavet 
af en indrull eret Kok, på et af Togterne var han en udlært 
Mesterkok fra et af Københavns Hoteller, han mødte om Bord 
fuldt udhalet i hvidt, klar til at begynde s i n betydningsfulde 
Virksomhed. "Hvor er så Køkkenet ? " spurgte han. 11 Dernede, når 
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De går ned gennem det Hul" - det var en rund Luge i Dækket -
"finder De Køkkenet, det vil sige en lille Kabys". Han tog 
imidlertid med godt Mod fat på sin Gerning under de uvante, 
små Forhold, og lavede udmærket mad. 

Uddannelsen på Kadetskolen (Søofficerskolen). 

Så vender jeg mig til Uddannelsen og Opholdet på Kadetskolen . 
Skolen optog 20 Elever og 10 Kadetter fordelt i 4 Klasser A,B, 
C, og D. Hver Klasse havde sin Skolestue. A og B stod i 
Forbindelse med hinanden og ligeledes C og D. Af Bohave var 
der i hver Skolestue et meget stort Bord med en Skuffe til 
hver Elev til Skolebøger og Skolerekvisitter. På Bordet lå en 
Protokol, hvori Læreren kunde indføre sine Anmærkninger. Af 
Karakterer var der kun 2, nemlig tg og mdl, den sidste 
Karakter medførte Skolearrest i 4 Uger og Beskæftigelse en 
Søndag i det Fag mdl var givet. Jeg har aldrig ...... , derimod 
faldt der i min Klasse 2 mdl, det ene blev givet af 
Tegnelæreren og til den dygtigste af os, vi kunde ikke finde 
nogen anden Grund dertil, end at denne Lærer havde den Skik 
hvert År at give et mdl. Først da han var gået, og vi slog 
Protokollen op, så vi, hvad der var sket, han havde intet 
sagt. Det andet mdl faldt i en Engelsktime, men ved den 
Lejlighed sagde Læreren dog først til den vedkommende:" Så 
giver jeg Dem mdl." Da blev der et Postyr fra os allesammen, 
mest fra ham, det skulde ramme. Alle sagde vi til Læreren:" 
Det kan da ikke passe, 11 og Delikventen titulerede ham endog 
med Hr. Professor, skønt han var kun Dr.; intet hjalp dog, så 
da mdl. var skrevet, udbrød Delikventen højt:" Dit tykke 
Asen". No.li Klassen var Klasseformand og skulde sørge for 
Orden i Klassen, det var ikke noget behageligt Hverv, da alle 
Uordenforseelser blev lagt ham til Last, og vi udmærkede os 
ikke netop ved særlig Ro og Orden. En dag, der kom en Herre, 
som Chefen viste rundt på Skolen, det var imellem to 
Skoletimer, hvor vi skulde sidde stille på Skolestuerne og 
vente på Læreren. I en Klasse stod der en Kasse med . . . . . , 
deriblandt en Kugle, den tog vi og morede os med at trille hen 
ad Bordet til hinanden; netop da Chefen passerede 
Skolestuedøren, ramte Kuglen imod Blækhuset foran Protokollen, 
væltede det ud over Protokollen og faldt med et Brag ned på 
Gulvet. Naturligvis fulgte der en Straf ovenpå en sådan 
Begivenhed, hele Klassen blev straffet med at stå 4 Timer ret 
under Gevær. Andre anvendte Straffe var Skolearrest i kortere 
og længere Tid, og så var der en lys Arrest oppe under Taget 
og en mørk Arrest i Stuen, den var ikke bredere, end at man 
kunde entre op i den, ligesom en Skorstensfejer entrer op i en 
Skorsten, hvad en Delikvent gjorde en Gang, så da Officeren 
kom for at løse ham ud, kunde han ikke se ham, fordi han sad 
oppe under Loftet; den var iøvrigt om Vinteren hundekold, så 
at den,der skulde indsættes i den, tog så mange Klæder på, som 
på nogen måde muligt. 
Kun Eleverne boede på Skolen. De , havde fri Overmundering og 
alt frit på Skolen, derunder Sengeklæder og fri Vask til et 
Beløb af 36 Skilling om Ugen. Kadetterne havde ligeledes fri 
Overmundering, men de boede ude i Byen og fik så i Løn 30 kr. 
pr. Måned, det var en meget utilstrækkelig Erstatning for det 
frie Ophold. Senere kom alle til at bo på Skolen. 
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De 20 Elever sov på to store Sovesale, imellem hvilke der ikke 
var nogen Dør, en Midtergang gik op gennem Sovesalene, hver 
Elev havde sit eget lille Rum, afgrænset fra de tilstødende 
med et Tremmeskillerum, der kun gik halvt op til Loftet. Det 
hændte, at vi morede os med at springe fra den ene Ende af 
Sovesalen til den anden, hen over alle Soverummene ovenpå 
Tremmeskillerummene; deraf ses, at Rummene ikke var ret brede, 
skønt vi var jo gennemgående dygtige og dristige Gymnaster, 
kommen til Enden sprang vi ned i Sengen i det sidste Rum, 
Sengene var almindelige Jernfeltsenge,dens Bund bøjede sig 
efterhånden mer og mer ned mod Gulvet . Hver havde et lille 
Skab; Vaskekummerne var fælles i Enden af den inderste 
Sovesal, der var også et Styrtebad til koldt Vand. Foran 
Sovesalene var et lille Forværelse, der skilte Salene fra den 
vagthavende Officers Soveværelse. Iøvrigt havde de Officerer, 
der boede på Skolen, hver et Par Værelser. På Omgang skulde en 
af Eleverne påse, at alle var gået i Seng, og at Sovesalene 
var i Orden og melde det til vagthavende Officer. 
Der spistes i en fælles Spisestue, og ved Middagsmåltidet 
præsiderede en Officer ved Bordenden. 
Så var der en fælles stor Dagligstue med Flygel og 
Dagligstuemøbler. Skolens Værelser lå på begge Sider af en 
stor, høj, overdækket Gymnastiksal, rundt om denne gik et 
Galleri, hvorfra Tilskuerne, når der var Eksamensopvisning, 
kunde se Gymnastikken og Dansen, for vi lærte også at danse. I 
den ene Ende var der i Salen i en Højde af 6 men 14 cm bred 
Bjælke, Galgen, hvor var ophængt forskellige Klatretove, og 
som støttede Enden af en glat Klatredrager. 
Skolen med Skolegård var omgivet af et højt Plankeværk. I 
Skolegården stod en Mast, der blev benyttet til Sejløvelser. 
Adgang til Skolen skete enten gennem en Port, eller om Dagen 
gennem en Dør ved siden af et lille Portnerlukaf. 

Timeplanen var iøvrigt for daglig Tjeneste. 

Kl.5 - 5 . 30 Udpurring,klæde sig på,bringe Sovesalen i 
Orden, Styrtebad efter Tur. 
Kl.6 - 6.30 Te i Spisesalen. 
Kl.6 . 40 Lektielæsning på Tegnesalen, de Elever der ikke 
ønskede at læse,skulde spadsere. 
Kl.8.10 Rømme Tegnesalen. 
Kl.8. 20 Parade i Gymnastiksalen, derefter Bøn i 
Tegnesalen. 
Kl.8.30 Undervisning i Læsesalene. Efter hver Time 7. 
min . fri i Gymnastiksalen eller Gården. 
Kl.10.20-10.30 Frokost,Kadetterne på deres Aftrædelsesværelse. 
Kl.10.30-10.57 Alle rører sig i Gården. 
Kl.10.57 Undervisning i Læsesalene.Ved Undervisningens 
Ophør stilles til Parade. 
Kl.3 - 3.45 Skal Eleverne spadsere. 
Kl.3.55 Ringes til Middag - Eleverne skiftes daglig til 
at sidde nærmest Officeren. Efter Måltidet har Eleverne 
Udgangstilladelse eller Underholdning på passende Måde, indtil 
der ringes til Lektielæsning . 
Kl.5.25 Fra 1.Okt.-1.Marts, 5.55 den øvrige Del af 
Året: Lektielæsning. Læsetiden er 2 Timer, Eleverne melder sig 
til den vagthavende Officer, efterhånden som de er færdige med 
Lektielæsning. 
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Kl.8.00 
sig i Skolen 
Kl.9.00 

Te. Fra Te til 10 tillades det at beskæftige 
efter eget Ønske, al Støj er forbudt . 

Tændes Gassen på Sovesalene, og det er tilladt 
at gå tilkøjs . 
Kl.10 . 00 Alle tilkøjs . 
Kl.10.15 Meldes fra Eleverne tilkøjs - Officererne 
inspicerer - fuldstændig Ro. 

Kl.6.55 
Kl.7.30 
Kl . 8 . 30 
Kl.8.50 
Kl.8.55 
Kl.9 . 30 
for at lukke 
Kl.9 Fmd.-10 
For dem, der 
Kl . 12.00 
Kl.4.00 
Kl. 8.00 
Alle: 
Kl . 10.00 
Kl. 10.15 

Søn- og Helligdage 

Udpurring. 
Te. 
Aflevering af Vasketøj. 
Bøn. 
Parade 
Frivillig Kirkegang - En Elev møder i Kirken 

Kirkestolene op. 
Aften Frihed . 
vil spise på Skolen: 

Frokost 
Middag 
Te. 

Parade 
Visitation 

En af de ældste Kadetter - Afdeling A - havde Tjeneste en Uge 
af Gangen, Afløsning Kl . 3 Lørdag Eftermiddag. 
Når vi kom hjem fra Togt, var der om Eftermiddagen 
Undervisning i Svømning på Orlogsværftet. Det var ikke så 
sjældent, at Vandet var meget koldt, inden vi holdt op om 
Efteråret; jeg tror nok, Bestemmelsen var, at vi skulde holde 
op, når Vandet blev under 12 R, men det blev næppe overholdt. 
Vandet var ikke videre tiltalende, for den Gang løb Københavns 
Kloaker ud i Havnen. Vi skulde dykke ned og hente lidt op fra 
Bunden, det var på 4 Favne, hvad vi fik var Mudder, der løb ud 
mellem Fingrene. Vi skulde dykke både i Udspring og fra 
flydende på Vandet. Vi lærte at bjerge,idet en dykkede ned til 
Bunden, og en anden umiddelbart efter dykkede ned og bragte 
ham op. Vi skulde kunne svømme et vist Stykke - 50 Alen? -
under Vandet,der var dem, der aldrig lærte det, de lå med 
Hovedet under Vandet, men lod Kroppen bevæge sig som en 
Maddike i Overfladen. Vi skulde kunne svømme 1200 Alen i 
Distance. Jeg var en dårlig Svømmer, svømmede i al Fald meget 
langsomt, og da jeg på Slutningen af min Kadettid havde 
svømmet de 1200 Alen i meget koldt Vand, var jeg helt blåsort , 
da jeg kom op , og mere død end levende, Tænderne klaprede i 
Munden, og jeg rystede over hele Kroppen. Jeg fik Ordre til 
hurtigst muligt at klæde mig på og så i Galop tilbage til 
Skolen. For at komme fra Orlogsværftet skulde man færges over 
Boml øbet ved Toldboden . På Orlogsværftets Side lå et Vagthus 
med en Underofficer. Da Underofficeren så, i hvilken Tilstand 
jeg var, rakte han mig en Flaske med en Styrkedrik, jeg v idste 
ikke, hvad det var, men da det varmede, drak jeg til,indtil 
Underofficeren rev Flasken ud af min Hånd og sagde : "Er du 
gal, Mand, det er Rom". I Forbindelse med Sv ømmeundervisninge n 
vil jeg tale et Par Ord om Gymnastikken. På den Tid blev der 
ikke drevet Sport som nu, kun få vidste, hvor det var vigtigt 
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at blive trænet op i Legemsøvelser, i Fægtning, 
Bajonetfægtning, Geværeksercits, også i Dans. Omend vi vel 
næppe drev det til den Fuldkommenhed som Nutidens Sportsmænd, 
der jo iøvrigt som Regel bliver Specialister, var der dog 
flere af os, der var gode Gymnaster. Og uforfærdede var de 
fleste af os. Jeg har ovenfor omtalt den 14 cm brede Bjælke, 
spændt over Gymnastiksalen i 6m Højde, den har jeg, og sikkert 
også andre, spadseret hen over, Svimmelhed kendte vi ikke til, 
ellers havde vi heller ikke kunnet løbe ud ad en Rå . Hertil er 
dog at bemærke, at Råens Bredde blev ikke så lidt forøget ved 
Læsejlsspiret,der lå på Råens Forkant. I Gården blev der i det 
store Frikvarter gået meget på Stylter, og det blev snart 
opdaget, at jeg var en Mester deri, som man ikke skulde 
indlade sig i Styltekamp med, da jeg ikke var til at rive ned 
af Stylterne, og dog jo, undertiden tog to Kadetter og løb 
med et Tov hen over Gårdspladsen væltende alle dem, der ikke i 
Tide havde opdaget det og var kommen ned af Stylterne. Det var 
Skik, at det yngste Hold Elever om Vinteren skulde begraves i 
Sne, men det slap vi for, fordi der den Vinter ikke kom Sne 
nok. Det yngste Elevhold blev ikke blidt behandlet af de ældre 
Kadetter. Det var således en yndet Fornøjelse, når vi løb op 
fra Gården ved Frikvarterets Slutning, at de dannede Alle, 
hver med en Stylte, hvormed de langede efter os, det endte dog 
med, at vi kraftigt protesterede derimod og ikke vilde finde 
os deri, vi var jo ikke længere Børn, men unge Mennesker på 17 
- 18 År. Vi måtte også trykke de Snebolde, de ældre kastede 
til Skive efter os, og vel at mærke, Sneboldene blev først 
dyppede i Vand, for at kunde blive så meget desto bedre, ja, 
det hændte, at en sådan Snebold blev liggende Natten over og 
frøs til Is. Jeg blev engang ramt i Ansigtet af en sådan, men 
slap mærkværdigt godt fra det. Et andet Kastevåben, der 
anvendtes, var Brosten, idet man gik ud fra, at man let kunde 
springe til Side for den, men engang blev en af Kadetterne 
under min Klasse truffen i Panden af et sådant Projektil til 
stor Forfærdelse for den Kastende, dog den ramte drejede kun 
et Par Gange rundt som en Top, og så syntes han at være kommen 
over det værste Chok. Vor Danselærer var kongelig Danser, 
Musikken var en enkelt Violin. Det var naturligvis alle de nu 
aflægs gamle Danse, vi lærte, de nye, moderne var endnu ikke 
opfundne. Læreren yndede at sige, når han lod os marchere 
rundt i Salen mellem Dansene:" Mens vi går ,hviler vi os." En 
Dag drev vi Løjer med ham. En af Kadetterne lod som han af 
Overanstrengelse fik ondt og faldt om som besvimet. Straks var 
der nogle velvillige Sjæle, der løb efter en Spand Vand og 
hældte den udover den besvimede, så han kom til sig selv, men 
Danselæreren blev så forfærdet, at han løb op til den 
vagthavende Officer for at hente ham til Hjælp. 
I Sovesalene skulde der jo til berammet Tid være ganske 
stille, og alle tilkøjs, så blev der inspiceret af den 
vagthavende Officer ledsaget af den vagthavende Elev. EN Aften 
havde vi fundet på alle at tage Styrtebad, så Vandet sejlede i 
Enden af den inderste Sovesal, hvorfra det næste Dag viste 
sig, at det var løbet gennem Loftet - et Bjælkeloft - ned i 
Læsesalen nedenunder. Derpå lagde vi os i Sengene på Maven og 
med Håret vandkæmmet og skilt smukt i Midten. Det var et Syn, 
men den vagthavende Officer turde ikke gribe ind, vi vidste, 
han ikke havde Ben i Næsen; kommen ud for mit Rum fandt han 
mig snorkende højt, så ruskede han i mig for at vække mig, og 
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imens hørtes der et Kvæk her og der, det var under 
Anstrængelsen for de øvrige Elever for ikke at briste i 
højlydt Latter. 
Under Lektielæsningen om Aftenen satte den vagthavende Officer 
sig undertiden 'på en Stol i Døråbningen mellem de to Læsesale 
med en Bog i Hånden. Engang hændte det, at han faldt i Søvn, 
aldrig så snart opdagede vi det, før alle 20 Elever ganske 
stille listede ud, så da han vågnede, sad han ganske alene; vi 
hørte aldrig noget fra ham. Vi skulde jo ellers, når vi var 
færdige med at læse vore Lektier, før den reglementerede 
Lektielæsningstid var udløbet, melde os til den vagthavende 
Officer. Vi yngste Elever bestilte grumme lidt, det var en 
gammel Skik, det var først næste År, vi hængte i, for da stod 
den Eksamen for Døren, der skulde afgøre, hvilke 5 af os 10 
der blev rykket op i den næste Klasse og kunde fortsætte . Ja, 
jeg har været med til, at vi alle blev enige om, en for en, 
når det sidste Slag havde lydt af Klokken, der ringede til 
Lektielæsning, at melde os klar med at læse. 
Tobaksrygning var jo strængt forbudt, men Forbudet blev 
overtrådt, navnlig når vi spadserede om Eftermiddagen, så 
havde vi vort Rygeterræn oppe på Kastelsvolden, den var den 
Gang lukket for alle civile. En Dag vilde den Soldat, der stod 
Vagt ved Opgangen til Volden, standse os, han kendte åbenbart 
ikke vor Uniform, men det kom han ikke godt fra, med den mest 
bryske Stemme sagde vi til ham: 11 Er du rent fra det, hvor kan 
du vove at standse os, 11 så i sin Forfærdelse skuldrede han for 
os. Men også i Gården listede vi os om Aftenen til at ryge, 
det opdagede den yngste Officer, han kom ud i Gården og kunde 
lugte Tobaksrøgen og fik fat i os, men vi erklærede frækt, at 
vi ikke havde røget, og andet kunde han ikke få ud af os. Så 
meldte han os til Skolens Næstkommanderende, som vi havde stor 
Respekt for og holdt meget af, han kaldte os så til sig og 
spurgte, om vi havde røget, og straks svarede vi klart 11Ja11

• 

Om Søndagen var der almindelig Udgangstilladelse til Kl. 10, 
men når man vilde have længere Udgangstilladelse, eller når 
man vilde have Udgangstilladelse om Aftenen på en Hverdag, 
måtte vi skrive en Ansøgning i reglementeret Ansøgningsform på 
et brækket Halvark til Skolens Chef og opgive Grunden. Hvor 
var det et vanskeligt Arbejde at få den Ansøgning i rigtig 
Form, ofte måtte den skrives om mere end een Gang, men derved 
blev vi trænede. Endnu van·skeligere kunde det være for en som 
mig, der ingen rigtig Familie havde i Byen, ja kun min dengang 
ugifte Broder Otto. Hvor ofte jeg skriftlig har stukket en 
Plade, ved jeg ikke, men det var jeg vistnok ikke ene om. Kom 
vi hjem til Skolen efter den Tid, til hvilken vi havde fået 
Udgangstilladelse, og det kunde især ske, når det var til en 
sen Tid, for Eks. KL.12, så galt det om at komme ubemærket 
tilbage. For det første turde vi ikke ringe Portneren op, men 
så hjalp man sig ved at klatre over den høje Port eller over 
Plankeværket. Dernæst skulde man melde sig til den vagthavende 
Officer, der jo sov i det Værelse, der stødte op til 
Sovesalenes Forværelse. Da man imidlertid ret sikkert kunde gå 
ud fra, at Officeren længe forinden,man skulde være på Skolen, 
sov trygt, så gik man ganske sagte hen til hans Seng og 
hviskede:"Jeg melder mig tilbage", og gjorde han Indsigelse 
Dagen efter, kunde man sværge, at man havde meldt sig tilbage 
til ham. 
Kunde man præstere det aldrig at komme forsent tilbage , når 
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man havde været udenfor Skolen, fik man en Præcisionspræmie 
ved Afgangen fra Skolen . Den fik jeg ikke, og det var jeg 
egentlig uskyldig i. Min Broder Otto boede i Store 
Kongensgade, der besøgte jeg ham en Dag under en 
Eftermiddagsspadseretur, men desværre gik hans Ur - selv havde 
jeg intet med - noget for sagte, så jeg kom et Par Minutter 
for sent på Skolen . Nu hændte det at den Elev, der havde 
mønstret Eleverne ved Tilbagekomsten, afgav Melding for,at vi 
alle var mødt, jeg husker ikke, om det lå i, at han havde 
overset, at jeg ikke var der, men jeg vidste ikke, at den 
Melding var afgivet,, så jeg meldte mig til Officeren, og 
dermed røg Præcisionspræmien. Min Broder indrømmede, at han 
bar Skylden og lovede at erstatte mig Præmien, men det gik i 
Glemmebogen. Husholdningen blev forestået af en Økonoma, der 
også var Husmoder i Kadetkorvetten. Kosten var sund og 
kraftig, men uden alle Finesser. Pålæget til Frokosten var 
ikke af den fineste Slags, jeg husker endnu, at Spegepølsen 
som Regel var meget tør og rullet sammen som en Høvlspån, det 
samme gjorde Osten ofte. Men en glimrende Appetit havde vi. 
Ved Middagsbordet præsiderede jo den vagthavende Officer, og 
det var en Garanti for, at Maden var ordentlig. Til Frokost 
fik vi en Dag harsk Smør, så at sige uspiseligt, vi begav os 
så op til den vagthavende Officer for at klage over det, men 
vi var så dumme, at vi ikke tog en Prøve med, og da så 
Officeren kom ned for at smage på Smørret, havde Økonomaen 
ombyttet det, så da Officeren smagte på det, sagde han med 
Rette:" Det fejler jo ikke noget 11

, og der stod vi med en lang 
Næse og en Irettesættelse i Tilgift. 
Mortensaften fik vi Gåsesteg, men der var altid i Reserve 
noget stegt Kød, for det var altfor enormt, hvad vi kunde 
fortære af Gåsesteg. Jeg mindes også Frikadellerne, der var på 
Størrelse med en stor knyttet Næve, der var dem, der kunde 
fortære indtil 13, jeg tror ikke, jeg selv, der hørte til de 
forholdsvis småtspisende, kunde spise mere end 3. 
Der blev en Dag indgået et Væddemål med en af mine 
Klassekammerater, det galt om, hvorvidt han kunde spise 20 
Napoleonskager. Vi gik, når Midlerne tillod det, ofte ind til 
en Konditor på Hjørnet af Bredgade og Toldbodvej, han havde 
nogle gode, store Napoleonskager til 10 øre Stykket, så det 
var selvfølgelig der, Væddemålet skulde afgøres. Vandt han 
Væddemålet, skulde vi betale hvis ikke, skulde han selv 
betale, hvad han havde spist. Prøven blev anstillet under 
Spadsereturen før Middagsmåltidet. Han tabte, han kunde ikke 
få mere end 13 ned, så fik han Kvalme, men mæt var han ikke, 
for da vi kom tilbage til Skolen og fik Øllebrød til Middag, 
spiste han en svingende stor Tallerken fuld. 
Af Ferie havde vi 14 Dage Juleferie, og da rejste jeg altid 
hjem til Lolland til mine Forældre . Det var Moders Fødselsdag 
den 21. December, på hvilken Dag Ferien som Regel begyndte, 
men da jeg var i ældste Elevhold faldt det sådan, at Ferien 
begyndte den 20. December , så jeg kunde nå hjem til 
Fødselsdagen. Jeg glædede mig dertil, da det var en stor 
Festdag der hjemme, men jeg blev narret . Jeg var Tilsynsførende 
på Sovesalene, og Humøret var højt oppe hos alle ved Tanken om 
Ferien, vi vidste ikke alene,hvor mange Timer der var, til den 
skulde begynde, nej vi kendte endog Antallet af Minutter. Så 
skete det, Dagen før Ferien skulde begynde, gav Humøret sig 
højlydt tilkende på Sovesalene, efter at der skulde være 
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fuldstændig Ro, og jeg kunde ikke få Urostifterne til at tie 
stille. Så dukkede Officeren op, og to af mine Kammerater 
tillige med mig selv, der var den ansvarshavende, blev udpeget 
som Forbryderne og meldt, det indbragte os for Støj på 
Sovesalene efter Visitationen en Straf på Arrest til Skolen i 
24 Timer, så jeg, der egentlig var uskyldig, kom ikke hjem før 
Dagen efter Moders Fødselsdag. 
Vi havde også en mindre Påskeferie på 5 Dage, de 4 Helligdage 
og den mellemliggende Lørdag. 
Hvert År var der et Bal på Skolen - ja det vil sige, et År 
faldt det væk, fordi Skolechefen mente, at vor Opførsel havde 
været en sådan, at vi ikke burde have noget Bal. Til det 
første Bal, jeg var med til, havde jeg indbudt Tante Frida, 
hver Elev og Kadet måtte tage en Dame med. Hun var den Gang en 
smuk, livlig, 18-årig Pige. Hendes Fader ejede den Gang 
Vogstrup i Omegnen af Esrum. Det var en stor Dag for mig, det 
første Kadetbal, og at kunne tage en smuk Kusine med. 
Men hvilken Slags Lærdom fik vi, ja jeg vil blot nævne Fagene 
for Eleverne: Navigation - Mathematik - Naturlære -
Dampmaskinlære - Skibsbygning - Artilleri - Dansk - Engelsk -
Fransk - Historie - Geografi - Frihåndstegning - Geometrisk 
Tegning - Skrivning - Legemsøvelser . Der var blandt Lærerne 
naturligvis både dygtige og mindre dygtige, ja enkelte af dem 
var under Middelmål. Således havde vi første År en meget 
tarvelig Lærer i Naturlære, men heldigvis havde vi ham kun et 
År. Der blev fortalt den Historie om ham, at nogle År, før jeg 
kom på Skolen, var der en Kadet, der altid i Naturlæretimerne 
talte med ravjydsk Stemme, så Læreren troede han var Jyde, men 
en Dag kom Skolechefen ind for at høre på Undervisningen, og 
så turde Kadetten naturligvis ikke tale Jydsk, og da Læreren 
så hørte hans naturlige Stemme, udbrød han : 11 Men N.N. hvad er 
dog det for en Stemme." Det sidste År, før vi skulde op til 
den Overgangseksamen, der skulde afgøre, hvilke 5 af os der 
måtte gå videre, sled vi ordentlig i det. Kort før Eksamen 
begyndte, fik vi nogle Dage fri og Lov til at bo ude i Byen 
for at kunne læse uforstyret af de andre. Jeg lejede et 
tarveligt lille Værelse i Skolens Nærhed, det var ikke fri for 
Utøj, men det hindrede mig dog ikke i at hænge i , som om det 
galt Livet, og det gjorde det jo også på en Måde. 
Lad mig med det samme nævne, at ved Overgangseksamen havde om 
Bord følgende Fag: Teoretisk Sømandskab - Manøvre -
Vagttjeneste - Praktisk Navigation - Artilleri . 
Resultatet af Overgangseksamen blev, at jeg bestod som No.1. 
Pointantallet var for os 5, der blev rykket op, i Land: jeg 
219,2 - dernæst 208,0 - 199,7 - 179,0 - 1 74,9, og dertil om 
Bord: 160,8 - 129,9 - 157,3 - 165,1 - 159,6, så at det 
sammenlagt blev 380,0 - 337,8 - 357,0 - 344,1 - 334,3. Jeg 
havde altså 23 Point mere end den næste og 45,7 mere end den 
laveste. Nummerordnen var som følger: Jeg, Rasmussen , 
Hechscher, Olsen, Jensen. Iøv rigt var alle 9 beståede - en af 
mine Klassekammerater tabte Lysten til at fortsætte og forlod 
Skolen, han blev senere Professor i Mathematik ved Polyteknisk 
Læreanstalt, så vidt jeg da mindes. Men de fire måtte altså 
afgå. Det er egentlig drøje Be t i ngelser, så drøje, at hvis min 
Fader havde kendt dem nøje, vilde han måske ikke have givet 
mig Lov til at gå Søofficersvejen. 
Så blev vi 5 altså rigtige Kadetter, og dermed ophørte vi med 
at bo på Skolen og måtte selv sørge for et Logi i Byen . I 
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Stedet for det frie Ophold på Skolen fik vi 30 Kr. om 
Måneden, det slog naturligvis ingenlunde til, så Fader måtte 
skyde til, hvad der manglede. Til at begynde med boede jeg 
sammen med min Broder Christian, der imidlertid var bleven 
Kandidat. Vi havde to Værelser i et Pensionat i Studiestræde, 
der gjorde jeg for første Gang Bekendtskab med Væggetøj. Jeg 
blev plaget af noget Udslæt, som jeg ikke vidste hvad var, da 
jeg viste min Broder det stilledes Diagnosen: "Væggelus", og 
rigtigt, vi fangede et Par Krabater, og derefter mærkede vi 
aldrig mere til dem. I samme Pensionat boede en Student, han 
kom en Aften ind til os og sagde, at han havde en skrækkelig 
Tandpine og bad Christian trække Tanden ud. Christian nægtede 
det først, da han ikke havde de rette Instrumenter, kun et Par 
gamle Tænger. Men Studenten vedblev at plage så længe, at 
Christian sagde ja. Så begyndte Operationen. Jeg holdt et Lys, 
og Christian lagde Tangen på, men Tanden sad urokkelig fast, 
dog hverken Patient eller Læge gav op, Blodet løb Studenten ud 
af Munden, og jeg rystede på Hånden, der holdt Lyset, men 
efter lange Anstrængelser kom Tanden endelig ud. 
Så gik de sidste to År som Kadet uden store Begivenheder før 
henimod Slutningen af 1875. Jeg skal kun lige nævne, at vor 
Mathematiklærer altid, når han kom ind i Læsestuen, gik hen og 
så på Termometret, og hans Velbefindende rettede sig da efter, 
hvad Termometret viste. Da vi opdagede det, stillede vi en Dag 
Termometret ind imellem de dobbelte Vinduer, før Timen 
begyndte, og hængte det på Plads umiddelbart forinden, Læreren 
trådte ind. Men så skete der en stor Opstandelse, Termometret 
viste kun nogle få Grader, Læreren for op til den vagthavende 
Officer og meldte, at der var hundekoldt i Læseværelset. Det 
medførte, at Portneren, der passede Centralvarmeapparatet, fik 
en ordentlig Overhaling, men han, som kendte Kadetterne ud og 
ind, var straks klar over, at vi havde lavet Rævestreger, og 
da Timen var forbi, fik han fat i os og truede med at melde 
os, der var så ikke andet for, end at vi måtte betale ham for 
at tie stille. 
Så vil jeg kun kort omtale den Begivenhed hen imod Slutningen 
af 1875, jeg ovenfor har hentydet til, og som fik en stor 
Betydning for mig. Lige op imod Skoleballet var tre af os 
ældste Kadetter sygemeldt, jeg syntes, det var meget uheldigt, 
at kun to af de ældste Kadetter kunde være til Stede ved 
Ballet, det skulde jeg ikke have syntes, for det fik mig til 
om Morgenen på Baldagen at melde mig rask, hvad jeg ingenlunde 
var, jeg havde Feber, og det førte til en meget kedelig 
Skandale. På Balaftenen tabte jeg, efter at have drukken et 
eller to Glas Vin, ganske Bevisheden, jeg faldt ikke sammen, 
men gik rundt uden at vide, hvad jeg foretog mig - det må 
huskes, at jeg også var overanstrængt af Læsning, Eksamen 
nærmede sig jo, så kort og godt, jeg fornærmede grundigt 
Skolens Næstkommanderende Kaptajn Hansen og blev meldt for 
usømmelig Opførsel. Heldigvis var Kaptajn Hansen en 
overordentlig hensynsfuld Officer, ellers havde jeg rimeligvis 
fået min Afsked, så slap jeg med at blive alvorlig 
reprimanderet for Fronten af Korpset, hvad der sved alvorlig, 
jeg var jo No.laf Kadetterne. Men fra da af fik jeg 
Skoleofficererne på Nakken, aldrig kunde jeg gøre dem tilpas, 
de anså mig vistnok fra den Dag af for noget af en Bølle. Jeg 
blev efter Nytår 1876 forinden Kadetskibstogtet ikke mindre 
end 4 Gange reprimanderet for Uorden, om med eller uden Grund 
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kan jeg ikke huske. Officerernes Bedømmelse af mig fulgte mig 
også om Bord i Kadetskibet. Hvad blev så det endelige 
Resultat. 
Vi havde de samme Fag som de to første År, dog ikke Geografi, 
og i Stedet for geometrisk Tegning havde vi beskrivende 
Geometri (Projektionstegning) samt Søkamphistorie i Stedet for 
Historie, og endelig et helt nyt Fag: Retslære. Endvidere fik 
vi en Karakter i årlig Bedømmelse af tjenstlige Forhold i 
Land. Ugunst kunde ikke ramme mig ved Eksamen i Land, der blev 
Udfaldet, at jeg stod som Nr.1. med 242,3 Points, den næste 
208,7 og dernæst 200,7 - 199 - 190. Jeg havde altså 33,6 
Points mere end den næste, og havde jeg ikke fået en meget 
dårlig Bedømmelse i tjenstlige Forhold i Land, havde jeg 
vistnok, såvidt jeg husker, bestået med Udmærkelse. 
Og hvordan gik det så på Kadetskibstogtet. Der havde vi 
følgende Fag: Teoretisk Sømandskab - Manøvrer - Vagttjeneste -
Praktisk Navigation - Artilleri - Maritimtjeneste og 
Signalering - samt Karakter i Forhold på Øvelsesskibet - i 
Forhold på Kanonbåden og Karakteren 11 Skikket til Officer" . Ved 
denne Bedømmelse blev jeg ordentlig rykket ned, så 
Slutresultatet af Karaktererne i Land og om Bord blev for Nr.l 
452,98 Points, jeg som Nr.2 424,70 Points, dernæst 398,19 -
394,97 og 368,29 Points. Men Officer blev jeg altså om end 
ikke, som jeg havde håbet, som Nr.1, dog Nr.2 er jo også en 
pæn Plads, og jeg har, såvidt jeg kan skønne, når jeg ser 
tilbage på mit Levnedsløb, ikke haft nogen Skade af den 
Skuffelse og Dukkert. Jeg slutter min Kadettid med at sige, at 
jeg, efter hvad jeg ved, aldrig mere i min Tjenestetid er 
blevet anset som et mindre heldigt Individ. 
Den 21. August 1876 blev jeg og mine fire Kadetkammerater 
udnævnt til Sekondløjtnanter. De fire Klassekammerater var: 
Rasmussen Nr.1 - Olsen Nr . 3 - Jensen Nr.4 og Heckscher Nr.5. 
Forinden jeg går videre med mine Erindringer, vil jeg give en 
Oversigt over alle mine forskellige Virksomheder, Ansættelser , 
Udkommandoer og Tjenesterejser i min Tjenestetid, som de 
kommer i Tidfølge . 
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OVERSIGT OVER UDKOMMANDOER,ANSÆITELSE SOM LÆRER M.M. 

1876 24/8-4/10 Panserbatteriet Rolf Krake i Eskadre 
Chef: Kommandør H. Garde. 

1876 16/10-77 21/3 Fregatten Jylland. Togt til Plymouth, 

1877 9/5-28/8 

1877 1/9-15/10 

1878 10/5-15/8 

Cadiz, Madeira, Vestindien,La Guayana 
(Hovedstad i Venezuela)Chef Komd.Lund. 
Kanonbåden Willemoes, Mærkesejlads i 
Store Bælt og Smålandsfarvandet. Chef 
Kapt. Christiansen. 
Panserbatteriet Gorm i Eskadre. Komd. 
H.Garde Efter dette Togt til Tjeneste 
i Søkortarkivet. 
Kanonbåden Willemoes. Mærkesejlads.Chef 
Kapt.Christiansen. 

1878 14/12 Udnævnt til Premierløjtnant. 
1878 1/10-80 27/4 Elev på Hærens Officerskole,ældste Klasse, 

Ingeniørafdelingen.Skolens Chef Oberst Fog. 
Efter Afgangseksamen fra Hærens 
Officersskole lå jeg syg af Tyfus i mit 

1880 20/6-16/8 
Hjem på Pederstrup til ca. midt i Juni. 
Kanonbåden Willemoes. Mærkesejlads.Chef 
Kapt . Christiansen. 

1880 4/9-16/10 Panserbattetiet Gorm i Eskadre,Chef og 
Eskadrechef Komd. Schønheyder. 

1880 1/11-81 9/4 Fregatten Jylland.Togt til Plymouth, Cadiz, 
de vestindiske Øer,Cowes. Chef 
Komd.Schoustrup . 

1881 1/6-20/9 Skonnerten St.Thomas.Sommertogt anløb 
Cromarty og Bergen, eskorterede Kongeskibet 

1881 
1881 
1883 

1884 
1885 

1886 
1887 

1887 

1887 

1888 

1889 
1890 
1890 
1891 
1892 
1892 

1/9-83 1/9 
27/9 
1/6-29/9 

1/2-90 19/5 
30/5-29/8 

31/8-14/10 
9/4-17/5 

1/8-30/9 

30/9-27/11 

20/4-24/5 

Dannebrog til Kronstadt, anløb Pillau.Chef 
Kapt.Bille. 
Lærer i Naturlære ved Søofficersskolen. 
Tiltrådt Tjeneste ved Søminekorpsets l.Afd. 
Kanonbåden Marstrand.Mærkesejlads.Chef 
Kapt.Bonnesen, jeg Næstkommanderende. 
Kemiker ved Søminekorpsets Depot. 
Krydserkorvetten Fyen.Sommertogt,anløb 
Cowes, Funchal og Vliessingen . Chef Komd. 
Holm. 
Torpedobåden Delfinen.Jeg Chef. 
Torpedoskibet Esbern Snare.l.Togt 
Øvelsesskib for Officerer.Chef Kapt. 
Middelboe, jeg Næstkommanderende. 
Torpedoskibet Esbern Snare 2.Togt i Eskadre 
Chef Kapt.Bardenfleth,jeg Næstkornmand. 
Torpedoskibet Esbern Snare.3.Togt i 
Bramsnæsvig.Chef Kapt.Middelboe,jeg 
Næstkommanderende. 
Torpedoskibet Esbern Snare.Øvelsesskib for 
Officerer.Jeg Chef. 

1/6-31/8 Torpedobåden Narvalen.Torpedoforsøg.Jeg Chf 
25/9-92 16/11 Fungerende Chef for Søminekorpsets 2.Afd. 
18/9-28/9 + 18/10-31/10 Chef for Søminestationen. 
10/4-1/6 + 30/6-10/7 Chef for Søminestationen. 
20/6-24/7 + 4/8-11/9 Chef for Søminestationen. 
16.November Udnævnt til Kaptajn. 
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OVERSIGT OVER TJENESTEREJSER 

1882 13/6 
1884 12/ 7-14 / 8 
1885 7/10-19/11 
1886 20 / 10-87 14/ 3 

1887 5/11-5 / 12 
1888 15/8-11/10 
1889 1/11-27/11 
1890 4/4-3/5 
1891 13 / 9-24 / 9 
1891 4/11-92 1/1 
1892 1 / 6-13 / 6 
1892 29/9-2/10 

1893 25/ 10-9/ 12 
1895 13/2-14/3 
1896 16/12-22/12 
1897 8/6-26/6 
1898 17/2 -2/3 
1899 17/2-17/3 
1900 20/8-22/8 
1901 18/7-7/8 
1903 17/5-8/6 
1904 15/9-30/ 9 
1905 3/7-27/7 
1905 27 / 10-29 / 10 
1906 25/3-3/4 
1906 1/10-4/ 11 
1907 17/7-8/8 
1909 7/11-2 / 12 
1910 5/9 - 9/9 
1912 28 / 2-17/3 
1912 24/4-25/4 
1912 19/ 5-21/5 
1912 1/6-8/7 
1914 5/1-25/1 
1914 December 
1916 4/6-19/ 6 

Tyskland 
Krupps Myhle,Tyskl and 
Sverige 
England,Frankrig,Østrig,Tyskland, 
hovedsagelig Studierejser. 
Torpedofabrik i Firenze. 
Tyskland 
Fiume 
Fiume 
Krupps Myhle 
Fiume 
Fiume 
Bornholm,jeg var sekretær i en 
Kommision vedr. Benyttelse af gamle 
Skanser fra Krigen 1807-14 : 
17/ 10-21/ 10,25/ 10-29/10,3/ll-6/11, 
8/11-10/11,15/11-19/11,18/ 11-19/ 11. 
Tyskland,Frankrig og England. 
Fiume 
Fiume 
Fiume 
Norge 
Fiume 
Kiel 
England 
Tyskland 
Fiume 
Tyskland,Frankrig,England. 
Berlin . 
Berlin. 
Berlin,Radio Konference. 
Frankrig og Tyskland. 
Fiume . 
Tyskland. 
Tyskland og Fiume. 
Skånske Bomullskrudtfabrik,Landskrona . 
Skånske Bomullskrudtfa brik,Landskrona. 
England,Radiokonference i London . 
Tyskland og Østrig. 
London. 
Sverige. 

Desuden nogle mindre Tjenesterejser i Danmark. 
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TIDEN SOM GANSKE UNG OFFICER 

Det var en vældig Overgang fra Kadet til Officer, at føle sig 
som Kammerat, i hvert Fald i nogen Måde, med dem man som Kadet 
havde set op til som en Slags Halvguder, selvom man 
naturligvis som ganske ung Officer havde den største Respekt 
for de ældre Officerer, hvoraf mange efterhånden blev ens 
Chef, Næstkommanderende eller Kvarterchef på Udkommando. Og så 
følte man sig fri som Fuglen i Luften, hele Verden og 
Fremtiden stod åben for en. Og hvor var det en stor Glæde og 
Nydelse at være på Togt som ung Officer, det var noget helt 
andet end at være Kadet i Kadetskibet. Nu var man Medlem af 
Officersmessen, kunde frit ryge og drikke, hvad man havde Lyst 
til, og man hørte hjemme på Skansen, blev behandlet med den 
største Ærbødighed af Underofficererne, selv de ældste. Man 
kom ganske vist ikke i økonomisk Henseende på den grønne Gren. 
For det første skulde man anskaffe de dyre Uniformsgenstande, 
og dertil fik man en Udrustningshjælp på kun 120 Kroner. Det 
forslog kun lidt, men min Fader trådte hjælpende til, så jeg 
slap nogenlunde helskindet fra det. Jeg var ked af, at jeg 
ikke kunde gå til et af de store Skrædderfirmaer, men blev 
nødt til at benytte en lille, ukendt Skrædder, fordi han var 
knyttet til nogle af min Familie. Mit Tøj kom velnok til at 
sidde knap så godt, men det blev noget billigere. 
Lønnen var jo heller ikke ovenud, 60 Kroner om Måneden som 
Sekondløjtnant, hvortil kom, kort efter at jeg var blevet 
Officer, et 11 stort 11 Tillæg på 100 Kroner om Året. Men Lønnen 
fik vi i al Fald, der var en Periode, det lå adskillige År 
tilbage, hvor de nyudnævnte Sekondløjtnanter ingen Løn fik.Så 
gik en af dem, Thalbitzer, op til Marineministeren og klagede. 
Marineministeren svarede ham, at han jo holdt Ridehest, så 
behøvede han ikke at klage. Dertil fik Marineministeren den 
lakoniske Ripost:" Netop derfor, Deres Excellence." Ganske 
vist Lønnen steg, efterhånden som man avancerede. De tre 
Premierløjtnanslønninger var 900 - 1210 - 1500 Kroner. 
Kaptajnslønningerne 2400 - 3000 - 3600 Kroner, 
Kommandørlønningerne 4400 - 5200 - 6000 Kroner,Admiralsløn 
7000 og 8000 Kroner. Sådan var det forinden den senere 
Lønningslov af 1909. Men om Bord var man betydelig bedre 
stillet. Der havde man et månedligt Søtillæg af følgende 
Størrelse: 
For Sekondløjtnanter i hjemlige Farvande 30 Kr. udenfor 40 Kr. 
For Premier 11 11 11 11 40 11 11 60 11 

For Kaptajner 11 11 11 80 11 11 110 11 

Endvidere havde man Messepenge, der for enhver Officer i 
hjemlige Farvande var 1 Rd. 16 Sk. (2 Kroner 33 1/3 Øre) og 
udenfor 1 Rd. 48 Sk. ( 3 Kroner), hvortil kom Inventarpenge på 
400 Kr., når Skibets Besætning var mellem 70 - 200 Mand, og 
500 Kr., når Besætningen var over 500 Mand. Det svarede som 
Regel til, at man havde fri Kost om Bord, undertiden blev der 
et lille Overskud, men det kunde også blive et Underskud, alt 
efter om man havde en mer eller mindre dygtig Messeforstander 
- det var en af Officererne, kunde også være Lægen eller 
Maskinmesteren - og eftersom, man levede mer eller mindre 
flot. Hvad man drak af Vin og Øl, måtte enhver selv betale, så 
det influerede også på Over- eller Underskud. Med 
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gennemført Økoniomi kunde man klare sig, især når man var 
meget udkommanderet. 
I mindre Skibe havde man Dagpenge, en Løjtnant 16 Kr . , Kaptajn 
og Kommandør 8 Kr., det samme havde man på Rejser i Indlandet, 
men betydeligt mere i Udlandet. Hertil kom, at Kemikeren og 
Afdelingschefen ved Søminekorpset havde et personligt, ikke 
pensionsgivende Løntillæg på 600 Kr, Korpschefen 800 Kr. 
Jeg sagde til Fader, efter at jeg var bleven ekviperet som 
Officer, vilde jeg ikke længere have den mindste Hjælp fra 
ham, og det gennemførte jeg helt og fuldt. 
Jeg fik gode Udkommandoer som ung, jeg skal omtale dem i den 
Rækkefølge, hvori de falder, idet jeg dog vil behandle lige 
efter hinanden de Togter, der havde samme Formål, uden at tage 
Hensyn til Tidsfølgen, og idet jeg standser ved det Tidspunkt 
27/9-1881, da jeg tiltrådte Tjeneste ved Søminekorpset, men 
dog gøres herfra en enkelt Undtagelse, nemlig Togtet i 1883 
med Kanonbåden Marstrand på Mærkesejlads. 
Panserbatteriet Rolf Krake i 1876 fra 24/8 - 4/10 i Eskadre . 
Det var mit første Togt som Officer. Togtet begyndte jo 3 Dage 
efter jeg var bleven Sekondløjtnant . Chef Kommandør H. Garde, 
Næstkommanderende Kaptajn Kofoed - Premierløjtnanter Dreyer, 
Zachariae, Poulsen - Sekondløjtnanter Vøhtz og Olsen. 
Eskadren bestod af Panserbatteriet Rolf Krake, Skonnerten 
Absalon, Kanonbådene Falster, Møen, Øresund, Store Belt, Lille 
Belt og Willemoes. Absalon var Eskadrechefskib, Eskadrechef 
Kommandør A.C.Schultz, Stabschef Kaptajn Christiansen. 
Eskadren færdedes følgende Steder: Sundet, Issefjorden, 
Nexeløbugten, Munkholmbugten, Agersøsund, Lohals, Nyborg, 
Svendborg Sund, Fåborg m.fl. Kommandør Garde var til Held for 
mig en dygtig Officer og overfor mig en meget elskværdig Chef. 
Han blev senere Chef for Orlogsværftet. Han havde få Anfald af 
dårligt Hmør, hvor man skulde gå af Vejen for ham, man kunde 
se det på, at hans Kasket så sad langt ned i Panden. Han var 
et udmærket Fund for mig. Togtet blev den første Anledning 
til, at jeg blev knyttet til hans Hjem og kom der en Del, 
nemlig efter han var bleven Chef for Orlogsværftet. begge hans 
Sønner blev Søofficerer og havde været Kadetter sammen med 
mig. En Erindring fra Togtet er det, at Rolf Krake den 14. 
September gik syd om Lolland til Sundet i meget dårligt Vejr. 
Panserbatteriet var et dårligt Søskib ifølge hele sin 
Konstruktion, Søen skyllede uafbrudt ind over Skibets meget 
lavtliggende Dæk, og det kunde en Tid se ret faretruende ud. 
Chefen havde Kasketten dybt ned i Panden og gik og brummede, 
at Panserskibet ikke var bygget til at sejle i oprørt Hav.Rolf 
Krake var jo meget bekendt fra Tyskernes Overgang i 1864 til 
Als. 

Fregatten Jylland 16.Oktober1876 - 21.Marts 1877. Det var et 
Togt til Vestindien. Chef Kommandør Lund, Næstkommanderende 
Kaptajn C.Jensen, Kaptajn Thalbitzer - Premeirløjtnanterne 
Dreyer, Bardenfleth, Scheller, Jensen, Middelboe og Nyborg -
Sekondløjtnant er Rasmussen, Vøhtz, Olsen og Jensen - Læger 
Hanemann og Brejning? - Proviantforvalter Aamodt -
Maskinmester Larsen. 
Det var i Sandhed en herlig Tur. Vi anløb Plymouth, gik derfra 
til Cadiz , så til Funchal på Madeira, derfra til Set. Thomas, 
hvortil vi ankom 19. December.Gjorde derfra et Svip ned til La 
Guayana fra 2. - 6. Januar . Anløb på Tilbagev ejen fra 
Vestindien Cowes og kom til København 19. Marts . 

54



Vi fik, da vi forlod København d. 21 . Oktober, dårligt Vejr 
med Storm og Regn. Vi ankrede derfor en Dags Tid udfor Vedbæk 
for at vænne det ikke søvante Mandskab lidt til Livet om Bord, 
inden de skulde ud i Kattegat og Nordsøen og sendes tiltops 
til Sejlene.Vi havde Lods Amundsen om Bord. Den gang tog de 
store Orlogsskibe altid Lods ud fra København, det er 
forlængst ophørt . Nu tager Orlogsskibene kun Lods i Farvande, 
hvor der er Lodstvang, jeg ved ikke, om der længere findes 
sådanne Farvande. Lods Amundsen var en dygtig og erfaren Lods, 
han blev anset for den dygtigste Københavnerlods og havde 
sejlet meget. Han fortalte, at han havde vidst, at vi vilde få 
dårligt Vejr og Storm, for det blev det altid, når Månen lå 
ned, og der som nu, stod en Stjerne tæt ved den. Det faldt dog 
os unge Officerer, der jo lige kom fra Kadetskolen spækket med 
og bristefærdige af den højeste Viden,for Brystet, og vi kunde 
derfor ikke dy os for at lade vort Lys skinne og fortælle 
Lodsen, at Astronomerne for Tusinder af År siden, hvis der da 
den Gang fandtes Astronomer, kunde forudsige, at netop den 
Aften vilde Månen ligge ned og en Stjerne stå tæt ved den. Det 
svækkede åbenbart Lodsens Tillid noget til hans Evne til at 
kunne forudsige, hvordan Vejret vilde blive. 
Som sædvanlig på den Årstid blev Vejret ved at være dårligt, 
indtil vi kom godt Syd på. Hvor lød det velkomment, når 
Udkiggerne, der var en på Bakken, en på Fokkeråen, en på Broen 
og en agter, hver halve Time råbte: "Alt vel", idet Udkiggeren 
på Bakken begyndte. Det var, for at man kunde høre, at de var 
vågne, men vi vidste jo, at de frøs og ..... sig i deres store 
Skildvagtskavajer for at værne sig mod det dårlige kolde Vejr 
og Regnen. 
Jeg mindes med den største Glæde, hvilken Nydelse det var at 
sejle over Atlanterhavet i Passaten, at sidde i Faldrebet i de 
måneklare Nætter, når Fregatten for bugnende Sejl helt op til 
Mastetoppene og med Læsejl med god Fart stod gennem det dybblå 
Vand med en lysende Stribe af Morild langs Skibssiden og i 
Kølvandet. Jeg syntes, at jeg var fri for alle Sorger, at 
Livet var herligt, og at Lykken lå og vinkede forude. 
Der var gode Forhold blandt Officererne. Jeg delte Lukaf med 
Rasmussen. Hvor var det dog en Nydelse at have eget Lukaf, 
selvom man skulde dele det med en anden, og selv om det kun 
var et meget lille Lukaf med to faste Køjer, hvoraf den 
øverste tilfaldt mig. Der var ikke megen Plads til ens Tøj 

) eller til at gøre Toilette, det kunde kun ske en af Gangen. 
Lukafet lå nede på Banjerne med et enkelt lille Koøje kun lidt 
over Vandgangen, og der var ofte ilde Lugt af Lastvandet, men 
det gik os ikke på Nerverne, langtfra. Når vi lå til Ankers, 
kunde Koøjet være åbent og give Luft, men i Søen skulde det 
være lukket, dog, når Luften blev alt for indelukket, og der 
ikke var videre Sø, dristede vi os til at lukke Koøjet op,idet 
så den ene af os sad på Vagt, klar til at lukke det i, hvis 
der kom en for truende Sø. Undertiden blev man overrasket, og 
så kom der en ordentlig Skvæt Søvand ind i min Køje, den 
øverste. 
Hvor kunde det også være en Fryd at følge Flyvefisk.enes Flugt 
hen over Bølgerne, eller se Delfinerne boltre sig omkring 
Skibet, undertiden så man også Rygfinnen af en Haj eller 
morede sig med at se på Lodsfisken, der fulgte Skibet foran 
Boven. På hver Vagt var to Officerer, en Premierløjtnant var 
Vagtchef, og en Sekondløjtnant var Næstkommanderende,han 
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opholdt sig forude, han skulde tilse Opbakningen, det vil sige 
Uddelingen af Maden til Mandskabet, foretage Visitation om Læ, 
under Dækkene, m. m., men det var vi Sekondløjtnanter jo vant 
til fra Kadettiden. 
I Cadiz blev der indkøbt Vin til Mandskabet. 
Løjtnant Olsen og jeg var Lærere for de frivillige Lærlinge, 
der var delt i to Hold. Det var ikke nogen kedelig Gerning. Vi 
måtte følge dem op til Vejrs og lære dem at give Sejl los og 
beslå Sejl. Det var det øverste Råsejl, der blev benyttet til 
Undervisningen. Den frivillige Lærling, der blev Rasmussens og 
min Oppasser, var så lidet skikket dertil som vel muligt, men 
også det tog vi med godt Humør. 
Hvor var det langt behageligere at komme over Atlanterhavet i 
et Sejlskib end i et Dampskib, fri som man var for Kulstøv og 
Rystelser fra Skruen, og alt kan let holdes rent, hvidt og 
skinnende. 
På Overrejsen over Atlanterhavet tilbragte jeg ikke få Aften
og Nattetimer i 2. Lægens Lukaf, vi morede os med at spille 
Tomands L'hombre, vi spillede ikke højt, og dog, da jeg 
omtrent altid sad i Held, eller måske var jeg en dygtigere 
Spiller end Lægen, vandt jeg næsten altid, og det løb 
efterhånden op til ikke så lidt efter vore Forhold. Heldigere 
var 1. Lægen, der var Partner i et Spilleparti i Messen, for 
han vandt et ikke lille Beløb, skønt man vel nu vilde anse det 
for meget beskedent. 
Og så kom vi til Vestindien, den 19 . December, ankrede i Set. 
Thomas' Havn.Hvor var vi velkomne, alle Huse stod os åbne fra 
Guvernørens og nedefter, og vi kunde bevæge os mere frit end 
de Hvide, der var bosiddende i Vestindien, vi var ikke så 
bundne af Raceforskellen mellem Hvid og Farvet. 
Så snart Ankeret gik i Bund, havde vi Både med Frugt og 
Vaskekoner på Siden og blev modtaget med Hilsnen: "Goda 
Lanman" af de sorte Vaskekoner, der var ivrige efter at få 
Officererne som Kunder. Vasken var nogenlunde 
tilfredsstillende, men nægtes kunde det ikke, at Tøjet lugtede 
meget stramt af Neger. 
I de Familier, hvor der var unge, kom vi sammen med Ungdommen 
om Aftenen, uden at Forældrene behøvede at være til Stede, det 
er amerikansk Skik. Jeg mindes således en Familie med to 
smukke, unge Døtre, den ene slank, den anden meget fyldig, 
hvor vi korn en Del, men jeg tror ikke, jeg nogensinde så 
Forældrene. 
Naturligvis var vi også hyppigt Gæster i Guvernørens store 
Hus. Når der var Bal, var vi der først til Middag, men de unge 
Damer og Herrer korn ikke, før Ballet skulde begynde, de måtte 
altså nøjes med Ballet og Forfriskningerne under dette . 
Jeg tror, det var på dette Togt, at Maskinmesteren og jeg en 
Gang, da Fregatten var åben for enhver, der ønskede at se den, 
viste et Par unge smukke Mulatinder rundt, vi lå til Ankers 
udfor Vestsiden på Set. Croix. De indbød os til at besøge dem, 
når vi kom i Land,og vi kunde ikke modstå Indbydelsen . Det 
viste sig, at de boede i et lille Hus, hvor deres Forældre 
modtog os.Medens vi sad og talte med Forældrene,kom der en som 
vistnok var en af Familiens Bekendte, og det blev ved, indtil 
der var ganske overfyldt med Mulatter. Det gik da op for os, 
at der var bleven sendt Bud rundt for at meddele om det fine 
Besøg. Såsnart det på nogen Måde lod sig gøre, tog vi Afsked, 
og vi vogtede os senere for at tage imod en sådan Indbydelse. 
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Det almindelige Sprog på de dansk vestindiske Øer var engelsk, 
men ikke alle Messens Medlemmer var lige stive i det Sprog. 
Ved et Besøg om Bord vilde vor gamle hæderværdige 
Proviantforvalter Aamodt sige til en af de besøgende Herrer: 
"Jeg lover Dem . . . ," hvad det var, han vilde love ham, husker 
jeg ikke, men han udtrykte det til Herrens store Forbavselse 
således: "I love you .. . ". Et andet Tilfælde. Vi besøgte på St. 
Croix en Plantageejer. Under Besøget sagde en af Døtrene til 
Maskinmesteren, der åbenbart led under den stærke Varme: "Do 
you want a fan?" Maskinmesteren blev helt forvirret og vidste 
ikke, hvad han skulde svare . Bagefter sagde han til os: "Det 
var dog en mærkelig Udtalelse af den unge Dame: Her er varmt 
som Fa . . n . " 
Apropos Varmen, forinden jeg kom til Vestindien, havde jeg 
aldrig gået med Undertrøje, men derude lærte jeg det , for på 
Ballerne blev Manchetskjorten hurtigt helt gennemblødt af 
Sved, og så måtte jeg tage en let ulden Undertrøje på, og 
senere har jeg altid gået med Undertrøje. 
St. Thomas Havn var fuld af Hajer. Skibet var altid omgivet af 
flere. Vi syntes, vi kendte nogle af dem, så hyppigt besøgte 
de os. Negrene var ikke bange for Hajerne, kastede man en 
Sølvmønt ud, dykkede de fra deres Båd ned efter den uden at 
bryde sig det mindste om Hajerne , ja, de dykkede endog ofte 
under Fregatten. Vi forsøgte forgæves at fange en af Hajerne 
ved at anbringe en lille Blikdåse, fyldt med Sprængstof og 
indpakket i Flæsk. Dåsen, hvis Sprængstof kunde antændes 
gennem en elektrisk Snor, lod vi svømme et godt Stykke agter 
for Skibet, men Hajerne lod sig aldrig friste til at sluge 
Flæsket. 
Fregatten blev sendt på et kort Besøg til La Guyana i 
Venezuela i Begyndelsen af Januar 1877, det er Hovedstaden på 
Nordkysten . Det er den eneste Gang, jeg har været i 
Sydamerika, og det sydligste jeg har været. Jeg har aldrig 
passeret Linien. Chefen rejste op til Hovedstaden Caracas for 
at gøre Præsidenten sin Opvartning, og, blev der sagt, for at 
minde ham om,at Venezuela endnu ikke havde betalt den Sum til 
Afløsning af Sundtolden, som var bleven fastlagt for 
Venezuela . Vi har vistnok aldrig fået den udbetalt, og jeg 
synes det er let forståeligt , mon nogensinde et venezuelansk 
Skib har passeret Kronborg. 
den 7. Februar forlod vi St. Thomas for hjemgående. Fregatten 
stod først bidevind op gennem Nordost Passat en, til vi fik 
fast i Vestenvinden, der på den Årstid så at sige altid er 
meget stormfuld, så vi vistnok ikke een eneste Dag på 
Overfar ten over Atlanterhavet havde tæt Dæk, og så at 
Kanonernes Raperter gnavede sig et Stykke ned i Egetræsdækket 
under de i delige Småbevægel ser, og dog var Raperterne meget 
solidt fastsurrede til Skibssiden. At sidde ordentligt ved 
Messebordet var forbundet me d visse Vanskeligheder, undertiden 
f oretrak man en sikker Krog. 
På Batteridækket var der agter, i Agt erstavnen, to store 
Lukafer, et til Næstkommanderende og et til 
Trediekomrnanderende. hvert Lukaf havde et Vindue agterude. De 
var naturligvis forsvarligt lukkede med Lemme, skalkede. En 
Nat brød en svær Sø ind agter over Fregatten og den slog 
Lemmene og Vinduerne ind, så at en Masse Vand strømmede ind i 
Lukaferne. Trediekornrnanderende Thalbitzer lå og sov, men blev 
vækket og så sin Kahyt halvt fyldt med Vand. Han fortalte, at 
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hans første Tanke var at få fat i sin Pengepung, for hvis han 
skulde ud at svømme i Atlanterhavet, så havde han da noget, 
hvormed han kunde betale for sin Optagelse i et forbisejlende 
Skib . Det var naturligvis kun en spøgefuld Udtalelse. 
Det tog sådan noget som henad 4 Uger at sejle over 
Atlanterhavet. 

Fregatten Jylland 1.November 1880 - 9.April 1881 

Jeg var jo så Premierløjtnant og 5-års Officer, men ikke 
destomindre var jeg ikke kommen ud over Stillingen som No. to 
på Vagten. 
Chef Kommandør Schoustrup - Næstkommanderende Kaptajn 0. 
Irminger, Kaptajn Fugl - Premierløjtnanter Uldall, Wiht, 
Jensen, Lytken, Fleischer, Vøhtz og Jessen - Sekondløjtnanter 
Hovgaard, Ryder og W. Garde - Lægerne Mortensen og Lund -
Maskinmester Lund, Undermaskinmester Lous - Proviantforvalter 
Aamodt . 
Vi anløb på Vejen til Vestindien Plymouth og Cadiz og kom til 
St. Thomas 13. Januar. På Hjemvejen anløb vi Cowes 26 - 27 
Marts , afgik til København 28 Marts. Jeg skal fortælle om 
nogle enkelte Tildragelser fra dette Togt, som jeg har bevaret 
Erindringen om. 
Vi lænsede fra Nordsøen ind i Kanalen med en Fart af en 12 til 
13 Knob. Skruen var hejst. Vi havde taget Lods om Bord, fordi 
vi skulde ind til Plymouth. Det var en meget mørk Nat. Pljt. 
Uldall der var Vagtchef, havde Vagt. Jeg stod på Bakken ved 
Siden af Udkiggeren for at passe på Sejlene forude, det var jo 
et stærkt trafikeret Farvand . Uldall og Lodsen stod på Broen 
foran Stormasten. Da fik jeg en stor Sejler at se forude lidt 
om Bagbord, der var ingen Lanterne at se, og det var i 
Regntykningen umuligt at afgøre, hvad Vej den lå, men 
formodentlig lå den bidevind under Krydsning. Jeg råbte til 
Uldall, hvad jeg så. Han skønnede, at vi burde dreje til 
Vinden, men ligesom Fregatten var begyndt at luve Styrbord 
over, så vi Sejlene så tydeligt, at det var klart, vi skulde 
dreje til den anden Side, Bagbord over, for at kunne gå agter 
om den. Der var intet Øjeblik at give væk, Lodsen stampede i 
Broen og sagde til Uldall: "What will you do, what will you 
do, be quick, be quick." Uldall tabte dog ikke Hovedet, men 
gav ganske roligt de nødvendige Ordre til Rorgængeren og til 
Manøvreringen af Sejlene, der fik Fregatten stoppet i Drejet 
Styrbord over og til at dreje den modsatte Vej, så at vi 
passerede tæt agter om den ominøse Sejler. Men det kostede et 
Sejl. Jeg var fra Bakken løbet op på Broen og overværede 
derfor Begivenheden på første Hånd. 
Med det samme jeg er ved Sejlmanøvre. Vor Chef var ikke nogen 
større Sømand, snarere det modsatte. En Dag i meget stiv 
Kuling skulde den store Klyver bjærges og beslåes, fordi det 
friskede meget op . Løjtnant Ryder havde Vagten forude og 
bjærgede Klyveren på meget forstandig Måde og sendte Folkene 
ud for at beslå den, han havde, hvad der var det eneste 
rigtige, ladet Skødet hale til for at hindre det store Sejl i 
at slå. Men så kom Chefen forefter, og han gav Ordre til, at 
Skødet skulde kastes los. I samme Øjeblik begyndte Klyveren at 
slå voldsomt og truede med at tage Magten fra Folkene, de r lå 
ude for at beslå den . Da lød der et Råb derude fra: "Hvad er 
det for en Idiot, der har kastet Skødet l os?" Men Ryder gav 
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Ordren, ingen manøvrerede Skødet. Chefen vendte ganske tavs 
tilbage til Agterdækket . 
Ved en anden Lejlighed. Vi krydsede og skulde vende, og Chefen 
gav Ordre til, at der skulde stagvendes, skønt der var flov 
Kuling og meget høj Dønning ind på luv Bov, så det var meget 
sandsynligt, at Fregatten ikke vilde gå igennem Vinden. Lytken 
havde Vagt, han begyndte Manøvren efter den almindelige Måde, 
men ganske rigtig, Fregatten nægtede at gå gennem Vinden. To 
Gange prøvede han, men hver Gang mislykkedes det. Vi Officerer 
havde samlet os oppe på Agterruffet for at se på Manøvren, der 
stod også Næstkommanderende,han var om muligt en endnu 
dårligere Sømand end Chefen. Så trådte Chefen til, overtog 
Vagten, og så skulde han vise, hvordan Fregatten skulde 
manøvreres for at få den gennem Vinden. Men skønt han, belært 
af de to foregående mislykkede Manøvre, tog alle Kneb til 
Hjælp, Resultatet blev det samme, Fregatten vilde ikke gennem 
de svære Dønninger. Næstkommanderende havde, forinden Chefen 
begyndte Manøvren, sagt til alle os yngre Officerer, at nu 
skulde vi bare se, hvad vi yngre duede til. At vi yngre 
Officerer nød Situationen, både overfor Chefen og 
Næstkommanderende,i høj Grad, behøver jeg næppe at sige. 
I Vestindien havde vi yngre unge Officerer fået Lyst til at se 
et rigtigt Negerbal. Vi fik et sådant arrangeret ved Hjælp af 
Officererne på Fortet i Vestindien, Frederiksstad på St Croix . 
Ballet stod i en stor Sal og blev åbnet ved, at vi Parvis hver 
med sin Dame under Armen marcherede ind i Salen. Forrest gik 
Uldall med en svær, kulsort Negerinde, som vi senere erfarede 
var Byens Jordemoder. Ballet forløb overordentlig stilfuldt og 
ceremonielt. I et tilstødende Lokale sad en del unge 
Mulatinder, hvoraf flere var smukke og tiltalte os mere end 
Negerinderne. De fulgte Ballet med Interesse, men var for højt 
hævet over de helt sorte til at ville blande sig med dem. Vi 
kunde imidlertid ikke modstå et Forsøg på at overtale dem til 
at tage Del i Ballet, men de afslog det ganske kategorisk, og 
en af Landofficererne, der havde taget Del i Opfordringen, fik 
en ordentlig Overhaling, for han vidste, at det var vanskeligt 
for en Mulatinde at blande sig sammen med Negerinderne. 
Under Opholdet ved St. Thomas s værmede jeg meget for en ung 
engelsktalende Dame. Vi korresponderede sammen efter min 
Hjemkomst til Danmark, men Korrespondancen døede efterhånden 
hen, vi levede i to forskellige Verdener med meget forskell ige 
Interesser, hun i Vestindien under Tropesolen, jeg her i 
Danmark med dets vekslende, ofte barske Klima og optaget af 
min Gerning. En sådan Korrespondance kan kun vedligehol des, 
når det er Hjertesprog, der tales, og må så ende med Ægteskab. 
Opholdet i Vestindien gav en god Øvelse i at tale det engelske 
Sprog, desværre glemte jeg det senere i høj Grad, fordi jeg 
havde for lidt Brug for det i det daglige Liv. 
Skønt få eller måske ingen af os havde lært at ride, kunde vi 
dog ikke modstå at låne Rideheste af Officererne på 
Vestindiens Fort og foretage Rideture ind over Øen. På en af 
dem havde Ljt. Hovgaard fået en Hest, der blev kaldt King, 
fordi den var så skikkelig. Men det lykkedes ham at opildne 
den til en vild Galop ved uafbrudt a t rive i Tøjlen og sparke 
den i Siderne, naturligvis var det ufrivilligt. Der var en af 
Landofficererne , der fulgte efter ham, og for os andre slog 
selvfølgelig Hestene også over i Galop. Så kom vi til en 
Tværvej, der stødte vinkel ret til Hovedvejen. Her bøjede 
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Hesten krapt af til Højre, medens Rytteren fortsatte lige ud 
over Hestens Hoved, han kom dog heldigvis ikke noget til. 
Hesten blev let indfanget, og da det blev forsikret, at den 
var bedre, end den jeg havde, besteg jeg den, og den faldt ud 
til min fulde Tilfredshed, skønt jeg ingenlunde kunde rose mig 
af at forstå at ride. 
Da vi forlod Vestindien, tog vi en del Klaser Bananer med, de 
var ikke modne, men skulde modne under Hjemrejsen, og så 
skulde de nydes i Messen. De blev hængt op i et af Side .. .. .. . 
agter. Uldall var Messeforstander, og han havde Tilsynet med 
Bananerne. Men mærkeligt nok gik der hurtigt et ubegribeligt 
Svind i dem, ja, det var ubegribeligt for alle andre end 
Uldall og mig, for hver Gang vi havde Nattevagt, kappede vi 
nogle af Bananerne og spiste dem til et Glas Sherry. 
Hjemrejsen over Atlanterhavet var ligeså stormfuld som i 1877. 
Det skete en Dag, at det store Messebord slog sig løs og for 
ned ad Læ, hvor der sad en Officer, Ljt. With ved Bordenden, 
heldigvis ud for en åbenstående Dør indtil et Lukaf, hvor han 
blev furet ind, ellers kunde han have fået et farligt Knubs . 
På Hjemrejsen måtte vi efterlade Pljt.Fleischer på Isle of 
Wight for hans Helbreds Skyld. Han kom senere til at stå mig 
meget nær, ja, det gjorde han da allerede forinden, for han og 
jeg havde sammen gennemgået Hærens Officersskoles ældste 
Klasses Ingeniørafdeling. Han døde i en ung Alder som 
Fyringeniør . 
Og så vil jeg kort omtale mine 4 Togter i Mærkesejlads. 

1 . Kanonbåden Willemoes i Mærkesejlads 9.5-28 . 8 . 1877 

Chef kaptajn Christiansen - Næstkommanderende Pljt. Zachariae, 
Pljt. Paulsen og Skljt .Vøhtz . 
Mærkesejladsens Formål var at opsøge Krigsmærker ved Hjælp af 
Punkter i Land, så at vi med vore Skibe kunde sejle i de 
danske Farvande, selvom alle Sømærker blev inddragne, og alle 
Fyr blev slukkede . Til Brug om Natten kunde der opstilles 
Fyrbaaker, og ved Hjælp af dem etableres Fyrlinien. Den 
Mærkesejlads, jeg deltog i, omfattede Store Belt og 
Smaalandsfarvandet med Grønsund. 
J eg var så heldig i Kaptajn Christiansen at have fået en 
overordentlig dygtig og elskværdig Chef. Han gik med Liv og 
Sjæl op i Opgaven og holdt os godt til Ilden, det skete endog 
en Gang, at vi ikke fik Middag før efter Kl. 12 Midnat, men så 
sagde Christiansen: "Det skal aldrig ske mere." Næste Dag 
skete alligeve l det samme. Nå , det var heller ikke så let at 
holde op i rette Tid, når vi havde fået godt fat . Det var 
vistnok på dette Togt, at vi en Dag lå til Ankers Nord for den 
lange smalle Halvø Knudshoved,Vest for Vordingborg,og fik Lyst 
til at more os med Skiveskydning med Riffel . Jeg kunde i nogen 
Tid ikke forstå, hvor Projektilerne fra min Riffel vandede, 
men så opdagede jeg, at jeg af en Fejltagelse havde stillet 
Visiret til en meget for stor Afstand, så Projektilerne 
vandede s l et ikke, men de landede inde på Halvøen, hvad jeg 
fik a t vide et Par Dage efter af en Mand, der havde opholdt 
sig derinde, og som havde måttet søge Dækning for mine 
Projektiler bag en stor Sten. 
Kaptajn Chr!stiansen var nøje knyt t et t il Lystsejladsen. Han 
ledede det Ar Lystsejle rnes Eskadresejlads, hvortil Knudshoved 
blev benyttet . Vi stod ud fra København Syd på. En af 
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Lystyachterne, der ejedes af 2 københavnske Grosserere, var 
for sent på det, men de indhentede os dog udfor Drogden. 
Christiansen tog meget alvorligt på sin Stilling som 
Eskadrechef. De to Grosserere vidste det, de kom om Bord med 
en meget stor Kurv Jordbær, og det formildede noget den meget 
vrede Eskadrechef. Kaptajnen holdt ikke af at holde Taler, men 
han kunde ikke altid undgå det. Ved et stort Middagsselskab på 
Oremandsgård hos Hage under denne Eskadresejlads havde 
Christiansen Fruen til Bords og skulde derfor holde en Tale 
for hende, men da han tav til langt hen på Måltidet, tog en 
Højesteretssagfører Ordet og holdt en velformet Tale for 
Fruen, og der sad Kaptajn Christiansen flov og meget ked af 
det, ja, så medtaget var han af det, at da vi kom om Bord, 
viste han sig næsten ikke i to Dage. Han erklærede, at han 
vilde intet have mod at holde Taler, og så nogen Dage efter 
ved en Picnik på Endelave tog han dog Ordet og dunrede løs mod 
Yachtmændene til stor Forbavselse for os alle, men bagefter 
sagde han, at han slet ikke vidste , hvad han havde sagt . Ja, 
sådan kan en i sin Gerning ualmindelig dygtig Mand, en 
overordentlig nobel og retlinet Karakter, komme højest 
uheldigt fra det når han kommer ind på et Felt, hvor hans 
Evner brister . 
Kaptajn Christiansen holdt meget af om Aftenen, når vi var 
færdige med Arbejdet, at få en L'hombre. Vi var jo netop 4 
Officerer om Bord, så det passede godt til den Tidsfordriv . 
Jeg var den Gang en ret dreven L'hombrespiller, i al Fald 
dygtigere end min Chef, han spurgte mig derfor en Gang imellem 
om Råd, når jeg sad over, således en Gang han sad med en 
utabelig Nolo i Mellemhånden. Så sagde jeg: "Den kan ikke 
tabes." Men hvad sker? Kaptajnen havde i Ruder Syveren og 
Femmeren, så spiller Forhånden Ruderseks ud, og Christiansen 
stikker med Femmeren. Baghånden er renonce, og der var 
Skandalen."Og så siger De, at den var utabelig," vender 
Kaptajnen sig til mig unge Sekondløjtnant, der havde den 
største Møje med ikke at briste i Latter. 
Kaptajn Christiansen holdt ikke af, at vi gik i Land, så gik 
han jo blandt andet Glip af sin L'hombre, men når vi lå i Havn 
kunde han dog ikke holde os om Bord. Vi lå en Del i 
Vordingborg Havn, hvor Paulsen og jeg omgikkes meget med en 
Købmand Møller, der havde et eneste Barn, en Datter på 12 År, 
der morede sig meget ved at komme om Bord, undertiden med en 
jævnaldrende veninde. En dag, da de var nede i Agterkahytten, 
der beboedes af os to ganske unge Officerer, sagde vi: "Nu 
slipper I ikke op, før vi får et Kys af hver af jer." Sikken 
Halløj der blev med Latter og Skrigen, men Kysset fik vi, 
naturligvis i al Ærbarhed. De var vist nok heller ikke 
uvillige til at kysse os to unge Officerer. Med den lille Frk. 
Møller spillede j eg Filipine og var indstillet på, at hun 
skulde vinde. Da Dagen kom, at Filipinen skulde indløses, så 
j eg hende komme langt borte, snigende sig på Havnepladsen fra 
Kulbunke til Kulbunke, men jeg lod som ingenting og blev meget 
overrasket, da hun omsider råbte sit; "Filipine" til mig. I 
Gave fik hun en l ille indlagt Madeiraæske, som jeg ved hun var 
henrykt for. Flere År efter fortalte hun mig, at hun holdt 
Hævd over den som over en stor Skat. 
Efter Togtet kom jeg til Tj enest e ved Søkortarkivet. 
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2. Kanonbåden Willemoes.Mærkesejlads 10.5-15.8.1878 

Chef Kaptajn Christiansen - Næstkommanderende Pljt.Holm -
Pljt. Klixbull og Sljt.Vøhtz. 
Det var på dette Togt, at vi foretog Opmålinger og Boringer i 
Grønsund på Tolkens Sandbarre for at undersøge, hvilke 
Muligheder der var for at grave en dyb Rende gennem Grunden 
for Gennemsejling for store Skibe. Det skulde være smukt Vejr, 
for at Boringerne, der udførtes fra en Flåde af en Boremester, 
kunde foretages, og vi er jo ikke netop plaget med smukt 
stille Vejr, så Tiden måtte bruges, når det indtraf. 
Når Flåden blev bugseret, måtte ingen være på den, da den 
havde Tilbøjelighed til at skære under. Men en Dag, da det var 
ganske stille, blev alligevel Klixbull på Flåden, da den 
skulde flyttes et kort Stykke, og hvad sker? Flåden begynder 
at skære under, og Klixbull, der havde store Søstøvler på, 
flyttede sig skyndsomt til den anden Ende af Flåden, men så 
begyndte den at skære under, så måtte han råbe gevalt, og der 
blev stoppet. Han slap med at få Søstøvlerne fyldt med Vand og 
med at blive Skive for alles Latter . 
Vi blev selvfølgelig overordentlig godt Farvands-kendte på de 
Stæder, hvor vi optog Mærker, men det kunde lede til for stor 
Dristighed, til at tage alting så let som muligt. Denne Lyst 
havde jeg, og det vidste Christiansen, han sagde en Dag til 
mig:" De brænder Dem engang alvorligt." Nå, det skete 
heldigvis ikke, men det var ikke min Fortjeneste. Engang vi 
skulde sejle gennem Farvandet mellem Sjælland og Møen, idet vi 
kom fra Vordingborg, tog jeg Fejl af et af Sømærkerne på et 
Sted, hvor Sejlløbet gav et meget knapt Drej, lige i sidste 
øjeblik opdagede jeg Fejltagelsen og undgik med Nød og Næppe 
at sætte Kanonbåden på Grund. Det var, fordi jeg ikke var 
agtpågivende nok, stolede for meget på mit Farvandskendskab 
uden at bruge Kikkert . 
Kaptajn Christiansen manøvrerede Kanonbåden med stor Sikkerhed 
og Dygtighed, det lærte jeg af. En Dag i meget stiv Kuling og 
hård Strøm lagde han Kanonbåden flo t ind i den meget lille 
Vordingborg Havn. Han måtte holde fuld Fart på Kanonbåden helt 
ind i Havnen og tage det ene Brohoved ved Indløbet så klods, 
at det så stærkt ud til, at vi vilde kollidere med Agterenden 
af den lille Stegedamper, der lå med Agterstavnen helt ud til 
Brohovedet, så faretruende så det ud, at Kahytsjomfruen, da 
hun så Willemoes komme, fandt det rådeligst at gå i Land. 
Efter dette Togt tog jeg Adgangseksamen til Hærens 
Officerskole og kom så ikke ud at sejle igen før i 1880. 

3.Kanonbåden Willemoes.Mærkesejlads 20.6-16.8 . 1880 . 

Chef Kaptajn Christiansen - Næstkommanderende Pljt.Jensen, 
Schultz, Vøhtz og Sljt. Hovgaard. 
Jeg har ikke nogen videre Erindring fra dette Togt, kun mindes 
jeg, at Pljt. Schultz var meget optaget af at gøre det 
hyggeligt for Mandskabet, hvilket gav sig følgende Udslag. Vi 
havde Dækket stærkt belæsset med Brædder og andet Træmateriel, 
der blev benyttet til opstilling af Fyrbaaker forskellige 
Steder i Land. Dette Materiel var først henstillet forude, men 
for at give Mandskabet friere Plads på Fordækket, lod 
Næstkommanderende det flytte hen agter til stor Gene for os to 
Officerer, der boede i Agterkahytten. Og så under Rengøring af 
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Dækket lod han ofte flytte rundt med Materiellet, der dog 
altid endte agterude. Mandskabet var ingenlunde glade ved det 
ekstra Arbejde, denne Flytten rundt påførte dem, de havde 
ubetinget foretrukket at lade det blive, hvor det først lå på 
Fordækket. Apropos Baaker. Når vi skulde opstille en Båke• 
eller udpege Pladsen for den, måtte vi ikke så sjældent gå ind 
i Kornmarker og trampe noget Korn ned. Undertiden gjorde 
Ejeren Fordring på Erstatning, og af og til på en ganske ublu 
Erstatning, indtil vi med tørre Tal overbeviste ham om, at det 
nedtrampede Areal var langt mindre, end han anslog det til. 
Efter dette Togt blev jeg udkommanderet med Panserbatteriet 
Gorm, men det udskyder jeg foreløbig. 

4.Kanonbåden Marstrand,Mærkesejlads 1.6-29.9.1883. 
Chef Kaptajn Bonnesen - Næstkommanderende Pljt. Vøhtz, Sljt. 
Jensen og fra 6.3 til 23.8 Pljt. Prins Valdemar. 
Det var på dette Togt, jeg nær havde sat Kanonbåden alvorligt 
på Grund. Vi stod en Morgen i meget diset, meget trist Vejr ud 
fra Skælskør Red Syd på. Jeg tog Fejl af et Mærke, der skulde 
føre langs Landgrunden; jeg opdagede pludsligt, ved at se 
udenbords, at Tangplanterne stod op langs Skibssiden. Uden at 
lade mig mærke med noget, tog jeg et Tag i Brogelænderet for 
at have et fast Holdepunkt, gav Rorgængeren Ordre til at lægge 
Roret, så at Kanonbåden drejede brat ud fra Grunden, og kort 
efter var vi på den sikre Side. Lodlinen havde vi ikke ude. 
Sljt. Jensen, der var oppe på Broen, anede intet. Nogle Dage 
efter kom jeg til at tale med Skælskørlodsen, der sagde: "Nej, 
hvor må De dog være forbavsende godt kendt, at De forleden 
Morgen kunde tage Landgrunden så tæt." Jeg sagde intet til den 
Bemærkning. Det bekræfter sig her, at man til at føre Skib 
ikke alene skal have en vis Dygtighed, men også Held, for 
altid at komme godt fra det. 
Vi havde om Bord en af Kaptajn Bonnesen konstrueret lille, 
ganske fladbundet Sejlbåd med Sænkekøl, den kunde, når 
Sænkekølen løftedes, gå ind på ganske fladt Vand, med 
Sænkekølen nede sejlede den godt, men var meget kilden, meget 
snar til at kaste sig over på Siden; man måtte for ikke at 
kuldsejle have levende Ballast om Bord, der hurtigt kunde 
flyttes. Jeg sejlede med den på Skælskør Red med en 3 Mand om 
Bord som Ballast. Vi var ved at passere en Båd med unge 
Skælskørdamer, da der kom et Vindstød, som nødvendiggjorde, at 
Mandskabet blev beordret til at sætte sig på den luv Ræling, 
reverender talt med Bagdelene vendt lige imod Damerne. Det 
blev iøvrigt senere forbudt at sejle med Båden, fordi der var 
for stor Risiko derved. 
En Dag vi stod ind i Korsør Havn, og jeg havde Kommandoen, var 
jeg lige ved at kollidere med en Skonnert, der lå ved 
Bolværket, vi skulde passere, men der skete dog ikke andet, 
end at Kanonbåden gned så tæt op ad den, at den fik en af de 
Trosser, hvormed den var fortøjet, sprængt. Det var en gammel 
Trosse, men Skylden var jo min. Jeg gik om Bord i Skonnerten 
og tilbød Føreren en udmærket Trosse fra Marstrand, den var jo 
ganske vist ikke ny, men vel anvendelig, han afslog imidlertid 
mit Tilbud, som jeg fandt meget favorabelt. "Godt," sagde jeg, 
"Så får De slet ingen Erstatning". Jeg hørte aldrig senere 
noget fra ham. Således var det næppe spændt af nu om Stunder, 
jeg var vel kommen i "Sviren". 
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Vi lå til Ankers ud for Bisserup og fik Lyst til at spadsere 
op til Holsteinborg, Prins Valdemar var med, for at se 
Slottet. Prinsen vilde imidlertid nødig møde Lensgreven, 
Bedstefar til den nuværende Lensgreve, Folketingsmanden. Da vi 
kom ind i Slotsgården, traf vi en Tjener, som vi spurgte, om 
Greven var hjemme, men da fik vi det Svar i en meget overlegen 
Tone:" Hans Excellence er ikke hjemme," han skulde blot have 
vidst, at hans Kongelige Højhed Prins Valdemar var en af os. 
På samme Togt spadserede vi til Hesselager på Fyn for at se 
Hovedbygningen. Da vi vendte tilbage, faldt vi ind hos et 
ældre Ægtepar, der boede i et hyggeligt lille Hus. Manden var 
gammel Militær, Holstener. Vi sad i en fornøjelig Samtale med 
ham på hans veranda, han bakkende en lang Pibe . Så kom hans 
Hustru og bankede ham let på Skulderen, idet hun hviskede til 
ham:" Prins Valdemar," og med det samme gled den lange Pibe 
ned langs Siden, og den gamle Militær blev ganske stum og 
benovet. Dermed var al Fornøjelse borte. 

Panserbatteriet Gorm i Eskadre 1.9-15.10.1877 

Chef Kommandør Garde - Næstkommanderende Kaptajn Kofoed, Pljt . 
T . Bardenfleth, T.Olsen, Hammer, Sljt.Vøhtz og Tralle. 
Ja, mere har jeg ikke opnoteret om dette Togt,og mere kan jeg 
ikke erindre. 

Panserbatteriet Gorm i Eskadre 4.9-16.10.1880 

Chef og Eskadrechef Kommandør Schønheyder - Næstkommanderende 
Kaptajn Bonnesen, Pljt. Zachariae, Hoffmann og Vøhtz, Sljt. 
Ryder og W. Garde - Læge Reimer - Maskinmester Kendler -
Proviantforvalter Boltzauw - Adjudanter Pljt. Uldall og 
Hovgaard(den bekendte) Jeg var Messeforstander. 
Eskadrens Skibe: Panserbatteriet Rolf Krake, Kanonbådene 
Falster, Møen og Willemoes. Øvelserne blev afholdt i Sundet, 
Kalø Vig, Vest for Samsø. Gik gennem Lillebelt til Brandsø, 
anløb Svendborg Vestresund, Sønden om Fakkebjerg, op i 
Storebelt, endvidere i Smålandsfarvandet og Bæltet, Sønden om 
G~ed~er til København~6T.-\-NDeR . 
Nar Jeg blev Messeforvalter, var det, fordi 
Fjerdekommanderende Pjlt. Hoffmann, der var pligtig til at 
påtage sig den Gerning, var fraværende, da Skibet blev 
ekviperet, og så bad han mig om at overtage Gerningen under 
Ekviperingen, men jeg blev hængende ved den. Det var slet ikke 
nogen morsom Bestilling, især når man som jeg var så uheldig 
at få en fordrukken og umulig Hovmester. Jeg tog ham, fordi 
han havde en meget fin Anbefaling fra Messeforstanderen på et 
tidligere Togt5, 9,.JY9m, da jeg senere gik i Rette med ham for 
Anbefalingen, ~h~ sagde til mig, at han godt vidste, at 
Manden var fordrukken og umulig. En Messeforstander bliver 
sjældent rost af sine Messekammerater, for mange af dem er 
meget vanskelige at gøre tilfredse, de forlanger god Mad, men 
tillige et godt Overskud, således var det i al fald i hine 
Tider: iJeg begyndte med at spørge Messens Medlemmer hvad de 
for~B~~ Tarvelig men nærende Kost og et Overskud, eller god 
Mad og så muligvis et Underskud, de foretrak det sidste. Den 
Hovmester bad mig ikke om en Anbefaling. 
I Gorm stiftede jeg for første Gang praktisk Bekendtskab med 
en Slæbetorpedo, det er en Torpedo, der slæbes af Skibet i et 
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langt Kabel. Den sættes i Vandet, når Skibet ligger stille, 
når Skibet derefter får Fart, skærer den ud til Siden, og 
kommer man så tilstrækkelig nær til et fjendtligt Skib kunde, 
når man havde meget stort Held med sig, Slæbetorpedoen ramme 
dette og eksplodere. Det var Sljt. Ryder, der var Leder af 
dette Våben.Under en øvelse med Torpedoen gav Chefen sig til 
at bakke, og Torpedoen skar ind imod Skibssiden og truede med 
at komme i Skruen, så råbte den unge Løjtnant op til Chefen, 
en gammel Kommandør, som vi havde stor Respekt for:" Stop, 
Slæbetorpedoen er ikke indrettet til at bakkes. 11 Chefen 
svarede sagtmodigt: 11 Undskyld, Løjtnant Ryder." 
Det var i Overgangsperioden fra Sejl til Damp, og 
Dobbeltskruen var ved at trænge igennem i Marinerne, men de 
ældre Søofficerer havde ingen Forståelse af eller Øvelse i at 
manøvrere med et Dobbeltskrue~ ib. Det galt også Kommandør 
Schønheyder, og det skulde viyet bedrøveligt Bevis på, da 
Togtet skulde afsluttes, og vi skulde lægge ind i Flådens 
Leje, hvor Skibet skulde passere gennem Løbet ind til Lejet, 
det var ikke bredt, men dog rigeligt bredt til Gorm. Jeg havde 
Overopsynet med Skibets Fartøjer og var stolt over den smukke, 
velvedligeholdte Tilstand, hvori jeg kunde aflevere dem. jeg 
stod på Kommandobroen ved Siden af Rorgængeren, og da jeg så, 
at det tegnede til, at Skibet vilde tørne mod Pælene på den 
ene Side af Løbet, sagde jeg til Rorgængeren:" Vær parat til 
hurtigt at skifte Roret," men jeg turde ikke give Ordre 
dertil . Og hvad skete så, Gorms styrbords Side skurede langs 
Pælene, og alle Fartøjerne, der hang udsvungne i deres Bander, 
mastes imod Pælene. Jeg var ikke langt fra at få Tårer i 
Øjnene . Og nu var Chefen bleven nervøs og vidste hverken ud 
eller ind, vi lå og manævrerede frem og tilbage i Flådelejet, 
snart drejede han Skibet lidt til den ene Side og så lidt til 
den anden, det var ham ikke muligt at få lagt Skibet til 
Bolværket, måske også, fordi han vistnok ønskede at få den 
ikke havarerede Side ind imod Land. Det varede, så vidt jeg 
husker, henad et Par Timer og blev kludret så grundkomiskt for 
os yngre Officerer, at jeg i al Fald havde den største Besvær 
med ikke at le højt. Da Chefen gik fra Borde, var han i trist 
Humør og mente, at hans Fremtidsavancement var ødelagt . Det 
fik han dog ikke Ret i, for han blev Kontreadmiral. 
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Efter Togtet korn jeg til Tjeneste ved Søkortarkivet. 

2 Kanonbaaden Willemoes. Mærkesejlads 10. august - 18 august 
1878. 
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Chefkaptajn Christiansen - Næstkommanderende: Premierløjtnant 
Holm, Premierløjtnant Klixbilll og Sekondløjtnant Vohtz. Det 
varpaa dette Togt, at vi foretog oprnaalinger og Boringer i 
Grønsund paa Tolkens Sandbarre for at undersøge, hvilke 
Muligheder der var for at grave en dyb Rende gennem Grunden 
for Gennemsejling for store Skibe. Det skulle være smukt Vejr, 
for at Boringerne, der udførtes fra en Flaade af en 
Boremester, kunde foretages, og vi er jo ikke netop plaget med 
smukt stille Vejr, saa Tiden maatte bruges, naar det indtraf. 
Naar Flaaden blev bugseret, maatte ingen være paa den, da den 
havde Tilbøjelighed til at skære under. Men en Dag, da det var 
ganske stille, blev Klixbull alligevel paa Flaaden, da den 
skulle flyttes et kort Stykke, og hvad sker? Flaaden begynder 
at skære under, og Klixbilll , der havde store Søstøvler paa, 
flyttede sig skyndsomst til den anden Ende af Flaaden, men saa 
begyndte den at skære under, saa maatte han raabe Gevalt, og 
der blev stoppet. Han slap med at faa Søstøvlerne fyldt med 
Vand og med at blive Skive for alles Latter, Vi blev 
selvfølgelig overordentlig godt farvands-kendte paa de Steder, 
hvor vi optog Mærker, men det kunde lede til for stor 
Dristighed, til at tage alting saa klods som muligt. Denne 
Lyst havde jeg, og det vidste Christiansen, han sagde e n Dag 
til mig: "De brænder Dem engang alvorligt." Naa, det skete 
heldigvis ikke, men det var ikke min Fortjeneste. Engang vi 
skulde sejle igennem Farvandet mellem Sjælland og Møen, idet 
vi korn fra Vordingborg, tog jeg Fejl af et af Sømærkerne paa 
et Sted, hvor Sejlløbet gav et meget knapt Drej, lige i sidste 
Øjeblik opdagede jeg Fejltagelsen og undgik med Nød og Næppe 
at sætte Kanonbaaden paa Grund. Det var, fordi jeg ikke var 
agtpaagivende nok, stolede for meget paa mit Farvandskendskab 
uden at bruge Kiggert. 
Kaptajn Christiansen manøvrerede Kanonbaaden med stor 
Sikkerhed og Dygtighed, det lærte jeg af. En Dag i meget stiv 
Kuling og haard Strøm lagde han Kanonbaaden flot ind i den 
meget lille Vordingborg Havn. Han måtte holde fuld fart paa 
Kanonbaaden helt ind i Havnen og tage det ene Brohoved ved 
Indløbet så klods, at det saa stærkt ud til, at vi vilde 
kollidere med Agterenden af den lille Stegedamper, der laa med 
Agterstavnen helt ud til Brohovedet, saa faretruende saa det 
ud, at Kahytsjomfruen, da hun saa Willemoes komme, fandt det 
raadeligst at gaa i Land. 
Efter dette Togt tog jeg Adgangseksamen til Hærens 
Officersskole og korn saa ikke ud at sejle igen før i 1880. 

3. Kanonbaaden Willemoes. Mærkesejlads 20 . 6 - 6.8 1880. 
Chef Kaptajn Christiansen - Næstkommanderende 
Premierløjtnanterne Jensen, Schultz, Vohtz og Sekondløjtnant 
Hovgaard . 
Jeg har ikke nogen videre Erindring fra dette Togt, kun mindes 
jeg, at Premierl øjtnant Schultz v ar meget optaget af at gøre 
det hyggeligt for Mandskabet, hvilket gav sig følgende Udslag. 
Vi havde Dækket stærkt belæsset med Brædder og andet 
Træmatriel , der blev benyttet til Opstilling af Fyrbaaker 
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forskellige Steder i Land. Dette Materiel var først henstillet 
forude, men for at give Mandskabet friere Plads på Fordækket, 
lod Næstkommanderende det flytte hen agter til stor Gene for 
os to Officerer, der boede i Agterkahytten. Og saa under 
Rengøring af Dækket lod han ofte flytte rundt med Materiellet, 
der dog altid endte agterude. Mandskabet var ingenlunde glade 
ved det Ekstraarbejde, denne Flytten rundt paaførte dem, de 
havde ubetinget foretrukket at lade det blive, hvor det først 
laa paa Fordækket. Apropos Baaker. Når vi skulle opstille en 
Baake eller udpege Pladsen for den, maatte vi ikke saa 
sjældent gaa ind i Kornmarker og trampe noget Korn ned. 
Undertiden gjorde Ejeren Fordring paa Erstatning, og af og til 
paa en ganske ublu Erstatning, indtil vi med tørre Tal 
overbeviste ham om, at det nedtrampede Areal var langt mindre, 
end han anslog det til. 
Efter dette Togt blev jeg udkommanderet med Panserbatteriet 
Gorm, men det forbigaar jeg foreløbig. 

4. Kanonbaaden Marstrand. Mærkesejlads 1.6 - 29.9 1883. 
Chef Kaptajn Bonnesen - Næstkommanderende premierløjtnant 
Vohtz, Sekondløjtnant Jensen og fra 6.3 - 23.8 Premierløjtnant 
Prins Valdemar. 
Det var på dette Togt, jeg nær havde sat Kanonbaaden alvorligt 
paa Grund. Vi stod en Morgen i meget diset, meget trist Vejr 
ud fra Skælskør Red Sydpaa. Jeg tog Fejl af et Mærke, der 
skulde føre langs Landgrunden. Jeg opdagede pludselig ved at 
se udenbords, at Tangplanterne stod op langs Skibssiden, uden 
at lade mig mærke med noget, tog jeg et Tag i Brogelænderet 
for at have et fast Holdepunkt, gav Rorgængeren Ordre til at 
lægge Roret, saa at Kanonbaaden drejede brat ud fra Grunden, 
og kort efter var vi paa den sikre Side. Lodlinen havde vi 
ikke ude. Sekondløjtnant Jensen, der var oppe paa Broen, anede 
intet. Nogle Dage efter kom jeg til at tale med 
Skælskørlodsen, der sagde "Nej, hvor maa De dog være 
forbavsende godt kendt, at De forleden Morgen kunde tage 
Landgrunden saa tæt." Jeg sagde intet til den Bemærkning. Det 
bekræfter sig her, at man til at føre Skib ikke alene skal 
have en vis Dygtighed, men også Held, for altid at komme godt 
fra det. 
Vi havde om Bord en af Kapt. Bonnesen konstrueret lille, 
ganske fladbundet Sejlbaad med Sænkekøl, den kunde naar 
Sænkekølen løftedes, gaa ind paa ganske fladt Vand, med 
Sænkekølen nede sejlede den godt, men var meget kilden, 
meget snar til at kaste sig over paa Siden; man maatte for 
ikke at kuldsejle have levende Ballast om Bord, der hastigt 
kunne flyttes. Jeg sejlede med den på Skælskør Red med ca. 3 
mand om Bord som Ballast ; vi var netop ved at passere en Baad 
med unge Skælskørdamer, da der korn et Vindstød, som 
nødvendiggjorde, at Mandskabet blev beordret til at sætte sig 
på den luv Ræling, reverender talt med Bagdelen lige imod 
Damerne. Det blev iøvrigt senere forbudt at sejle med Baaden, 
fordi der var for stor Risiko derved. 
En Dag vi stod ind i Korsør Havn, og jeg havde Kommandoen, var 
jeg lige ved at kollidere med en Skonnert, der laa ved 
Bolværket, vi skulde passere, men der skete dog ikke andet, 
end at Kanonbåden gned saa tæt op ad den, at den fik en af de 
Trosser, hvormed den var fortøjet, sprængt. Det var en gammel 
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Trosse, men Skylden var jo min. Jeg gik om Bord i Skonnerten 
og tilbød Føreren en udmærket Trosse fra Marstrand, den var 
ganske vist ikke ny, men vel anvendelig, han afslog imidlertid 
mit Tilbud, som jeg fandt meget favorabelt; godt sagde jeg, 
saa faar De slet ingen Erstatning; jeg hørte aldrig senere 
noget fra ham. Saaledes var det næppe spændt af nuomstunder; 
jeg var vel kommen i 11 Sviren11 .(?) 
Vi kastede Anker ud for Bisserup og fik Lyst til at spadsere 
op til Holsteinsborg, Prinds Valdemar var med, for at se 
Slottet. Prinsen vilde imidlertid nødig møde Lensgreven, 
Bedstefader til den nuværende Lensgreve, Folketingsmanden; Da 
vi kom ind i Slotsgaarden traf vi en Tjener, som vi spurgte om 
Greven var hjemme, men da fik vi det Svar i en meget overlegen 
Tone: "Hans Excellence er ikke hjemme, 11 han skulde blot have 
vidst, at hans Kongelige Højhed Prins Valdemar var en af os. 
Paa samme Togt spadserede vi til Hesselager paa Fyn for at se 
Hovedbygningen. Da vi vendte tilbage, faldt vi ind hos et 
ældre Ægtepar, der boede i et hyggeligt lille Hus. Manden var 
gammel Militær, Holstener. Vi sad i en fornøjelig Samtale med 
ham paa hans Veranda, han bakkende en lang Pibe. Så korn hans 
Hustru og bankede ham let paa Skulderen idet hun hviskede til 
ham: 11 Prinds Valdemar", og med det samme gled den lange Pibe 
ned langs Siden, og den gamle Militær blev ganske stum og 
benovet. Dermed var al Fornøjelse borte. 

Panserbatteriet Gorm; i Eskadre fra 1/9 - 15/10 1877. 
Chef Kom. Garde, Næstkommanderende Kofoed, Preml. T. 
Bardenfleth, T. Olsen, Hammer, Sekl. Vohtz og Tralle. 
Ja, mere har jeg ikke opnoteret om dette Togt, og mere kan jeg 
ikke erindre. 

Panserbatteriet Gorm i Eskadre 4/9 - 16/10 1880. 
Chef og Eskadrechef Kom .Schønheyder, Næstkommanderende Kapt. 
Bonnesen, Preml. Zachariae , Hoffmann og Vohtz. Sekl. Ryder og 

) W. Garde, Læge Reimer - Maskinmester Kindler -
Proviantforvalter Boltzauw - adjutanter preml.Uldall og 
Hovgaard (den bekendte?) . Jeg var Messeforstander. 
Eskadrens Skibe: Panserbatteriet Rolf Krake, Kanonbaadene 
Falster , Møen og Willemoes. Øvelserne blev afholdt i Sundet, 
Kalø Vig, Vest for Samsø, gik gennem Lillebælt til Brandsø, 
anløb Svendborg Vestresund, Sønden om Fakkebjerg, op i 
Storebælt endende i Smålandsfarvandet og Bæltet, Sønden om 
Gjedser til København. 
Når jeg blev Messeforstander, var det fordi 
Fjerdekommanderende Premierl. Hoffmann, der var pligtig til at 
paatage sig den Gerning, var fraværende, da Skibet blev 
ekviperet, og så bad han mig om at overtage Gerningen under 
Ekviperingen , men jeg blev hængende ved den. Det var slet ikke 
nogen morsom Bestilling, især naar man som jeg var saa uheldig 
at faa en fordrukken og umulig Hovmester. Jeg tog ham, f ordi 
han havde en meget fin anbefaling fra Messeforstanderen paa et 
tidl igere Togt, og som, da jeg senere gik i Rette med ham for 
Anbefalingen, smilende sagde til mig, at han godt vidste, at 
Manden var fordrukken og umulig. En Messeforstander bliver 
sjældent rost af sine Messekammerater , for mange af dem er 
meget vanskelige at gøre tilfredse, de forlanger god Mad, men 
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tillige et godt Overskud, saaledes var det i al Fald i hine 
Tider. Jeg begyndte med at spørge Messens Medlemmer, hvad de 
forventede, tarvelig, men nærende Kost og et Overskud, eller 
god Mad og så rimeligvis et Underskud, de foretrak det sidste. 
Den Hovmester bad mig ikke om en Anbefaling . 
I Gorm stiftede jeg for første Gang praktisk Bekendtskab med 
en Slæbetorpedo, der er en Torpedoart, der slæbes bag Skibet i 
et langt Kabel; den sættes i Vandet, naar Skibet ligger 
stille, naar Skibet derefter faar Fart, skærer den ud til 
Siden og kommer man saa tilstrækkelig nær til et fjendtligt 
Skib kunde, naar man havde meget stort Held med sig, 
Slæbetorpedoen ramme dette og eksplodere. Det var 
sekondløjtnant Ryder, der var Leder af dette Vaaben; under en 
Øvelse med Torpedoen gav Chefen sig til at bakke, og Torpedoen 
skar ind imod Skibssiden og truede med at komme i Skruen. Så 
råbte den unge Løjtnant op til Chefen, en gammel Kommandør, 

) 
som vi havde stor Respekt for:" Stop, Slæbetorpedoen er ikke 
indrettet til at bakkes." Chefen svarede sagtmodigt:" 
Undskyld, Løjtnant Ryder." 
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Kursuset paa Hærens Officersskoles ældste Klasse, 
Ingeniørafdelingen. 
1 / 10 1878 - 27/4 1880. 
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Efter at være bleven Officer fik jeg meget snart Lyst til at 
fortsætte min Uddannelse, og mine Tanker rettede sig da mod 
Hærens Officersskoles ældste Klasse, Ingeniørafdelingen. Men 
her mødte jeg Modstand fra Marineministeren. Han vilde ganske 
vist nok give mig Lov til at gennemgå den ældste Klasse, men 
enten Artilleri- eller Stabsafdelingen, i Lighed med hvad 
enkelte andre Søofficerer havde fået Lov til, men det vilde 
jeg ikke, og jeg blev derfor ved at arbejde paa at faa mit 
Ønske opfyldt, og omsider gav Marineministeren efter. Da han 
kaldte mig op og sagde til mig, at han gav mig den ønskede 
Tilladelse, havde jeg den Frækhed, som jeg den Dag i Dag 
undrer mig over, at bede om, at jeg maatte faa Tilladelsen 
skriftligt, hvad Ministeren dog ikke vilde. Mærkelig nok smed 
han mig ikke ud. Der laa bag min Anmodning en ikke ringe 
Mistillid til Ministerens mundtlige Tilsagn. Da jeg fik 
Tilladelsen til at gennemgaa Ingeniørafdelingen, blev den 
ogsaa givet til Peter Fleischer, der var et Aar ældre Officer 
end jeg, hvad jeg var glad for, jeg kom saa ikke til at være 
alene paa Skolen, men fik en Kammerat med, som jeg satte Pris 
paa. 
Vi skulde, forinden vi blev optaget paa Skolen, aflægge en 
Prøve i højere Matematik, Differential- og Integralregning, 
som vi ikke havde lært paa Kadetskolen, og i beskrivende 
Geometri, hvoraf vi havde lært ikke saa lidt som Kadetter. Vi 
tog Manuduktion i den højere Matematik, dog uden at det greb 
ind i vor Tjeneste, men derimod ikke i beskrivende Geometri, 
som vi syntes, vi kunde nok af, naar vi kiggede paa den 
Lærebog, der blev benyttet i Hærens Officersskoles næstældste 
Klasse, og som var det Pensum, vi skulde overhøres i, hvad jeg 
havde faaet bekræftet af Læreren, Kapt. Knudsen. Kort forinden 
vi skulde op til Prøven, syntes vi, at vi sammen burde 
gennemlæse Lærebogen for at blive fortrolig med den, men saa 
opdagede vi, at selv om vi kunde alt det, der stod i den, saa 
brugte den helt andre Udtryk, end vi havde benyttet paa 
Kadetskolen, og dem kunde vi ikke lære i Løbet af nogle faa 
Dage. Naa, derved var intet at gøre. Saa kom Prøven. I 
Matematik var intet at bemærke, anderledes i beskrivende 
Geometri. Det var en mundtlig Prøve, Fleischer lagde for, men 
han og Læreren forstod ikke hinanden paa Grund af de 
forskellige Udtryk, de brugte. Saa blev det bestemt, at jeg 
ikke skulle høres mundtligt, men at vi skulle have en 
skriftlig Opgave. Den løste vi begge let, jeg paa en ganske 
dagligdags Maade, men Fleischer, der var ualmindelig godt 
matematisk begavet, langt bedre end jeg, han havde et Greb paa 
at se Figurerne i Rummet, han havde løst Opgaven på en 
overordentlig snild Maade, ved en Genvej, som jeg maatte 
beundre, da han viste mig Løsningen. Men hvad sker, min 
Løsning blev anerkndt for rigtig, mens Læreren sagde, at 
Fleischers var forkert. Saa gik der nogle Dage, og saa kom 
Læreren, der var en overordentlig retsindig og retlinet 
Karakter, men noget t ung, og indrømmede, at han havde taget 
Fejl, Fleischers Løsning var rigtig. 
Aaret før vi begyndte paa Skolen, havde en Søofficer 
gennemgaaet den. Han var blev en ilde lidt a f Skolens Lærere, 
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hvorfor ved jeg ikke, saa vidt jeg husker, traadte han fra, 
inden han havde gennemgaaet ældste Klasse. Det var en Arv 
efter ham, at nogle af Lærerne begyndte med at se noget skævt 
til os to, især gjaldt det en af Lærerne i de tekniske Fag, 
han begyndte med at se noget ned paa os, men det blev han dog 
grumme snart ked af, for han opdagede meget hurtigt, at 
navnlig Fleischer var ham overlegen i matematisk Begavelse og 
Klarsyn, og han var ingenlunde altid helt funderet i sit Fag, 
saa det ret ofte hed: "Ja, hvad siger de Herrer Søofficerer." 
I Ingeniørafdelingen var, foruden os to Søofficerer, en 
Landofficer, P. Hemmingsen. Vi havde en Mængde Timer fælles 
med Officererne i Artilleriafdelingen, saa som Fysik, Kemi, 
beskrivende Geometri, Matematik, teknisk Mekanik og Teknologi, 
og vi havde i disse Fag et fælles Klasseværelse, 
Artilleristernes Klasseværelse, og blev Kammerater og Venner 
med dem saavel som med Ingeniørofficerer for Livstid. Det var 
et meget værdifuldt Udbytte, vi fik ved at gennemgaa Hærens 
Officersskoles ældste Klasse. Alle Landofficererne var nogle 
dygtige og elskværdige Mennesker. I Bygningsfagene havde vi, 
der gennemgik Ingeniørafdelingen, vort eget Klasseværelse. 
Artilleriofficererne var P.løjt. Nordentoft, Pade, Wolffhagen 
og Dahl. Jeg er nu i 1932 den eneste, der er tilbage af os 
syv. 
Vore Fag var iøvrigt: Matematik (2), beskrivende Geometri (4), 
Fysik (2), Kemi (2), teknisk Mekanik (2), Teknologi (1), 
{Husbygning, Vejbygning, Vandbygning, Brobygning, 
Bygningsøkonomi (3+2)} Skibsbygning(2), Maskinlære (2). 
Tallene angiver Antallet af Karakterer ved Eksamen. 
Til Bygningsfagene var der knyttet en Opmåling af et Hus. Det 
begyndte vi med. Huset var Frederiksberg gamle 
Jernbanestation. Jeg jendte dengang alle Maalene paa den 
Station i de mindste Enkeltheder. Desuden skulde vi udarbejde 
en stor Brobygningstegning og en stor Tegning over en Kaserne 
med en gennemført Tegning over en enkelt af de mange Bygninger 
i Kasernekomplekset, det var en Bolig for Kasernekommandanten. 
Jeg mindes endnu, at da P. Hemmingsen var bleven saa at sige 
færdig med Tegningen af Kommandantboligen, opdagede han, at 
han kun kunde skaffe adgang til Køkkenet, eller maaske var det 
til Pigeværelset, gennem en Dør, der var saa lav, at Pigen, 
hvis hun var nogenlunde velvoksen, maatte bukke sig dybt for 
at komme igennem den; vi raadede da Hemmingsen til at klare 
Vanskeligheden ved, at det maatte paalægges 
Kasernekommandanten kun at fæste en Pige der var meget lav af 
Vækst. 
Vi to_ Søofficerer erfarede snart, at vi havde haft en dygtig 
Lærer i Matematik ved Kadetskolen, thi omend maaske det 
Pensum, vi havde haft, var meget mindre end Landofficerernes, 
saa kunde vi det ganske anderledes grundigt og forstod meget 
bedre at anvende det. 
Vi gjorde et Forsøg paa at slippe for beskrivende Geometri, 
som vi fik et megert stort Pensum af, og som vi syntes, vi kun 
kunde faa meget lidt Nytte af. Vi vilde hellere have 
gennemgaaet Stabsafdelingens Kursus i Fransk og lært at ride, 
som tidligere Søofficerer havde faaet Lov til, men det blev 
allernaadigst afslaaet. 
Vi lærte ikke Fæstningsbygning som Søofficerer, men i Stedet 
fik vi Undervisning i Skibsbygning, 
Nogle af Lærerne mindes jeg med Tak og Glæde som 
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Ingeniørkaptajn Sommerfeldt i Bygningsfagene, Doktor Topsøe i 
Kemi, Professor Lorentz i Fysik, Artillerikaptajn Madsen 
(senere Krigsminister) i Matematik. 
Det gik os, som det gaar alle, der kommer paa Skolebænken 
igen, selv om det er i en fremrykket Alder, noget af 
Skoledrengenaturen for atter i os. Artilleristerne og 
Ingeniørernes fælles Skolestue stødte umiddelbart op til 
Stabsofficerernes Klasseværelse, blandt disse sidste Officerer 
var nogle, der var omkring 30 Aar og som var gifte. 
Artilleristerne og Ingeniørerne var alle omkring 21 Aar. I 
Frikvartererne aabnedes Døren mellem de to Klasseværelser, og 
saa krigedes vi med hverandre, det gik ud over en Del af 
Skolemateriellet saa som de lange Linealer, men Krigen ophørte 
pludseligt, foranlediget ved, at Skolens Chef sendte os en 
stor Regning paa ituslaaet Inventar, sikkert en Del mere, end 
det vi havde slaaet itu, men vi betalte uden at gøre 
Indsigelser, og saa indstillede vi Fjendtlighederne, da 
Krigserstatningerne faldt os for Brystet. 
Artilleriofficererne yndede at spille Whist imellem Timerne, 
og ofte strakte det sig ind i Timerne, naar det kunde 
forventes, at Læreren ikke kom præcis, men for ikke at blive 
overraskede i det forbudte Spil øvede de sig i lynsnart at 
skjule Kortene under Bordet. I den Hensigt gik en af 
Ingeniørafdelingens Elever uden for Skolestuen og skulde saa 
forsøge at aabne Døren pludselig og uventet, inden Kortene 
blev skjult. Der blev spillet til en fælles Kasse, og 
Ingeniørerne maatte bøde forholdsvis til Kassen, fordi dens 
Indhold skulle bruges til en Festlighed, naar vi var blevet 
færdige paa Skolen. En anden Forlystelse bestod i, at vi satte 
en Tokrone op paa den lange Skrivepult, snurrede den rundt og 
saa holdt den snurrende som en Top ved at piske den med et 
Lommetørklæde fra den ene Ende af Pulten til den anden uden om 
alle Blækhusene; deri opnaaede vi stor Færdighed. 
Ingeniørerne havde deres egen Tegnestue, dens Vægge var 
betrukne med Lærredstapeter, vi lavede med Kridt en rund 
Skydeskive paa den ene Væg, og til den kastede vi til Måls med 
en slags Fjerbold forsynet med et spidset Søm. Vi havde ikke 
Tid til, alle paa en Gang at hengive os til denne Sport, men 
det gik paa Omgang. En af os gjorde en Del Kast og vendte saa 
tilbage til vor Tegnestue, og en Afløser traadte til. Tapetet 
blev ikke forbedret ved denne Sport, men der er det at sige 
dertil, at Frederiksberg Slot dengang var overordentligt 
forfaldent, det var miserabelt vedligeholdt; nu er det jo 
blevet restaureret og fremtræder i en helt anden Skikkelse, 
jeg saa det for nogle Måneder siden - jeg skriver dette i Juni 
1932, blev vist rundt af Skolens Chef, det var en Fryd at se 
de smukke Værelser. 
Mens vi til at begynde med havde taget den med stor Ro fik vi 
efterhaanden overordentlig meget at bestille, mer og mer jo 
nærmere vi kom til Eksamen, navnlig med vore store 
Husbygnings- og Brobygningstegninger. Ja, så travlt fik vi, at 
Fleischer og Hemmingsen ikke turde tage paa Juleferie det 
sidste Skoleaar, medens jeg hængte saa meget i, at det 
lykkedes mig at kunne rejse hjem nogle Dage i Julen. 
Fleischer og jeg sejlede en 14 Dage i Sommerferien i 1879 med 
Marinens Kuttertjeneste, jeg har kun en klar Erindring fra den 
Tur. Vi ankrede en Dag ud for Norsminde, syd for Aarhus, det 
blæste meget frisk paalands, en Jagt var kommen paa Grund ikke 
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langt fra vor Ankerplads, Føreren kom om Bord til os og bad om 
vi ikke ville tage hans Last om Bord, det var Klipfisk, men 
det betakkede vi os dog for, at faa Agnete gennemtrængt af 
Klipfiskelugt, ??? 4? ord kom til Aarhus, da vi sejlede derop 
Dagen efter. 
Jeg boede under Skoletiden i et Pensionat i Forhaabningsholms 
Alle, jeg havde et stort lyst Værelse, det kostede med fuld 
Kost, Varme og Lys 60 Kroner om Måneden, det var min Løn som 
Sekondløjtnant, men saa var der jo det store Tillæg. Lønnen 
var paa 83,3?? Kroner om Maaneden, jeg var altsaa saa 
nogenlunde dækket, men der var ikke Raad til store 
Udskejelser, der var heller ikke Tid til det. En 2 1/2 Maaned 
efter at Skolen var begyndt, blev jeg iøvrigt Premierløjtnant, 
og saa steg Gagen til det svimlende Beløb af 75 Kroner om 
Maaneden, og saa kunde jeg sagtens klare mig. 
Jeg var en Dag gaaet op paa Loftet, der havde jeg en Kuffert 
staaende. Jeg ville se efter noget i den. Mens jeg gik og 
rodede deroppe, kom en Dame fra Lejligheden nedenunder derop. 
Hun kendte mig ikke og tog mig for en Tyveknægt. Jeg kunde 
ikke faa hende overbevist om Fejltagelsen, saa han raabte 
Gevalt, man skal heller iikke være alt for mistroisk. 
En dag faldt Pigen i Lejligheden ovenover ned ad Trappen, da 
jeg kom op, og hun blev liggende besvimet på en Trappeafsats. 
Jeg glemmer ikke, hvilket Mas jeg havde med at faa hende, der 
var en stor Pige, baaret op. 
Mit Værelse stødte umiddelbart op til Køkkenet. Min Værtinde 
fattede Mistanke til , at jeg konverserede med Pigen, der var 
ung vistnok noget løs paa det. Hendes Mistanke opdagede jeg 
derved, at hun ikke en, men to Gange traadte ind i mit Værelse 
uden at banke paa, jeg laasede aldrig min Dør, naar jeg var 
hjemme, saa gav hun mig en eller anden fjollet Undskyldning. 
Jeg skænkede ikke Pigen en eneste Tanke. Denne unge Pige blev 
afløst af en Niece til Værtinden. Hun kom en dag ind til mig 
og beklagede sig over, at hun ikke kunde gaa i Fred for e n 
ældre, velhavende Pensionær, der var Fader til en bekendt 
Skuespillerinde, og det nyttede ikke, at hun klagede til sin 
Tante, for hun vilde ikke af med den godt betalende Pensionær. 
Jeg husker ikke, hvilket Raad jeg gav hende, men hendes 
Henvendelse til mig unge Officer viste jo, hvor stor en Tillid 
hun havde til mig. Desværre flyttede min Værtinde, inden jeg 
var færdig paa Skolen, til en af Vesterbros Sidegader, jeg 
tror, det var Dannebrogsgade, og da jeg ikke havde Tid til at 
se mig om efter en anden Lejlighed, maatte jeg følge med og 
fik saa et ubehageligt Værelse oven over Portindgangen. 
Og saa kom endelig Eksamen. Eksamenstiden har altid for mig 
været en udmærket Tid, saa stundede det mod Afslutningen, og 
j eg var ikke det mindste nervøs, jeg vidste , at jeg var 
grundfæstet i alle Fagene, og jeg havde den Evne, at jeg, 
Dagen før jeg skulle op i et Fag, kunde gennemløbe det , og saa 
kunde jeg det saa at sige paa Fingrene, men rigtignok glemte 
jeg det igen meget hurtigt. Men i en af Opgaverne kunde alle 3 
Ingeniører nær have faaet Nul. Det var en Opgave i Brobygning. 
Vor Lærer, Kaptajn Sommerfeldt, havde meddelt os den 
Rækkefølge, hvori vi skulde høres i de forskellige Afdelinger 
af det meget store Bygningsfag, men s aa brød han Rækkefølgen, 
vist nok paa Grund af en Fejltagelse, og vi fik en Opgave til 
skriftlig Besvarelse i Brobygning nogle Dage før vi med god 
Gr und havde ventet, at vi kunde komme op i Brobygning, saa vi 
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havde ikke forberedt os derpaa. Jeg husker tydeligt, at det 
var en ganske speciel avanceret Brobygningskonstruktion, som 
man ikke kunde huske, naar man ikke lige havde gennemgaaet 
den. Ingeniørofficeren hviskede til os. "Skal vi ikke give 
blankt op?" Saa vi to Søofficerer hviskede et Afslag tilbage, 
lidt kunde vi huske, og vi meddelte Hemmingsen hviskende vor 
Viden. Vi fik alle 3 godt i Spørgsmaalet, og det er sikkert 
meget mere, end vi havde fortjent, men Sommerfeldt vedgik sin 
Fejltagelse. Han sagde iøvrigt, at det var de bedste 
Besvarelser havde nogensinde havde gennemlæst, fordi de var 
saa prisværdig korte. 
Det har til denne Dag ikke været mig muligt at faa oplyst, 
hvilke Karakterer jeg fik ved Eksamen. Jeg har henvendt mig 
paa Frederiksberg Slot, hvor de opbevarer 
Eksamensprotokollerne, men ganske mærkelig, for det Ar 1880 er 
der intet indført for Ingeniørene i Eksamensprotokollen. Efter 
Skolens Afslutning 27. april 1880 havde jeg faaet nogle faa 
Dages Orlov, og dem benyttede jeg til at rejse hjem. På 
Hjemrejsen mærkede jeg, at jeg ikke var rigtig vel, ved, at 
det trak sammen til et Ildebefindende, men jeg søgte at holde 
det nede, dog Dagen før jeg atter skulde forlade mit Hjem, 
befandt jeg mig saa daarligt, at jeg mente, at jeg hellere 
maatte holde Sengen inden (indt il) Afrejsen næste Dag. Jeg 
kunde imidlertid ikke atter staa op, og jeg var bleven 
alvorligt syg . Mine Forældres Huslæge, Dr. Frandsen, blev 
tilkaldt, og han kunde straks se, at jeg havde Tyfus, Feberen 
var nær 40*. Jeg fik et langt Sygeleje, og jeg blev plejet 
meget omhyggeligt af min Moder, den eneste der kom ind til 
mig, jeg laa i den gamle Skolestue, hvor jeg fik indprentet 
min første boglige Lærdom. Huset blev afspærret som 
smittefarligt. Det saa en Tid ret alvorligt ud, men jeg stod 
det igennem. Jeg husker, at jeg af Medicin i nogen Tid daglig 
maatte tage en Teskefuld amerikansk Olie, det var dog ikke 
slemt, værre var en anden Medicin med e n vammel sød Smag, hvad 
det var, ved jeg ikke, men jeg fandt den modbyde lig. Endelig 
fik jeg Lov til at begynde at komme lidt op, men hvor var jeg 
dog sløj, kunne knapt støtt e paa Benene. Det blev en længere 
Rekonvalecens, hvor jeg lidt efter lidt begyndte at genvinde 
Kr æfterne under Spadsereture i Haven i den milde Foraar sluft . 
Og saa kom jeg da saa vidt, at jeg kunde vende tilbage til 
København og melde mig til Tjeneste . Jeg havde faaet 
Udkommando til Kanonbaaden Marstrand, men det blev forsinket 
paa Grund af min Sygdom, i Stede t for fik jeg Udkommando til 
Kanonbaaden Willemoes, den hejste Kommando den 19. Maj; men 
jeg kom f ø rst om Bord d e n 20 . Juni. Me n var jeg end begyndt 
min Tj e neste igen, saa var jeg dog ingenlunde helt 
restitueret, der gik nogle Aar, inden jeg kom helt til 
Hægterne. Jeg havde ingen Appetit, og ofte maatt e jeg, naar 
j e g havde spist, kaste det op igen. Jeg mindes f r a den 
Pe riode, at jeg en Dag syntes, at jeg endelig var blevet 
sulten. Det tænkte jeg, at jeg maatte benytte mig af, jeg 
v i lde s pise e n bedre Middag. J e g gik ind p aa e n af d e bedst e 
Restauranter og bestilte en uds øgt Middag, men næppe h avde jeg 
faaet Suppe n ned, saa fik j e g Kvalme og maatte gaa fra hele 
Her ligheden. Dog omsider fik j e g ige n de t f ulde Helbr ed og har 
siden ha f t e t udmær ke t Helbred. 
Jeg ble v saa i 1881 kommande ret t i l T j e n este ved 
Søminekorpsets 1 . Afde l i ng, Mine a f del i ngen, mege t imod mi t 
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Ønske. Jeg havde ønsket at fortsætte min Uddannelse i Frankrig 
i Skibsbygningsfagene, men det blev mig absolut nægtet af 
Marineministeren, og derved var intet at gøre. Og hermed 
slutter saa Erindringen fra min Tid som ganske ung Officer. 
(Hefte 3 slut). 
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A Mine første Aar ved Søminekorpset. 
fra 22. Juli 1881. 

De første Aar jeg var ansat ved Søminekorpset, gjorde jeg 
Tjeneste ved Søminekorpsets 1. Afdeling som almindelig 
Mineofficer. Søminekorpsets 1. Afdeling var den af Korpsets to 
Afdelinger, der havde med de passive Søminer at gøre. 
Naar jeg tænker tilbage paa disse første Aar, staar de i mange 
Maader for mig som en meget tør? Tid, det er med stor Ulyst 
at jeg tiltraadte min Tjeneste, og dertil kom, at jeg led 
under Efterveerne efter min alvorlige Tyfussygdom. Det var 
først efterhaanden at jeg fik Interesse for Tjenesten og blev 
knyttet til søminekorpset med stærke Baand . Jeg holdt saa lidt 
asf min Gerning til at begynde med, at jeg stærkt tænkte paa 
at forlade Marinen, jeg omgikkes i nogen Tid med den Tanke at 
gaa op til Tietgen og sige til ham, her er en ung Søofficer, 
der er uddannet som Ingeniør ved Hærens Officersskoles ældste 
Klasse, som længes efter at faa Brug for sine Kundskaber og 

) sine Kræfter, efter at faa dygtigt meget at bestille, har De 
Brug for ham, saa stiller han sig til Deres Rådighed. Hvad der 
ogsaa bidrog til at bibringe saadanne Tanker var, at jeg 
syntes at der var meget for lidt at bestille ved 
Søminekorpsets 1. Afdeling, som almindelig tjenstgørende 
Officer, og at jeg, naar jeg kom hjem om Eftermiddagen fra min 
Tjeneste, efter ikke vidste, hvad jeg skulde faa Tiden til at 
gaa med, ganske ene som jeg var. Men jeg blev jo hængende ved 
Marinen. 
Søminekorpsets 1. Afdeling havde nu Arbejdsplads paa Kvintus, 
der dengang laa uden for selve Orlogsværftet skilt derfra ved 
en Kanal, der førte ud til Inderreden Farvandet mellem 
Burmeister & Wain og Lynetten paa den ene Side og Langeline 
paa den anden, og hvorigennem vi havde Adgang til Sundet med 

~ 0 ~ ~
1G~?!Afdelingens? : Minekranerne og Minebaadene, Kanalen er lukket 

med en laaset Bom. Over Kanalen var der en Bro, som forbandt 
Kvintus med Orlogsværftet, men den var spærret af et 
Plankeværk, der havde en aflaaset Port. Endvidere var der en 
Færgeforbindelse til Kvintus fra Orlogsværftet over Kanalen, 

) med den var der en Vagt paa Orlogsværftet og ved dette 
Vagtlokale laa et Værelse til Værftets vagthavende Læge. 
Paa Kvintus laa Søminekorpsets Afdelings forskellige 
Bygninger, saaledes et Hus, hvor søminekorpsets Chef havde 
sine Lokaler, og hvori der tillige fandtes Lokaler til den af 
Hærens Ingeniørafdelinger, der havde Tilsyn med?, Bygninger 
til Reparationsværkstæder, til Magasinering af uladte Miner, 
med Lokaler til Officererne og til Afdelingens Ingeniører 
eller som de den Gang hed Søminemestre, Frokoststue, 
Skolelokaler m.m. 
Det var tilladt at ryge paa Kvintus, men denne Tilladelse 
ophørte, da Kvintus nogle Aar senere blev lagt ind under 
Orlogsværftet, hvor Tobaksrygning var forbudt uden for 
Vagtlokalerne og de Skibe, der havde Kommandoen hejst, naar 
man derefter vilde ryge, maatte man gaa ud af Kvintus gennem 
en Port, der førte ud til Vejen som førte fra Christianshaqvn 
til Refshaleøen - Burmeister & Wain. 
Alle tjenstegørende Officerer paa Orlogsværftet, desuden dem 
ansat ved Søminekorpsets Afdelinger, skiftedes til at have 
Inspektion paa Værftet, vi skulde saa med paa Værftet om 
Morgenen ved Klokkelyd, det var Kl. 5 om Sommeren, men langt 
senere om Vinteren, fordi Arbejdet i det Fri, først kunde 
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begynde, naar det blev lyst. Tit kunde Sommerdagene medføre, 
at jeg slet ikke gik i Seng, men sad og slumrede en Times Tid 
i en Stol, inden jeg startede ud til Inspektionstjeneste. De 
første Aar, jeg var ved Orlogsværftet, havde det værnepligtige 
Mandskab Lov til at lade stille for sig, naar den faste 
Uddannelsestid var til Ende, det benyttede flere Søminører sig 
af, da de skulle ligge inde til Eftertjeneste i mange Måneder. 
Stillingsmandskabet var ikke af første Kvalitet; vi havde 
blandt dem flere, som ikke hørte til Københavns bedste 
Befolkning, for Eksempel til det man kaldte Flæskesjoverne, 
der hjalp Bønderne med de slagtede Svin, de bragte til Byen. 
De drak sig jævnlig fulde, naar de kunde faa fat i Brændevin, 
ogsaa i Øvelsestiden, og saa var de ikke altid lette at have 
med at gøre. En dag i Frokosttiden hørte vi en Raaben og 
Skrigen ude paa Pladsen, det var to Søminører - det 
værnepligtige Mandskab - der var soppet ud i Fladvandet lige 
udenfor Pladsen, og derfor gjorde den ene et hæderligt Forsøg 
paa at drukne den anden, ved at dykke hans Hoved under Vandet 
og holde det nede; vi fik dem naturligvis hurtigst muligt op, 
fulde var de begge. 
Brændevin snød de sig til at tage med ind paa Værftet; de 
boede paa Kasernen paa Christianshavn og blev hentet af en 
Underofficer om Morgenen og bragt tilbage om Eftermiddagen 
efter Øvelsens Ophør. Naar de kunde se deres Snit dertil, 
skjulte de en Flaske Brændevin, de havde købt i Byen, inden 
for den blaa Skjorte, og? den paa den Maade ind paa Kvintus. 
Der herskede paa Orlogsværket den Bestemmelse, at ingen 
Arbejder maatte tage mere end under 1 Pægl Brændevin eller en 
halv Bajer med ind paa Værftet, de kunde risikere at blive 
visiterede i Vagten ved Indgangen til Værftet, ligesom de af 
og til blev visitierede om Eftermiddagen, naar de forlod 
Værftet, for at se, om de bragte et eller andet af Værftets 
Goder med ud. Jeg mindes, at der i en Pjece: "Søkongen og hans 
Søn" forfattet af en af mine ældre Kammerater, "Kapt Leithen", 
stod at naar Arbejderne forlod Søkongens Borg, tog enhver en 
lille Erindring med, det (s.4) sagde de til deres Visitation. 
Søkongen og hans Søn sigtede til Orlogsværftets Chef, Admiral 
Krieger og til hans Søn, der var Assistent paa Orlogsværftet 
(samme blev mine Kammerater).??? 
En Dag blev jeg kaldt ud paa Pladsen, en af Søminørerne gjorde 
et mægtigt Halløj, han var kanonfuld, jeg gik i Rette med ham, 
saa godt det lod sig gøre, i den Tilstand han var, hans nom de 
guerre var "Krudthans" paa Grund af Mærker i Ansigtet efter et 
Skud løst Krudt; han var en meget vanskelig Mand, der ofte 
havde været straffet, saamenin megen Samling havde han dog paa 
sig selv, at han kunde sige: "Hvis jeg bliver meldt, begynder 
jeg forfra," det vil sige, saa blev han, efter nu i nogen Tid 
at have holdt sig i Skindet, atter udtilbens?; det fik ikke 
hjælpe, sagde jeg, han ville blive meldt. Der var jo dengang 
ingen Telefoner, Meldinger til Kasernekommandanten maatte 
derfor ske skriftlig; og inden den kom Kommandanten i Hænde, 
havde Krudthans vel Lejlighed til at fjerne sig fra Kasernen 
og blive borte indtil han blev opsporet. Men naar jeg saa har 
sagt alt dette ufordelagtige om Stillingsmændene, vil jeg da 
tilføje, at naar de var ædru, var de gennemgaaende ganske 
udmærkede Arbejdere, det var en Fornøjelse at se dem slide i 
det under Øvelserne paa Søen om Bord i Minekranerne og 
Minebaadene ofte i d~arligt og koldt Vejr og i en let 
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Paaklædning, de arbejdede med Liv og Lyst og gik forud for de 
andre Søminører. 
Til at begynde med maatte jeg oplæres i Minetjenesten, thi 

, hvad jeg teoretisk havde lært '11aa Søofficersskolen om Miner og 
Torpedoer var spinkelt nok. Jeg maatte deltage som elev i 
teoretisk og praktisk Kursus f or Officerer i Kendskab til 
Søminer, i Udlægning af Minespærringer og i deres Betjening 
fra Søminestationerne paa Søforterne. 
Da det var Meningen, at jeg skulde afløse P? i Ingeniørernes 
(s.5)? som Kemiker - Sprængstofofficer - ved Søminekorpset, 
fortsatte jeg min Uddannelse i Kemi, dels paa Struers kemiske 
Laboratorium og dels paa Polyteknisk Læreanstalts Laboratorium 
i Studiestræde. Men jeg maa tilstaa, at jeg aldrig blev nogen 
dygtig Kemiker, det kunne ikke ret fange min Interesse; dog 
lærte jeg nok til at blive en brugbar Sprængstofofficer og til 
i 1888 at skrive en Lærebog "En Beskrivelse af de 
Sprængstoffer, der anvendes ved Søminekorpset." 
Tiden ved Søminekorpsets 1. Afdeling var undertiden saa lidt 
beslaglagt, at vi subalterne Officerer, 3 Søofficerer og en 
Ingeniørofficer, tilbragte megen Tid med Brædtspil, jeg kan 
ikke længere huske Navnet på det Spil, vi morede os med, kun 
at jeg blev meget dreven i det. Maaske spillede vi ogsaa 
Domino, eller var det kun i a Porta Kafe paa Kongens Nytorv, 
hvor en Del yngre Søofficerer ofte drak deres 
Eftermiddagskaffe. 
Og hvordan indrettede jeg mig saa inde i Byen. Jeg lejede to 
Værelser hos Løjtnant Drakkenberg, en Efterkommer af ham, der 
blev ca. 145 Aar, i Hjertensfrydsgade i Nyboder, eller rettere 
et lille Værelse og et Kammer. Det var paa egen Kost, og jeg 
maatte selv holde mig med Varme og Lys. Kammeret var saa 
lille, at der paa den smalle Led netop var Plads til en 
Jernseng, og ellers fandtes der bare saa vidt jeg husker, en 
Sevante og et Klædeskab. Jeg møblerede selv. Til Værelset 
købte jeg et Mahognibord, et Mahogniskrivebord og fire 
Mahognistole, som den Dag i Dag findes i min Stue, det var 
solidt Kram; ja, og saa var der Chaiselonguen. Væggene var saa 
tynde, at Fugtighe den slog igenne m dem i Regnvejr, hvad der 
fristede husløse Snegle til at aflægge mig Besøg. (s.6) Der 
var meget lavt til Loftet; da jeg flyttede ind, var det 
hvidtede Loft paa en meget mærkelig Maade gennemkrydset af 
brede Streger, jeg undrede mig over, hvad det kunde være, men 
fik saa oplyst af min Forgænger i Lejligheden, en juridisk 
Kandidat, der var meget højere end mig, at Stregerne kom af, 
at naar han trak sin Frakke paa , vandrede Hænderne hen over 
Loftet. Det samme gjorde ogsaa mine Hænder. Frokost fik jeg 
paa Orlogsværftet fra dettes Marketenderi; Middag spiste jeg i 
l ang Tid i "Kongens Klub" p a a Østerport , hvor man for en Krone 
fik e n god Middag, to Retter og De ssert, saa vidt jeg da 
huske r, senere indtog jeg min Middagsmad i 
Søofficersforeningen. 
Det var mens j e g boede i Hjertensfrydsgade, at j e g en Morge n, 
da jeg vandrede ud til Værf t et og var kommen t il Store 
Kongensgade, opdagede, at jeg til min Uniform hav de t aget e n 
rundpullet sort Filthat paa i St edet for Uniformskaske t; j e g 
vendt e tilbage, idet jeg holdt mig tæt op til Muren for a t 
vække saa lidt Opmærksomhed som muligt. Men værre var det 
næsten at Jøhnke, min Chef Kommandøren f ra Søminekorpset en 
Morge n, da h a n fra Søkvæsthuse t g i k ud til Værftet, og 
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Skildvagten ved Indgangen til Værftet til hans store 
Forbavselse ikke hilste paa ham, opdagede, at han var iført en 
høj graa Hat. 
Efter at have boet en tre Aar hos Drakkenberg lejede jeg 
sammen med P? Ryder, den senere Direktør for Uden? Institut, 
et af de smaa Huse i Krusemyntegade. Der var to Lejligheder i 
Huset, Stue og første Sal, begge havde 2 Værelser og Køkken. 
De nederste to Værelser benyttede vi til Dagligstuer, de to 
øverste til Soveværelser. Vi antog en Kone til at holde 
Lejligheden i Stand og til at lave Te til os om Morgenen.(s.7) 
Hun vandt engang 100 Kr. i Lotteriet, saa sagde hun os op, for 
nu var hun bleven rig, vi holdt imidlertid en Forelæsning for 
hende og fik hende overbevist om, at de 100 Kr. kunde være 
væk, før end hun saa sig for, og saa blev hun og fik nu 10 
Kroner om Maaneden. 
Ryder var meget haardfør, han tog hver Morgen Bad i en stor 
Zinkbalje, koldt Bad, der blev aldrig lagt i i Soveværelserne, 
og om Vinteren kunde der være hundekoldt, jeg kom ligefrem til 
at fryse, naar jeg saa ham sidde i Baljen, han endte da ogsaa 
med paa sine ældre Dage at faa Gigt. Ryder spillede mig det 
Puds, at han forlovede sig og giftede sig, og der sad jeg med 
Dobbeltlejligheden, men saa overtog Læge Ryder, Søofficerens 
Broder, den øverste Lejlighed, og jeg blev boende forneden, 
til jeg giftede mig i 1887. Krusemyntegade var en meget lidt 
befærdet Gade, to af mine Kammerater, der havde boet i Gaden, 
før vi flyttede ind, havde vedtaget, at naar der gik en 
Kaptajn gennem Gaden, skulde han erlægge et vist Beløb, lad 
mig sige 1 Krone, gik en Kommandør igennem, steg Beløbet til 
det dobbelte, og en Admiral, ja det var saa utænkeligt, at det 
kunne der ikke sættes noget for; hvad de fik ud af det, ved 
jeg ikke. 
Ved Søminekorptsets første Afdeling blev jeg til at begynde 
med undervist af og sat ind i Søminens Hemmeligheder af 
Afdelingens to dygtige Søminemestre, der fra Underofficerer 
var avanceret til Embedsmænd med Officersrang, hvor mindes jeg 
med Glæde og Tak disse to beskedne, overordentlig dygtige og 
pligtopfyldende Mænd, der med Liv og Lyst gik op i deres 
Tjeneste, van Deurs og Truelsen hed de. Truelsen omkom flere 
Aar senere ved en stor Drukneulykke udfor Karlskrona. 
Naa, jeg sled mig saa gennem de første Aar. I 1883 blev jeg 
for (s.8) første Gang Leder af det teoretisk-praktiske Kursus 
ved Søminekorpsets første Afdeling for Officerer, da var jeg 
altsaa naaet op til Højdepunktet af Viden herhjemme ved 
Søminevæsenet, deriøvrigt gennemgik en betydelig Udvikling, 
inden jeg forlod Søminekorpset. I tre Aar var jeg Leder af 
ovennævnte Kursus, men saa blev jeg optaget af min Gerning som 
Kemiker ved Søminekorpset og af anden Tjeneste ved Korpset. 
Til Lederen af Kurset var der, saa vidt jeg husker, knyttet et 
honorar paa en 400 Kroner . Flere Aar efter at jeg havde 
forladt Søminekorpsets 1. Afdeling, nemlig i 1893, udkom 
Lærebogen: "Det passive Søminemateriel", som jeg var Forfatter 
af. 

(s.8 til venstre) 
Det var i denne Periode at Cristiansborg Slot brændte,3' 
Oktober1884 udbrød Branden. Vi var en Del yngre Officerer i 
Søofficersforeningens Lokaler, der kom Bud til os at Slottet 
brændte, men vi troede ikke straks paa det, hvor kunde det 
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Slot brænde. Men da det gik op for os at det var Alvor gik vi 
naturligvis derhen. Der stod en stor Menneskemasse udenfor 
Slottet, der herskede en meget? Stemning, da et ungt 
Menneske udbrød: "Lad det blot .brænde" fik han 
øjeblikkeli<Jf.laaet Hatten ned over Ørene. Vi Officerer fik 
Adgang til at komme ind paa Slotspladsen. Jeg deltog med nogle 
andre i Redningen af Malerisamlingen der fandtes i den? ?fløj 
Til Hjælp havde vi nogle "Flæskesjovere" de var ganske 
fortrinlige, vi 
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sprættede Malerierne ud af Rammerne og bar dem ned i deres 
Blindramme~l til Slotspladsen. 1eg tror at alle Malerierne 

81 

-Z3/,E..,'f'l'.2,c~ t blev 1 ; derimod brændte vistnok Flre Danske? Da Malerierne 
var reddede, tog vi fat paa et Par store Marmorfigurer der 
stod paa Trappeafsatserne, ogsaa dem fik vi ned, men saa 
brændte Trappen bag os, og der var ikke mere at gøre. Man 
kunde i Hovedfløjen gaa op ad Stentrappen og se ind i de 
brændende Sale. Thorvaldsens Mu~um var en Tid truet, 

41uc. :=uMJ/ETS ligeledes Slotskirken. Museum§2_ Tag blev overdækket med vaade 
:.7- c Pressenninger, og der blev af Landmilitæret foretaget en 

Sprængning for at afbryde Forbindelsen med Slotskirken. Saa 
mægtig var Baalet, at de i Malmø troede, at hele København 
brændte, og kom over med Sprøjter. Gnisterne for langt?, men 
tændte dog ingen Steder. Naar man gik ind imellem Slottet og 
Museet føltes det som om det var en Storm saa mægtig? den 
store Varme Luften i?, var ikke stille Vejr. Det maa have 
ulmet i Slottet i Rigsdagsfløjen, inden Ilden tog rigtig fat 

) uden at nogen vidste det . Ilden har saa ædt sig videre bag 
~ Træpanelerne, hvormed Væggene v~r klædt, det var det der gjorde 

Slottet saa brandfarligt. Sprøjterne kunde vistnok iøvrigt 
?V.Q"ORl>f/i~ikke række op til Taget, Slottet var jo? højt . 
L I(;;, 

B. Min Virksomhed som Kemiker - Sprængstofofficer ved 
Søminekorpset. 
1/2 1884 - 19/5 1890. 
Denne falder naturligt i to Afdelinger, nemlig a. Virksomheden 
herhjemme (s.9) og b. Virksomheden i Udlandet. 
a) Virksomheden som Sprængstofsofficer herhjemme. 
Min Opgave som Sprængstofsofficer var at føre Tilsyn med 
Søminekorpsets Sprængstoffer, at foretage de krævede, 
foreskrevne tilbagevendende Undersøgelser af Sprængstofferne, 
undersøge Sprængkraften, foretage Forsøg med Sprængstoffet, 
Lede Sprængstoffets Tilpasning til Mine- og Torpedoladninger, 
samt at foretage Kontroller af Sprængstoffets Fabr ikation, men 

) dette henhører under b) Virksomheden i Udlandet. Til at 
foretage de krævede Undersøgelser havdes et lille Laboratorium 
paa Kvintus, det var nærmest beskedent, men Undersøgelserne 
var heller ikke meget omfattende. J e g kom i denne Del af min 
Virksomhed i Forbindelse først med Kemikeren S.P. Sørensen, 
der blev ansat som ke misk Konsulent ved Orlogsværftet, og som 
nu som Professor ved Carlsberglaboratoriet har et verdenskendt 
Navn i den kemiske Verden. Han afløstes af Kemikeren Jacobsen, 
der senere blev Professor ved Polyteknisk Læreanstalt, og 
senere Underdirektør ved Tuborg Bryggeriet. 
En vigtig Del a f Tilsynet med Sprængstoffet gik ud paa, a t 
holde et vaagent Øje me d, at det ikke forandrede sig saa det 
begyndte at vise Tegn paa Dekomposition, endvidere at holde 
den vaade Skydebomuld paa den rette Fugtighedsgrad. 

/11 f S1;>J?æng-±uf-'-t,e n-pr-es-se0.es for Skydebomuldens Vedkommende ved at 
iff112-!~~~Ju4 l ægge et Skydebomuldslegemet1der havde sekskantet Form, paa ,en 
pup~ vistnok 2 cm tyk Jernplade, bg saa bringe det til at 

eksplodere, det skulde saa s laa Jernpl aden glat igennem. 
Tilpasningen af de passive Mineladninger nødvendiggjorde at 
flere af Skydebomuldslegemerne blev behandlet med Sav, det 
skelr"e (sic) i et Par smaa Træskure paa den saakaldte dækkede 
Vej, et idyllisk Sted om Sommeren ved Christianshavns Voldgrav 

81



) 

) 

Vøhtz 82 

med Masser af vilde Roser . Her fandtes ogsaa et lille 
Varmeanlæg, hvor vaade Skydebomuldslegemer kunde gennemtørres, 
idet der for at faa den vaade og gennemparafinerede 
Skydebomuld til at eksplodere krævedes en Tændladning af tør 
Skydebomuld paa 1 Pund . 
Sprængstoffet blev opbevaret dels i Magasinerne, 
Betonbygninger, paa Krudttaarnsvejen paa Amager, dels i de 
ladte Miner i Minebaadene, der laa paa Orlogsværftet. 
Betonmagasinerne var dobbeltvæggede med Lufthuller foran 
gennem den yderste Mur; der patrouillerede en Soldat langs 
Vejen, der var afspærret, og hvor ogsaa Hæren havde 
Sprængstofmagasiner, det var en ovenud kedelig Tjeneste, da 
der aldrig passerede noget, og det affødte da ogsaa, at en af 
Skildvagterne for at fordrive Tiden, gav sig til at stikke med 
sin Sabelbajonet ind i de ovennævnte Huller, ja, maaske flere 
havde drevet den samme Sport, men en af dem tabte 
Sabelbajonetten ned mellem Murene, og der ligger den den Dag i 
Dag, hvis Magasinet endnu eksisterer . Jeg var hyppigt ude i 
Magasinerne, Vejen derud var ikke behagelig Sommerdage, da der 
den Gang laa en Limfabrik paa Amager, der havde et (s,10) 
stort Benoplag tæt ved Krudttaarnsvejen, og om Sommeren 
vrimlede det med store fede Maddiker ud fra Benbunken og ud 
over Vejen, og det stank fælt fra Benene og Fabrikken . 
Før jeg blev Sprængstofsofficer, benyttedes der som Sprængstof 
ved Søminekorpset Dynamit, men allerede før jeg kom til 
Søminekorpset, var man gaaet over til at bruge Skydebomuld, 
der var langt ufarligere og behageligere at behandle og 
ligesaa (sic) sprængkraftigt. Det var pressede 
Skydebomuldslegemer gennemtrængt med 20% van~, dog at vi 
senere gennemtrængte Skydebomuldslegemerne til 
Mineladningerne, ikke til Torpedoladningerne, med Parafin i 
Stedet for med Vand. Vaad og gennemparafineret Skydebomuld 
kunde inden forbehandles med mekanisk Værktøj, som f, Eks. 
Sav; Det kunde ogsaa uden at eksplodere kastes ind i Ild, f. 
Eks. i en optændt Kakkelovn, naar det da skete i modereret 
Mængde; jeg har ofte kastet Skydebomuld i en Kakkelovn. Det 
kunde ikke bringes til at eksplodere ved Slag med en Hammer, 
Eksplosion kunde bare fremkaldes ved en Tændladning af tør 
Skydebomuld, der bragtes til at eksplodere ved en lille 
Knaldkviksølvhætte - Knaldkviksølv er et meget farligt 
Sprængstof, der maa omgaas med megen Varsomhed. 
Forøvrigt forlod vi endnu inden jeg fratraadte Tjeneste ved 
Søminekorpset, Skydebomuld og overgik til et stærkere 
Sprængstof, som vi gav Navnet Norit (?), der er ligesaa 
farefrit at omgaas som Skydebomuld. Saa uskyldigt som disse 
Sprængstoffer end kan se ud, og saa ufarlige som de end kan 
være at omgaas, saa øver de en kolo(s)sal Virkning, naar de 
endelig bringes til at eksplodere. En undervands Mine ladet 
med Skydebomuld eller et andet ligesaa stærkt Sprængstof, kan 
således slaa et saa stort Hul i en stærk, dobbeltbundet 
Skibshund i et Krigsskib, en Skibshund, der jo er bygget af 
solide Staalplader, at bogstavelig en Karet med 4 Heste kan 
køre ind gennem Hullet. 
Hvad vi især maatte have vor Opmærksomhed henvendt paa ved 
Skydebomulden under dens Magasinering, var, a t den ikke 
begyndte at udvikle sure Dampe, for det var Tegn paa, at den 
var ved at C,oFraadne sig og blive f arlig, jeg har dog i min 
Tid aldrig ~ved Søminekorpset oplevet at Skydebomuld er begyndt 
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paa saadan ·For:e-ådnirrg. En Ekspert i Sprængstof" kan allerede 
ved at lugte til Skydebomulden forvisse sig om, hvorvidt der 
er begyndende sure Dampe, men der er ikke altid en Ekspert ved 

s(c~b.t,\,\).., Haanden, saaledes ikke , om Bord i Orlogs~~13.'e":ne. En af den 
IN~~tØRJ=f"tyske Marines Sprængstofs? fortalte mig engang~ at et tysk 

Krigsskib var kommen hjem fra Togt og havde meddelt, at ved 
Undersøgelsen af Skydebomuldsladninger de havde om Bord, havde 
Torpedoofficeren lugtet sure Dampe, og andre med ham, saa de 
var ;r;r-B::F-blevne bange :for en utidig Eksplosion. Da de kom til 
Kiel, blev Sprængstofofficeren kaldt til Hjælp, han aabnede 
for Skydebomulden og lugtede, nej, sagde han, jeg lugter intet 
som helst til sure Dampe, saa lugtede Torpedoofficeren igen, 
og nu kunne han heller ikke lugte det mindste; saaledes virker 
Suggestion. 
Vi anstillede engang Skydning med Mineladninger af vaad 
Skydebomuld for at se, om Skydebomulden kunde bringes til at 
eksplodere ved Beskydning med Granat, og naar Granaten 
eksploderede i Skydebomuldsladningen. Skydningen blev udført 
paa Amager Fælled; med stor Vanskelighed opnaaedes det, at en 
Granat eksploderede i Skydebomuldsladningen, der gik Ild i 
den, men den eksploderede ikke, og saa sikker var jeg paa, at 
der ikke vilde indtræde en Eksplosion, at jeg tog en Spand med 
Vand og løb hen og slukkede Ilden.(s.12) Ja, det var i de unge 
Dage, da man ikke kendte til Forsigtighed. Der er i min Tid 
aldrig indtraadt nogen Ulykke ved Søminekorpsets 
Sprængstoffer,men kort :forinden jeg tiltraadte Tjenesten ved 
Korpset, skete der en mindre uforudset Eksplosion, hvor en af 
Officererne, Palle Boldt, blev let saaret, Blodet løb ham ned 
ad Ansigtet, han var bange for at han var bleven blindet, for 
at undersøge det, styrtede han, :fortalte han, hen for at se 

_ _ ' 1_J,_ sig i et Spejl. Af og til blev der sprængt en enkelt Mine i 
v(IVl'v"VV v Sundet, og paa Trykmaalere udlagt under Vandet i 7. omkring 

Minen blev Effekten maalt. Vi havde ikke Midler til, saaledes 
som i de store Lande, at bygge en stor Skive forestillende et 
Stykke af en dobbelt Krigsskibsbund og sprænge en Mine imod 
den. En enkelt Gang sprængte vi i Sundet samtidig en 
Minerække, saaledes som den udlægges for at spærre for 
Gennemsejlingsaabning i en Minespærring eller for at sprænge 

) 

en Aabning i en Spærring, det var et pragtfuldt Skue at se de 
mange Vandsøjler samtidig hæve sig højt i Vejret til en Højde 
som Rundetaarn eller maaske endnu højere. En Sprængning af en 
Mine kunde bringe en mængde halv- og heldøde Fisk op til 
Overfladen, og særlig rigt blev Udbyttet, naar det traf sig,at 
en Sildestime var kommen indenfor Minens Virkningsområde. Jeg 
udarbejdede i 1888: "en korted? Gengivelse og Resultater 
udledede af Sprængstofbrugen mod dobbelte Jernskibsbunde", det 
gav mig et godt Indblik i de store Virkninger af Miner. 
Hertil Bd. IV, s. 12. 

B Virksomheden i Udlandet som Sprængstofofficer. 

Vi fabrikerede ikke selv Sprængstof ved Søminekorpset men fik 
det fra Udlandet, dog fik vi i mange Aar Knaldkviksølvhætterne 
fra Hæren, men det var jo kun en rent minimal Del af 
Søminekorpsets Sprængstoffer, og senere fik vi ogsaa dem fra 
Udlandet.(s.13) Vi fik i alle de Aar jeg var Sprængstofofficer 
Skydebomuld fra Skydebomuldsfabrikken Krupps Milhle i 
Oberschlesien, først henimod Slutningen af min Tjenestetid ved 
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Søminekorpset traadte vor Forbindelse med Skånska 
Bomuldskrudtfabrik Djøsøbro? i Nærheden af Landskrona. 
Knaldkviksølvhætterne fik vi som tidligere nævnt fra Hæren, 
senere vistnok blandt andet fra en Fabrik ved Prag. 
Det jeg i dette Afsnit navnlig vil beskæftige mig med, er mine 
Rejser til og Ophold ved Skydebomuldsfabrikken Krupps Muhle, 
med hvilken Fabrik jeg flere Gange sluttede Kontrakt om 
Levering af Skydebomuld og Kontrolbords?? Fabrikationen baade 
af Skydebomuld til passive Miner og til 'Torpedoer. Jeg har 
aldrig ført Dagbog, og mine Minder fra denne Tid hviler 
udelukkende paa min Hukommelse. 
Jeg var i Krupps Muhle i 1882, 1884, 1887, 1888, 1891. Skønt 
jeg først blev Sprængstofofficer 1/2 1882, blev jeg ikke 
destomindre sendt til Krupps Muhle for at modtage et Parti 
Skydebomuld. Denne første Rejse var for mig en meget stor 
Begivenhed. Det var første Gang jeg rejste til Udlandet af, om 
jeg saa maa sig det, Landevejen eller Rettere Jernbanevejen; 
ja, ganske vist begyndte Rejsen til Søs, nemlig med Skib fra 
København til Stettin, men derfra gik det videre med Jernbane 
først til Stetiner Bahnhof i Berlin, hvor jeg tog ind paa et 
mindre Hotel i Banegaardens umiddelbare Nærhed. Jeg havde 
aldrig været i Berlin og turde dårligt nok fjerne mig fra 
Banegaarden af Frygt for at fare vild i Berlin og komme for 
sent til Toget. Efterhaanden blev jeg meget rejsevant paa mine 
mange Tjenesterejser. Fra Berlin skulde jeg om Aftenen rejse 
over Frankfurt am Oder, Breslau og Oppeln til Krupps Muhle. 
(s14) Paa alle mine Tjenesterejser rejste jeg paa første 
Klasse ogsaa første Klasse Sovevogn, alle Rejseudgifterne 
skrev jeg paa Marineministeriets Regning, det vil sige 
Jernbane- og Skibsbiletter, Drager og Drinker (Drikkepenge?) i 
Tjenesteøjemed, alle andre Udgifter maatte jeg selv dække ud 
af mine Dagpenge, de var: 

Som Premierløjtenant 16 Kr, dog i England 20 Kr. 
11 Kaptajn 20 11 li li 27 li 

11 Kommandør 24 11 li 
li 32 li 

Dertil kom en Uden?hjælp hver tredie eller fjerde Aar, der som 
Premierløjtnant var 150 Kr, som Kaptajn 200 Kr og som 
Kommandør 300 Kr. Paa de fleste af mine Rejser til Krupps 
Milhle var jeg ledsaget af den ældste til Sprængstofferne 
knyttet Underofficer, Overskibsminør Friis, en sjælden fin, 
retsindig, dygtig Underofficer, som jeg satte overordentlig 
Pris paa. Han rejste paa 2' Klasse og var altid ved Haanden, 
naar jeg under Rejsen trængte til en Haandsrækning, man kunde 
let faa det Indtryk, at jeg var en ung Rigmand, der rejste med 
sin Hovmester og ikke en fattig dansk Søofficer. 
Under Rejserne til Krupps Milhle var Dagpengene meget rigelige, 
som det vil fremgaa af det efterfølgende . Under et Ophold i 
Newcastle spurgte den danske Konsul, Faber, der var meget rig, 
om mine Rejsevilkaar, og da han hørte, at jeg havde 27 Kr i 
Dagpenge, kunde han ikke forstaa, at jeg kunde klare mig med 
saa lidt, hvad jeg dog udmærket kunde. To Smaatræk fra mine 
Rejser i Tyskland for at illustrere, hvor anset en 1' Klasses 
Passager var. Jeg var selvanden i en 1.Klasses Kupe sammen med 
en ældre Herre, vi var ganske fremmede for hinanden, det var 
paa en Sidebane til Krupps Muhle, hvor vistnok kun meget faa 
rejste paa 1' Klasse; ved en mindre By stod Herren ud, der var 
en stor Forsamling paa Perronen, til min Forbavselse var det 
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for at se og tage imod min Medrejsende, han var aabenbart 
noget meget fornemt, jeg gættede paa en af de mindre (s.15) 
tyske Fyrster. Jeg havde ikke anet, hvilken Ære der var 
overgaaet mig, at have været i Kupe sammen med en saa 
højtstillet Person. 

85 

En anden Gang, jeg stod paa Stettiner Banegaarden i Berlin, 
der ender blindt, jeg var kommen paa den forkerte Perron, mit 
Tog holdt paa den anden Side, da jeg opdagede det, gik jeg 
tværs over de mange Jernbanespor, da jeg ikke saa et eneste 
Menneske, men der stod en meget vred Togbetjent og tog imod 
mig, med vrede Ord, det var selvfølgelig strængt forbudt at 
gaa over Sporene; ja, sagde jeg, men det gjorde ikke Sagen 
bedre om jeg vandrede tilbage ad den tilladte Vej, for saa 
atter at vende om langs Perronen. Jeg var ganske almindeligt 
paaklædt, saa han udbrød:"De skal sagtens med tredie Klasse" 
Nej, jeg skal med første Klasse; med første Klasse min Herre, 
maa jeg ikke at have den Fornøjelse at vise Dem en Kupe. Jeg 
tilføjer, at det dengang var ganske almindeligt, at man gav 
Togbetjenten en lille Drikkeskilling eller et Par Cigarer for 
at blive vist ind i en Kupe, hvor man kunne være ene. 
Paa en af Rejserne til Skydebomuldsfabrikken gjorde jeg et 
kort Ophold i Breslau, hvor jeg overnattede, jeg vilde gerne 
se den store By, men da Tiden var mig knapt tilmaalt, tog jeg 
en Fører, der travede rundt med mig. Da vi den Aften vendte 
tilbage til Hotellet, forlangte han en uforskammet Betaling, 
jeg protesterede, men han lod sig ikke rokke, vel, sagde jeg 
saa, saa kalder jeg paa en Politibetjent, det hjalp, han 
nedsatte straks sine Krav meget betydeligt. 
Jeg havde en noget tilsvarende Oplevelse engang i Berlin, jeg 
tog en Droske og bad Kusken, det var en ad Aften, om at køre 
mig til en offentlig Have, hvor jeg kunde høre Musik og nyde 
min Aftensmad. Og saa kørte han og endte ved et Anlæg, der var 
lukket. Siden kørte han, og han blev ved med at køre mig rundt 
i en uendelig lang Tid, da han endelig standsede ved et 
Etablissement med Musik, forlangte han en høj Betaling, men 
jeg gjorde Vrøvl og gik (s.16) i Rette med ham, fordi han 
havde spildt min Tid ved at køre mig rundt i den lange Tid, og 
da jeg ogsaa her vilde tilkalde en Politibetjent for at afgøre 
vor Trætte, bøjede han sig. Dengang talte jeg godt Tysk, saa 
godt, at jeg af en preussisk Landofficer blev taget for at 
være fra Nordtyskland, da han af en Berlineringeniør, som jeg 
kendte fra Krupps Muhle og var i Kupe sammen med, blev spurgt 
om, hvad Landsmand han troede jeg var. Men saa sagde 
Professoren, læg Mærke til hans Artikler, jeg brugte ofte i 
Flæng der, die das; jeg havde bedt Professoren rette mig, naar 
jeg brugte en forkert Artikkel, men det gik saa ofte paa, at 
jeg omsider blev ked af hans mange Rettelser, og saa begyndte 
jeg med at sige: der, die das, der kan De selv vælge. Det 
bragte ham til at holde op. 
Endnu et Rejseminde fra Krupps Muhle Rejserne. Jeg skulde hjem 
fra Fabrikken, hvor jeg havde været sammen med en Østriger, 
han fortalte, at han, da han kom ind i Tyskland, paa en 
Banegaard, hvor han købte Billet, havde givet en 
Hundredemarkseddel, som han skulde have mange Penge igen paa, 
og det fik han i Guld; men efter at være kommet ind i Toget 
opdagede han, at man havde givet ham lutter Timarkstykker i 
Stedet for Tyvemarkstykker, og nu nyttede det absolut ikke at 
søge at faa det reclameret. Det skrev jeg mig bag Ørene, og da 
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jeg ligeledes gav en Hundredemarkseddel paa den Banegaard, 
hvor jeg skulde løse Billet til Danmark, fik jeg 
Guldmarkstykker tilbage, men jeg saa mig straks for, og 
sandelig, det var Timarkstykker i Stedet for Tyvemarkstykker, 
jeg skreg naturligvis Gevalt, og fik uden videre Vrøvl mine 
Tirnarkstykker ombyttede med 20 Mark af Manden inden for Lugen, 
der blev blodrød og gjorde mange Undskyldninger. 
Mine Erindringer tager Magten fra mig, det er vel fordi jeg er 
gammel, og derfor kan jeg ikke dy mig for at fortælle endnu et 
Par smaa Jernbanehistorier. (s.17) Det var i Tyskland, jeg 
havde Billet til Berlin, og min store Rejsekuffert var 
indskrevet dertil, men paa en Mellemstation saa jeg min 
Kuffert blive taget ud af Toget og blive baaret over til et 
andet Tog. Nu er det en god Regel, at man aldrig skal skilles 
fra sit Rejsegods; jeg (stod) derfor ud af Toget for at 
protestere paa det kraftigste, det førte til at to 
Jernbanemænd, en fra hver af de to Tog, kom i en meget voldsom 
Disput, men det endte med, at min Kuffert kom over i det andet 
Tog. Saa slog jeg mig til Ro, og i Berlin mødte jeg min 
Kuffert. 
Man kan ogsaa have Rejseoplevelser i Danmark paa Banerne. Jeg 
kørte paa en Tjenesterejse paa første Klasse til Korsør, inden 
vi naaede Roskilde kom der en Herre ind i Kupeen, hvor jeg var 
alene, og spurgte om jeg havde noget imod, at han satte sig 
ind til mig, skønt han havde 2' Klasses Billet, Nej 
selvfølgelig ikke. Saa kom Konduktøren og sagde til ham. De 
har kun 2' Klasses Billet, De maa flytte ind i en anden 
Klasse, ja, men der er saa fuldt. Saa gik Konduktøren uden at 
sige mere, men noget efter kom han igen med Togføreren og 
sagde, der sidder den Herre, som har en 2' Klasses Billet, og 
som jeg har meddelt, at han skulde flytte. Nu blev der Halløj, 
Herren blev noteret og mulkteret med 20 Kr., han var Apoteker 
fra Jylland, heldigvis, sagde han, havde han endnu tilbage 
godt 20 Kr., men hvad der ærgrede ham allermest, var at det 
havde været billigere om han havde en 1' Klasses Billet. 
Men det er nok paa høje Tid, at jeg kommer til Krupps Milhle. 
Fabrikken laa i en stor Fyrreskov i en sandet og meget 
ufrugtbar Egn ved en lille Flod M?, en Biflod til Odern. I 
Skoven var der fuldt af Egern, de blev hadede, fordi de gjorde 
stor Skade paa Træerne, ogsaa Spurvene var hadede paa denne 
Egn. 
Der fandtes af Bygninger er stort smukt Hus til Direktøren, 
Baron (s.18)Triltzler von Falkenstein og til de fremmede 
Officerer, et mindre Hus til Bogholderen Rusch, der var 
hyggeligt, da jeg først kom til Fabrikken; og saa var der et 
tarveligt Værtshus med en meget fattigt udstyret Krostue, og 
et toetages Hus til nogle af Arbejderne. Fabriksbygningerne, 
der var alt andet end stilfulde, men de opfyldte deres 
Formaal, laa i nogen Afstand fra de ovennævnte Beboelseshuse 
af Hensyn til mulige Eksplosioner. Arbejderboligen var alt 
andet end flot udstyret eller renligt; da en af Lejlighederne 
skulde skifte Lejer, foretog Direktøren en Inspektion af 
Lejligheden, han var iført Overfrakke og lange Støvler, til 
min Forfærdelse opdagede han, at hans Ydertøj var blevet helt 
levende af et Utal af Lopper, han skyndte sig at trække 
Overfrakken og Støvlerne af og kaste dem ud af et Vindue for 
derefter at styrte ud. 
Direktøren, der var en ung Mand, giftede sig meget faa Aar 
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efter jeg lærte ham at kende, han er død for mange Aar siden 
af Tuberklose, hans Enke lever endnu i 1932. Jeg kom til at 
sætte megen Pris paa ham og blev meget gode Venner med ham. 
Hans Fader ejede et Gods ikke langt fra Fabrikken, der har jeg 
tilbragt nogle Juledage og faaet den kendte tyske Julespise 
Karper. Det var nødvendigt for de tilsynsførende Officerer at 
bo hos Dirketøren, da der ikke fandtes noget andet Sted i 
Nærheden, hvor vi kunde bo. Selvfølgelig var vi Fabrikkens 
Gæster, det gjorde, at der var god Forslag i Dagpengene; 
Regeringen vidste at det var saa. Baronens var brandenborgs 
Adel. 
Arbejderbefolkningen var Polakker og Polsk det stedlige Sprog. 
Det var en meget fattig Befolkning, det blev sagt, at de kunde 
finde paa at grave et selvdødt Kreatur op og spise det. 
Der arbejdedes paa Fabrikken Dag og Nat i to Hold, altsaa 12 
Timers Arbejdsdag. Paa den Dag i Ugen, hvor der blev skiftet 
arbejdede det ene Hold 24 Timer (s.19) i Træk. 
Til Fabrikken var knyttet et moderne Laboratorium, hvor de 
kemiske Undersøgelser af Sprængstoffet blev udført, den Mand 
der foretog dem for Fabrikken var en ulært Arbejdsmand, han 
havde erhvervet sig en fænomenal Færdighed i at gøre Prøverne, 
jeg kunde ikke kappes med ham. Fabrikken (sic) af Skydebomuld 
er ikke farlig; naar der iagttages nogle· meget simple 
Sikkerhedsforanstaltninger. Men indrømmes maa det, at man let 
bliver nonchalant, naar man daglig omgaas Sprængstoffer. Det 
var naturligvis strengt forbudt at ryge paa Fabrikken, men 
ikke desto mindre greb Direktøren og jeg os selv i en Dag at 
ryge Cigar og det endda i en af de Bygninger, hvor 
Skydebomulden behandledes i en Form, der var overordentlig 
brandfarlig. 
Skydebarnulden, der fremstilledes i haardtpressede Legemer af 
forskellig Form, blev forinden Afsendelsen fra Fabrikken 
gennemfugtet med Vand og var som tidligere anført ganske 
ufarlig at behandle og forsende, og ikke til at faa Ild i. Da 
jeg første Gang skulde overtage en Levering Skydebomuld var 
jeg en Novice i praktisk Kendskab til Sprængstof. 
Skydebomulden skulde indeholde 20% Vand, inden jeg overtog 
den, men det gjorde den ikke fuldt ud, havde jeg været, hvad 
jeg senere blev, en gammel Sprængstofekspert, vilde jeg have 
handlet paa eget Ansvar, men nu kom jeg i en stor Forlegenhed, 
jeg protesterede og jeg telegraferede hjem, men fik saa dette 
Svar :"Modtag". 
Og hvorledes formede saa Livet sig dernede. Ja, det var meget 
ensformigt, afskaaret som vi var fra den civiliserede Verden, 
men ingenlunde ubehageligt, da man levede og boede godt hos 
Direktøren. Til Direktørboligen var knyttet en Have, ja den 
var vistnok kemisk ren for Blomster, men der fandtes i al Fald 
nogle Hasselbuske, som afgav Læ for en slags Lysthus. (s.20) 
Var det Sommerdage, kunde det ske, at Lysthuset blev benyttet 
til et lille Aftensold omkring en Jordbærbowle, brygget sammen 
af flere forskellige Ingredienser, Champagne, Rinskvin, Cognac 
m.m. hældt over Jordbær. Den gamle Baron med Familie deltog 
undertiden i Gildet. Den unge Baron havde et stort Udvalg af 
forskellige Likører, deriblandt ogsaa Aalborgakvavit, Middagen 
indlededes i Reglen med et Glas af disse Varer, men forøvrigt 
førte vi et meget sobert Liv, saa vidt jeg husker fik vi et 
enkelt Glas Vin til Middag, og Øl til Frokost. Vi levede som 
sagt fint, det gav Anledning til at Direktøren en Dag roste 
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sig af sin store Gæstfrihed; der var foruden mig en italiensk 
Officer til Stede, jeg kunde se, at han følte sig pinlig 
berørt, men saa greb jeg ind, nej stop nu, vi er glad for 
Deres Gæstfrihed, men hvad den koster Dem, det staar paa 
Sprængstofregningen, uden at man dog kan se det, og det ved de 
forskellige Regeringer. Direktøren det er rigtigt, lad os ikke 
tale mere om det. 
For at faa nogen Adspredelse foretog jeg sammen med Direktøren 
og en østrigsk Marineingeniør~) en Udflugt til Krakow, 
paa Vejen var vi inde i en lille Banerestaurant og drak et 
Glas Øl, Opvartningsjomfruen havde fortalt, at hun var dansk, 
nu blev der Lejlighed til at prøve det, men hun faldt ynkelig 
igennem, da jeg tiltalte hende paa dansk. I Krakow gjorde 
navnlig den jødiske Bydel Indtryk paa mig, der saa jeg for 
første Gang i stimevis af Jøder med de lange Kaftaner og 
Hængekrøllerne. Det var Jøderne strengt forbudt at færdes i 

) den rige Del af Byen. Forøvrigt mindes jeg kun at Direktøren, 
den Morgen vi skulle forlade Byen, vækkede mig meget tidligt 
og sagde, at han havde opdaget, at der gik et meget tidligt 
Morgentog, naar vi tog med det, var der endnu ingen oppe paa 
Hotellet, og saa slap vi for Drikkepenge, saa underligt det 
lyder, vi fulgte hans Henstilling (21). Med den østrigske 
Marineingeniør aflagde jeg, da han rejste tilbage til Wien, et 
Besøg paa et Par Dage i Østrigs Hovedstad, det var første Gang 
jeg var i Wien, hvor jeg senere kom adskillige Gange. Der 
lærte jeg af Østrigeren paa en Udflugt til det store 
Parkanlæg, Prateren,at købe en Pølse og et Stykke Brød, tage 
det i Haanden og spise det uden al anden Anretning; det 
tiltalte mig ikke. 
Saa var der en anden Adspredelse, som jeg drev sammen med 
Direktøren og en tysk Marineingeniør, vi var vistnok ikke 
flere, det var at spille Sekat?, et meget ynder Kortspil i 
Tyskland, jeg husker ikke længere et Suk af det, skønt jeg 
blev overordentlig dreven i det; det var lige saa fornuftigt 
som Whist. Vi spillede til en Fælleskasse, og da der var nok i 

) den blev der købt en lille Tønde med Mtinchenerøl, og saa holdt 
vi en lille Bierabend i Krostuen, hvor Tønden blev lagt paa et 
Lad, og der skænkedes lige fra Tønden i store Seidler. Til 

~~;fC,.(U.:;Pa'YSoldet var indladte? og Overskibsminør Friis, flere var vi 
nok ikke. Da lærte jeg følgende Drikkeskik, en hævede sin 
fulde Seidel, nikkede til en af Selskabet og sagde: "Ich 

c trinke Ihnen deri halben Welt vor"og saa tømte begge Seidelen 
halvt, hvorpaa den anden Part sagde: Ich trinke Ihnen denl 

e halben Wel t nach" . og saa tømte5den anden Halvdel. Al tsaa i 
Løbet af et Øjeblik nedsvælgede man en hel Seidel Øl. Jeg 
glemmer ikke, at min pæne, sobre Overskibsminør, der sad ved 
Siden af mig, forundret saa paa sin unge Premierløjtnant, at 
jeg kunde indlade mig paa noget saadant, fra den side havde 
han aldrig kendt mig; Naa, Drikkelaget gik sin Gang, og 
efterhaanden blev Stemningen høj, vi fik intet at spise til. 
Den tyske Ingeniør skulde med Toget meget tidligt næste 
Morgen, forinden vi afsluttede var han kommen i den Tilstand 
at Direktøren og jeg maatte lede ham (s.22) op i hans Værelse 
og lægge ham paa Sengen, og saa gik vi ned og fortsatte, vi to 

111:R.f.;'iL)'=,CJ' v~ r de sidst P~ (]), der brød op. Jeg gik saa op til Ingeniøren 
for at vække ham, men han laa som en død Sild og var ikke til 
at faa vaagen, jeg gik derfor ned og hentede et Stykke Is, det 
var Vinterdage, og lagde paa hans Pande, det hjalp, stønnende 
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var gjort, Opfinderen havde tilbudt Danmark den for 30 000 
Kr., men vi var kun paa Overvejelsernes standpunkt. Pludselig 
brød han af, det gik op for ham, at han var inde paa et 

ø fortroligt Emne, han havde imid~ rtid sagt saa lidt, at han 
troede, at jeg ikke havde faaet fat i noget, men der 
forregnede han sig, jeg, som var Mineekspert, havde forstaaet 
nok til at være ganske klar over Pointet i Opfindelsen. Ved 
min Hjemkomst fortalte jeg naturligvis, hvad jeg havde hørt, 
og ikke længe efter havde vi selv ved Minevæsenet konstrueret 
Apparatet og forsynet alle vore Miner med det. Ved hjælp af 
det Apparat indstiller Minen sig automatisk i den Dybde under 
Overfladen man ønsker. Alle undersøiske Miner i Verden er nu 
forsynet med et Apparat, en Dybderegulator, der har denne 
Virkning. 
I 1885 var jeg paa en Tjenesterejse til Stockholm fra 7/11 til 
19/11, den vedkom ikke Fiume, men naar jeg medtager den her er 
det, fordi dens Øjemed var at jeg skulde gøre mig bekendt med 
det svenske Minevæsen og Erfaringen i Sverrig angaaende 
Virkningen af Sprængstof i Minekorps, og fordi jeg, inden jeg 
gaar over til det næste Afsnit i mine Erindringer saa vidt 
muligt vil gøre op med alt vedrørende Sprængstof . Jeg 
arbejdede saa vidt jeg husker mange Dage paa Orlogsværftet 
"Skapskolen" med at studere og gøre Uddrag af 
Sprængstofrapporter. Ved min Ankomst meldte jeg mig til den 
danske Gesandt, han vilde gerne vide, hvor længe jeg blev i 
Stockholm, da (s.25) han, hvis Opholdet varede længe nok, 
vilde fremstille mig for Kong Oscar, da Kongen var dansk 
Admiral; jeg lovede at underrette Gesandten, saa snart jeg var 
klar over, hvornaar jeg vendte tilbage til Danmark, hørte han 
intet f ra mig, kunde han godt anmelde mig til Audiens paa den 
almindelige Audiensdag. Dagen kom, og jeg var endnu i 
Stockholm, saa gik jeg op i Gesandtskabet for af Gesandten a t 
blive ført op til Kongen, men da laa der et Hus, Gesandten 
havde troet jeg var vendt hjem og havde intet gjor t, det var 
Legationssekretæren jeg talte med, det var højest uheldigt, at 
Gesandten ikke nu kunde gaa med mig, hvad han meget h avde 
ønsket. Nuvel, saa gik jeg iført Gallauniform alene op paa 
Slottet, blev vel modtaget af Kongens Adjudant og ført ind til 
Kongen, der lod mig sætte mig ned og saa førte en længere 
Samtale med mig, hvor han kom ind på Politik, det var i de 
bevægede Riffeldage hjemme, og Kongen begyndte at udspørge mig 
om Chresten Berg, da kom jeg i en slem Vaande, jeg vilde ikke 
sige noget nedsættende om mine Landsmænd og deres Politik, saa 
vidste jeg ikke bedre end at udbryde: Jeg er dansk Under saat , 
Deres Majestæt." Det var sikkert meget udiplomatisk, men 
Kongen bøjede ind i en anden Gade. Jeg har senere i 
Christiania været ti l Audiens hos Kong Oscar II. 
De svenske Officerer indbød mig til en lille Aftenfest, der 
stiftede jeg for første Gang Bekendtskab med s vensk Banko det 
var den Gang og er det maaske endnu Svensk Livdrik, det smagte 
godt men var en forfærdelig lumsk Drik, og Officerer n e drak 
det næsten, som om det kunde være Sødmælk; det gav mig nogle 
højest afskyelige Tømmermænd næste Dag. 
~nu___fill_ Tjenesj:erejse vil jeg kort~, det var en omfattende 
Rejse i 1886 fra 20 /10 1886 til 4/3 1887 til England, 
Frankrig, Tyskland og Østrig; det var hovedsagelig en 
Studierejse; naar jeg nævner den her er det, fordi den (s26) 
endte me d at faa mig til Krupps Muhle, derfra ti l Fiume og 
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atter tilbage til Krupps Milhle; paa Tilbagevejen hertil havde 
jeg den Oplevelse, at jeg gik Glip af mit Tog paa en 
Mellemstation i Østrig, hvor jeg skulde skifte Tog. Jeg var 
paa Stationen i rette Tid, men bar mig saa uklog ad, at jeg, 
da der kom et Tog, der kørte i den for mig rigtige Retning, 
spurgte Portieren?, om det var det Iltog, jeg skulde med, 
han svared nej, det kom senere; men det var ikke rigtigt, der 
kom ikke flere Tog den Eftermiddag, jeg maatte overnatte paa 
Stationen og kom først videre næste Dag. 
Det var for mig en meget ubehagelig Hændelse, da jeg absolut 
skulde være hjemme saa betids, at jeg kunde blive gift d. 15. 
Marts, til hvilken Dag mit Bryllup med min første Hustru var 
fastsat; det lykkedes?, fordi mit Ophold i Krupps Milhle kun 
behøvede at være meget kortvarigt. 
Ogsaa endnu nogle Oplysninger om, hvorledes man i Tyskland og 
Østrig den Gang saa paa Jøderne og om wienske Forhold, 
Oplysninger der blev mig personlig meddelt. 
Tyskerne hadede Jøderne, det udtrykte Direktøren for Krupps 
Milhle paa den drastigske? Maade, at han sagde, der burde 
udstedes en Lov, som gjorde den, der slog en Jøde ihjel til 
hans Arving. Der var maaske nogen Aarsag til dette Had fra 
Direktørens Side, han sagde, at naar en Jøde nedsatte sig som 
Værtshusholder i de fattige polske Egne, gav han de fattige 
Polakker Kredit paa B1-r~, imod at de godskrev ham et 
vist Antal Neg af den kommende Høst, og paa den Maade kom en 
stor Del af Landbefolkningen ganske i Jødernes Magt. Paa den 
Tid blev Jøderne i stort Antal jaget ud ad (sic) Rusland, 
Direktøren fortalte, at det gjorde man ikke i Tyskland, i al 
Fald ikke officielt, men underhaanden skete det. Paa en Rejse 
fra Krupps Milhle til Wien kom jeg i Kupe sammen med en østrisk 
Oberst, hvis Regiment laa i Schlesien, han fortalte, at han 
(s.27) intet kunde faa til sit Regiment uden ved at gaa gennem 
Jøderne . Der var dog en god Side ved dem, i al Fald ved den 
ledende Jøde i hans Distrikt; en af hans Kaptajner var kommen 
i stor Gæld til Jøderne, det truede med at ødelægge hans 
Karriere; da han var afholdt slog hans Kammerater sig sammen 
for at betale Gælden og saa henvendte de sig til den ledende 
Jøde for at faa Gældsbeløbet at vide, men Jøden erklærede, at 
Kapta jnen intet skyldte, og det gjorde han, fordi han troede, 
at Kamme raterne vilde skade Kaptajnen, men da han fik 
Sammenhængen at vide gjorde han op med dem. Jøden havde 
iøvrigt ikke noget skrif tligt Gældsbevis, det forlangte 
Jøderne ikke, de stolede paa de østrigske Officerer. 
Samme Oberst fortalte mig, a t han havde faaet Lyst t il at 
ko mme en Tur ind i Rusland, men hvor ledes lod det sig gøre, 
langs Grænsen stod der russisk Grænsevagt, en russisk Soldat 
med skarpladt Gev ær for saadan noget som hver 200 Meter, b a g 
denne Kardon var der en Underofficersvagt i Toppunktet af en 
Trekant, hvis Grundlinie spændte over et v i st Antal 
Grænsesoldater, bag ved igen saa en Off icersvagt i Toppen, 
blot a f e n bet ydelig større Trekant. Saa fik Obe rsten d e n 
Anvisning, at han let kunde faa s it Ønske opfyldt ved at 
anve nde Best ikke lse, So ldaten skulde have, lad os s i g e 1 
Rubel, Underofficer e n 3 Ruble r og Officeren 10 Rubler, og naar 
han var passeret Off ice rsvagten, saa laa hele det s tore , 
hellige Rusland aabe n t f or ham. Obersten fulgte Anvisningen og 
han kom glat ge nne m Soldater kordonen, ligeledes gennem 
Underof ficersvagten, me n han kom i kke længere, for han kunde 
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ikke faa sig selv til at bestikke en russisk Officerskammerat. 
Bestikkelse var ganske almindeligt i det daværende Rusland, 
den gamle Baron Trutzler von Falkenstein fortalte følgende 
Historie, der staar for hans egen Regning. Ikke langt fra 
Grænsen mellem Schlesien og Rusland laa der i Rusland et stort 
Jernværk, det var rigt paa Jernmalme, men det gav ikke desto 
mindre stedse Underskud. Saa blev der fra Petersborg sendt 
(s.28)en højtstillet Embedsmand for at undersøge Forholdene. 
Han traf ved sin Ankomst til Jernværket kun den ene af Værkets 
to Direktører, og han var bleven underrettet om, hvad der 
forestod. Excellencen forhørte Direktøren om han kunde give en 
plaucibel Grund til Underskudet; ja Deres Excellence", her er 
et Utal af Rotter; Rotter, men hvad i al Verden har det med 
Underskudet at gøre, Rotter æder da ikke Jern; ikke Deres 
Excellence, vis mig den Venlighed at læse denne Redegørelse, 
som jeg har udarbejdet, saa vil De blive af en anden Mening. 

~ Excellencen tog Piecen og begyndte at blade i den, det var 
fuN- ~~~ tter 9 ._Ja saa forstaar jeg Sagen Hr. Direktør, De har 
..:::.~L..: R Ret. Et Par Dage efter kom den anden Direktør intetanende til 

Stede og blev taget i Forhør af Excellencen, naa Hr. Direktør, 
hvordan forklarer de Underskudet: ja hvad skal jeg sige Deres 
Excellence, det er ikke let at give en Forklaring, 
Excellencen: men er her da ikke fuldt af Rotter; Rotter, Deres 
Excellence, og Direktøren blev ganske paf. Hvordan Historien 
endte, husker jeg ikke. 
Den gamle Baron fortalte en anden Begivenhed, og den var 
sikkert sand nok. Han havde faaet Lyst til at eje en Kosakhest 
og henvendte sig i den Anledning til en af de russiske 
Officerer, men denne erklærede, at det var en meget vanskelig 
Sag, for enhver Kosak ejede sin egen Hest og skilte sig ikke 
af med den, dog han skulde hjælpe Baronen. Da mange Kosakker 
fik udleveret Fourage gennem deres Underofficerer; Officeren 
gav saa en af Underofficererne Ordre til at lade en af de 
menige faa saa lidt af Fouragerationen ti l Hesten, at Hesten 
ikke kunde opholde Livet, den blev magrere og magrere og 

) omsider saa Kosakken ingen anden Udvej end at sælge Hesten, og 
saaledes kom den i Baronens Besiddelse. 
En anden Bestikkelseshistorie. Udfor en af de russiske 

~~~µ-== stersøhavne var der en Sand?, en Grund med mindre Vanddybde 
end indenfor Barren. Barren kunde ikke passeres af dybgaaende 
Skibe, naar det var (s.29) lav Vandstand. Skibene, der skulde 
ind til Havnen, skulde tage Lods, og saa var der etableret den 
Regel, at Lodsen maatte bestikkes for at tage et Skib over 
Barren, ellers erklærede Lodsen, at Vandstanden var for lav. 
Det kaldtes at købe Vandet paa Barren. En af mine Kammerater , 
der i nogle Aar f ørte et af det Forenedes Dampskibsselskabs 
Skibe, skulde anløbe Havnen, han fik at vide, at han kun ved 
at betale Lodsen et vist Beløb, kunde komme over Barren. 
Lodsen kom om Bord, det var en meget fint uniformeret Mand, 
min Kammerat undsaa sig vedaabenlyst at stikke den fine Mand 
de 10 Rubler i Haanden , men skød dem fordægt hen til ham, 
Lodsen tog dem uden at blinke, og dermed gik min Kammerats 
Blufærdighed ganske fløj t en ved sene~~ Lejligheder . 
(På venstre side) Jeg har ogsaa været nogle Gange, men kun 
hver Gang et Par Dage , ved Sk~nska Bomullskrudtfabrik i 
Djørsøbro, det var saa sent som i 1912 og 1916. Direktøren 
var tysk, han var som alle Tyskere meget patriotisk, han havde 
et eneste Barn, ,en Søn, ~? ,,Krigen udbrød, var han dog ikke 
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r-~..c-;- mere patriotisk end at han ønskede han havde? svensk 
--- t?=. 1 Indfødsel, for saa 9 han, at hans Søn blev indkaldt, skønt han 

var svagerig, det blev han da osaa noget hen i Krigen, hvordan 
'/;!~..sc,.:..YER-:J? det gik ham, ved jeg ikke. ( Indskud slut) 

) 

Og saa gaar jeg over til det næste Afsnit i Erindringerne, min 
Virksomhed som Chef for Søminekorpsets 2' Afdeling. 

C Min Virksomhed som Chef for Søminekorpsets 2' Afdeling. 
1890 - 1899 

Under Chefen for Søminekorpsets 2' Afdeling var henlagt det 
aktive Torpedovæsen: den selvbevægende Torpedo med 
Udskydningsapparater, Torpedoernes Indskydning og 
Vedligeholdelse og deres Anskaffelse; endvidere sorterede 
under denne Afdelingschef alt det elektriske 
Belysningsmateriel i Skibene delvis ogsaa i Værftet og 
Marinens Bygninger, det elektriske Signalmateriel og Telefoner 
i Skibene samt den traadløse Telegraf. 
Jeg ledede Torpedoskolen for Officerer, der aarlig afholdtes i 
Bramsnæsvig, og var enten Chef for Torpedoskoleskibet Esbern 
Snare, eller ledede Skolen fra Søminestationen i Bramsnæsvig . 
Jeg var Chef for Søminestationen i Bramsnæsvig, naar jeg ikke 
var bunden til anden Tjeneste,, og ledede som saadan 
Indskydningen af Torpedoerne og Forsøgene med dem; J_ ogsaa de 

;;:-o~o-r""-7G, Forsøg der blev udført med Torpedoer paa Sømine ( s. 30= 
korpsets Værksted i København. 
Jeg udarbejdede de Kontrakter for Anskaffelse af Torpedoer, 

IAH'!JL E.:JJE Praj ektører ~?-:, Kabler, ~c J J-er Telegrafapparater el ler som de 
'.:,t-o'S,rt..Lc:: - kaldtes ??apparater, ? . og modtog hyppigt Materiellet paa de 
;,io34r.{;,Pi..O{/r.15Fa~ hvor det fremstilledes, og da navnlig de Torpedoer, 

'der byggedes i Udlandet. Dette gav Anledning til mange 
Tjenesterejser til forskellige Steder i Europa. 
Og saa havde jeg en væsentlig Lod og Del i Udarbejdelsen af 
forskellige Reglementer. 
Jeg vil dele dette Afsnit i 4 Underafsnit a) Virksomheden som 
Leder af Torpedoskolen for Officerer, b) Virksomheden som Chef 
for Søminestationen og c) Rejser knyttet til Anskaffelse af 
elektrisk ?? Materiel i Udlandet andet Sted end i Fiume. 

a) Virksomheden som Leder af Torpedoskolen for Officerer. 
Endnu forinden jeg blev Chef for Søminekorpsets 2' Afdeling 
begyndte jeg at tage Del i Arbejder vedrørende denne Afdeling, 
idet min Korpschef havde for Øje at dygtiggøre mig til at 
kunne overtage Stillingen som Afdelingens Chef. (indskud) 
Ifølge en Udtalelse fra Hans Engelhardt, der i mange Aar 
gjorde Tjeneste ved Sømineskolen, lærte han mig første Gang at 
kende i 1884, idet jeg dette Aar, efter hans bestemte 
Paastand, der bekræftes af hans Broder, har været om Bord som 
Elev paa Esbern Snare, der var i Bramsnæsvig, og Hans 
Engelhardt aftjente sin Værnepligt der om Bord. Han og hans 
Broder bragte mit Tøj fra Skibet til min Bopæl i 
Hjertensfrydgade, og de fik derfor 2 Kr af mig. Det er nok 
rigtigt, men jeg har ingen Erindring derom eller noteret noget 
om det; det maa have været i September 1884, for Hans 

"'t~E.i.EA-it'TEngelhardt siger det var r'7 ko u før Christiansborg Slot 
' brændte 3' 0kt .W 84. ( Indskud slut: Boede den Engelhardt ikke 
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i Tjebberup, der var en ged. Vores Anna kendte familien) 
I Midten af Aaret 1886 blev jeg beordret i nogen Tid til 
Tjeneste ved Søminestationen i Bramsnæsvig; 

94 

Fra 7/8 - 21/8 var jeg Elev paa et Repetitionskursus~ for 
Officerer, det afholdtes ved Søminestationen og i 
Torpedoskibet Esben Snare der førtes af Chefen for 
Søminekorpsets 2' Afdeling, Kaptajn Middelboe. Til Skolen var 
knyttet Torpedobaaden? og Torpedobaad N 8. Eleverne skulde 
føre Torpedobaadene i Efteraarets Eskadre. Jeg medtager her 
dette Kursus og ogsaa mit Togt som Chef for V.J.Utty~™g' . 7o~PE.:JJoEM.Dr=ty :IJEJJ/_ 

"l?c?FriråHs- t? paa Esbern Snar'e. I Esbern Snare fandt jeg min gamle NE 1>' u,y.Dc:-;>-=-;::-,-:~,.L>tR..s 

!evP.GeT / Militærkappe, som havde været borte for mig i nogle Aar ,r''§"eg:!,y· '::;; -;>er 
fandt den (s.31) med Kaptajnsdistinktioner ? af Kapt. ., ..,.,,~✓Y"':___~"Æ'hy~~_]).. 

- - ''-1• 1'-lt:. ,. '- --,1,YOh:-<?T. 
.2~~~ Middelboe. "Men det er jo min Kappe, Middelboe; kan gerne s.t: r'-FPc>STDYso ~ '-

være, svared Middelboe, Kappen laa i et af Lokalerne ved cJ.Ær -1=o.:c -2. "'"'.!>.=t..f,y 

) 
Søminekorpsets 2' Afdeling, og da ingen vedkendte sig den, tog b 
jeg den. Ja saa, men nu gør jeg Krav paa min gamle Kappe, den 
er endnu meget anvendelig om Bord. Middelboe var ogsaa villig 
til at afstaa Kappen, men jeg tror nok, jeg maatte give 10 Kr 
for at faa den igen. Jeg havde vistnok i sin Tid laant den til 
en Officer ved 2' Afdeling, han havde glemt at give den 
tilbage, og Laanet var gaaet mig af Minde, og derved var 
Kappen blevet borte for mig. Jeg maatte desværre fjerne den 
ene Distinktion paa Ærmerne, da jeg kun var Premierløjtnant. 
I 1887 var jeg 3 Togter med Torpedoskibet Esbern Snare. Det 
midterste Togt vil blive omtalt senere. Første Togt fra 
9.April - 17 Maj var Kapt Middelboe Chef jeg 
Næstkommanderende, ja det var jeg iøvrigt paa alle 3 Togter. 
Det var Torpedoskolen for Officerer, der afholdtes i 
Bramsnæsvig, i Skolen deltog den Officer, Kaptajn Bardenfleth, 
der skulde føre Skibet paa det næste Togt, han var lidt 
betænkelig ved at deltage i en Skole, hvor hans tilkommende 
Næstkommanderende optraadte som Lærer, men det faldt meget 
heldigt ud. Paa dette Togt fik jeg en saa horribel Tandpine i 
en Kindtand, at jeg maatte lade Skibslægen, han var dengang 
Reservelæge, blev senere? Læge som Stabslæge, trække Tanden 
ud; det foregik i Officersmessen, en Oppasswer holdt et Lys, 
og saa begyndte Operationen, men Tanden sad fast, Munden blev 
fuld af Blod, dog jeg holdt mig tappert, det var mere end 
Oppasseren gjorde, han var ved at faa ondt og maatte afløses. 
Omsider kom Tanden ud, men jeg syntes Lægen blev ved at rode 
underligt i Munden, og saa kom det endelig ud af ham, at han 
havde taget en forkert Tand, en sund Tand, som han forgæves 
havde forsøgt at trykke paa Plads igen, men det gik ikke. Jeg: 
ja, nu skal De have saa mange Tak, nu vil jeg ikke mere, og 
saa afbrød vi Forestillingen. Næste Dag tog jeg til en af de 
kendte Tandlæger i København, hvortil jeg blev raadet af en 
Tandlæge i - (fortsættes i hæfte V) 
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Holbæk, Københavneren tog den rigtige Tand, uden at 1eg saa at 

sige mærkede noget til det. Naa, den Tand Reservelægen tog, 

den fik jeg ikke mere Tandpine i, det var dog altid en Fordel. 

Paa det 3' Togt var Kaptajn Middelboe atter Chef, det varede 

fra 30'Septh - 27 Oktober, dets Formaal var forskellige 

Prøver, saaledes en Gennemprøven? af Slæbetorpedoen, som jeg 

har omtalt under Togtet med Panserbatteriet Gorm, der blev 

dødsdømt gennem disse Prøver. Endvidere skulde 

Torpedoinstallationen gennemprøves i en rigtig fra England ? 

ankommen Torpedobaad Støren, hvis Chef var Kapt. ? og 

næstkommanderende Sekl . Vedel, senere Underdirektør paa 

Orlogsværftet. Jeg tror det var paa dette Togt vi til 

Afslutning holdt en stor Frokost i Esbern Snare; efter 

Frokosten var vi alle mere eller mindre uarbejdsdygtige og 

trængte til at hvile os; vi laa ved Søminestationen i 

Bramsnæsvig, og Korpschefen, Kommandør Jøhnke og hans Søn T? 

Jøhnke var inde paa Søminestationen. Komd. Jøhnke sendte Bud 

om Bord, at han ønskede at tale med mig, men jeg efterkom ikke 

Ønsket, jeg holdt det for klogest ikke at vise mig for min 

Korpschef i min anløbne Tilstand, jeg hørte aldrig mere noget 

om det. Jeg t ror ogsaa det var ved den Lejlighed, at da 

Torpedobaaden Støren forlod Bramsnæsvig for at gaa til 

København og løb langs med Sømines tationens lange Bro, hvor paa 

Komd. Jøhnke spadserede med sin Søn, sang Baadens Chef Kapt. ? 

ganske hø jt: "Ein Vate r mit sein Sohn spadsieren g i ng, 11 me re 

hus ker j e g ikke, men de t morede os kosteligt, og Jøhnke var 

fornuftig nok t il at lade , som han ikke hørte det. 

Det trak mer e og mere op til, a t j eg s kulde overtage Ge rni ngen 

som Chef for Sømine korpsets 2 ' Af deling, for i 1888 blev jeg 
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Chef for Torpedoskibet Esbern Snare som Leder af Torpedoskolen 

for Officerer, der som sædvanlig blev afholdt i Bramsnæsvig; 

alle Eleverne var? indlogerede paa Søminestationen, da Esbern 

Snare den Gang bare havde faa Officerslukafer. (s.2) Til 

Skolen, der varede fra 20' April til 29' Maj var benyttet en 

af de nyeste Torpedobaade Søløven? ført af? Jøhnke. Det var 

en egen Følelse at være Chef paa en Skole, hvor der ved Siden 

af unge Officerer fandtes Officerer, der var meget ældre end 

jeg - Kapt. Uldall og Schluter?. Dertil kom, at jeg nogle Aar 

senere, 1891, holdt Torpedoskolen for Officerer inde fra 

Søminestationen. hvor jeg var Chef?, medens Prins Valdemar, 

der var Chef for Esbern Snare, og den Gang allerede var Kapt., 

skønt yngre Officer end jeg, forsaavidt var mig underlagt, som 

han skulde følge det Program, jeg havde udarbejdet for Skolen. 

Det samme Forhold fandt Sted et Par Aar senere, og jeg mindes, 

at jeg en enkelt Gang gik om Bord til Prinsen for at sige ham, 

at jeg syntes, Øvelserne ikke alle blev drevne med den rette 

Fart, det var mig ikke nogen Behagelighed. 

Jeg lagde altid forud for Skolen et omhyggeligt Program for 

hver Dag i de 6 Uger Skolen varede, og jeg holdt paa, at 

Programmet skulde følges, hvordan end Vejret var. Skolen 

begyndte altid den 1' April eller en af de første Dage i 

April, og jeg l agde Vægt paa, at d e t faldt paa en Aarstid , 

hvor man ofte kunde have daarligt Vejr, og hvor Nætterne endnu 

kunde være mørke; jeg mindes at det et Aar var en regulær 

Snestorm, da Esbern Snare kom til Søminestationen . 

Programmet omfattede ogsaa Natøvelser, og naar Øvelserne gik 

ud over Midnat, blev der givet Tilladelse til at Øvelserne 

næste Dag begyndte 1 Time senere, end Programmet foreskrev. 
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Jeg tror at ?. at det blev skumlet i Krogene over at 

Øvelsestiden var for lang, men jeg lod som jeg ikke hørte det. 

Aaret 1888 havde en ualmindelig streng Vinter, jeg skulde 

efter Planen have forladt København den 1' April, men Sundet 

var tilfrosset, jeg kom først afsted den 20 April, og da laa 

der endnu megen løs Is i Sundet, men vi kom dog igennem. For 

at komme ind i Isefjorden maatte Esbern Snare gaa over en 

Grund udfor Kysten, hvorpaa der ikke var større Vanddybde end 

at Skibet ved normal Vandstand lige kunde slæve? hen over 

Grunden (s.3) naar man satte fuld Fart paa, det var ret 

spændende, om det skulde lykkes at faa Skibet til at glide 

over, det er dog aldrig bleven hængende, saavidt jeg mindes. 

Jeg var ikke saa kendt i Issefjorden, som jeg senere blev det; 

lidt Syd for Nykøbing havde jeg nær sat Skibet paa Grund, men 

jeg blev ved Lodskud advaret i aller sidste Øjeblik, saa jeg 

fik Kursen forandret, atter et Eksempel paa, at en Skibsfører 

maa have Held med sig, for at komme godt fra det til enhver 

Tid. 

Det var i 1888, da Isen brød op i Bramsnæsvig, at den tog hele 

Søminestationens lange Træbro og Træbrohoved med sig. 

Vagtmesteren paa Stationen fortalte, at da Isen brød op 

indenfor Broen saa det ud, som om den store Isflage saa at 

sige ikke bevægede sig, men ikke desto mindre tog den alt med, 

hvad den traf paa sin Vej. Det er Grunden til, at Brohovedet 

nu er opført af Beton, og at Broen er skærmet med 

Betonisbrydere. 

Jeg tager nu under et alle de Gange, hvor jeg var Chef for 

eller Leder af Torpedoskolen i Bramsnæsvig for Officerer, uden 

at specificere dem særligt ud. I to Aar ledede jeg dem inde 
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fra søminestationen og i 5 Aar som Chef for Esbern Snare. 

Skibet fik i Løbet af de Aar, jeg førte det, et stort Dækshus, 

hvor der var en udmærket Chefskahyt og et godt Sovekammer . De 

Elever paa Skolen, der var Kaptajner og boede om Bord, havde 

jeg paa Kost, for hver af dem fik jeg 8 Kr. pr. Dag i 

Kostpenge, det var mere end det kostede mig, hvad jeg gjorde 

Marineministeriet opmærksom paa, og saa blev det meget 

fornuftigt nedsat til 5 Kr., det slog rigeligt til. Jeg saa 

iøvrigt ret hyppigt Skolens unge Elever som mine Gæster til 

Middag. 

Til Skolen var der i de senere Aar knyttet en Damp? til 

Øvelser i Mineudlægning, en stor Torpedobaad og en lille 

Torpedobaad, Jeg følte mig ordentlig som Eskadrechef, men det 

forøgede jo ogsaa Ansvaret især under Natmanøvrerne. Den lille 

Torpedobaad blev et Aar ført af en ung Officer, der ikke just 

var noget Lys men overordentlig pligtopfyldende; havde han 

faaet en Ordre (s.4) udførte han (den) punktlig, selv om 

Forholdene havde forandret sig, saa der var Grund til at 

) afvige fra Ordren. Jeg var undertiden ikke saa lidt ængstelig 

for, at han skulde komme galt fra det, saaledes mindes jeg ved 

en Natmanøvre, hvor det blev Taage, og hvor jeg først blev 

rolig, da jeg atter havde hans Baad i min Nærhed. Der skete 

heldigvis aldrig noget Uheld eller Ulykke under disse Øvelser. 

Een Gang var Esbern Snare meget vær ved at komme paa Grund. 

Det var en tidlig Morgenstund og Brandtaage, vi var lettet 

Nord for Ourø og stod Syd paa gennem det smalle Løb mellem 

Ourø og Land; min Næstkommanderende havde Vagten, heldigvis 

kom jeg i Tide op paa Broen og saa til min Forbavselse at vi 

befandt os langt inde i et Bundgarn paa Ourøsiden. Naa, vi fik 
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reddet os ud og korn heldigt Syd paa. I det smalle Løb blev vi 

prajet af en enlig Mand i en Baad, der spurgte os, om vi ikke 

kunde sig ham, hvor han befandt sig, for nu havde han længe 

ligget og roet rundt og var lidt vild paa det, han kunde ikke 

orientere sig i Taagen. 

(Venstre Side) Jeg traf for nogle Aar siden i Jylland en 

Herre, han? nu i en civil Stilling i Land, han havde været 

min Rorgænger i Esbern Snare, han fortalte mig, at en Dag da 

en af de yngre Officerer havde Vagt, var han ved at sætte 

Skibet paa Grund, men jeg opdagede det i Tide og sagde til 

ham:"Løjtnant NN, er det Deres Hensigt at sejle Skibet op i 

Eriksholma Skov og forankre det der". Den Begivenhed havde jeg 

naturligvis glemt, men ikke saa min forrige Rorgænger, han 

fandt, den var meget morsom. (indskud slut) 

Saa endnu et Par Træk fra Skolen. Naar der var skudt en 

Torpedo ud fra Esbern Snare og den skulde bjerges for atter at 

tages om Bord, firede vi Bjergningsfartøjet af til lidt over 

Vandet, saa at det ved at longere? Taljerne kunde falde i 

) Vandet uden at tage Skade, naar vi var i Torpedoens Nærhed. En 

Dag sprang den agterste Talje-? og Baadens Agterende faldt i 

Vandet, medens Skibet havde Fart, og Baaden indtog en saa 

skraa Stilling at en af Folkene faldt overbord fra Baaden, han 

var iført store Støvler og Regntøj; det saa urnaadeligt farligt 

ud, men heldigvis blev der kastet et Bjergemærs (= en 

redningskrans ODS) som han fik fat i, og kort efter var han om 

Bord. 

En Dag jeg ledede Øvelserne ud i Yderbredningen, Nord for 

Ourø, da kom Ilbud op til mig fra dem der laa og skød med 

Torpedoer i Inderbredningen - Bramsnæsvig, Syd for Ourø, at 
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der var gaaet en Torpedo i Bund, og de kunde ikke finde den. 

Jeg skal senere fortælle noget mere om, hvad det vil sige, at 

en Torpedo gaar i Bund, bliver en Bundgænger, kun saa meget, 

at naar det sker i Bramsnæsvig (s.6) løber Torpedoen paa 

Hovedet ned i Mudderet og bliver stikkende, og det kan da være 

meget vanskeligt at finde, hvor den stikker. Saa vidt jeg ved 

er den eneste Torpedo, der er gaaet tabt i Bramsnæsvig, en 

Torpedo der blev udskudt fra Esbern Snare og gik i Bund, det 

var den første Bundgænger dernede og den blev aldrig fundet, 

fordi man den Gang ikke vidste, hvorledes Sagen skulde gribes 

an paa Bedste Maade. (Indskud) Der har senere været Hundreder 

af Bundængere i Bramsnæsvig, særlig fra Søminestationens 

Brohoved, der alle bleve fundne. (slut) Jeg rnaatte lade 

Øvelserne indstille og skynde mig ned til Brarnsnæsvig, fik at 

vide det Omraade, hvor man mente at den fandtes. Og saa skede 

der noget ?tidigt, jeg gik lige hen og sagde, her staar den og 

satte en Bøje over den, og kort efter var den bjerget. En af 

Officererne undrede sig meget over, at jeg saadan straks kunde 

) finde Stedet, men der var gaaet det forud, at jeg paa Vejen 

ned til Bramsnæsvig havde vært paa Knæ i Bøn til Herren, at 

han vilde være saa naadig at lade os finde Torpedoen hurtigt, 

da vi kun havde en meget knapt tilmaalt Tid til vore Øvelser. 

Paa Torpedoskolen blev der ?sprængt en Sømine, der ofte gav 

Anledning til en rig Sildefangst, men mere interessant var at 

der enten fra Esbern Snare eller en Torpedobaad blev udskudt 

en skarpladt Torpedo mod en Skive bygget af tynde Jernplader, 

der blev forbundne med hinanden og ophængt under en lang 

Træbom, hvortil der var fastgjort tomme Tønder for at give den 

fornødne Bærekraft. Jernpladerne var saa lange, at de naaede 
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et Stykke paa begge Sider af den Dybde, hvortil Torpedoen var 

indstillet. Skiven var adskillige Fod lang, og rundt? paa 

Træbommen var fastspigret en lille Stage med et Flag hvorimod 

der sigtedes i Udskydningsøjeblikket. Det var en Forestilling 

som i Reglen tiltrak en Mængde af Omegnens Beboere, der inde 

fra Land overværede Torpedoens Sprængning mod Skiven. Det 

hændte at Prins Valdemar skulle udskyde en skarpladt Torpedo 

fra Espern Snares Stævnapparat, men Torpedoen ramte ikke 

Skiven. Prinsen roede da uforfærdet hen til Torpedoen (s.6), 

isatte Sikkerhedspinden i Torpedoens Pistol?, hvorved den blev 

ufarlig, og kunde tages om Bord og atter gøres klar til Skud, 

for skønt den havde det ominøse Nummer 13, skulde den af med 

Livet, og i næste Skud ramte den, blev sprængt og slog Skiven, 

som blev kastet højt i Vejret, i Stumper og Stykker. Jeg sagde 

ogsaa, til en af Søminørerne, at han skulde stille sig paa 

Rammen, der bar Skiven, lige ved Flaget og vente, naar 

Torpedoen traf Skiven, "nej" sagde han, det gør jeg ikke, vel 

sagde jeg, saa opgiver vi det; han forstod ikke at jeg havde 

givet Ordren i Spøg. 

Et Aar blev Skibet inspiceret af en højere Officer, en af mine 

tidligere Skibschefer, jeg husker ikke hvorfor Skibet det Aar 

skulde inspiceres, maaske har der været Kadetter om Bord til 

et Kursus. Under Inspektionen, derforegik paa en Søndag, sagde 

den inspicerende Officer stil mig, "De er vist ked af, at 

Inspektionen foretages paa en Søndag" "Ja, det er jeg" sagde 

j eg af et fuldt Hjerte, men jeg tilføjede ikke, hvad jeg 

tænkte, at jeg ikke kunde begribe, hvorfor der skulde vælges 

en Søndag, Staten f orbød jo i sine Love, at der arbejdedes om 

Søndagen. Jeg kunde jo ikke nægte at tage imod Inspektionen p å 
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en Søndag. 

102 

Jeg havde et Aar baade en norsk og en svensk Søofficer -

Daner? og Falenius - som Elever i Torpedoskolen. Daner blev 

senere Viceadmiral, hvor højt Falenius steg, ved jeg ikke. 

Falenius imponerede sine Kammerater i Karlskrona med alt det 

han vidste om den selvbevægende Torpedo og Skydningen med den, 

men han fortalte ikke, at han havde sin Viden fra Danmark og 

de danske Lærebøger. Jeg fik senere baade en norsk og en 

svensk Orden, det var dog altid noget, jeg fik ud af den 

Lærervirksomhed. 

Apropos Ordner, den første Orden jeg fik var var i 1891, det 

var Ridder af Æreslegionen. Jeg blev fra Søminestationen kaldt 

til København, fordi den franske Admiral Gervais under et 

Ophold ved København skulde se Orlogsværftet, og jeg skulde 

være til Stede ved Søminekorpset. Admiralen var et Kvarter ved 

Korpset, hvor han saa det store smukke Torpedomagasin (s.7) 

Jeg talte ikke et Ord med ham, og saa blev jeg Ridder af 

Æreslegionen. Jeg fik et Lykønskeningsbrev fra en Fætter, der 

) gik ud fra som aldeles givet, at jeg havde gjort Frankrig en 

stor Tjeneste; havde jeg dengang kendt Overkammerherre Oxholms 

Syn paa Ordener, vilde jeg have svaret min Fætter:"Det gælder 

ikke om at have gjort sig fortjent til Ordener, men at være 

paa det Sted, hvor de uddeles." 

(Indskud) Da vi efter et af Skoletogterne vendte tilbage til 

København og stod Sundet ind, var det en meget varm Dag og med 

Vinden agter ind; der var sat Kulsejl (ODS: sejl der opsættes 

ved losning af kul) - store Sejldugsrør ned til Maskinen og 

Fyrpladsen for at bringe Luft og Køling derned, men det hjalp 

kun meget lidt, Fyrbøderne klagede over den utaalelige Varme, 
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men der var ikke noget at gøre ved det, jeg gik ned paa 

Fyrpladsen for at prøve Varmen, og det maa jeg sige, der var 

varmt saa det kunde blive til noget, man kunde ikke tage paa 

Metaldelene uden at brænde sig, saavidt jeg mindes var 

Temperaturen 70* Celsius. Fyrbøderne gik næsten helt nøgne, 

jeg blev der kun en Snes Minutter, saa var jeg glad ved atter 

at komme op paa Kommandobroen. (slut) 

Jeg blev et Aar beordret til at være til Stede paa 

søminestationen for at være Leder af Kadetternes 

Torpedoøvelser, Kadetterne var om Bord i Skonnerten A?, der 

blev ført af min nære Kammerat, Kapt Regnar?? , men 

Torpedoskydningen blev udført fra en Torpedobaad, der blev 

ført af min Klassekammerat Kapt. Olsen. Der blev fra 

Torpedobaaden skudt med Torpedoer mod A?, idet Torpedoerne var 

indstillet så dybt, at de gik under Skibet og endvidere var 

de, eller maaske rettere, de skulde være forsynet med et 

saakaldt Klaprum (ODS: rum der erstatter Ledningsrummet i en 

Torpedo .. ) istedet for det sædvanlige Øvelsesledningsrum. 

Klaprummet skulde forhindre, at Torpedoen hvis den ramte 

Skibet, gjorde Skade paa det. Jeg var den første blandt 

Nationerne?, der indførte Skydning med Torpedoer mod selve 

Krigsskibene og ikke imod et Maal af Smaafadiger? eller 

lignende, der blev slæbt af en Damper; det blev optaget 

overalt i Udlandet, men det kunde være kommet mig dyrt til at 

staa. Der skede nemlig det, at ved et af Angrebene paa A?, kom 

den Kadet der skulde gaa i Torpedoskud med Torpedobaaden under 

Angrebet saa tæt ind paa A?, inden Skuddet blev afgivet, at 

Baadens Chef og jeg, der stod paa Kommandobroen, maatte gribe 

ind og give Ror (ODS: dreje roret til siden) for at dreje 
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Torpedobaaden fri af A?, og saa faldt det mig ikke ind, at 

Kadetten under saadanne Forhold vilde affyre Torpedoen, men 

det gjorde han og det med den Virkning, at Torpedoen ramte A? 

lidt under Vandlinien og slog Hul i Skibssiden, idet Torpedoen 

overklippede eller sprængte nogle Nagler, der holdt to af 

Skibssidens Plader sammen. Vandet begyndte at strømme ind i 

store Mængder, og Chefen satte (s.8) derfor Kursen imod en 

nærliggende Grund, hvor Vanddybden var meget nær Skibets 

Dybgaaende, han naaede ogsaa Grunden, hvor Skibet satte sig 

fast. Imidlertid var der løbet meget Vand i Kadetternes 

Opholdsrum, hvor en Del Tøj blev ødelagt. Da Torpedoen blev 

bjerget var Ledningsrummet slået af og sunkent, jeg har en 

Anelse om, at det ikke var et Klaprum, dog selv om det havde 

været et Klaprum, var Uheldet næppe blevet undgaaet, for de 

første Klaprum var af en meget utilfredsstillende 

Konstruktion, nu er de meget bedre. 

Der laa et Hus, Switzers Bjergningsentreprise blev tilkaldt, 

en Dykker tættede midlertidig Hullet i A?, og Skibet blev 

) derpaa bugseret til Orlogsværftet og repareret. Hvem havde 

Skylden, ja, jeg paatog mig hele Skylden, jeg erklærede rent 

ud, at ingen andre kunde drages til Ansvar end jeg, og det var 

rigtigt. Dog ikke destomindre fik Chefen for A? en Overhaling, 

derimod gik Olsen fri. Marineministeren blev rasende paa mig, 

han mente, jeg havde handlet ganske uforsvarligt, at skyde med 

Torpedoer mod et Skib og ikke imod et Maal, der blev slæbt, 

det var jo ikke langt fra at være lige saa meningsløst som at 

skyde mod Skibet med en skarpladt Kanon. Ministeren meddelte 

Sagen til Kongen, fra hvem jeg dog ikke hørte noget, gamle 

Christian den 9'har vel været klog nok til at indse, at han 
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ingen Forstand havde paa de Dele. Jeg blev sammen med min 

Korpschef, Komd. Jøhnke, kaldt op til Ministeren, men her tog 

Jøhnke mig varmt i Forsvar over for Ministeren, som blev helt 

ophidset ved Jøhnkes Forsvar, men hans Vrede lagde sig. Da vi 

gik ud fra Ministeren, sagde Jøhnke, det lykkedes mig 

heldigvis at faa Ministeren ud af det Hul han plejer at trække 

sig ind i, saa jeg rigtig kunde komme til at sige ham min 

Mening. Saa vidt jeg ved skydes der stadig i alle Lande 

Øvelsesskydning med Torpedoer mod selve Krigsskibene, ogsaa 

herhjemme hvor Metoden dog blev indstillet i flere Aar. Mig 

kom Affæren ellers ikke til Skade. (s.9) 

Og nu indskyder jeg her en Oplysning, som aldeles ikke hører 

hjemme under Skydning med Torpedoer, men jeg ved ikke hvor jeg 

ellers skal anbringe den. Da jeg blev Kaptajn maatte jeg 

fratræde den Tillidspost mine Kammerater havde betroet mig i 

nogle Aar, nemlig at vælge mig til Formand for 

Søløjtnantselskabet. 

b. Virksomheden som Chef for Søminestastionen i Bramsnæsvig 

(Indskud) 

Jeg har vært Chef for Sømineskolen 2 Aar som Premierløjtnant 2 

Aar som Kaptajn; men dertil kommer, at jeg i 3 Aar, under den 

store Krig, atter maatte indtage denne Post, skønt jeg var 

Chef for Søminekorpset og Kommandør, men de havde taget min 

Afdelingschef fra mig, , han var blevet udkommanderet. Jeg var 

forøvrigt ikke ked af igen at skulde (sic) være Chef for 

Søminestationen, det var ganske fornøjeligt at genoptage denne 

gammelkendte Gerning. (slut) 
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Naar man kommer ind paa Søminestationens Terræn ligger 

tilhøjre Værkstedsbygningen med Værkstedet i Stueetagen, hvor 

Torpedoerne repareres og klargøres til Indskydning, og med 

Pumpestationen til komprimeret Luft, der trykkes op til 200 

Atm og som gennem en Rørledning af Kobber ledes ud til 

Brohovedet, hvorfra Indskydningen foregaar. Alt drives nu 

elektrisk, medens det tidligere var Dampdrift, Elektriciteten 

faar vi fra Nordjællands Elektricitetsværk i Svinninge, I 1' 

Etage er en lille hyggelig Lejlighed til Korpschefen paa 2 

Værelser, en Dagligstue og et Soveværelse med Styrtebad, 

desuden findes der flere Enkeltværelser til Officererne der 

bruger Søminestationen i kortere eller længere Tid. 

Ligefor ligger Kassernebygningen, hvor der forneden er Lokaler 

til det værnepligtige Mandskab og til de faste Arbejdere. Paa 

1' Sal har Chefen for Søminestationen en stor Dagligstue og et 

Soveværelse, og der findes nogle Enkeltværelser til de 

subalterne Officerer og Ingeniører, der er knyttet til 

Søminestationen. Endvidere er her Officersmessen, en stor 

Spisestue, og Lokaler til Underofficererne. Det store Loft 

henligger tildels ubenyttet, der findes kun et Par (s.10) 

Værelser til Stationens Rejseskole? 

Bag Værkstedsbygningen ligger den lille Køkkenbygning og et 

Par store Vandcisterner. Ved Siden af Værkstedsbygningen er en 

lille Bygning til Torpedomagasin, og paa Skraaningen ned mod 

Vandet ligger en større Træbygning, der benyttes som 

Baadeskur, naar Stationen er lukket. 

En lang Træbro fører ud til Betonbrohovedet, der er saa vidt 

jeg mindes 300 Meter fra Værkstedsbygningen ud til Brohovedet. 

Torpedoerne transporteres paa Broen paa sma Vogne, der løber 
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paa en meget smalsporet Skinnevej . 

Paa Brohovedet findes alle Instrumenter, der benyttes ved 

Torpedoernes Indskydning, og her er Udskydningsapparaterne 

opstillede, Udskydningsrammer? (menes der ramper?), der kan 

sænkes under Vandet, og Torpedokanoner, der står paa 

Brohovedets Dæk. En lang Trappe fører op til en Platform 

foroven. hvor der i et lille Hus er opstillet Trykure? (ikke i 

ODS) til Maaling af Torpedoernes Hastighed, og Kikkerter til 

at følge Torpedoen under Løbet. Naar Brohovedet bruges er det 

meget fedtet paa Grund af den Olie hvormed Torpedoen smøres 

baade indvendig og udvendig. 

Foran Brohovedet ligger Skydebanen, den ældste Skydebane peger 

op imod Ourø, men den tillader kun en udløben Distance paa 

2000 Meter, løber Torpedoen nogle faa Hundrede Meter længere 

strander den paa Landgrunden ved Ourø. Da derfor Torpedoerne 

blev i Stand til at løbe meget længere, maatte derudstikkes 

en ny Skydebane, der peger op imod det snevre Løb mellem Ourø 

og Land, den fører henover Sandgrunden, der skyder ud fra 

) Landet Nord for Søminestationen, og man har derfor maattet 

grave en Rende gennem Grunden ned til 5 m. Dybde. I denne 

Skydeline kan der skydes om det skulde være paa 12000 mop 

forbi Kongsøre Skov Nord for Lammefjorden, ja paa en 20000 m 

helt op til Nykøbing. (s.11) I Skydebanen udlægges de Flaader, 

hvorunder Torpedoen passerer i sit Løb, for at man kan maale 

Hastigheden og den Dybde den løber i. (Indskud) der kan f.Eks. 

findes en Flaade for hver 1000 m, eller hvis der skydes paa 

meget lang Afstand for hver 2000 m, og er det en Torpedo af 

gammel Type, der kun kan løbe meget kort, da for hver 200 m 

(slut) Flaaden forlænges med Bomme ud til Siden, saa at den 
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samlede Længde bliver 24 a 30 m, paa Flaade og Bomme er 

anbragt smaa, lave/løse? Stager for hver halve Meter. 

(indskud) Flaademanden sætter et lille Mærkeflag paa det Sted, 

hvor Torpedoens Kølvand har passeret Flaaden eller Bommene, 

derved angives Sideafvigelsen i Meter.(slut) Paa Midten af 

Flaaden er et lille?, herpaa Flaademanden kan anbringe en 

Plade med Tal, der angiver den Dybde hvori 

Torpedoen passerer under Flaaden; denne Dybde udfinder 

Flaademanden, ved at maale, hvor dybt det Hul, Torpedoen har 

lavet i Net, der er ophængt under Flaaden og Bommen, ligger 

under Vandets Overflade. Flaademanden venter, mens Torpedoen 

passerer under Flaaden og Observatøren paa Brohovedet kan da 

aflæse Hastigheden paa Trykuret? 

(Indskud) Flaademanden maa ikke staa lige over det Sted, hvor 

Torpedoen tegner til at ville passere Flaaden, for det hænder, 

at den faar det Indfald at springe ud ad (sic) Vandet, ligesom 

en Springer, og kan da springe helt over Flaaden; undertiden 

kan en Torpedo finde paa at gennemløbe hele sin Bane i 

saadanne Spring, det ser meget malerisk ud, men det fryder 

ikke den der leder Indskydningen. Det er ikke behageligt at 

være Flaademand, han har kun et meget lille Terræn at bevæge 

sig paa og er udsat for at blive gennemblødt i daarligt Vejr: 

han kan komme til at opholde sig paa Flaaden i flere Timer og 

skal i al den Tid være lysvaagen selv om der intet foregaar 

set ude fra Flaaden. (slut) 

Torpedoerne indbjerges af smaa Dampbarkasser, d e slæber dem 

ind til Brohovedet. Torpedoen kommer efter endt Løb op til 

Overf laden, saa Dampbarkassen kan faa fat i den. 

Øjemeddet med Indskydningen er at indstille alle Torpe doens 
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Organer, saa den løber i den rette Dybde under Vandets 

Overflade, den Dybde, hvortil den er indstillet og som kan 

109 

varieres indenfor flere Meter f.Eks fra 2 til 7 Meter; saa den 

rette Fart opnaas, den Fart hvortil Torpedoen er bygget, og at 

den saa nær som muligt holder den Kurs, hvori den er 

udskudt(,) under hele Løbet, altsaa, hvis den er udskudt mod 

Midten af Flaaderne, da passerer dem alle under Midten, 

passerer Nul. I tre Skud lige efter hinanden skal Torpedoen 

) opfylde disse Betingelser, saa er den indskudt, men det er 

ofte meget svært at opnaa det, for Torpedoerne kan være meget 

lunefulde, det galt (sic) i allerhøjeste Grad de ældre 

Torpedoer, der ikke var forsynet med de senere meget 

betydningsfulde Forbedringer, og der till? da ogsaa mindre 

Afvigelser, for Dybdens Vedkommende taales der kun meget smaa 

Afvigelser, højest 1/2 m, men i Sideline, maa man finde sig i 

langt større Afvigelser, og de tiltager udefter med Afstanden. 

(sl2) 

) 
Jeg vil her give en ganske kort Oversigt over den 

selvbevægende Torpedos Udvikling, det vil lette Forstaaelsen i 

det følgende. 

Den første Torpedo modtog Danmark i 1875 fra Whiteheads Fabrik 

i Fiume, den var: 

14 inch lig 35 1 5 cm i Diameter, 13 feet 5 inches lang, Ladning 

12 pund, Hastighed 8 knob, den(s) Luftkedel var fyldt med Luft 

af Tryk 20 Atm. 

Saa steg man med samme Diameter op t il et Kedeltryk paa 60 

Atm, Ladning So pund, Fart 22,5 Knob, Afstand 400 m. Dernæst : 

Diameter 15 inch = 38 cm, Længde 18 feet 6 inch, Kedelstry k 66 

Atm, Ladn. 71 pund, 22 Knob paa 600m. Saa ?: 18 inch = 45 cm, 
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16 feet 9 inch, 90 Atm,194 pund, 29,7 knob paa 600 m. 

Vi gik da over til franske Maal og fik saa en Torpedo med: 

Diameter 45 cm, Længde 5,oS m - Tryk 180 Atm - Ladn 170 kg -

38 Knob paa 3000 m og 26 Knob paa 8000 m 

Vi er blevet staaende ved en Diameter paa 45 cm, smaa Skibe og 

Baade tillader ikke større Diameter, men andet Steds er mange 

steget til en Diameter paa indtil 60 cm, derved opsnaas at 

Torpedoen kommer ud til en langt større Afstand, en 15000 m, 

med en vindig (ODS= hurtig som vinden) Fart, og? en større 

Ladning. 

De ældse (sic) Torpedoladninger var vaad Skydebomuld, de 

nyeres Norit (omtalt s.82), et langt kraftigere Sprængstof. 

De Forbedringer Torpedoen har gennemgaaet har strakt sig over 

mange Aar; nogle af dem vil blive omtalt under mine 

Tjenesterejser. Her vil jeg kun oplyse, at Torpedoer drives 

frem ved Hjælp af den komprimerede Luft. Luftkedlen, den 

virker i en lille flercylindret Maskine og der var derved en 

Skrue? en lille Skibsskrue; Luften benyttes ogsaa i de Organer 

der regulerer Dybden og Sideretningen. Torpedoen kan 

indstilles til den Afstand man (s.13) ønsker, den skal 

gennemløbe, idet der er en største Afstand, den overhovedet 

kan naa ud til. Naar den indstillede Afstand er udløbet, 

kommer Torpedoen, som før nævnt af sig selv op til Overfladen, 

hvis det da er under Indskydning, eller Øvelsesskydning, under 

hvilken Skydning den er forsynet med et Øvelsesrum?. Naar 

Torpedoen benyttes under Krig er den naturligvis skarpladt, 

det vil sige forsynet med et med Sprængstof fyldt Ladningsrum, 

der er saaledes indrettet, at naar den rammer Skibssiden 

eksploderer det. Rammer den skarpladte Torpedo ikke, er den 
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saaledes indrettet, at den synker ned paa Havbunden. 

Og nu nogle Træk fra Torpedoens Lunefuldhed 

Torpedoen var om jeg saa maa sige født med en Dybderegulator, 

men den virkede ikke altid, som ønskeligt var, og derfor var 

det ikke saa sjældent i Torpedoernes første Aar, at en Torpedo 

gik i Bund, det vil sige for ned til Havbunden. Var 

Dybederegulatoren helt i Orden holdt Torpedoen sig kun med 

meget smaa Svingninger i den indstillede Dybde, selv om den, 

naar den blev udskudt fra en Torpedokanon eller et Torpedorør, 

der var anbragt over Vandet, ofte tog nogle store 

Begyndelsesdukkerter, inden den kom i Ro. Naar en Torpedo gik 

i Bund i Bramsnæsvig gik den paa Hovedet ned i Mudderet ofte 

saa dybt, at intet af den var over Havbunden. Det gælder da 

først om at finde Torpedoen, hvad der kan være et 

overordentligt langvarigt og møjsommeligt Arbejde; det sker 

ved at opdage de smaa Luftblærer Bundgængeren sender op til 

Overfladen eller ved at der kommer Fedtpletter op fra 

Torpedoen. Det kan vare mange Timer at finde den, især naar 

den Torpedo er gaaet i Bund ude i det aabne Farvand. Naar saa 

Bundgængerener funden er der ikke andre Midler at faa den op 

paa end ved en Dykker, der gaar ned til den, og om nødvendigt 

graver sig ned til den og slaar en Kæde om dens Hale, og deri 

hales den saa op. En (s.14) særlig krakilsk Bundgænger havde 

vi engang paa Søminestationen, det tog nogle Dage at finde 

den; den var udskudt fra Brohovedet; vi indstillede ikke 

Skydningen i de Dage, men hver Eftermiddag efter Skydningens 

Ophør, ledte vi efter Torpedoen og omsider blev den funden, 

blev taget op og bragt ind til Brohovedet; jeg mindes med 

Fornøjelse Begivenhedens Afslutning, det var bleven Aften da 
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Torpedoen kom ind, der kom et Tog op ad den lange Bro, foran 

gik Søminemesteren med en tændt Lygte, saa kom Torpedoen, 

dernæst et længere Følger og der var Feststemning over, at 

Flygtningen atter var kommen tilbage. 

Torpedoen var ikke født med en Retningsregulator, der kom 

langt senere i 1896; man kunde derfor ikke sikre sig, at 

Torpedoen holdt den Retning, hvori den blev udskudt, det var 

en af de vanskeligste Opgaver ved Indskydningen at faa 

Torpedoen til i 3 Skud ikke at afvige mere i Sideretning end 

de fastsatte Grænser tillod. Man raadede ikke over andet 

Middel til at holde Torpedoen i den rigtige Retning, end ved 

at stille paa nogle smaa Rør and.bragt (sic) paa den vandrette 

Haleflade, og dem biksede man frem og tilbage med. Og hvad 

saa, naar man kom om Bord med Torpedoen og der blev udskudt 

fra en Torpedokanon, der var i Bevægelse, saa kunde det blive 

meget værre, dog derom senere. 

Det kunde ske at Torpedoen tog meget stor Sideafvigelse, og 

saa kunne (sic) den løbe ind i de Bundgarn Fiskerne havde sat 

ud fra Landet Nord for Søminestationen, vi havde derfor 

maattet træffe en Aftale en Gang for alle med disse Fiskere og 

forlange, at de, naar Søminestationen blev aabnet, delvis 

skulde fjerne deres Bundgarn. En Gang imellem løb Torpedoen 

ind i Holbæk Fjord og lagde sig til Ro derinde . Det kunde ogsa 

ske at Torpedoen blev lidt rundtosset, det vil sige begyndte 

lige i det Øjeblik, den tog Vandet, at løbe i store 

Cirkelbuer, løb den saa tilhøjre (s.15) kunder den ende igen 

inde ved Brohovedet, men l øb den tilvenstre, løb den 

uvægerligt i Land i Stationens Nærhed og blev liggende og væse 

der, indtil Luften var udtømt, og saa havde den næsten altid 
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lidt stort Havari paa Landgrundens Sten. Der var opstillet 

Advarselssignaler paa Land i Stationens Nærhed for at advare 

Tilskuere, da det vilde være livsfarligt at blive ramt af en 

saadan Landgænger . 

Naturligvis galt (sic) det om at udnytte Tiden godt, naar 

Søminestationen var aaben, for det var forbunden med betydelig 

Udgift at have den i Virksomhed, det vilde have været meget 

billigere at have foretaget Indskydningen i Sundet i Nærheden 

af Orlogsværftet, men det lod sig ikke gøre paa Grund af den 

store Trafik gennem Sundet, det kunde være galt nok i 

Bramsnæsvig; naar der blev skudt paa den store Afstand, saa 

maatte der passes paa de Skibe, der skulde ind til Holbæk. Det 

var en sjælden Dag, der ikke blev skudt, saa skulde det være 

ualmindeligt stærkt Blæsevejr med høj Sø, der gjorde det 

farligt for Flaadefolkene paa Flaaderne eller vanskeliggjorde 

det at f inde Torpedoerne efter at de var sprunget ud af Vandet 

efter endt Løb. Naar et tilstrækkeligt Antal Torpedoer var 

indskudt sendtes de tilbage til Orlogsværftet ad Søvejen hvor 

de blev oplagt enten i Skibene eller i Søminekorpsets 

Torp edomagasin. - Transporten skete som Regel i en lille 

Damper, Sle ipner, der var særlig indrettet dertil. 

Fremme de Officerer besøgte ofte Søminestationen, en Gang havde 

vi Besøg af t yske Officerer, vi var ikke glade ove r de t Besøg, 

jeg lod falde den Udtalelse, a t vi burde vise dem en rigtig 

slet Torpedoudskydning, for at de kunde r ejse med det Indtryk, 

at vi stod l a ngt tilbage; n aa , det var de gamle 

Koldluf t t orpe doe r, det var j o nær mes t et Held, naar man med 

dem kunde faa noge t smukt ud a f d e t, og det fik vi, s aa vidt 

j e g hus ker, heller ikke de n Dag. Jeg l e dage de en norsk Off icer 
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fra København til (s.16)Søminestationen, jeg glemmer ikke hvor 

forbavset han var ved at se de bugnende Sædemarker, det var 

lige før Høsten. Og saa var der en siamesisk Søofficer, han 

var Baron, Løjtnant eller vistnok rettere Saan? (en titel?), 

han var til Uddannelse ved Søminekorpset i flere Maaneder? 

Søminestationen. Moder lærte ham at kende og talte gerne med 

ham; han var en meget stilfærdig og behagelig ung Mand. Mange 

Aar efter fik jeg en stor siamesisk Orden, Storofficer af 

Kroneordenen, som jeg aldrig har haft paa, og heller aldrig 

vil bære, ikke fordi jeg ringeagter den, men fordi jeg ikke 

mere bærer de udenlandske Ordener, jeg har. 

Vi var vel nærmest velstillede på Søminestationen. fficererne 

havde Dagpenge, jeg, da jeg blev Katajn, 8 Kr, de yngre 

Officerer og Søminemestrene, Torpedoingeniørerne 6 Kr. Vi 

havde fælles Messe, Søminemestren var ofte Messeforstander. 

Fra Søminekorpset havde vi en af Korpsets fl inke, paalidelige 

Arbejdere som Hovmester, og i de første Aar var Holmens Kok, 

en civil, engageret Mand, senere var det en værnepligtig Kok, 

) mange af dem var udmærket dygtige Kokke. Under daglige Forhold 

bestod Officersbesætningen af Afdelingschefen, en subaltern 

Officer og en Søminemester. Jeg bevarer gode Minder om mine 

Medarbejdere baade blandt Officerer, Embedsmænd, 

Underofficerer, ? Haandværkere og Menige. Søminemestrene var 

dygtige, praktiske Teknikere, der med Liv og Sjæl gik op i 

deres Gerning, og som det var behageligt at omgaas. For mig 

var der, da jeg blev gift med Moder, den meget store Fordel, 

at jeg let kunde slippe om til Eriksholm om Aftenen og om 

Søndagene. Jeg holdt i nogle Aar Gudstjeneste Søndagfosrmiddag 

for dem, der havde Lyst til at komme til den, jeg prædikede 
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dog ikke, men læste en Prædiken op. Jeg havde spurgt Halmens 

Provst, Rørdam, senere Sjællands Biskop, om jeg kunde gøre 

det, uden at spørge nogen om det, og det, og det svared han ja 

til. (s.17) Det var dog udenfor Arbejdstiden, ja selv indenfor 

den, mange fornøjelige Timer, Besætningen, baade militære og 

civile, vilde gennemgaaende gerne være paa Søminestationen. 

Den første ?varige Rejseskolefører?, Kontorassistent ved 

Søminekorpset, Grundtvig, holdt saa meget af Stationen, at han 

udpegede en stor Kampesten i Stationens Nærhed, den skulde 

sættes paa hans Grav, til Minde om Søminestationen, jeg tror 

det ogsaa er sked. 

Vi holdt undertiden store Fester. Loftet i Kasernebygningen 

kunde laves om til en stor Balsal og blev saa udsmykket med 

Flag og Grønt, naturligvi s blev saadan Udsmykning foretaget 

efter Udskejning (ODS: Arbejdstids ophør). Jeg mindes en 

saadan Fest den 28' April 1893, hvor Eleverne paa 

Torpedoskolen var med, som Gæster var ogsaa Herredsfoged 

Meinerts, der havde en meget smuk Villa og Have ikke langtfra 

) Søminestationen og Forpagter Larsen med Døttre fra Eriksholm 

med. Under Ballet blev der danset en stor Kæde, det gik fra 

Loftet ned ad Trappen ud paa Pladsen ud ad den lange Bro til 

Brohovedet, tilbage igen til Pladsen, hvor hvor 

Herredsfogedens Wienervogn holdt parat til at køre hjem, 

Vogndørene blev lukket op, og Kæden gik gennem Vognen tilbage 

til Balloftet. 

Jeg havde en Dag indladt Kommandør Braem og Frude tuk 

Søminestationen, det var ved Forårstider, hvor det vrimlede 

med Anemoner, Violer og andre Blomster i Skoven. Jeg havde 

pyntet Middagsbordet med Grankogler som jeg havde benyttet som 
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Blomsteropsatser ved at dække dem med Skovblomster stukket ind 

mellem Skællene, de saa overmaade nydelige ud og vagte (sic) 

Beundring . 

Ved en anden Lejlighed havde vi Apoteker Ipsen med Fru som 

Gæster.En ny Torpedobaad ført af Prltn . Jøhnke, var ved 

Søminestationen for at faa prøvet sine Installationer. Langt 

hen paa Aftenen kom der Bud, at en af Søminørerne var ved at 

dø, han laa paa Pladsen og Fraaden stod ham ud ad Munden. Vi 

vilde have Apotekeren til at se paa ham, das vi mente han var 

i Familie med Lægevidenskaben, men det vilde han ikke. Da 

Jøhnke og jeg saa Manden, (sl8)fik vi det Indtryk, at det var 

et meget ?ligt Tilfælde, og at han snarest muligt maatte under 

Lægebehandling, det kunde hurtigst ske ved at Jøhnke tog ham 

til Holbæk i Torpedobaaden, der hurtigt kunde faa Damp op. Jeg 

gik med om Bord for at erfare udfaldet. Men hvad skede, ved 

Indløbet til Holbæk Fjord satte J øhnke Torpedobaaden paa Grund 

paa Landgrunden.Nu blev der et stort Arbejde med at faa Baaden 

af Grunden, der blev ført Anker ud og? med Trosser, midt 

under det Hele vaagnede den syge Mand og saa sig meget 

forbavs e t om, og saa viste det sig, at han kun havde været 

kanonfuld, og nu atte r var kommet til Hækterne (sic). Vi 

kundde ikke hale Torpedobaade n af Grunden, jeg lod mig derfor 

ro i La nd, det v ar Kl 2 om Na tten, vandrede genne m Dragerup 

Skov til Søminestationen, purrede ud, f ik Damp i Dampbar kasse n 

og vendte tilbage til Torpedobaaden med Mandskab og 

Forskellige Gre jer. Me n vi kunde stadig ikke f a a Baaden af 

Gr unden, og da d e t blev l y s t viste det sig, at Forenden, eft e r 

a t Vande t var f aldet om Natten, s t od saa at sige helt t ørt, 

saa a t ma n kunde v ade rundt om St ævne n. Vi faar aldri g Baade n 
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af, sukkede Jøhnke, men saa galt gik det dog ikke, vi sendte 

Bud til Holbæk efter et par Pramme, lossede en del af 

Kulbeholdningen og forskelligt Gods i Prammene, og det 

lettede Torpedobaaden saa meget, at det lykkedes at trække den 

af Grunden. Baaden havde heldigvis ikke lidt nogetsomhelst, da 

det var en Sandgrund. Godt var det, at Jøhnkes Fader var 

Kommandør og Chef for Søminekorpset, saa Begivenheden fik 

ingen Efterveer. 

Og saa var der de mange fornøjelige Udflugter , 

Søndagsudflugter med en af Dampbarkasserne og med forskelligt 

Mandskab til forskellige af Omegnens smukke?, Bunden af 

Issefjorden, Kongsøre Skov, Vellerup Vig, ja helt op til 

Frederiksværk; hvor vi havde Mad med. Ja med Søminekorpsets 

store Sejlbaad, gjorde vi paa en Dag en Tur op til Rørvig; det 

var (s.19) for at tale med Professor Bonnesen, Skolebestyreren 

paa Østre Borgerdydskole, da Holger efter at have opgivet Søen 

skulle studere videre. Vi havde intet Mandskab med, men 

Besætningen bestod af Moder, Moster, jer 4 Børn, Helge Nyholm 

og mig som Chef. Og saa blev det død, damp? stille, da vi om 

Natten vilde vende hjem, der var ikke andet for end at gribe 

til de store? aarer. Moster og jeg sled ærligt i det i lang 

Tid, og ved at ro og med lidt Vind til Hjælp kom vi da ogsaa 

tilbage til Søminestationen. 

Vi gjorde jo ogsaa engang et Forsøg paa med den Baad at komme 

til Jægerspris, men det blæste op til en hel Storm, saa vi 

kunde ikke lande. Jeg var den mest Befarne, jeg havde ikke 

taget nogen med at Søminesta tionens Besætning. Jeg var glad, 

at vi slap helskindet hjem . 

Og saa næste Afsnit: 
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4 Gennemprøvning i forskellige Torpedobaade og Skibe af det af 

Søminekorpset installerede Materiel 

Endel af disse Prøver, hvoraf nogle havde Karakter af Forsøg 

blev udført i Bramsnæsvig. Jeg har saaledes 3 Gange været Chef 

for nye Torpedobaade paa Prøvetogt nemlig for Narhvalen 1/6 -

30/8 1889, for Hajen 8/8 - 26/8 1896 og for Havørnen 9/8 - 9/9 

1897. Togterne blev afholdt i Bramsnæsvig. 

Som tidligere omtalt er den selvbevægende Torpedo en meget 

lunefuld Krabat, der kunde sætte en graa Haar i Hovedet, det 

har jeg erfaret i Løbet af de mange Aar, jeg har maattet 

opdrage paa den og søge at lære dens hemmelighedsfulde Væsen 

at kende, og det ikke mindst paa disse 3 Prøvetagter. 

Paa Prøvetogtet med Narhvalen i 1889 var Sidestyreren endnu 

ikke opfunden. Selv om Torpedoen havde opført sig skikkelig 

paa Søminestationen, kunde den i Sideretning blive helt 

rebelsk, naar den blev udskudt fra en Torpedokanon, der 

dannede en Vinkel med Torpedobaadens Køl, og naar Baaden løb 

Fart. (s . 20) 

Jo større Baadens Fart blev jo større kunde Sideafvigelsen 

blive, de kunde blive saa formidable helt ud i det Blaa, saa 

selv om Fjenden vilde gave gjort sig Umage for det, kunde han 

ikke mere blive ramt af Torpedoen. Prins? af Grækenland var 

om Bord i en 14 Dage, han skulde se, hvor smukt vi kunde skyde 

med Torpedoer i Danmark, og tage sine gode Indtryk med til 

Grækenland, men ornforladelse, jeg endte med at erklære, at 

Torpedoen, udskudt fra et Dæksapparat, var noget Hundem .. . . 

Saa kom der en Vanskelighed af anden Art, vi gik over t il en 

en ny Facon? paa Torpedoens Ladningsrurn for at kunne give 

Torpedoen større Ladning, men med dette Ladningsrurn tog 
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Torpedoen udskudt fra Torpedobaad, og det hvad enten det var 

fra Stævnapparatet eller Dæksapparatet, en meget stor Dukkert 

lige i Udskudet, naar Baaden løb Fart, og blev Farten høj, 

blev Dukkerten saa stor, at Torpedoen gik i Bund i 

Bramsnæsvig, hvor Vanddybden er en 4 Favne. Det kunde slet 

ikke gaa an i vore Farvande med de ringe Dybder. Og saa laa vi 

og sled i det blandt andet paa Prøvetogtet med Torpedobaaden 

Hajen i 1886; og det lykkedes da ogsaa omsider at udfinde 

Grunden, og træffe saadanne Foranstaltninger at Dukkerten blev 

undgaaet. Opgaver, der kostede? megen Hovedbrud og 

Spekulation, blev løst nok saa meget ad teoretisk som ad 

praktisk Vej, og her kom mine matematiske Kundskaber mig til 

Gode, jeg kan henvise til den Lærebog jeg skrev i 1886 og som 

hedder:"Skydning med den selvbevægende Torpedo" Der er i den 

behandlet et Problem, som jeg først søgte at løse ved Hjælp af 

højere Matematik, men jeg løb fast; saa gik jeg til 

Matematiklæreren ved Kadetskolen, Professor Schelderup, som 

havde været min Lærer i Matematik; jeg forelagde ham Problemet 

) og bad ham hjælpe mig, hvad han ogsaa v ar v illig til. Men 

nogle Dage efter erklærede han, at jeg v a r begyndt ganske 

rigtigt, og paa mit rigtige Grundlag havde han arbejdet 

videre, men saa var han ogsaa løbet fast, og gav op. Ja, saa 

tog j e g fat igen, og saa løste jeg Opgaven ad det man kalder 

graf isk Vej. (s21) 

Krydseren Hekla, f ørt af daværende Kaptajn Ga d, foretog 

Torpedo skydninger i Brams n æsvig, j e g mindes ikke Aaret; det 

maa have været i Begyndelsen af 1890erne, jeg var om Bord og 

gik med Skibet til Holbæk, da de t skulde f ylde Kul. Jeg havde 

f lere Gange v æret med Esbern Snare i Holbæk i samme Ærinde. 
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Havnen var den Gang saa lille, at hverken Esbern Snare eller 

endnu mindre Hekla kunde gaa ind i den, men maatte blive 

liggende i Havneindløbet, og saa ragede Heklas Agterstavn et 

godt Stykke udenfor Havnehovedet, medens dets Stævn rørte 

Inderbolværket. Noget før Havneindløbet blev naaet, blev 

Maskinerne sat paa ganske langsomt, saa Skibets Fart kun var 

ganske ringe, og derpaa slog Chefen "bak"; men begge Maskiner 

blev ved at gaa frem, jeg stod paa Broen hos Chefen, han smed 

sin Dobbeltkiggert og slog "fuld Kraft bak" paa begge 

Maskintelegrafer, men da var jeg ikke i Tvivl om, at 

Telegrafen ikke virkede, jeg for ned ad Broen og brølte ned i 

det ene Maskinrum "stop, fuld Kraft bak", en anden, hvem ved 

jeg ikke, raabte det samme ned i det andet Maskinrum. Men 

inden Farten var blevet taget af Skibet, tørnede Stævnen imod 

en Skonnert, der laa ved Inderbolværket og lavede et Havari 

paa den til nogle faa Tusinde Kroner. Nogle af Byens Borgere, 

der stod ved Bolværket sagde senere, at det var Skade at Hekla 

ikke havde havt saa megen Fart, at den havde skaaret 

) Skonnerten igennem og løbet ind i Bolværket, for det var meget 

gammelt og trængte til at fornyes. Men nu, ? Skibet med fuld 

Kraft bak ud ad Havneindløbet, inden det lykkedes gennem 

mundtlig Ordre at blive fuldt Herre over Maskinerne. Mærkeligt 

var det, at begge Kæderne, der forbinder Maskintelegraferne i 

Maskinen med dem paa Broen, var blevet sprængt samtidigt og 

lige udenfor Havneindløbet, det saa meget mystisk ud, men 

Grunden blev aldrig opklaret. 

Samme Dag kom Lodsen om Bord og spurgte , hvorfor vi havde 

opankret en rød Tønde udenfor Renden ind til Havnen; vi havde 

ikke opankret nogen Tønde der, men ganske rigtigt, der laa en 
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af Søminestationens store røde (s.22) Tønder. Der var ingen 

anden Forklaring end, at Hekla havde fisket en af Stationens 

Tønder enten med Stævnen eller med Slingrekølen; jeg husker 

forresten ikke, om Skibet havde Slingrekøl - og saa havde den 

slæbte Tønden og dens svære Anker med, uden at nogen mærkede 

det, slæbt Ankret et langt Stykke gennem Havbunden og endelig 

sluppen den, da Farten gik af Skibet ved Indløbet til Havnen. 

Jeg var engang om Bord i Panserbatteriet Tordenskjold til 

Prøver med Torpedomateriel og maatte følge med Skibet til 

Aarhus; Kmd. Jensen var Chef, han var ikke nogen dygtig 

Sømand. Det blæste stift af Vest altsaa fra Land, da vi kom 

til Aarhus, jeg havde haabet, at Jensen vilde have staaet tæt 

ind under Land og ankred der, saa der var Læ og smult Vand, 

men det gjorde han ikke, han ankrede langt ud, hvor der var 

ikke saa lidt Sø. Jeg skulde gerne snarest i Land for at naa 

et Københavnertog, men Chefen vilde ikke give Lov til, at der 

blev sat et Fartøj i Vandet paa Grund af Søen. Der gik jeg og 

trippede, om Sider lykkedes det mig dog gennem 

) Næstkommanderende at faa Chefen til at give Ordre til, at et 

Fartøj skulle sættes ud. Jeg havde haabet paa, at det skulde 

være en stor Redningsbaad, der laa godt paa Vandet, men nej, 

det blev Dampbarkassen. Saa sejlede vi ind mod Havnen og imod 

Søerne der vaskede ind over Fartøjet saa vi sad i uafbrudt 

Styrtebad til vi kom tæt ind til Havnen og blev delvis 

gennemblødte; som druknede Mus gik vi i Land til Moro for 

Tilskuerne paa Havnekajen. 

En anden Gang var jeg sammen med Kapt. Schou til Fri?skydning 

i et af vore Skibe i Musholmsbugten ud for Mullerup Havn. 

Efter endt Skydning sendte vi en Rum?kadet i Land for at leje 
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en Vogn til os, der kunde køre os til Høng Jernbanestation. 

Det var Øsregnvejr. Det viste sig, at Vognen var en 

Enspænderbefordring forspændt ned en meget? Hoppe, Lotte. 

Vognen blev kørt af Ejeren og der fulgte en ung Pige med. Saa 

startede vi, jeg sad (s.23) ved Siden af Kusken. Men Lotte var 

ikke nogen Hurtigløber, tværtimod; ja, hver Gang vi kom til en 

Bakke, selv den ubetydeligste, standsede den, og saa lød det 

fra Kusken: "Kom nu Lotte", kom? Lotte", og saa bevægede 

Lotte sig i langsom Skridtgang op ad Bakken. Efterhaanden 

begyndte Regnen at bløde igennem, jeg hørte Schou? og brumme 

bag ved mig. Men da det begyndte at dæmre for mig, at vi 

umuligt med den Fart kunde naa vort Tog, skønt vi var startet 

i meget god Tid, begyndte jeg at finde Situationen grundkomisk 

og morede mig over den . Saa naaede vi saa langt at vi kunde se 

Jernbanebommen, naturligvis var den nede, og Toget brusede 

forbi den, da rejste Kusken sig, vinkede med Hatten og raabte 

"stands, stands", men det var saa uimodstaaeligt komisk, at vi 

maatte give Lattermusklerne frit Spild (sic). Jeg vil dog 

) tilføje, at Manden sagde, han ingen Betaling vilde have, fordi 

vi var kommen for sent til Toget; men det tog jeg ikke imod. 

Og saa vil jeg gaa over til at fortælle om mine mange 

Tjenesterejser, (med anden hånd og blyant: ikke alene [læseren 

har ikke faaet fat paa logikken]) om dem der ikke førte ned 

til Fiume, disse falder naturligt. 3. Afsnit nemlig: Rejserne 

til Fiume, Rejserne andet Steds hen, og de to???. 

Jeg har jo ikke ført Dagbog, men fra 1895 har jeg de fleste, 

ja næsten alle de Breve jeg skrev til Moder , naar jeg var paa 

Rejse endten (sic) paa Tjenesterejse eller paa Togt; og disse 
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Breve er holdt i Dagbogsform og giver derfor indgaaende 

Oplysninger. Hvad Rejserne til Fiume angaar, der er 14, falder 

dog de 6 før 1893, og for deres Vedkommende har jeg kun 

støtte(t) mig til min Hukommelse. Jeg tilføjer, at der ikke 

foreligger Breve fra Togterne med Esbern Snare eller med 

Torpedobaad, for saa vidt de foregik i Bramsnæsvig, for jeg 

saa da Moder, der boede paa Eriksholm, saa ofte, at det ikke 

var nødvendigt at brevveksle, og er der alligevel skrevet 

Breve, har Moster ikke opbevaret noget af dem. (24) 

Tjenesterejser i Udlandet knyttet til Anskaffelse af Materiel. 

(Torpedomateriel) 

1) Rejser til Whiteheads Torpedofabrik i Fiume 

Rejserne var følgende 

Februar- Marts 1887 Første Gang i Fiume 

1887 - 5 / 11 - 5 / 12 

1889 - 1 / 11 - 27/ 11 

1890 4/4 - 3 / 5 Her bygger jeg paa Hukommelsen 

1891 - 4 / 11 - 1 / 1 1892 

1892 - 1 / 6 - 13/6 

1895 - 13/2 - 14/ 3 

1896 - 6 / 12 - 22/12 

1897 - 6 / 6 21/ 6 

1899 - 7 / 2 - 17/3 

1 904 - 15/ 9 - 30/ 9 

1909 - 7 / 11 - 2 / 12 

1912 - 28 / 2 - 17/3 

1914 - 5 / 1 - 25 / 1 

her bygger jeg paa Brevene. 

Den f ørste Ga ng jeg kom til Fi ume var i Februar 1887, det var 
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ved Slutningen af den lange Rejse der begyndte i 1886, som for 

en stor Del tog Sigte paa min Uddannelse i Sprængstoffer og 

som over England og Frankrig førte mig til Krupps Milhle og 

derfra til Fiume. I Krupps Muhle var der en italiensk Officer, 

han sagde til mig, at han misundte mig, at jeg skulde til 

Fiume, for der vilde jeg møde Varmen, medens det i Krupps 

Muhle frøs? Men det stemte ikke, for sjældent har jeg frosset 

som den Gang i Fiume, det frøs et Par Grader og blæste en 

bidende Borea(,) en Nordenvind ned fra Bjergene bag Fiume, og 

det var overordentligt koldt at (s.25) staa paa det 

utildækkede Brohoved og undersøge Indskydningen af de 

Torpedoer, jeg var sendt til Fiume for at modtage. Og saa var 

Fiume Hotellerne kun meget daarligt indrettet hvad Opvarmning 

angik. Jeg kommer ofte i mine senere Breve fra Fiume tilbage 

til Fiumes ofte kedelige Vejrforhold. 

Det var maaske paa denne Rejse, at jeg glemte mit Ur i Nettet 

i Sovekupeen ved en Omskiftestation, mit Ur gik til Venedig og 

jeg til Fiume; ankommen dertil meddelte jeg paa Banegaarden, 

at jeg havde glemt mit Ur; jeg havde nærmest troet, at jeg 

ikke skulde faa det igen, saa meget større var min 

Forbavselse, da jeg fik det allerede Dagen efter; maaske var 

en medvirkende Aarsag, at det var et meget tarveligt, gammelt 

Nikkelur - jeg har det endnu som mit daglige Lommeur . 

Fiume ligger ved Adriaterhavet, og havde Ungarens (sic) eneste 

Havn, en stor Frihavn. Whiteheads Fabrik laa et Stykke udenfor 

Byen, udenfor Frihavnens Grænse, det var Grunden til at de 

fremmede Officerer spiste Frokost derude, vi var Fabrikkens 

Gæster ved disse Frokoster, hvor den afgaaede østrigske 

Søofficer, der ledede Torpedoskydningen præciderede ved Bordet. 
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Forøvrigt boede vi i Fiumes bedste Hotel, Hotel Europa, der 

havde store, lyse luftige Værelser og en god Restaurant, hvor 

man spiste godt for en rimelig Pris, men det er ogsaa det 

bedste, der kunde siges om det. Varmeforholdene (var) som 

ovenfor nævnt ikke gode om Vinteren og hvad værre var, 

Hotellet var et yndet Opholdssted for talrige Væggelus, og jeg 

har altid befundet mig meget ilde i deres og andre plagsomme 

Smaadyrs Selskab; jeg h a r havt Lyset brændende om Natten klar 

til at falde over Væggelusene, naar jeg mærkede deres Bid, for 

skal der være Tid til alle Ting undtagen til at fange Lopper, 

saa skal der endnu mindre Tid til at fange Væggelus, de er 

overordentlig hurtige i Vendingen og forsvinder let i en 

Sprække i Sengen, men fik jeg først fat i en af dem blev dens 

Dødsdom straks eksekveret, trods det, at det gav en ilde Lugt. 

Om Sommeren kunde der være mange Myg, ikke?, men Myg der 

(s.26) stak nederdrægtigt, og der var ingen Moskitonet. Jeg 

havde en Sommer Værelse ved Siden af den Torpedoingeniør, der 

var sammen med mig, og vi lod Døren staa aaben mellem vore 

Værelser. Skønt jeg laa med Hansker? p a a og et Lommetø rklæde 

over Ansigtet blev jeg slemt maltrakteret af de blodtørstige 

smaa Uhyrer, men Torpedoingeniøren rørte de ikke, maaske var 

det fordi han var af lavere Rang end jeg, og mit Blod derf or 

finere. 

Der var ganske vist fl e re smukke Bygninger i Byen, men der var 

dog i mine Øjne ikke større Stads v e d By e n, jeg syntes jeg 

uden, a t fornærme den, kunde kalde den en ke delig, 

provinsa gtig By. Kunde den være kold og regnfuld om Vi nteren, 

kunde de n til Gengæld være meget varm om Sommeren, naa r der 

blæste en trykkende, lummer varm Sirocco fra Sahara. 

124



) 

) 

Vøhtz.5 126 

Bag Fiume hævede de kroatiske Bjerge sig ret stejlt, i 

Nærheden af Fiume var de kun lidet bevoksede og ret golde, jeg 

har gaaet mange Spadsereture op i dem, tidligt paa Foraaret 

kunde jeg, langt tidligere end herhjemme, finde flere smukke 

Foraarsblomster, hvoraf jeg tørrede nogle og sendte hjem. 

Jeg har tilbragt en Jul i Fiume i mørkt, koldt, regnfuldt 

Vejr, der ikke indbød til Spadseretur. En Aften satte 

Torpedoingeniøren og jeg os til at spille et Parti Skak i 

Kafeen, nu var den Kafe Samlingsstedet for Fiumes 

Skakspillere, og der samlede sig i Reglen mange Tilskuere om 

Skakspillerne, saaledes ogsaa om os to, der knapt vidste 

hvorledes Brikkerne skulde opstilles og langt mindre kendte 

noget til Spillets Finesser. Saa hørte vi en Stemme "se, nu er 

han færdig"; færdig, vi stirrede paa Brædtet, men havde intet 

Begreb om, hvorfor "han" var færdig, det blev altfor pinligt, 

saa indstillede vi, og vi spillede aldrig mere Skak sammen. 

Ligeoverfor Fiume paa den inderste Bred af Bugten, ligger det 

bekendte Badested "Abbazia"? hvor ogsaa den tyske Kejser ofte 

opholdt sig; bag Abbazia hævede Bjerget "Monte Maggiore" sig 

til en Højde af henad 5 000 Fod, der laa Sne paa Toppen langt 

hen paa Aaret. Abbazia laa meget smukt og var et yndet 

Udflugtssted. En Søndag tog Søminemester Sjøberg, Konstruktør 

Bennicke? (s.27) og jeg en Tur derover med Damper, efter at 

have set os om og gaaet en Tur op ad Bjerget besluttede vi at 

spadsere tilbage til Fiume, det var saadan noget som et Par 

Mil. Vi startede altsaa , men vi var ikke kommet ret langt før 

Torpedoingeniøren, en Mand paa min Alder, faldt fra , han satte 

sig ved Vejkanten for at vente paa e t Køretøj, der kunde tage 

ham til Fiume . Vi to andre gik videre med en meget rask March 
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for at være i Fiume inden det blev for mørkt. Konstruktøren 

var en lille Mand og h(j)ulbenet, medens jeg jo har ret lange 

Ben og var en meget rask Fodgænger, jeg spurgte, om vi ikke 

skulde sætte Tempoen ned, men det vilde han ikke høre Tale om. 

Da vi kom forbi Torpedofabrikken, var der en af dens 

Funktionærer, der saa os, han sagde senere, at Konstruktøren 

for at følge mig, maatte strække saadan ud, at han saa ud som 

en Streg, der laa hen ad Vejen. Naa, vi kom til Fiume, jeg var 

sulten og satte mig med god Appetit ved Middagsbordet i 

Restauranten og ventede paa Konstruktøren, men han kom ikke, 

han blev paa sit Værelse, og jeg fik Dagen efter let ud af 

Torpedoingeniøren, der havde set op til ham, at han var gaaet 

i Seng og var syg af Overanstrengelse; det var dog gaaet over 

næste Morgen. 

Paa Rejsen til Fiume kom jeg mange Gange gennem Wien og 

opholdt mig der et Par Dage, saa jeg lærte Byen ganske godt at 

kende. Jeg gjorde engang et Par Dages Ophold ved den meget 

smukke, bekendte By Semrneringen [Semmering findes] der ligger 

i de Bjerge, som Banen fra Wien snor sig igennem, det var 

tidligt Foraar, paa en Eng, var der fuldt af Alpevioler. Det 

er en meget smuk Tur fra Wien over Bjergene til Fiume, Banen 

snor sig bogstavelig gennem lange Tunneler og over Broer 

slaaede over dybe Dale, det er en af Europas første og 

smukkeste Bjergbaner. Ikke langt fra, hvor Banen til Fiume 

skiller sig ud fra Hovedbanen, der fører til Venedig, ligger 

den kendte Adelbergergrotte med store Drypstenshuler, til min 

Skam maa jeg sige, at jeg aldrig fik mig mandet op til at 

besøge den. Jeg havde engang paa Tilbagevejen fra Fiume det 

Uheld, at Kronprins Rudolf (s.28) skulde med Toget, det var et 
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Nattog, paa en af Mellemstationerne; jeg og en anden Herre der 

havde 1' Klasses Billet blev af Stationsforstanderen anmodet 

om at flytte over i en anden Kupe, for at gøre Plads for 

Kronprinsen og Følge; vi var skikkelige nok til at gøre det, 

jeg kom i en 2' Klasses Kupe men min Rejsefælle var saa 

uheldig kun at komme i en 3die Klasses Kupe 

Jeg rejste engang tilbage fra Fiume over Venedig, som jeg 

meget gerne vilde se, jeg var kun et Par Dage i Byen, men det 

var en uheldig Aarstid med Regn og ingen Maane. Jeg fik dog et 

Indtryk af Byen, saa naturligvis Dogepaladset, Sukkenes Bro, 

Markuskirken, ? , Duerne paa Markuspladsen, den berømte 

Campanille, det høje ejendommelige Klokketaarn paa 

Markuspladsen; der faldt senere, fordi Pælene, den hvilede 

paa, var raadnet over, det Fald kom mig til Gode i min Bolig 

paa Søkvæsthuset. Selvfølgelig foretog jeg en Gondoltur, ja, 

det kunde jo slet ikke undgaas. 

Og nu selve Torpedofabrikken der ejedes af Whitehead, 

Opfinderen af den selvbevægende Torpedo, og lededes af ham 

sammen med hans Søn, der kaldtes den unge Whitehead, og hans 

Svigersøn den ungarske Greve Hoyos, hvis Datter blev gift med 

Jernkanslerens Søn, Fyrst Bismarck. De var hovedrige. Jeg kom 

en sjælden Gang til Middag hos den gamle Whitehead, jeg fandt 

ikke det var morsomt, dertil var der for stift. 

Den daglige Ledelse af Fabriksdriften havde en enge l sk 

Ingeni ør, J ones. Indskydningen lededes i de første Aar jeg kom 

til Fiume af en ældre Herr e, Posch, jeg ved ikke om han havde 

været Officer, han talte Tysk, Italiensk, Engelsk og Fransk 

flydende, maaske ogsaa Ungarsk, j e g misundte ham . Ved 

Fabrikken hørte man en Mængde fors kellige Sprog for de mange 
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Officerer og Ingeniører var fra mange forskellige Lande . 

(Indskud) Folkesproget var Italiensk, vi Danske benyttede Tysk 

eller Engelsk, men der kunde ogsaa benyttes Fransk. (slut) 

Senere blev Indskydningen ledet af en afgaaet østrigsk 

Søofficer, Ktihnell; jeg er ikke langt fra at tro at Grunden 

til, at han tog sin Afsked var de Bestemmelser der galdt for 

de østrigske Søofficerers Giftemaal. Kun et vist Antal maatte 

være gift, naar en Søofficer forlovede sig, indgav han 

Ansøgning om at maatte gifte sig, han blev da opført paa 

Listen over de Ægteskabsandragende, hver Række (s.29) var den 

Orden, hvori de havde indsendt deres Ansøgning. For at maatte 

gifte sig skulde der deponeres en Kapital paa 30000 Gylden lig 

ca 5 4000 Kr; naar saa en Officer naaede at blive øverst paa 

Ægteskabslisten, men ikke? deponerede de 30000 Gylden, blev 

han rykket helt ned paa Listen, og det var vistnok det, der 

ramte Ktihnell. 

Det danske Torpedovæsen stod højt anskrevet hos Whitehead, 

ikke alene fordi vi efter Danmarks smaa Forhold var en god 

Kunde i flere Aar, men nok saa meget fordi de vidste, vi 

fulgte godt med paa Torpedovidenskaben. Jeg ved, at man fandt 

at vi Nordboer gik med en meget mærkelig Hat, det indrømmer 

jeg, den lignede en hø j, sort Hat, som halvdelen af Pullen var 

skaaren af; men jeg tror ikke , at vi ellers gik anderledes 

klædt e nd andre. 

Jeg var e t Aar sammen med en meget elskværdig hollansk (sic) 

Søofficer og Torpedoingeniør , Søof ficer en er saa vidt j eg v e d 

nu afgaae t Vice admira l. Om det er mit Venskab med denne 

Søoffi cer der har ska ffet mig e t hollandsk Kommandø rkors, ved 

jeg ikke, anden Gr und kan j e g i al Fald ikke finde . 
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De Torpedoer jeg skulde modtage i 1887, havde Vanskelighed ved 

at opnaa den foreskrevne Fart, og jeg skulde se at faa en 

Afslutning, da jeg skulde hjem og giftes; det vidste Posch; 

men da manglede der kun en Torpedo, den var ikke fuldt paa 

Højde med den kontraktmæssige Fart, der manglede saa vidt jeg 

mindes en Ubetydelighed, Posch saa hen til mig med et lille, 

lunt Smil, idet han ændrede Farten til netop at være den 

foreskrevne, og jeg sanktionerede. Det var jo i de Tider, hvor 

Torpedoens Ydeevne i det Hele var grumme ringe. 

Ved en Lejlighed havde Leverancens Luftkedler, eller i al Fald 

nogle af dem, ikke staaet for den Trykprøve, de var bleven 

underkastet, de var nemlig ikke, hvad de skulde, gaaet helt 

tilbage til den oprindelige Diameter efter at Trykket (s.30) 

var fjernet. Direktør Jones hævdede overfor mig, at det betød 

ikke noget, hvad jeg benægtede, men sagde jeg, den bedste 

Maade at faa at vide, hvem der havde Ret var ved at gøre 

Trykprøven om. Det gjorde vi saa. Prøven udføres ved at pumpe 

Olie ind i Luftkedlen til et betydeligt højere Tryk end det 

Lufttryk, Torpedoen skal fyldes til. For at undgaa Ulykker, 

hvis Kedlen skulde blive sprængt, omgives den med en solid 

Jernskærm. Men jeg fik Ret, den første Luftkedel, vi prøvede, 

sprang da det fulde Olietryk var naaet, og Olien blev slynget 

ud i Lokalet og ødelagde totalt Torpedoingeniørens og mine 

Benklæder, et Par Benklæder jeg havde købt i Wien paa Rejsen 

ned til Fiume. Torpedoingeniøren fik mig til at skrive til 

Korpschefen og anmode om, at han maatte faa sine Benklæder 

erstattede, men jeg fik et blankt Afslag med den Motiveri ng, 

at vi havde faaet Udrustningshjælp; Korpschefen handlede 

fuldstændig rigtigt . Vi afslog Fabrikkens Tilbud paa 
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Og nu er jeg saa kommen til den Periode, hvor jeg skrev Breve 

hjem altsaa til Rejsen til Fiume i 1895, og vil saa meddele 

Uddrag af disse Breve, der vel?? nogle Gentagelser. 

Fiume 1895 fra 13/2 - 14/3 Jeg var ledsaget af Konstruktør 

Bennicke? (indskud) vi skulde modtage nogle Torpedoer (slut) 

14/2 Paa Gennemrejsen i Berlin var jeg i den danske Afdeling 

af K.F.U.M med et Brev til Sekretæren. 

16/2 Budapest, gjorde en Dags Ophold. 

18/ 2 I Fiume, en stiv Borea, koldt, men varmt i Solen. 

22/2 Kaptajn Kuhnell fortæller: Danskeren Jens Jensen har 

været Maskinmester i den østrigske Marine, han har et meget 

anset Navn, var Maskinmester hos Admiral Tegetthoff i det 

berømte Slag ved Lissa? Han var først Lokomotivfører paa en 

Bane i Bohmen; det Tog han betjente kørte sammen med et andet, 

hvis Lokomotivfører blev dræbt og efterlod Hustru og 12 Børn i 

fattige Kaar. Jens Jensen ægtede Enken og blev dermed straks 

Fader til 12 Børn, denne smukke Handling er aldrig bleven 

glemt i Østrig, hvor han stedse mindes med den største 

Højagtelse. Senere (s.31) fik Jens Jensen yderligere 12 Børn, 

og Herren har givet Brød til alle 24 Børn. 

I næste Uge er det Fastelavn og saa er ogsaa Tirsdag 26' og 

Onsdag 27' Fridage. 

24' Jeg har i Dag forgæves søgt at finde den engelske Bedesal, 

det siges, at der findes en saadan i Fiume og saa gik jeg ind 

i en af de katolske Kirker. De forskellige Trossamfund synes 

at leve i meget god Forstaaelse; Kuhnell siger, at den 

evangeliske Præst, Præsten ved den græsk katolske Kirke, en 

romerskkatolsk Præst og Overrabbineren hver Eftermiddag 
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drikker deres Øl i hverandres Selskab. 

En lille Fodtur op i Bjergene, her er endnu knapt Begyndelse 

til Foraar, dog er det nede i Byen 8* C. 

Igaar færdig med Indskydningen af Torpedoerne, de klargøres 

derefter til Pakning og Hjemsendelse. 

26' Øsende Regnvejr, saa er der ikke rart i Fiume 

5/3 Frostvejr med Sne 

6/3 Hele Fiume befængt med Væggelus, men jeg har først nu 

mærket dem og har fanget og undlivet 2. 

9/3 Nu er det straalende Foraarsvejr. Fra mit Vindue ser jeg 

Mente Maggiore, der vistnok er snedækt helt ned til Foden. 

1896 - 6/12 til 22/12 Bennicke og jeg i Fiume for at se og 

bedømme den nye Opfindelse, Obris? Sidestyrer. 

7/2 i Wien. Saa Kejserens Sommerslot Schonbrunn; her har 

Napoleon boet et Par Gange. Nu gaar Urene her ligesom i 

Danmark, hvor vi sidste Nytaar gik over til Zonetid og nu har 

Mellemeuropæisk Tid. I St. Stephans Domkirken, hørte en 

katolsk Prædiken paa Tysk over Jomfru Maria, den 

indteresserede mig i høj Grad, den viste hvilken stor Forskel 

der er mellem katolsk og protestantisk Religion, og hvilke 

store Vildfarelser, der findes i den katolske Religion, det 

maa være indlysende for enhver, der kender Biblen. Jomfru 

Maria blev fremhævet som syndfri, og hendes guddommelige Magt 

blev saaledes fremstillet, at man forundret maatte spørge, 

hvad(> nyt hæfte nr. VI) 
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( 1 )vi skal med en (Fisker?), det bekendte skriftsted, at (K vinde11s?) Sæd skulde knuse Slangens 
Hoved, blev udlagt som gældende Jomfru Maria, det er hende, der har sønderknust Slangens 
Hoved, og derfor afbildes hun staaende paa Jordkloden med den ene Fod hvilende paa 
Hovedet af en Slange. Præsten sagde, at Jomfiu Maria var tusind Gange fattigere her paa 
Jorden end nogen af Tilhørerne, og der var mange fattige;ja, hun havde ikke det, hvortil hun 
kunde hælde sit Hoved. Jeg tror ikke, man drister sig til at sige det samme fra katolsk Side i de 
protestantiske Lande. 

10/12. Indbudt til at overvære om Aftenen Militærmusik i en stor Hotelsal sammen med 
Garnisonens Officerer og Damer - Land- og Søofficerer. Vi spiste der vor Aftensmad, den 
betalte vi selv. Der blev dernæst danset, men du kender mig godt nok til at vide, at jeg ikke 
dansede. 
Her var en Mængde fremmede Officerer, ti Svenskere, en Hollænder, en Tysker, en Portugiser, 
som alle havde deres Hustruer med, desuden en japansk og en argentinsk Officer. Man bindes 
en Del af de mange fremttiede Officerer, må tage en Del hensyn til dem. 

11/12. Til Aften samttien med Bennike hos Fabrikkens Direktør, Jones, det vil sige, det var 
som en Middag. 
12/12. Den østrigske Marineminister har været her, alle vi udenlandske Officerer lod os 
forestille for ham. 
Vi er hernede for at bedømme Virkningen af den nye Opfindelse "Sidestyreren", som vi kalder 
den. Da Kmd. Jøhnke indstillede til Marineministeren, at Bennike og jeg skulde rejse til Fiume 
for at se Skydningen med Sidestyreren, skrev Chefen for Orlogsværftet paa Indstillingen " kan 
ikke anbefales", han fandt, at Torpedoen i Forvejen var saa kompliceret, at det ikke var 
tilraadeligt at gøre den endnu mere indviklet. Heldigvis havde Marineministeren en anden 
Opfattelse. 
Vi blev hurtig klar over, at Sidestyreren var et aldeles nødvendigt Apparat, at den var en 
kolossal Forbedring af Torpedoen. 

17/12.Vi har hjemmefra faaet Ordre til, at vi saa skal underskrive paa Whiteheads Betingelser 
for købet af Sidestyreren, den Opfindelse vil koste Danmark et ikke ringe Beløb. 

19/12. Rejser hjem om Aftenen. 
(2)Jeg skal her oplyse, at Sidestyrerens ???, er et Svinghjul, naar et saadant sættes i hurtig 
Rotation og ... .... Maade, fastholder Svinghjulets Akse saa Retning, saa længe Hjulet er i hurtig 
Rotation. Svinghjulet virker paa en lille Remskive, der bevæger SiderO!'ene paa Torpedoens 
vandrette Haleflade, og dermed automatisk tvinger Torpedoen til at beholde den Retning, 
Svinghjulets Akse havde, da Torpedoen blev udskudt. Et Gyroskop kaldes det, det benyttes 
ogsaa i Undervandsbaade i stedet for Kompas, ja i store Skibe som en automatisk Rorgænger. 
Indstilles Svinghjulets Akse under en Vinkel mod den Retning, hvori Torpedoen udskydes, 
drejer Torpedoen ind i samme Retning, som Svinghjulets Akse har. 

Torpedeoingeniør Sjøberg var med. 

9/6 kom til Wien. 

1897 8/6 - 21/6 
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11/6 Kom til Fiume. Der var aldeles henrivende i Bjergene paa Rejsen hertil. Denne Gang har 
jeg taget Værelse paa Hotellet paa Skyggesiden og ikke paa Solsiden ud til Havnen, for her er 
allerede meget varmt. V æggelusene er jeg dog ikke bleven fri for, jeg plagedes allerede i Wien 
af en, som jeg fangede og druknede. 

13/6. Byens Park frembyder et helt tropisk Syn, Laurbærtræer, store blomstrende 
Magnoliatræer, blomstrende Juccaer ikke med en, men med mange Blomster. 

15/6. Hernede er mange Helligdage, foruden vore, og saa 
arbejdes der ikke paa Fabrikken. Væggelusene har fordrevet mig fra min Seng, jeg ligger paa 
en god Chaiselongue, der er jeg fri for dem. 

18/6. Vi rejste hjem over Budapest. 

1899 17/2 - 17/3. 

Sammen med Formand Larsen. 

19/2. I Fiume, det er næsten helt Sommer, som i Maj hjemme, dog koldt Morgen og Aften. 
Sovevognen fra Wien til Fiume kostede 12 Kr., men Staten betaler, jeg (3) sov udmærket i 
Sovevogn. Tak for den rigelige mængde Chokolade, du gav mig med paa min Rejse. Nu har 
Hotel Europa faaet elektrisk Lys, det er bedre end Petroleumslamper. 

20/2. Torpedoerne er ikke ganske færdige, det er kun tre Torpedoer, vi skal modtage. Her er 
Franskmænd, Hollændere, Japanere og Russere, blot jeg kunde de fremmede Sprog noget 
bedre, men der er jeg en ussel Makker, kun Tysk kan jeg nogenlunde. Idag er det som Juni 
hjemme. Sikken en Forskel paa første Gang, jeg var her i Februar, da frøs det nogle Grader og 
blæste en bidende Nordvind, der gennemisnede til Marv og Ben. 
I Nat paa jagt efter et blodigt Rovdyr. 

21/2. Vibeke blev født, modtaget Telegram derom.( Her mangler flere breve). 

27/2. Nu er her koldt. Idag ved Frokostbordet - eller rettere Middagsbordet - hos Whitehead 
faldt Talen paa, hvor mange Børn vi havde, jeg havde flest, 4, den næste 3, og dog var jeg den, 
der havde været kortest gift. Middagen hos Whitehead bestaar af Suppe, Fisk, Steg, Ost og 
Frugt, dertil Rødvin, Kaffe, 
Cognac og en god Cigar, hvilke sidste to Ting jeg dog ikke rører. Til Stegen mange 
Grøntsager, deriblandt Artiskokker, 
det er ganske unge Hoveder, af hvilke man med Kniven afskærer Stolen og det nederste af 
Bladene, som derpaa spises, men Bladene slikkes ikke, de kommer ind overskaarne i to 
Halvdele paa langs; jeg holder af den Maade. 

3/3. Paa Visit hos Kaptajn Kuhnell, det er Fruens Modtagelsesdag, der var mange Mennesker. 
Fruen spurgte straks om, hvor mange Børn jeg havde, det er en Sag, der synes at interessere 
Folk meget, da hun hørte, jeg havde 4, udbrød hun:" Naa, De har rigtignok været flittig" . Jeg 
maatte deltage i nogle Selskabslege, men det er jeg for gammel til; saa snart jeg kunde, luskede 
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jeg af 
Nu atter varmt, 15 Gr.C. 
Her er to japanske Officerer, den ene giftede sig 6 Maaneder, før han forlod Japan, nu har han 
været 3 Aar i Europa, maaske 
skal han blive her endnu 2 Aar; de er meget stilfærdige og ganske overordentlig flittige. 

Søndag 5/3 været i Torvehallerne, der er 3 i Forlængelse af hinanden; i den ene (4) er der 
Frugt, i den anden Grøntsager og i den tredie Fisk, det er den interessanteste, der er en Rigdom 
afHavdyr, Fisk af forskellige Arter og forskellig Form og Farve, Blæksprutter, Rokker, 
Scampi, en Slags H/ummer, bare er de røde, de er meget velsmagende, Sardiner og mange 
andre mig ubekendte Fiskearter. Til at spise fortrækker jeg ubetinget vore Saltvandsfisk. 
Derefter i Domkirken, det er i Sandhed en Folkekirke, de kommer ind fra Gaden, som de gaar 
og staar, med smaa Børn paa Armen, og dog er der ganske stille. Sproget forstaar jeg desværre 
ikke. 

6/3. Nu har vi atter Vinter, I a 2 Graders Varme, disse store Temperaturforandringer er alt 
andet end behagelige, igaar lidt Foraar, idag hundekoldt. 

12/3. Formand Larsen rejser hjem, jeg alene. 

13/3. Det er den vise Solon, der har sagt:" Pris ingen lykkelig før hans Død", havde han kendt 
Torpedoerne, vilde han have sagt:"Pris ingen Torpedoofficer, der skal modtage Torpedoer i 
Fiume, lykkelig, før han er afrejst fra Fiume". I Morges tog jeg ud til Fabrikken med det 
frydefulde Haab, at nu vilde Torpedoerne snart være færdige, og alt gik udmærket til engang i 
Eftermiddag, saa var der igen en, der gjorde et Kunststykke, som omstyrtede alle de gode 
Resultater. De hollandske Officerer er endnu værre stillede, de skal modtage 24 Torpedoer, jeg 
bare 3, og de er ligesaa umulige som vore. 

14/3. Fuldstændigt Sommervejr med blank Sø. 

15/3. Rejste hjem om Aftenen. 

1904 15/9 - 30/9 

Sammen med Sjøberg. 
Sovevogn fra Baden til Wien og fra Wien til Fiume. 

17 /9 I Fiume. Her er fuldt af fremmede Officerer. Siden jeg var her i 1899 er Grev Hoyas og 
den unge Whitehead døde; den gamle Whitehead lever endnu, han er 83 og ganske blødhjernet; 
ja, al Verdens Herlighed har en hurtig Ende. Vi skulde kun modtage en enkelt Torpedo. 
(5) 
24/9. Det er økonomisk smaat med Høyers Mission; under min Morgenlæsning i Morges i 
Biblen stødte jeg paa Profeten Haggai 2.8: "Mig hører Sølvet og mig hører Guldet til, siger 
Herren ???s Gud," og naar man saa ved, at Herren kan bøje Hjerterne som Vandbække, 
behøver vi ikke at have nogen Bekymring for Midlerne til Høyers Mission, Herren skal nok 
sende dem i sin Tid, af os venter han bare, at vi holder ud i tillidsfuld Bøn. 
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27/9. Rejst hjem om Aftenen. 

1909 7 /11 - 2/12 

Sammen med Heegaard. 

Vi rejste over Witkowitz i Østrig, der næst Krupp er Europas største Fabriksanlæg, her laves 
alle Østrigs Torpedoer, Torpedoluftkedler og meget mere. Vi saa en af de store Højovne, der 
er saa store som Rundetaarn, den er i uafbrudt Drift, standser den, kan den først sættes i Drift 
igen 6 Uger efter, hver Dag sluger Ovnen c. 100 Jernbanevognladninger Raastof Her har jeg 
givet en indgaaende Beskrivelse af Processen med at lave Staal i Konverterne, det var for 
Børnenes Skyld. Den 10/11 rejste vi til Wien, som vi forlod den 11/11 om Morgenen og kom 
til Fiume om Aftenen med???. Denne Bane er lige henrivende, hvor ofte man ser den, med sine 
aabne Gallerier hugget i Randen af Klipperne, sine mange Viadukter over dybe Dale, sine 
Slangebugtninger, saa at man ofte synes, man kører frem og tilbage; der laa allerede mange 
Steder en Del Sne paa Bjergskraaningerne. 
Hotel Europa er blevet ombygget, og om det ikke har vundet andet derved, det er i al Fald for 
Tiden rent og fri for Væggelus. 

12/11. Begyndt Forretningerne hos Whitehead og været derinde fra Morgen til Aften. Her er 
meget at se og flere fremmede Officerer. Nu bygges her ogsaa Undervandsbaade. 

13/11 Til Aftens hos Direktør for Undervandsbaadsafdelingen, det er en forretningsmæssig 
korrekt Søofficer, Kaptajn Koester. Han bor i en Villa noget udenfor Byen; (6) han har lejet 
Villaen, men selv helt ombygget og indrettet den efter sin Smag; den er overordentlig 
konfortabel og hyggeligt indrettet. Han maa have en meget høj løn for at kunne leve paa den 
Fod, som han gør, men det maajo de Lande betale, der køber Undervandsbaadene. Han blev 
skilt fra sin Hustru for omtrent et Aar siden og lever nu alene i sin store Villa sammen med sin 
14-aarige Søn og dennes Lærer. Han sagde til mig, at kunde han have set ind i Fremtiden, vilde 
han ikke have bekostet Villaen ombygget, dertil nævnede jeg, at det er godt, vi ikke kunde se 
ind i Fremtiden, han bekræftede, det forekom mig med Taarer i Øjnene.??? alene kan vinde, 
ikke skabe lykke. Det var en hyggelig Aften sammen med Kaptajn Koester, hans Søn og 
Heegaard. Sønnen gjorde et?? Indtryk, men han bliver sikkert forkælet, det er ikke let at 
opdrage en ene Søn, der er revet bort fra Moderen. 

14/11 Søndag. Til Aften hos den engelske Ingeniør Mr. Hay, også knyttet til Bygningen af 
Undervandsbaade. En hyggelig Aften paa Engelsk, det gik ikke saa galt. Heegaard siger ikke et 
eneste Muk. Fruen, hun er fra Kalifornien, prisede, da Talen faldt paa Tyrkiet, til min store 
Forbauselse Haremsinstitutionen, hun hævdede, at derigennem sikrede man langt bedre 
Kvinden en sikker og sorgfri Tilværelse, især hvor der er flere Kvinder end Mænd. Den unge 
Frue, der har boet først 3 Aar i Holland og nu ca. 2 Aar i Fiume, havde gjort den Opdagelse, at 
flere af Europas monarkiske Lande er mere demokratiske end Amerika. Da hun hørte, hvor 
ringe Magt vor Konge har, undrede hun sig over, at han lønnedes med I Million Kroner, 
eftersom Amerikas President, der har langt større Magt, har en betydelig mindre Løn. 

15/1 I . Til Middag hos Direktør Jones, jeg kedede mig overordentligt. 
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16/11 Frokost hos Grev Hoyas, hvor jeg tilbragte et Par overmaade fornøjelige Timer. Greven 
og Grevinden er et meget tiltalende Par, der har 5 Børn, det yngste 8 Maaneder, det ældste 7 
Aar. Efter Frokosten fornøjede vi os en Timestid med Børnene, der blev prøvet en lille Spøg, 
som 3 af os ikke kendte, og som vi alle gik i Vandet paa; den bestod i, at man til Spørgsmaalet 
der stilledes,(?) maatte svare, hvad man vilde, blot ikke nej. Der fremlagdes fra en bunke 
Tændstikker paa 9 et vekslende Antal med Spørgsmaalet om, hvor mange der var fremlagt, det 
gaar helt glat, til alle ni er fremlagt, jeg svarede da, at der var fremlagt 6 + 3, men saa gik jeg 
derefter i Vandet, idet det næste Spørgsmaal var, men saa kender De jo Spøgen, og dertil 
svarede jeg rask:" Nej" til Grevindens Glæde. Ja, hvad skal man finde paa i Øsregnvejr, 
sadanne uskyldige Narrestreger giver en sund og uskyldig Latter. Jeg havde i længere Tid den 
lille 8 Maaneders Pige paa Skødet, jeg forstaar at behandle en saadan lille Skabning til gensidig 
Fornøjelse. 

19/11 Forskellige Visitter; hos Fru Hay og Fru Kuhnell paa deres Modtagelsesdage. Damerne 
hernede taler Tysk, Fransk og Italiensk, som om alle 3 Sprog var deres Modersmaal. Der 
serveredes Te hos Fru Kiihnell, man kunde komme Rom eller Cognac i Teen, en af Damerne 
tog baade Rom og Mælk. Men Fiume er en rigtig Provinsby trods de mange Sprog. 
Her er en russisk Officer, tænk han har været her i 6 Aar. Vi er hernede for sammen med 
Whiteheads Ingeniører at udarbejde Tegninger til nogle nye Torpedoer. 

22/11. Til Midda_gJws Ha y's. Der var en engelsk meget belæst Dame, men hun kendte ikke 
Forskellen mellem de skandinaviske Lande, H. C. Andersen var Nordmand, Gade var 
Svensker, dog Thorvaldsen og Georg Brandes var Danskere. 

27 /11 Rejst til Wien, der saa vi en stor styrbar Ballon - et Luftskib - bevæge sig over Wien. Fra 
Wien rejste vi over Dresden til Berlin, der skulde jeg træffe Schledermann. Hvad vi skulde i 
Berlin, husker jeg ikke. Rejste hjem 1/12. 

1912. 28/2-17/3. 

Sammen med Schledermann og Heegaard. 
28/2 Ankomst til Berlin, hvor vi havde Forretninger. 
3 0/2 kom til Wien om Morgenen, som vi viste Schledermann. 
31/2.Fra Wien om Morgenen, i Fiume om Aftenen. 
7 /3 Vinterfrakken kan ikke undværes. En Overflod af Officerer og Ingeniører, vi spiser daglig 
30 Mennesker hos Whitehead, det er Franskmænd, Hollændere, Russere, Argentinere, 
Ungarere, Japanere, Svenskere og Danske og vel endnu flere, en babylonisk Sprogforvirring. 
Jeg opdager, at Whitehead desværre er forud for os, der hvor vi havde ment at være saa vidt 
som nogen. Hernede ligger Udviklingen paa Torpedovæsenets Omraade, her tumles der med 
Ideerne, og her omsættes de til Virkelighed. 

Har været til en hyggelig Aften hos Aarestrup, hans Hustru er fra Bayern, hun kan ikke tale 
Dansk, men hun saavel som Aarestrup taler flere Sprog. Jeg traf der Kommandørkaptajn 
Ekelund, som jeg første Gang var sammen med i Norge i 1898. I gaar var vi envidere hos den 
hollandske Kaptajn Koester, hans Kone er Pariserinde, Koester maa vistnok være bleven gift 
igen siden 1909, men der staar ikke noget om det i mit Brev. Fruen taler kun Fransk til stor 
Gene for Ekelund og mig. 
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8/3. Til Middag hos Grev Hoyas, jeg havde den Ære ligesom hos Aarestrup og Koesters at 
have Fruen tilbords. Nogle var i Smoking, en saadan ejer jeg ikke, jeg i Kjole, det var jeg ogsaa 
hos Aarestrup og Koester. Jeg sad godt mellem den elskværdige Grevinde og hendes Søster, 
med hvem jeg førte en livlig Samtale. Til Middagen var foruden mig Grev og Grevinde Hoyas, 
hun er langt henne med barn No.6, Grevindens Søster, Grevens Søster og Svoger: Grev og 
Grevinde Reventlow, Aarestrup med Frue og en norsk Kaptajn med Frue, gift for tre 
Maaneder siden, og som endnu ikke havde været i deres eget Hjem i Holland; hun var en 
overordentlig sød lille Frue. 

Efter Middagen kom der en del unge; vi spillede Billard, som ingen af os havde ret meget Greb 
paa, det gik ikke alvorligt til. Dernæst forlystede os med lystig Sang paa Tysk, Ungarsk og 
Russisk. Familien Hoyas er ungarsk, men er blandet med engelsk og tysk Blod, de taler vistnok 
de fleste europæiske Sprog, de har Besiddelser flere Steder i det østrigske og ungarske Rige. 
Det var en ganske fornøjelig Aften fra 8 - 1 O½. 
9/3. Schledermann er i Aften rejst over Venedig, Niimberg til København. 
15/3. Rejst hjem over Wien - Berlin. Meget har vi set her nede, det har ikke altsammen tjent til 
at lade vort eget træde frem i et gunstigt Lys. 

1914 Berlin-Als -Miinchen- Fiume 5/1 - 25/1. 

Heegaard var med. 
6/1. Kaiser Hotel i Berlin. Tak for Chokoladen. Hos Telefunken og bestilte 4 traadløse 
Stationer hos Telefunken, fik prisen nedsat fra 18.540 til 16.000. Dernæst hos Siemens for at 
se paa en ny Mine. 
7/1. Hos Schwarzkopff og i Nauen for at se Telefunkens store, traadløse Station, hvorfra der 
telegraferes til de tyske Kolonier i Afrika; vi skal forsøge at faa traadløs Telefonforbindelse 
herfra, naar jeg kommer hjem. 
8/1. Kom til Sønderborg om Aftenen. 
9/1 . Paa Schwarzkopffs Torpedoskydeskolen(?) i Høruphav. Saa to Torpedoskud paa 6000 
Meter. Rejste om Aftenen over Hamborg og Miinchen til Fiume over Taurusbjergene. 
Desværre var det ikke helt klart Vejr, Sne laa der i store Mængder, de slanke Birketræer var 
ofte saa overlæssede med Sne, at de var bøjede med Toppene helt ned til Jorden, undertiden 
var de helt dækkede deraf Langs alle Hækkene saa det ud, som om der var hængt en 
Linnedvask til Tørring. Det er første Gang,jeg er rejst til Fiume den Vej. 
11/1. Aften i Fiume. Whitehead har ovenud at bestille. Det er overvældende saa meget nyt, der 
fremkommer, jeg begynder at tvivle paa, at vi vedblivende kan følge med paa egen Haand, eller 
at vi atter maa vende os helt til Whitehead, det vil blive dyrere. Jeg har dog det Indtryk, at alt 
det nye endnu ikke er helt paalideligt. Jeg forstaar ikke, at Norge har kunnet bestille 100 
Torpedoer af de ganske nye. Her er fuldt af fremmede Officerer ogsaa en Japaner og to 
Kinesere, med de siger ikke et Muk. Jeg maa nu overveje, om vi skal bestille en enkelt af de 
nye Torpedoer. 
14/1. Fiume er klædt i hvid Vinterdragt, det har jeg aldrig set før. Det er ikke Skydevejr, men 
vi jo ogsaa kun her for at studere. Jeg tvivler mere og mere paa, at vi kan følge med i den 
selvbevægende Torpedos Udvikling med vore smaa Midler. Vi er snart det eneste Land, der 
udelukkende selv laver Torpedoer. 
Alle de store Lande, selv England, og mange af de små Lande, bestiller Torpedoer her hos 
Whitehead, eller ogsaa faar de fra Schwarzkopff. Ja dog, Tyskland laver selv alle sine 
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Torpedoer, men at sammenligne os med Tyskland er jo noget nær det samme som at 
sammenligne en Mus med en Elefant. 
Jeg har haft en fransk Samtale med en argentinsk Officer, det gik helt godt. Jeg har aflagt et 
Sygebesøg hos en af Fabrikkens højtstaaende Funktionærer. Gigtsyg, som jeg har kendt fra 
tidligere Tid, jeg kunde ikke gøre mig forstaaelig for hans italienske Tjenestepige, Følgen var, 
at jeg kom ind til ham i Overfrakke; han laa paa en Chaiselongue. Der stod en ung Dame hos 
ham, som jeg til min Forundring ikke blev forestillet for, og som jeg derfor hilste meget 
reserveret paa, men lidt efter lidt gik det op for mig, at det har Grevinde Hoyas, hvis Gæst jeg 
var for to Aar siden, jeg maatte lade som ingen Ting; her fik jeg ogsaa en fransk Samtale, det 
var med den belgiske Konsul, og det gik ogsaa helt godt. 
16/1. I Morgen skal der være Stabelafløbning af en ny stor østrigsk Dreadnaught, i den 
Anledning ligger her en Eskadre paa 8 store Skibe, deriblandt to Dreadnaughter. Jeg sagde til 
en østrisk Officer, at det var en smuk Eskadre, ja, sagde han, men blot alt for lille, den skulde 
være tre Gange saa stor; dertil bemærkede en anden, at det vilde medføre, at endnu langt flere 
udvandrede for at undrage sig den strænge, 4 aarige Tjenestetid. Hotellet er blevet et helt 
Militærhotel med Skildvagter. Marineministeren, mulig ogsaa Krigsministeren, er her. Og jeg 
er, uden at nogen har spurgt mig derom, bleven smidt ud af mit Værelse og ovenpaa i et 
tarveligt Værelse; naa jeg har fundet mig deri uden al for megen Protest. 

17 /1. Hotellet vrimler fra Morgenstunden af gallaklædte Sø- og Landofficerer og Herrer i 
Kjole og høj Hat; der er en sand Folkevandring ud til Skibsværftet. Jeg var ogsaa indbudt til 
Festen,men kunde ikke komme,dajeg ikke havde taget Uniform med. 
19/1. Jeg venter paa Tilbud paa Levering af 10 Torpedoer, naar jeg har faaet det, rejser jeg. 
Her hører Brevene op, skønt vi først kom hjem den 25/1. Og hermed hører Erindringerne om 
Fiumerejserne op. 

Jeg er gaaet udenfor den Tid, der er afsluttet med min Udnævnelse til Kemichef, det skete jo 
allerede i 1899, da blev jeg konstitueret som Korpschef, og I. November 1903 blev jegjo 
udnævnt til Kommandør og dermed ogsaa udnævnt som Korpschef Men jeg har maattet gøre 
dette for ikke at faa et uheldigt Brud i Erindringerne og det samme bliver jeg nødt til, naar jeg 
nu gaar over til det næste Afsnit. 

Jeg finder ikke noget bedre Sted til at indskyde, at da jeg blev Kaptajn, maatte jeg fratræde 
som Formand for Søløjtnantselskabet, Selskabet sendte mig en hædrende Skrivelse, som jeg 
modtog paa min Rejse i 1893 - se Brev af 4/12 - med Tak for min fortrinlige Virksomhed som 
dets Formand i de forløbne 4 Aar. 
Jeg skal ogsaa her meddele, at jeg har besvaret en af Søløjtnantselskabets Prisopgaver, jeg fik 
første Præmie, den bestod oprindelig i en Guldmedalje, men man havde vedtaget i Stedet for at 
lade Præmietageren vælge en Gave til et beløb af I 00 kr., det kostede Medaljen. Jeg valgte dels 
et Barometer med Termometer, det hænger i min Stue og har en lille Plade med Inskriptionen: 
I. A. Vøhtz, Sø løjtnantselskabet, 1. Præmie 1889, dels en lang Kiggert, der bærer den samme 
Indskrift. (Den hænger nu på Samsø!). Prisopgaven lød: Er vort Befalingspersonel af Over- og 
Under-??nene i Flaaden tilstrækkelige til en effektiv Betjening i Krigstid af det under Søværnet 
for Tiden existerende Materiel, eller med andre Ord, er der i Øjeblikket mest Trang til en 
Udvidelse af Personellet eller af Materiellet - Søløjtnantselskabet Prisspørgsmaal No.8-1888. 
Bedømt af Kaptajn F. Lund, Prltn. Duckert og Prltn. Foss. 
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E. Tjenesterejser knyttet til Anskaffelse af elektrisk og andet Materiel i Udlandet, andet Sted 
end i Fiume. 

Et Besøg i Hamborg 
Rejse til England - Frankrig - Østrig - Tyskland 20/10 1886 - 19/2 1887 
Tyskland, Frankrig, England 1893 25/10 - 9/ l 2 
Norge 1898 27/2 - 2/3 
England 1901 18/7 - 6/8 
Tyskland 1903 17/5 - 8/6 
Frankrig - England 1905 3/7 - 23/7 
Berlin 1906 25/3 - 3./4 
Frankrig - Tyskland 1907 17 /7 - 8/8 
England i slutningen af 1914 
Sverrig 1916 4/6 - 19/6 

Nogle af disse Rejser tog udelukkende Sigte paa elektrisk Materiel, andre paa forskelligt 
Torpedemateriel eller paa Materiel af begge Slags. Jeg tager Rejserne i den Rækkefølge, hvori 
de faldt, uden at tage Hensyn til Materiellets Art, og jeg begynder med en Erindring fra et 
Ophold i Hamborg, som jeg ikke ved, hvilket Aar det fandt Sted, fra dette Ophold og den 
følgende Rejse, jeg behandler, har jeg ingen Breve. 

Et Besøg i Hamborg 

Vi købte i flere Aar de Trykmaalere, der blev brugt ved Søminevæsnet i Hamborg hos et 
Firma, hvis Indehaver var af dansk Afstamning og talte Dansk. Under det Besøg hos Firmaet, 
jeg her omtaler, var jeg ifølge med en Torpedoingeniør; efter at vi havde sluttet vore 
Forhandlinger, spurgte Firmaets Chef, om han maatte give en Fest for os, men det afslog jeg 
paa det bestemteste, saa spurgte han, om han da ikke maatte glæde os med en køretur gennem 
Byen, og det tog jeg imod. Vi endte med at køre ud langs Alsteren, og der standsede vi ud for 
en af de faa Alsterrestauranter, Fabrikanten bad os træde indenfor et Øjeblik, men hvor blev vi 
dog forbausede og overraskede ved at se en stor flot Anretning, hvor han bad os være hans 
Gæster. Jeg havde mest Tilbøjelighed til at give et Afslag, men fandt at det vilde være lovlig 
uhøfligt, og saa vidste jeg , at Torpedoingeniøren vilde sætte megen Pris paa at jeg sagde ja. 
Der vankede mange Retter og Vine ogsaa Champagne; jeg var den Gang omtrent 
totalafholdende, men det samme galt ingenlunde Torpedoingeniøren, han vilde efter Af?? ikke 
kunde have bestaaet Spiritusprøven. Vi skulde om Aftenen rejse med Kielerdamperen til 
Korsør, jeg fik da ogsaa lodset min Ledsager velbeholden til Kiel og ned i en Køje i Damperen. 
Saaledes kan man altsaa blive overlistet, men det er ogsaa den eneste Gang, det er hændet mig; 
vore forbindelser lærte hurtigt, at jeg helst var fri for saadanne Tilstilninger. 

Rejser til England, Frankrig, Østrig, Tyskland 20/10 1886 til 14/3 1887 

Denne Rejse har jeg berørt tidligere, det var jo hovedsagelig en Studierejse; jeg har ikke 
bevaret ret mange Erindringer om den. Det var første Gang, jeg besøgte London og Paris. Da 
jeg traadte ud paa Banegaarden i London, var det en ægte Londonnerbrun Taage, man kunde 
ikke se en Haand for sig, men jeg fik dog fat i en Droske, en "Hansomcab" og kom til mit 
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Flere Gange havde vi denne meget ubehagelige Taage, den brune Taage, der trængte ind i 
Hotelværelset og svinede slemt til, gjorde, at Manchetlinnedet hurtigt blev snavset. Taagen var 
saa tæt, at naar man gik paa Fortouget, hørte man Vognene køre i Skridtgang ude paa Gaden, 
men man kunde ikke se dem. Paa mange Gadehjørner stod Politibetjente for at vise Vej. 
Apropos Politibetjente, jeg spurgte en Betjent: "Can I go down this Street to the Thems?", han 
svarede:" You can ifyou will". Jeg skulde have spurgt: ''May I". Ja det er ikke saadan med 
fremmede Sprog, det fik jeg et andet Eksempel paa, jeg vilde hyre en Hansomcab til at køre 
mig til Gesandten, han boede paa Grosvenor Square, jeg bad Kusken paa mit bedste Engelsk at 
køre mig til derhen, men han rystede blot paa Hovedet, og jeg kunde ikke faa ham til at forstaa, 
hvor jeg vilde hen; saa skrev jeg det, og saa udbrød han: Yes, Grosvenorsquare; og dermed var 
det all right. Men saa vilde jeg overfor en dannet Englænder benytte mig af, hvad jeg havde 
lært af Droskekusken og udtalte Pladsens paa samme Maade, men den dannede Mand stirrede 
forbauset paa mig, det viste sig at være cockneyengelsk. 
En Dag, da jeg kørte med Undergrundsbanen skulde jeg skifte ved en Mellemstation, men det 
forfejlede jeg, saa jeg kørte videre og blev omsider klar over, at jeg var helt galt i det, det blev 
mere og mere landligt, og til slut standsede Toget ved en flod, og jeg stod ud og fortalte 
Konduktøren, hvor jeg skulde have været hen, og fik saa at vide, at Toget om kort Tid vendte 
tilbage til London, og saa skulde han sørge for, at jeg skiftede ved den rette Station; det gjorde 
han, og det kostede mig ikke en Øre ekstra, ja maaske en Drikkeskilling. 
Jeg aflagde et Besøg i Woolwich, og der saajeg, hvorledes man vakuumpressede det meget 
farlige SpængstofKnaldkviksølv under et meget højt Tryk i Knaldkviksølvhallen.Den Proces 
kunde jeg ved min Hjemkomst beskrive for Hærens Laboratorium, der leverede vore 
Knaldkviksølvhætter. 
Det var under dette Besøg i London, at min Barndomskammerat, Legationssekretær 
Reventlow, gav mig en Middag i en af Londons meget dyre Restauranter, jeg kunde ikke 
undgaa at lægge Mærke til, at da Regningen kom, studsede han over dens Størrelse, han 
maatte op med flere Moneter; det var jeg ked af. Saa har jeg ikke mere at fortælle fra denne 

Rejse. 

Tyskland - Frankrig- England 1893 25/10 - 9/12 

Jeg var ledsaget først afJespersen senere afBennike. 
26/10. Centralhotellet i Berlin. Aftenkaffe i Kaffe Bauer. 
Jeg studerer Fransk paa Rejsen, 100 Timer i Fransk. 
Besøgte det elektriske Firma Siemens Helskes(?) Fabrik i Charlottenburg; spiste Frokost 
derude. Om Eftermiddagen gav Firmaet en bedre Middag i Hotel Bristol, og vi endte i en af de 
flotte Ølhaller. Jeg stod op kl. 7 og studerede Fransk, før jeg tog af sted i Morges, og om 
aftenen fra 11 ½ til 12 ½. Jeg har erklæret, at jeg ikke vil gaa ind i noget som helst 
uanstændigt Lokale, Jespersen har ikke noget imod det. 
27/10. Om Formiddagen paa Siemens Fabrik inde midt i Byen, om Eftermiddagen paa 
Fabrikken i Charlottenburg, saa om Aftenen en af de store elektriske Centralstationer. 
28/10. Om Formiddagen besøgte vi Regeringens store Prøveanstalt i Charlottenburg, tog 
derfra til Siemens Fabrik. Derefter besøgte jeg Torpedofabrikant Pintrok og tog saa ud til hans 
Fabrik i Fi.irstenwald, 6 mil ude. 
29/10. Søndag i Ni.imberg. 

140



Vøhtz 6. 142 

30/10 og 31/10. Paa Siemens Schuckerts elektriske Fabrik. 
31/10. Rejste til Frankfurt am Main. Jespersen er Rejsemarchal. Besøgte Goethes Hus mm. 
Rejste om Eftermiddagen l /11 til Bingen og Riidesheim, ned hvor Niederwald Monumentet 
ligger, vi tog de 1000 fod op til Monumentet med en Tandhjulsbane gennem Vinhaver med 
Riidesheimerdruer, til Frokost trakterede vi os med ægte mouserende Rudesheimer. Jespersen 
er en stor Gourmand. Om Aftenen til Kolln. 
2/11. I Kolln, besaa Domkirken medens der var Gudstjeneste, fortrinlig Musik. Jespersen bliver 
i Kolln og skal møde mig i Paris 4/11, jeg rejste til Paris. 
3/11. Hotel B?? i Paris. Nu forstaar jeg Fransk ?????? er mig til hjælp. Hos Gesandten Grev 
Moltke, hos den danske Konsul, Calon, hos et stort Firma, Canet, der bygger Torpedokanoner. 
Det er en Fornøjelse at se Færdselen, den er lant:,>t større end i Berlin, men mindre end i 
London. 
I Teater Francais, saa Ruy Blas af Victor Hugo, jeg forstod ikke ret meget, men kunde ff!lge 
hele Handlingen, idet jeg havde købt Komedien , og gennem Musikken. Sproget lyder som 
Mu§ik. 
Jeg kan i Grunden ikke noget Fransk trods al min Fl«L 
5/11. Kl. l Matinee i Teater Francais, saa et lille Stykke af Moliere: La Mariage force, og Le 
Monde ou !'en s'enmie a Pavillon, to fornøjelige og livlige Stykker, men jeg forstod i\ke 
synderligt meget af, hvad de sagde, dog fulgte jeg uden vanskelighed hele Handlingen; det er 
storartet Skuespilkunst, gennemført til den mindste Rolle. Derefter i Pole de nord en kun~ig 
Skøjteløberbane, der har stenhaard kunstig Is, men Temperaturen i Lokalet har Stuevarme; vi 
var der mellem 6 og 7; Publikum var ikke fint, Damerne alle Demi-monde, alt gik dpg 
sømmeligt og ordentligt til. Derefter Table d'hote i en af de store Restauranter, le grand 
Restaurant, 8 fr. Vin indbefattet, der musiceredes af et stort Orkester - Kaffe i en 
Boulevardkaffe. Færdselen kolossal, man skal se sig godt for, naar man vil over Gaden. Endte i 
Muse Grevin, Parises Panoptik_pn. 
6/ 11 . Efter en Frokost til 3,50 frc. Med en ½ Flaske Vinsuperieur og Kaffe, vi blev afhentet Jf 
Legationssekretæren og ført til Admiral Gervais, derfra til den Kommandør, der er chef for 
Torpedovæsnet; Resultatet blev, at vi rejser til Toulon i Morgen - og saa gik vi til Eifeltaarnet. 
I Paris benyttede jeg Tiden til grundigt og gentagene Gange at studere Louvremuseet. 
8/11. Grand Hotel i Toulon, Ankomst kl. 2 Nat efter at have forladt Paris 9 .15 Morgen d. 7 /11 . 
Kl. I ½ i ??? hos le prefet maritime, den Admiral der har Kommandoen over Orlogshavnen. 
Dernæst paa Besøg hos den Admiral, der er Chef for Orlogsværftet, hos Chefen for 
Torpedovæsnet, hos Direktøren for Skibsbygningsvæsnet samt hos forskellige mindre 
Autoriteter, dermed blev kl.4, saa var jeg ganske udmattet, overalt gik det jo paa Fransk, og 
jeg maatte jo være Ordfører; til sidst var jeg fuldstændig hjernetorn , saa jeg næppe kunde sige 
den simpleste fransk Sætnpg. 
9/11 . Om Morgenen paa Værftet, hvor en lille Damper satte os om Bord i det store Pansers_!f-ib 
Magenta, der ligger paa Reden, et splinternyt Skib, vist rundt af Torpedoofficeren, jeg forstod 
næsten hvert Ord; det var meget interessant. Tilbage til Hotellet. Om Eftermiddagen atter Baa 
Værftet, hvor en Torpedobaad løb med os ud paa Reden for at vise Torpedeskydning, men det 
var en Humbugsforestilling, som man ikke burde have opvartet Folk med, der har været anp t 
ved Torpedovæsnet i mange Aar. Tilbage til Værftet, hvor vi ikke fik videre at se, ogsaa en 
Humbugsforestilling. Vi har det Indtryk, at man ikke vil vise os det, vi netop ønsker at Sf!· 
10/11. Det gaar bedre med det Franske, men endda en stor Sinke. Tog fra Morgenstunden til 
d'Hyeres Red, der ligger en Mils Jernbanekørsel Øst for Toulon. Jespersen trives daarligt, og 
nu viar han bleven forkølet, saa han hørte særligt daarligt, han er jo Rejsemarchal og bestilte 
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Billetterne, jeg hørte Manden ved Hullet raabe saa højt, saa det hørtes over den hele 
Banegaard: "sept frc. ", men Jespersen kunde bare faa "quatre frc." ud af det; endelig blev de 
enige. Men saa havde Jespersen bare taget Billet til Hyeres og vi skulde til les Salons d'Hyeres, 
dertil galt Billetten ikke, hvad jeg fik at vide ved Billethullet, saa vi maatte tage nye Billetter i 
Hyeres. Det regnede som paa Syndflodens Tid. Jespersen klagede, det var meningsløst at tage 
paa Søen i et saadant Vejr og maaske blive gennemblødt, jeg maatte trøste ham med, at endnu 
sad vi i Tørrevejr, det blev maaske bedre Vejr, det var ikke værd at græde, forinden vi sad i 
Ballen, og saa satte jeg mig til at sove, vi havde været oppe kl. 5 ¾. Ved Endestationen 
hentede en Matros os, og nu var Regnen saa godt som ophørt, men Havet var ikke roligt. Vi 
vandrede ud til en Dampbarkasse, der laa ved en lille Stenmole, der af og til overskylledes af 
Søerne, jeg slap nogenlunde tør over, men Jespersen fik Vand over Støvlerne. Saa slap vi da 
om Bord i Torpedoskoleskibet, et stort gammelt Skrue-Trælinieskib, Algesiras, hvor vi blev 
overordentlig vel modtages og vist rundt overalt. Vi blev indbudt til Frokost, men jeg sagde, at 
vi helst vilde tilbage med 12 Toget, thi vi forudsaa, at længere kunde vor franske Tunge ikke 
holde ud; Chefen gav da Ordre til tidlig Frokost, der var fortrinlig, vi kunde næppe have 
presteret den saa god i vore Skibe. Vi vendte tilbage til Toulon i det bedste Humør, og da gik 
jeg ind paa Værftet for at tale med Chefen for Torpedovæsnet. 
11/11. Jespersen blev desværre saa forkølet, han er næsten helt uegnet til Rejsen. Paa Værftet 
om Formiddagen, gjorde Afskedsvisit hos de 6 Admiraler. Besøgte i Eftermiddag det store 
private Skibsbygningsværksted "Les Forges et Montiers de la Mediterranee". Jeg mærker, jeg 
gør store Fremskridt i Fransk; Franskmændene gør sig al mulig Umage for at forstaa en 
Udlænding, men rigtignok misforstaar de ofte, saaledes gjorde Jespersen Vrøvl med en 
Opvarter, fordi vi ikke fik Blomkaal "chou fleurs", det havde den Virkning at fik en Gaffel. 
12/11. I Marseille. Fra Toppen af en Bakke, som man kommer op til i Elevator, saa vi Greven 
afMonte Christas bekendte Chateau d'lf 
14/11. Atter i Paris om Aftenen, her traf jeg Kapt. Foss, min Kadetkammerat, vi var om 
Aftenen i Opera Comique, saa Regimentets Datter og Barberen af Sevilla, det var Smæk for 
Pengene, vi sad fra 7 ½ - 12. Det er en stor Behagelighed at være sammen med min kære 
Kammerat Foss i Stedet for den syge Jespersen. 
15/11. Sammen med Jespersen hos et stort elektrisk Firma og sammen med Foss hos Canet, 
der gav en stor Frokost i en af de store, dyre Restauranter; Foss mente den kostede ca. 90 frc. , 
og dog fik vi kun 8 Østers hver, en ret Fisk, en Filet de Boeuf, Smør og Ost samt Vindruer og 
dertil hver ev Flaske Vin samt Kaffe og et Glas Likør. Jespersen er meget sløj. 
Foss og jeg i Opera Comique, saa Carmen og det lille Syngestykke Le diner et Pierrot. Jeg 
morede mig ikke saa godt som forrige Aften. 
17 /11. Jespersen er nu ligefrem syg, jeg bliver nødt til at lade ham rejse hjem, saa snart han kan 
taale det. 
18/11. Alene i Havre. Besøgte Canets Torpedoværksted; kastsde et Blik ud over 
Atlanterhavet, der i det daarlige Vejr saa alt andet end indbydende ud. 
19/11. Atter i Paris hos den syge Jespersen. Saa kl.2 et Udstyrsstykke i Chatelet Teateret: Chat 
du Diable; der var jeg nær gaaet i Vandet, Madame ved Billethullet leverer mig en skreven 
Billet, og da jeg giver hende 20 frc, faar jeg bare 8 tilbage, og saa ser jeg, at min Billet lyder 
paa 2 Personer, jeg tilbage, og saa fik jeg da ogsaa 6 frc . tilbage. Jeg forstod ikke Branderne, 
som Publikum lo ad; men det er et flot Udstyrsstykke, hvor det vrimlede med Mennesker baade 
mandlige og kvindelige, de sidste uden ret mange Klæder paa eller i alt Fald med meget luftige 
Klæder, og der var anvendt utroligt paa pragtfulde Dekorationer og Dragter; Handlingen fløj 
fra det ene sted paa Jorden til det andet. En Scene maatte gentages flere Gange, det blev 
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bælgmørkt paa Scenen og Publikumspladsen, paa Scenen blev der danset en Aandedans, 
lysende Legemer, der dansede rundt mellem hverandre, deriblandt et stort Gespenst med 
glødende Øjne, der endte med at skilles ad i sine enkelte Lemmer, som dansede videre hver for 
sig. Til Slutning var der en saakaldt Maskerade af de forskellige????, det var Figurer dannede 
af et let Stof, inden i hver Figur var en Person, man saa kun Benene; der var Støvler, Tønder, 
Flasker, Instrumenter, Kakkelovne og meget andet. Derefter var jeg i Louvre. 
20/11. Jespersen er rejst hjem. Besøgte Bregnets store elektriske Fabrik om Formiddagen; 
Chefen var overordentlig elskværdig og indbød mig til Middag. Saa til Canet - dernæst til 
Gesandten og endelig Afskedsvisit hos Konsulen. Bregnets Middag var paa en af de fine 
Restauranter, hvor vi fik en voldsom fin Middag, der begyndte med Østers og Champagne. Jeg 
var desværre i Frakke, de andre i Kjole. Bregnet viste mig Coneseur Perrie m. fl. Derfra i den 
store Opera, hvor vi saa Afrikanerinden, Udstyr der overgik langt, hvad jeg saa paa Chatelet 
Teatret, ogsa til Tider en Mængde luftig klædte paa Brædderne. Bregnet, der aabenbart er 
Levemand, han er ca. 30 Aar, forklarede mig beredvilligt alt. Vi sad i første Parket, Herrerne 
var i Kjole og høj sort Hat, som de tager med ind, mange tager ogsaa Stol med og spadserer 
rundt med den i Mellemakterne. De rigtige Parisere kommer henad 9 - der begyndtes 7 ¾ - de 
kommer for at ses og se. Bregnet havde aldrig set de to første Akter af Afrikanerinden 
Efter Teater fik Bregnet mig hen i en Kaffe i Nærheden, hvor jeg drak et Glas Øl; der var fuldt 
af letfærdige Kvinder, Bregnet kaldte det et Marked aflevende Menneskekød, vi sad der kun et 
Øjeblik, da Bregnet kunde mærke, at jeg ikke brød mig om slige Steder. 
23/11. Ankom i Eftermiddag til London, Tempel Hotel. Hos Gesanten, som jeg ikke tnµ i 
Gaar, det er Kammerherre Bille, der ægrer mig ved at tale med Accent i Stedet for et smukt 
Dansk. Legationssekretæren, Grev Ahlefeldt, er en meget behagelig Mand. Var i Globe 
Teateret, saa Charleys Tante, det morede mig en Del, jeg benytter Teateraftenen som 
Sprogkursus; jeg forstaar ikke alt. 
24/11. I Marineministeriet sammen med Gesandten, der derfra tog mig hen i Parlamentet, hvpr 
jeg hørte en Forhandling i Underhuset. Bennike Søminekorpsets Konstruktør, er ankomme( 
han har afløst Jespersen. 
25/11. til Middag hos Grev Ahlefeldt, en meget behagelig Middag, jeg er ganske forelsket i 
Grevinden; den behageligste Dag paa hele Turen. 
26/11 . Til Lunch i Gr~enwich hos den danske Sten Lindberg, Bennike og jeg gav ham dernæst 
en bedre Middag i London. 
27/11. I Woolwich, hvor jeg har sluthandlet et Kabel til Søforterrie. 
28/11. Om Formiddagen hos Yerrow Torpedobaadsværft - Lunch i Zoologisk Have - rejste 
kl 5 til Portsmouth. 
29/11. Gik kl. 10 ½ om Bord i Nelsons gamle Admiralsskib Victory, det var bleven sagt mig, 
at jeg der kunde træffe Chefen for Orlogsværftet, men det viste sig at være forkert, men jeg saa 
da den Kahyt hvor Nelson døde, det Sted, hvor han faldt, og besaa andre Mærkværdigheder. 
Der blev saa stillet et stort Rofartøj til min Raadighed, det førte mig til et andet Linieskib, der 
ligeledes hed Victory, men Victory No.2, her var der imidlertid heller ikke nogen Admiral, han 
havde sit Kontor paa selve Orlogsværftet, og der til blev jeg saa ledsaget af en Matros, 
Kontoret laa lige indenfor Værftsporten ikke 5 Minutter fra Hotellet. Admiralen stillede straks 
en Officer til min Raadighed til at vise mig rundt, men jeg bad om Udsættelse til kl. I, idet jeg 
ville hente Bennike og omklæde mig i civil. Men Bennike var ikke paa Hotellet, saa da jeg kl. 1 
vendte tilbage til Admiralen, maatte stikke den Usandhed at Bennike var blevet syg. Jeg saa 
alene om Bord i Torpedoskoleskib samt besøgte Søminestationen. 
30/11. Paa Admiralens Kontor blev vi om Morgenen modtaget af en meget gnaven Officer, der 
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næppe gad rejse sig for at hilse paa os, og aabenbart med høj Grad afUvilie og Ulyst tiltraadte 
sin Gang med at ledsage os rundt paa Værftet, jeg kunde ikke lade være med at sige til 
Bennike paa godt Dansk, at det var en ualmindelig Tværdriver, men han viste os derhen, hvor 
vi vilde, hen til Torpedoværkstederne. Han har ingen Anelse om Torpedosager, og derfor 
vidste han ikke, at det, vi fik at se, var Hemmeligheder; i Ministeriet i London havde de sagt 
mig, at maatte jeg ikke faa at se, og det samme sagde torpedokyndige Officerer paa 
Orlogsværftet. Men vor Omviserofficer holdt sig til Admiralens Ordre, og saa fik vi Adgang, 
og Bennike sidder nu paa Hotellet og skriver ned efter Hukommelsen. Vi fik ogsaa Adgang til 
det Værksted, hvor Undervandsudskydningsapparateme fremstilles, og det var vi i høj Grad 
interesserede i, og vi blev vist rundt med stor Velvillie. Saa blev kl 12, og Officeren indbød os 
til Lunch i det Skib, hvor han var tjenstgørende, en stor Regeringsdamper, et Transportskib, 
der førte Tropper frem og tilbage mellem England og Ostindien. Vi blev meget venligt 
modtaget i Officersmessen. Da vi atter skulde udpaa Værftet, spurgte en af Officererne os, 
hvomaar vi mente at være færdige, naar det blev mørkt svarede jeg, ca 4 ¼ , jamen den 
Officer, der ledsagede os, vilde meget gerne være om Bord kl.4, thi han ønskede at tage til 
London 4 ¾ , der havde han sin Hustru. Selvfølgelig lagde jeg ingen Hindring i Vejen derfor, 
jeg kunne jo komme igen i Morgen. Det klarede Officerens Humør betydeligt; jeg fik nu at vide 
af ham, at han var bleven gift for 3 Maaneder siden, og 14 Dage efter var han bleven sendt til 
søs, og nu skulde han snart afgaa til Bombay; da jeg sagde til ham, at det egentlig ikke passede 
for en engelsk Søofficer at gifte sig, indrømmede han det, da de ofte var 3 a 4 Aar paa Togt, 
og naar de kommer hjem sendes afsted igen efter et Par Ugers Forløb. Vi fik ikke videre meget 
at se denne Eftermiddag, han halsede rundt med os paa det store Værft, uden vi kunde finde 
det, vi søgte, nemlig et første Klasses Kampskib, hvor der var nogen om Bord, som kunde vise 
os Skibet; vi fandt vel et, men der kom vi til Ulejlighed, da Skibet skude inspiceres,saa nøjedes 
vi med at gaa om Bord i en Torpedobaad, og aftalte med ham at komme igen næste Dag. 
1/12. Igen paa Værftet, hvor vi vilde om Bord i et af de store nye Panserskibe, der næsten var 
færdigt, men det blev os nægtet, og da vi gik om Bord i et lignende, der endnu ikke var 
færdigt, fik vi ikke lov at se det, der interesserede os mest. Saa gik jeg op til Admiralens 
Kontor, og meldte, at vi var færdige. Og saa rejste vi til Weymouth Whiteheads engelske 
Fabrik. 
2/12. Forretningerne i Weymouth tog os kun et Par Timer, og derefter rejste vi tilbage til 
London. 
2/12. Søndag var London en uddød. By. Jeg gik en lang Tur i Hyde Park, der saa jeg, hvad jeg 
aldrig har set før, en stor Flok Paafugle flyve omkring i Træerne. Og saa saa jeg et meget 
frastødende Syn, en fuld Kvinde, fattig og usselt klædt, hun kunde ikke staa paa sine Ben og 
maatte slæbes ud af en Politibetjent. Jeg gik derpaa ind i den store Royal Albert Hall, der kan 
rumme 10.000 Mennesker, der hørte jeg Orgelkoncert samt Foredrag af nogle Sange af 
religiøst Indhold. 
5/12. Besøgte forskellige elektriske Skoler. Afskedsvisit hos Gesandten og hos Grev Ahlefeldt, 
hvor vi drak Eftermiddagste i Grevindens behagelige Selskab. Fra den ældste af Srnaapigerne 
skal jeg sende et Kys til Mormoder. Grevinden er ikke alene smuk, meget sød og livlig, men 
ogsaa forstandig; men der jo ingen Fare for, at min.Forelskelse skal slaa dybere Rødder, men 
nu afbrydes. vor Forbindelse for stedse. 
6/12. En sidste Hilsen fra London. Hjemme 9/12. 
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20/2. Grand Hotel Christiania. Spist til Middag for 2 kr., Jeg manglede Appetit, den plejer jeg 
ikke at have meget af, naar jeg er paa Rejse. Det er ingen Fornøjelse for mig at rejse, det 
Resultat kom jeg til, da jeg sad i Toget, og det samme siger jeg nu, da jeg sidder i Hotellet, og 
det har jeg sagt i mange Aar. Hvad der er Manglen ved mine Rejser er, at jeg, skønt jeg har alle 
mulige Bekvemmeligheder, mangler den vigtigste af alle Betingelser, nemlig godt Rejsesels.kab 
og desuden Raadighed over min Tid, saa jeg kunde anvende den til, hvad jeg selv havde Lyst 
til. 
21 /2. Sovet mindre godt, skønt Sengen var udmærket, men jeg begynder at blive en ældre Fyr, 
som ikke straks falder til Rette i nye Forhold. Været i Forsvarsdepartementet, trafKapt. 
Dawes, der tog mig til Ministeren Oberstløjtnant Holst, derfra blev jeg ledsaget til den 
kommanderende Admiral von Krogh, der sendte Bud til Havnen for at høre, om der var en 
Dampbarkas inde fra Panserskibet Harald Haarfager, hvorfra jeg skal se Torpedoskydning fra 
Undervandstorpedoapparateme, det er Øjemedet med min Rejse. Detvar der, og saa gik jeg 
om Bord. Vejret var ikke til den høje Hat, som prydede mit Hoved, det sneede og blæste ikke 
saa lidt, naajeg slap da om Bord. I Dampbarkassen traf jeg en afFrams berømte Mænd, 
Maskinmester Arnundsen, der nu var Underofficer i Marinen, og hvis Storhed var dalet meget; 
han meddelte mig meget hurtigt, hvem han var. Nu lignede han slet ikke nogen Storhed, og han 
blev heller ikke behandlet saaledes af sin Overordnede, Maskinmesteren i Harald Haarfager, 
der ogsaa var i Dampbarkassen og som paa en henvendelse fra Amundsen svarede paa en 
temmelig uvenlig Maade: Ja det er godt min gode Amundsen, og i en Tone, som om han ret 
vilde minde Amundsen om, at nu var han ikke længere nogen Berømthed. Efter at være 
kommen i Land af lagde jeg Konsulen en Visit. 
Var i KFUM, der var dog lukket, saa opsøgte jeg Formanden Professor Waage, som jeg fik 
1 ½ Times samtale med; derfra tilbage til KFUM, hvor jeg nu traf Sekretæren stud. theol. 
Gasmann, som jeg ligeledes fik en længere Samtale med. 
22/2. Til Audiens hos Kongen, han gav mig en fuldstændig Beskrivelse af Harald Haafagers 
Undervands-Torpedoapparat, den var vel ikke ganske fejlfri, men vidnede om en ualmindelig 
Opfattelsesevne. Atter et Besøg i KFUM, derfra med Sekretæren henne at det berøi,:nte 
Vikingeskib, der interesserede mig i aller højeste Grad. Saa en Visit hos Kapt. Dawes, jeg 
bragte ham og hans Hustru en Hilsen fra Dig og tog en Hilsen med tilbage. Aftenen tilbra,gte 
jeg vistnok i KFUM. 
23/2. Sejlede med Harald Haarfager til Horten; sammen med mig gik 3 amerikanske Officerer 
og 2 Englændere om Bord. Skibet gik til Ankers ud for Horten og foretog Torpedoskydning. 
Om Aftenen fik jeg et Værelse i Officers-Samfundet Klubhus, da der ikke var Plads paa Byens 
Hotel. Her traf jeg den svenske Officer Kapt. Ekelund, som jeg var sammen med i Fjor i 
Fiume. 
24/2. Atter Skydning fra Harald Harfager til Kl. 7 Aften. Om Aftenen til musikalsk 
Aftenunderholdning med Dans i Samfundet, jeg maatte naturligvis overvaage det, men dansede 
ikke. 
25/2. Paa Orlogsværftet. Om Aftenen stor Soupe til Ære for mig, det skulde ogsaa have været 
til Ære for Ekelund, men han fik pludselig Ordre til at afrejse. Der blev udbragt to Skaaler, en 
for mig personlig og en for den danske Marine, dem maatte jeg naturligvis begge besvare. Det 
var en meget fornøjelig Aften. Jeg traf Nordpolsfareren Scott-Hansen, som jeg talte længe 
med, han gjorde et overordentlig tiltalende Indtryk. 
26/2. Privat Visit hos Værft Chefen Kommandør Breck og Frue (Her maa den Episode være 
forefaldet, hvor Kommandøren sagde om Svenskerne, idet han truende knyttede Næverne "Ja 
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kommer de, saa skal de faa") 
27/2. Søndag. Det er det pragtfuldeste Vejr med Solskin og Varme, men et mægtigt Snesjap. 
Har været til Formiddagsgudtjeneste, det er næsten som at være til Gudstjeneste i en dansk 
Kirke, hele Gudstjenestens Ordning er som hos os, Salmemelodierne kendte jeg alle, der 
benyttes en noget hurtigere Takt end i Almindelighed i Danmark. Naar man selv bygger hele sit 
Liv paa Herren, og Hjertet er fyldt med hans vidunderlige Fred, er det næsten ikketil at fatt~, at 
saa mange Mennesker med Kristennavn ikke kender denne vidunderlige Glæde, der kan kaste 
Lys over hele Livet og gør, at hvad der synes tungt blivet let. Her er overordentlig smukt paa 
Orlogsværftet, Carl Johansværn. Havde Vist af Harald Haarfagers Chef, Komd. Johansen, som 
jeg er kommet til at synes godt om. Jeg var indbudt til Kongen til d. 24., men sendte ?? Afbud, 
da jeg var i Horten. Til Middag 1 ½ hos Værftschefen. Her slutter brevene. 
28/2. Tilbage til Christiania, aflagde forskellige officielle Visitter; rejste hjem om Aftenen. 
I København 2/3. 

England 1901 18/7 - 6/8 

Var ledsaget af Konstruktør Heegaard. 

20/7. London, Charingcross Hotel. I Hyde Park; her maa man gaa paa Plænerne, det gælder I 
alle Londons Parkanlæg. I en Del af Anlægets store Dam var der offentlig Badeanstalt, vistnok 
for alle og enhver af Hankøn, det var de fattige Børn, der benyttede det, de klædte sig af OJ:)pe 
paa Plænen og spadserede saa ud i Vandet, der skraanede ganske jævnt ned. Hvor glædede 
fdet mig at se, at disse stakkels Børn saa let kunde faa et sundt Bad. Børnene var i fattige 
Laser, men de var pæne og rene paa Kroppen, det misholdte Udseende havde deres Pjalter. Et 
Par Politibetjente passede paa Børnene, og et Par Baade laa i V andet for at være ved Haanden. 
Som alt i denne store og mærkelige By gik det sømmeligt og ordentligt til. Damerne holdt sig i 
passende Afstand. Der var i øvrigt ogsaa en ældre Mand, der gik i Vandet til stor Munterhed 
for Drengene, der drillede ham, især efter at han var kommen op og stod som en fortørnet 
Havgud. Der synes at være Politi over alt til at passe paa ogsaa langt udenfor London, men 
deres Opgave synes at være let, nærmest at vejlede og hjælpe Folk. Englænderne er et · 
mærkeligt, stout frit Folk, der nar større Frihed end nogen anden Nation, og de synes ikke at 
misbruge den. I ingen af Parkerne, hvor der var Tusinder af Mennesker, har jeg set et Stykke 
Papir flyve rundt. 
Det var en tropisk Varme, Droskehestene og ogsaa mange??? har Straahat paa, Ørene stikker 
ud af Huller i Hatten. 
Søndag d.21/7. Om Formiddagen i St. Pauls Domkirke; jeg forstod hverken Sang eller 
Prædiken, paa os gjorde Gudstjenesten et katolsk Indtryk, men det er jo nok, fordi vi ikke kan 
følge den, og altsaa heller ikke med vort Hjerte. Kirken kan rumme Tusinder, der var ganske 
godt fyldt. 
Saa tog vi til Hampton Court med sit navnkundige gamle Slot. Bygget af Kardinal Wolsey i 
1515 under Henrik VIII. Det er nu et offentligt Somrnerudflugtssted ved Themsen. Vi 
fornøjede os med at se den mængde Robaade og andre Fartøjer paa Floden, der var fuldt af 
Liv. Slottet rummer en stor Malerisamling. Maaske det mest mærkelige ved Slottet var den 
store Vinstok, blaa Drue, plantet i 1778, den stod i et Drivhus i Tilknytning til Slottet, 
Stammen er 1,34 Meter i Diameter, den dækker en Flade paa 2000 Kvadratmeter og kan bære 
1200 a 1300 Klaser. Til den store Park støder en anden, der var fuld af tamme Dyr. Vi kørte 
derfra til Richmond, en By ved Themsen, som ligger lige ved den botaniske Have Kew Garden, 
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Vor botaniske Have er kun en Draabe imod den. Det for os interessanteste var de mægtige 
Drivhuse med Palmer saa høje som i Troperne, de udstrakte Orkidehuse og de omfattende 
Bregnehuse, jeg fandt de var de smukkeste. Ovenpaa en Omnibus kørte vi tilbage til London, 
Færdselen er i Dag, Søndag, kolossal. Der var gaaende og kørende søndagsklædt Publikum., 
Masser af Omnibusser, London sagdes at have 40.000 Omnibusser. 
22/7. I Weymouth for at besøge Whiteheads Torpedofabrik. Weymouth er et henrivende 
Badested, og det var sundt i Sæsonen, med en ypperlig Badestrand og et rigt Badeliv. Paa 
Turen i Gaar tilbage fra Kew Garden saa vi paa en meget befærdet Hovedgade et lille Selskab 
af Damer og Herrer, der holdt et Missionsmøde, en ældre Herre spillede paa et lille 
Harmonium, Herrene havde høje sorte Hatte, det forkom mig lidt fremmed. Hvad om jeg var 
Deltager i et saadant Missionsmøde paa Hjørnet af Købmagergade og Østergade. 
23/7. Rejst fra London til Newcastle on Tyne. 
24/7. Været ude paa Elswich Workes, Arrnstrongs mægtige Værft og Fabrikker, der 
beskæftiger 30.000 Mennesker. 
28/7. Søndag, til Middag hos Konsul Faber paa hans Landsted, der ligger godt ½ Times 
Jernbanekørsel fra Newcarstle, der er ikke stort at sige derom, det er en meget elskværdig 
Familie, Fruen er engelsk og taler ikke Dansk, der er tre smaa Børn. 
Hverdagene gaar med Arbejde paa Fabrikken, for Heegaard mest Tegnearbejde. 
29/7. I Dag rejst til Glasgow for at se Udstillingen. Paa Banegaarden i Glasgow mistede jeg mit 
store udmærkede Rejsetæppe, der blev stjaalet paa Perronen, da jeg et Øjeblik vendte mig om 
for at se efter en Drager. 
1/8. Udstillingen er der ikke meget ved, vi har ikke opdaget ret meget, der har Interesse for os. 
Det der mest vises Publikum er et :"Waterfall???" et Stillads saa højt som Rundetaam, bygget i 
den lille Flod, der løber gennem Udstillingen, og fra hvis Top et Skraaplan, der ikke er stejlere, 
end at man kan gaa op ad det, fører ned til Floden, en Slags Baad rutser paa to Skinner ned ad 
Skraaplanet fyldt med otte Passagerer og en Baadstyrer, naar Baaden med stor fart kommer 
ned i Vandet, hopper den et Par Gange temmelig højt op. Der er en stor Maleriudstilling, den 
interesserer mig meget, der mange smukke Malerier baade i Olie og Vandfarve, alt med Glas 
for, det tager for mig meget af Skønheden fra dem. 
2/8. Vendt tilbage til Newcastle.Her indeholder Brevet en Udtalelse om, at det, der vil fylde os 
med den store Jubel hjemme hos Gud, er, at Gud vil blive alt og alle og der igennem blive 
knyttede inderligere sammen, end vi nu kan tænke os. Hvor forskellig Kristendommen end er 
fra Hinduismen, synes de mærkelig nok at have et Berøringspunkt, idet Hinduerne tror, at det 
enkelte Menneske efterhaanden skal gaa helt op i den store Verdensaand, men saa vidt jeg ved, 
tror Hinduerne, at dermed forsvinder den enkelte Personlighed, hvorimod vi Kristne tror og 
haaber, at vor Personlighed skal blive fuldkommengjort. 
5/8. Rejste til North Shields der ligger ved Tyne Munding for at gaa om Bord i Damperen 
Primula. Det var Bank Holyday; der var derfor en Transport til Tyne, meget mere end med 
Klampenborgtogene. I samme Kupe som vi var i, kom der en Del Mennesker, den blev 
stoppende fuld, det var en første Klasses Kupe; da de skulde ud ved en Mellemstation, kunde 
de ikke, fordi Kupedørene var laasede, og de maatte forgæves prøve at faa dem aabnede, det 
blev de først ved North Shields. 
Igaar Søndag var vi i den danske Kirke og hørte den nye Præst, Fader Bergh holdt sin 
Tiltrædelsesprædiken, hele den danske Menighed i Newcastle var til Stede. Om Eftermiddagen 
hørte jeg en Gadeprædiken, det glædede mig, at jeg forstod næsten alt, hvad Prædikanten 
sagde, jeg begynder at faa betydelig lettere ved at forstaa Engelsk talt af en Englænder. 
Det er fint Vejr, jeg sad ved Middagsbordet ved Siden af en Dame, som jeg har været sammen 

147



) 

) 

Vøhtz 6. 149 

med for mange Aar siden, der dæmrer noget for mig, at hun den Gang var en smuk og fuldendt 
Baldame, nu er hun hverken ung, smækker eller smuk, men en trivelig ældre Frøken, der dog 
gjorde et meget vakkert Indtryk. Kaptajnen fortalte mig, at paa en Rejse, der havde varet 
mange Timer ud over det normale paa Grund af en svar Storm, var der blandt Passagererne 3 
gamle Søgutter, den ene var Admiral Hansen, de bestilte ikke andet at spille Kort og spise, og 
det var ganske utroligt, hvad de kunde sætte tillivs, der var absolut ingen Fortjeneste paa dem. 
7/8. Ankom til København Kl. 4 Eftm., tog Afsked fra hinanden netop som vi bef,ryndte at 
indbyrdes Bekendte baade Danske og Englændere, var vi bleven om Bord nogle faa Dage til, 
havde vi sikkert følt os som en stor Familie. Ved Afskeden sagde en Englænder, en 
Skoleinspektør, ja nu skilles vi, men forhaabentlig mødes vi i Himlen, og der vil vi ikke være 
saa fremmede for hinanden, som vi er hernede. Et forunderligt i mange Henseender et tiltalende 
Folk de Englændere, naar man begynder at lære dem at kende, og mange af dem er dybt 
religiøse; en lille engelsk Miss, der vilde 8 Dage til København, begyndte at læse Dansk og 
dertil benyttede hun en Læsebog saa ganske aabenbart en meget benyttet Bibel. 
Hvad en Englænder gør, vilde danske aldrig falde _paa; to engelske Landsbyskolelærere 
benyttede deres Sommerferie til en Udflugt med Primula; i Dag, en Time efter Ankomsten til 
København, gaar de med Skibet til Reval for efter et ganske kort Ophold der at vende tilb,age 
til København, hvor de ankommer den 12. og saa tager den den 15. tilbage med Skib til 
Newcastle; det er hovedsagelig for Sejlturens Skyld, og dog er det ikke helt billigt. Et, Par 
Damer tog til København for at vende tilbage d.15., en anden vilde allerede vende tilbage i 
Morgen d.8. med det andet Skib. 

Tyskland 1903 17 /5 - 8/6 

Sammen med Sørninemester Jespers.en. 
18/5. Hotel Monopol i Berlin. En af Direktørerne fra Siemens Schackert havde os til Middag i 
en Restaurant Unter den Linden. 
En lang Spadseretur i Thiergarten, saa det nye store Broncemonument afBismark udenfor 
Rigsdagsbygningen. Naar vi laver et Monument af en af vore berømte Mænd i godt og vel 
naturlig Størrelse, gaar det i Tyskland i den firdobbelte Størrelse. Siegesalle, hvor Kejseren har 
ladet opstille i Marmor alle sine Forfædre fra Albrecht der Bar, fra 1100 - 1170, Markgreve af 
Brandenburg, til Kejser Wilhelm der Grosse; der er i alt 32 Ahner, det er Huset Wittelsbaphs 
Historie i Marmor. 
20/5. Til Frokost hos Gesandten, Gesandtens Frue trak os hen Under den Linden for at se Raa 
et Pianola, et mekanisk selvspillende Klaver, en ny opfindelse, det var ikke morsomt. Aftenen i 
Forvejen viste Siemens i T??? forsøg med traadløs telefonering, det faldt maadeligt· ud. 
20/5. Spiste vor Middag i Zoologisk Have, paa Hjemvejen derfra med Sporvogn kom 
Jespersen til at knække den nederste Ende af en ung Piges Paraplystok, hun blev meget 
ulykkelig derover, efter nogen Parlamenteren tog hun imod 3 Mark, hvorefter Humøret klarede 
op. 
21/5. Rejste fra Berlin over Halle og Jena altsaa gennem Thi.iringen og gennem 
Thi.iringerwald, der danner Vandskellet mellem Floderne der løber mod Nord og Donau. Vi 
fulgte Floden Saale omtrent til dens Udspring, den var til sidst ikke større end en Rendesten, 
og saa var vi paa Toppen skubbet derop af et Elektrolokomotiv, saa gik det ned ad langs 
Floden Pegnitz, der løber gennem Ni.irnberg og er en Biflod til Donau. Nu er vi i Ni.irnberg, 
Wtitenberger Hoff Det er komplet Sommer. 
22/5. Et Par Timer hos Siemens Schackert, der stillede deres fine Wienervogn til vor 
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Raadighed, og saa kørte vi en Tur udenom Byen, der ligger bag de gamle udtørrede 
Voldgrave, og derpaa gennem Byen. 
Efter Middag rejste vi til Mtinchen. 

150 

24/5. Søndag. Gjorde fra Mtinchen en Lystudflugt til Salzburg, det ligger jo i Østrig, derfi:a 
med Hestekøretøj til Konigsee. Det herligste Sommervejr ved Bjergenes Fod og foraarsgrønne 
Skove langt op ad Bjergsiderne. Vi Sletteboere har ikke Begreb om at bedømme Højderne af 
Bjergtoppene paa Afstand, Jespersen anslog den nærmeste Snetop til 1000, jeg til 2000, den 
var 5000 Alen. Vi kørte langs Floden Alen ad en udmærket Landevej. Alen er Konigse~s 
Afløb, den snor sig igennem en snæver Bjergdal, og danner paa enkelte Steder smukke Styrt. 
Paa 3 ½ Time kørte vi fra Salzburg til den lille By Berchtesgade, ved den ligger der et 
Saltværk, hvortil Adgangen sker gennem lang tunnellignende Gang, der fører dybt ind i 
Bjerget, en Fjerdingvej, og har mange Sidegange. Man iføres en særlig Dragt, der varmer, hvad 
der er behageligt, da det føles som at komme ind i en !skælder, naar man træder ind i Tunnelen. 
Saa kommer man til en større Hule i Bjerget, hvis Bund er dækket af saltmættet Vand og 
oplyst med en Mængde Olielamper. Hulen er for nogle Hundrede Aar siden dannet dels ved 
Sprængning af Saltstenen dels ved at den først sprængte Hule er bleven fyldt med færsk Vand, 
som har opløst en Del af Saltstenene, og derefter er bleven ledet bort gennem meterlange Rør 
til det Sted, hvor Saltet udskilles. Vi sejlede over den lille Sø, steg til vejrs ca. 300 Alen og fra 
dette Sted rutsede vi paa vor Hale et langt Stykke ned af en dertilindrettet Rutsebane, af den 
Grund var Dragterne bagtil forsynet med en Skindlap. Vi rutsede bag hinanden, Føreren 
forrest, og hver Mand med sin højre Haand paa Formandens Skulder, i den venstre holdt vi en 
Lygte; Føreren omfattede med højre Haand, den var iført en tyk Læderhandske, et Toug langs 
Glidebanens ene Side. Det gik hurtigt og bekvemt nedad. Ved Foden var der en anden stor 
Hule men uden Vand, saa rutsede vi atter et Stykke nedad, blev dernæst sat paa en lille 
Skinnevogn og gennem en Tunnel kørt tilbage til det Frie. Og saa gik Turen tilbage til 
Konigsee, den er henrivende, aldeles smaragdgrøn, lang og smal, helt omgivet af Bjerge, det 
højeste 9000 Alen, flere hæver sig næsten helt lodret flere Tusinde Fod, forneden er de klædt 
med de prægtigste Bøge- og Granskove. Vi roede gennem omtrent Halvdelen af Søen og drak 
en Kop Kaffe i Beværtningen i St. Barthelomaus. Saa vendte vi tilbage til Salzburg, og spiste 
til Aften og hørte paa et Militærorkester paa 41 Mand med Stryge- og Blæseinstrumenter. Det 
er længe siden jeg har hørt Koncert, men sligt medfører Rejselivet. 
25/5. Besaa Salzburg, der ligger overordentlig smukt, men selve Byen er der ikke noget ved. 
Fra Fæstningen Hohensalzburg op til hvilken man trækkes af en Tovbane, er der en storslaaet 
Udsigt. Mozartmonumentet. Kl.4 tog vi til Mtichen, som vi atter forlod Kl. IO for at vende 
tilbage til Ntirnberg, hvor vi ankom Kl.1 Nat. 
Naar jeg skal være ærlig, saa har jeg ikke haft den fulde Nydelse af Turen, dels fordi jeg ikke 
har det bedste Rejseselskab og dels fordi jeg har rejst saa meget, og saa ligger der et Tryk paa 
mig. 
26/5. Paa denne Rejse har jeg i Grunden kun lidt at varetage, det er Jespersen, der trækker 
Læsset, og dog, jeg har en Anelse om, at han ikke overanstrænger sig, han har truffen sin gode 
Ven, Fabrikant Lund med Frue, og deres Selskab tænker Jespersen hovedsagelig paa, dog er 
det til dels foreneligt med hans Ærinde i Ntirnberg. Jeg har trukken mig tilbage til mine egne 
Enemærker, da jeg ikke vil genere, det forhøjer imidlertid ikke Glæden ved Rejsen. Jeg har 
besluttet at se at slippe herfra Fredag d. 29. og efterlader Jespersen her med Paalæg om at 
møde mig i Frankfurt am Main ikke senere end Mandag anden Pinsedag. Jeg maa sørge for 
ikke at være for langt fra Jespersen, hvis han skulle blive syg. 
27/5. Efter Forretningerne hos Schuckert spiste Middag sammen med Lund og Frue og 
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Jespersen og været en Tur med Fruen i en af de gamle Kirker, en protestantisk. Aftenen 
tilbragte vi som Direktørerne Nerz og Krolls Gæster med deres Hustruer, Lund og Hustru ~ en 
af Byens Restauranter, hvor vi drak vor Øl. Vi havde hellere tilbragt den smukke Sommeraften 
i et Anlæg i det Frie. 
28/5. Jespersen e·r mecfFamilien Lund taget paa en Fornøjelsestur til Franken . .reg·11ar v3<ret i 
Germanische Museum, der har en overvældende Rigdom af alle mulige gamle tyske Sager, 
Porcelæn, Møbler, Malerier m. m. ; dernæst til Byens gamle Slot "der Burg", der nu ~n 
benyttes sjældent af Kejseren og de bayerske Fyrster. Her er den saakaldte "dybe Brønd,.' 350 
Alen dyb, udlfugget i Klippen. Fremviseren kastede noget vand ned, først 6 sekunder efter 
hørte man et højt Plask fra det mørke Dyb; saa firede hun en Skive med 14 Lys ned, saa· man 
ret fik et Indtryk af den svimlende Dybde. Helt nede ved Vandets Overflade udgaar der- en i 
Klippen udhugget Gang, der fører til det lavere liggende Raadhus og blev tidligere benyttet 
som Nødudgang under Belejring, og gennem den hentede de Fanger Vand, der sad i 
Raadhusets underjordiske Fangehuler og ikke maatte se Dagens Lys. 
I et særligt Fangetaarn var der en Samling af gamle Torturredskaber, saasom en Lænestol 
overalt besat med skarpe Pigge, Delinkventen blev sat nøgen i den, Halsen spændt til Ryggen, 
Armene til Stolens Arme og Benene til den nederste Del, og for yderligere at forhøje Nydelsen 
blev der anbragt en Ildgryde under Sædet. Et andet djævelsk Instrument var den saakaldte 
Jernjomfru, der udvendig lignede en stor kjoleklædt Kvinde af Jern, den var hul og havde fortil 
to Fløjdøre, der var besat med lange spidse Jernpigge, to var i Højde med Delinkventens Øjne, 
nogle med Brystet, og andre med Maven; den dødsdømte blev stillet ind i Jomfruen, og Dørene 
langsomt lukkede, Følgerne lader sig tænke. Naar dørene var helt lukkede, og der ikke længere 
hørtes nogen Jamren, blev Jomfruens Bund aabnet, og Liget faldt ned i en Maskine, hvor ~et 
huggedes i Stykker; og Stykkerne faldt ned i den forbiflydende Flod, der førte Stykkerne med 
sig; ingen kunde da opspore, nvad der var blevet af det ulykkelige Offer. Der er Hundrede 
andre raffinerede Torturinstrumenter. Nu anvendes Menneskenes Kløgt til at gøre Opfindelser, 
der er ligesaa langtfra disse Instrumenter som Øst fra Vest (Ja saa). 
29/5. Kom om Aftenen til Frankfurt am Main. 
30/5. Saa mig rundt i Byen om Formiddagen for at kunde være en god Fører for Mie Jensen 
(Tante Mis), som jeg modtog paa Banegaarden om Eftermiddagen. Vi spiste Middag i 
Palmefiaven, hvis Palmer ganske vist er langt prægtigere end dem i botanisk Have, men meget 
mindre end dem i Kewgarden i London. Var i Kunstinustrimuseet, der er meget mindre end det 
i Niirnberg; dernæst i "der Romer", Raadhuset med en berømt Kejsersal, hvor tidligere de 
tyske Kejsere eller rettere romerske Kejsere, naar de var nyvalgte, spiste sammen med alle 
Kurfyrsterne for derpaa at vise sig paa Balkonen for den jublende Folkeskare. Endelig ·saa vi 
Goethehuset. Mis blev ikke taget for min elegante Frue, de tager hende snarere for min Datter, 
i en Butik blev hun kaldt Frøken. Jespersen er kommen til Frankfurt og har hilst paa os. Efter 
at have været i zoologisk Have og spist til Aften tog vi til Nauheim. Jeg kan mærke, at alt.det 
meget, jeg har set i Europas Storstæder, har gjort mig meget blasert, thi hvacfMis beundrede, 
fandt jeg ikke megen Beundring værd. 
I' Pinsedag 31/5. Gæst hos Mis i Nauheim, i vor Sammenkomst deltog en 22aarig da1.1sk 
Dame, Frk. Kiær, der er Massøse ligesom Mis. Der er ikke noget særligt bemærkelsesværd ved 
Besøget. 
1/6. Tog til Mainz, der fra med Floddamper til Køln i 8 Timer. Det var en meget smuk Tur, 
men jeg er kommen til det Resultat, at jeg ikke kommer til at opleve en fornøjelig 
Udenlandsrejse, hvor smukke end Omgivelserne er, før jeg kommer til at rejse sammen med 
min Hustru, det vilde kaste den Glans over det Hele, som nu ganske mangler. Blandt de 
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rejsende var en dansk Præst, tror jeg da, med Hustru og Datter, de kom fra Italien og Svejts og 
var alle saa blaserede, at de kimsede ad Rhinomgivelserne, hvad jeg fandt meget ubeføjet, thi 
selv om det ikke er saa imponerende som Svejts, er der dog meget smukt, de mange Vinhaver, 
skovklædte Højdedrag, gamle Ridderborge. Hvert Øjeblik passerer Dampere, der slæber en 
Række tungtlastede Flodlægter, eller fyldte Passagerdampere, hvorfra der vinkes og raabes 
Hurra; af og til passerer en Damper med en stor Tømmerflaade paa Slæb, saa stor som en lille 
Ø, Fyrrestamme ved Siden at Fyrrestamme, midt paa Flaaden et lille Træskur til Flaadens 
Mandskab, der kan være paa en Snes kraftfulde Kævler. 
2/6. Paa Kabelfabrikken i Miihlheim, kørt dertil fra Køln i Bil af Fabrikkens Overingeniør. Vi 
foretog kun indledende Skridt. En af Direktørerne, Hr. Stevens, kørte os i Wienervogn til den 
zoologiske Have i Køln, hvor vi spiste en splendid Middag med saa rigelig Vin, at Jespers~□ 
erklærede, da vi Kl. 4 kom tilbage til Hotellet, af han var bleven fuld paa Grund af, at vi skulde 
repræsentere Danmark; vi 3 drak 3 flasker hvid Vin, deriblandt en flaske meget fin og fyldig 
Rinskvin. Vi mødes den aller største Hensynsfuldhed, vist noget fordi Fabrikkens Indehaver 
Theodor von Guilleaume for nylig er bleven dekoreret med Dannebrogsordenens 
Kommandørkors af 2'grad, han er midt i Trediverne. (Theoder Friherre von Guilleaume døde 
16/6.1932 i en Alder af 60 Aar, han var Chef for Firmaet Fuller & Guilleaume) Han vilde 
absolut have os til sine Gæster. 
3/6. Beset Fabrikken i Miihlheim, Carlswerk, der beskæftiger 6000 Mand; det er en 
Kabelfabrik; Jespersen arbejdede paa vor Kontrakt. 
4/6. Kl.12 afhentede Guilleaume os paa Hotellet for at være vor Vært Dagen igennem paa en 
prægtig Tur, som han foranstaltede vel nærmest til Ære for mig som Chef for Søminekorpset, 
og fordi han derved vilde sige Tak for Kommandørkorset. I Turen deltog desuden Fabrikkens 
Overingeniør, Ziifle. Vi begyndte paa Banegaarden med at indtage en let Frokost. Derpaa tog 
vi med Toget langs Rhinen forbi Bonn til Godesberg, hvor Guilleaume ejer en prægtig stor 
Villa. 
Familien er umaadelig rig, der er 3 Brødre, hvoraf den ældste er vor Vært, han er bleven adlet. 
Vi drak en Kop Kaffe, og vor V ært viste os en Mængde Amatørfotografier, hvorpaa den tyske 
Kronprins, den nuværende Kejser, spillede en fremtrædende Rolle, han har været paa 
Universitetet i Bonn og var der en hyppig gæst hos Familien. Saa blev vi kørt til Guilleaumes 
Moders Gods Godenau, der laa en Milsvej borte. Vor V ært var selv Kusk, det var en stor vøgn 
forspændt med 4, nærmest som en engelsk "mail coach", et højt gulmalet Køretøj; jeg sad ved 
Siden af Kusken, paa et Sæde bagved Jespersen og Ziifle, og bag dem igen den egentlige Kusk 
og Tjeneren, denne bevæbnet med et langt Horn, som han hvert Øjeblik blæste i for at avertere 
de almindelige Vejfarende, at her kom Herskabet, og nu havde de venligst at skrubbe til Siden. 
Vi kørte igennem en overordentlig smuk Egn op til en Højde af 1000 Alen, gennem veldyrkede 
Marker og skovklædte Høje, gennem flere Landsbyer, hvis Beboere kom ud for at se paa os. 
Moderens Slot er ældgammelt og bygget midt i en Sø, saa at det hæver sig lige op af V andet 
og er udstyret med rig Luksus. Smukt var det, og smukt ligger det, jeg har sjældent set 

151



Vøhts 7 

noget saa bedaarende, omgivet af en stor Have og udenom den 

en prægtig stor Bøgeskov med stejle Skrænter og rislende 

Bække, Kl . 4 1 / 2 blev vi forestillet for Moderen, en Søster og 

en Tante, samt en meget mut ung Pige , vistnok en Niece. Vi 

begyndte med five o'clock Te paa Verandaen. Kopperne var 

ganske ejendommelige, Underkoppen var tillige Tallerken, saa 

stor som en saadan, med en lille Fordybning i den ene Side, 

hvori Koppen stod. Passiaren gik livligt, Fruen spurgte, hvad 

Sprog vi talte i Danmark om Fransk eller Tysk, og blev meget 

forbavset over, at det var Dansk. Saa besteg vi atter Vognen, 
e 

Tjeneren blæste en lystig Melodi paa Hornet, Guillaume 

kommanderede "los" til ham, der holdt Forløbernef , og ud for 

vi gennem Slotsporten, Vi endte ved en lille Flække "Mehlem" 

med en Jernbanestation ved Rhinen. Med en Færge over til den 

anden Side til den lille By "Konigswinter" ved Foden af 

Drachenfels paa hvis Top der ligger Ruinerne af en gammel 

Ridderborg . I en tospændt Dr oske kø rte vi op til Toppen, hvor 

vi havde en god Udsigt over Rhinen; ned igen; med Tog til 
e-

Bangaarden Linz længere op ad Floden; i en Rofærge et Stykke 

ned ad Floden til et Udflugtssted "Remagen?" paa Flodens 

modsatte Side, her fik vi Kl 8 en flot Middag paa en 

vinløvdækket veranda, og med en mousserende Rhinskvin. Kl. 9 

1 /2 med en lille Motordamper tilba ge til Mehlem i pragtf uldt 

Maaneskin. Der glippede vi imidlertid Toget og saa spadserede 

vi den hele Times Vej til Guillaume s Villa i l§oderberg, drak 

et Glas Sekt og tog med Toget til Køln, kom der Kl 1 Nat. Det 

var en i hø j Grad velly kket Tur, naar blot j eg h a vde været 

he lt fr i for de alvorlige Tanker. Paa den Maade kan e n Militær 

kun gøre Udf lugt, naar han e r Gæst hos en Mi llionær. 

1 
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Hjemme 8/6 

Frankrig og England 1905 3/7 - 23/7 

Sammen med Schledermann og Hi:eattti::?:?? Hl:S:-6A-A-~ . 

6/7 Hotel St James i Paris. Det er en Skuffelse, at Holger 

ikke kom ind paa Metropolitanskolen, men læs 2 Kor 1, 3-4, 

"Lovet være Gud og vor Herre Jesu Kristi Fader ... og 1 Pet 

5,7? Vi kom til Paris over Berlin. 

7/7 En Morgentur i Hallerne med de store Oplag af aller ulige 

Fødevarer, Grøntsager,(2) Fisk, Frugt m.m. Derpaa til 

Gnisttelegraffabrikant Rochefort, efter Frokost til 

Gnisttelegraffabrikant Dusitet?. Derefter i Luxembourg for at 

se de moderne franske Malerier og Billedhuggerarbejder. Saa 

kørte vi til "Are de Triomphe" og derfra gik vi til Bois de 

Boulogne. 

9/7 Tog til Dieppe for at se den derværende 

Gnisttelegrafstation; tog derfra 10/7 og var i London om 

Aftenen. 
C.HAR,11N«G C. ~o S S 

11/7 ~ London. Vi er bogstaveligtalt aldrig i Ro, enten har 

vi Forretninger, eller ogsaa er vi paa Udflugt, for at 

Schledermann kan faa Lejlighed til at se sig noget om; han er 

et rart Menneske og et flittigt Menneske, der passer sine 

Sager samvittighedsfuldt. Vi har fra Morgenstunden været i 

Crystal Palace, hvor vi spiste en Frokost eller rettere Lunch; 

derfra kørte vi til Zoologisk Have, og derfra gik vi til Hyde 

Park, hvor der mellem 6 i g 8 kører et Vogntog uden Ende, det 

er Luksusvogne, kun saadanne maa køre her, der er Tusinder af 

dem og med Damer i de eleganteste Toiletter, om en af dem 

viste sig i København, vilde alle staa stille og se efter 

2 
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hende. Bois de Boulogne er for intet at regne derimod. Paa et 

bestemt Sted i Haven staar Damerne ud, sætter sig paa Stole 

anbragte paa Græsplænen og lader sig beundre. Der er langt 

færre Herrer, næsten alle i samme Dress med høj sort Hat. 

Berlin er for intet at regne imod Paris og London. 

12/7 Fra Morgenstunden i St Pauls Domkirke og ved Wellingtons 

og Nelsons Kister; Derfra til Marconiselskabet , havde en lang 

3 

Samtale med Direktøren, Mr. Hall, mine Ta.qker er meget optaget 

af mine Forretninger. Vi hilste ogsaa paa den berømte Marconi 

og spiste Lunch sammen med Marconi og Hall. Senere tog vi ti l 

Kensington kolosale? Museum med alle mulige Samlinger, 

deriblandt et pragtfuldt naturhistorisk Museum (der spiste jeg 

Soupe i 1912 under Radiokonferencen) Saa gik vi atter ind i 

Hyde Park. 

13/7 I Chelmsford ca 5 Mil fra London for at se Marconis 

Gnisttelegrafstation og Værksteder, det var et meget 

interessant Besøg, som har givet os meget at tænke paa, vi er 

sendt? i? med at fordøje det. Kl 6 tilbage til Hotellet, hvor 

vi traf Konstruktør He9quet? som skal med mig til Newcastle. 

Jeg mangler det rette Rejseselskab til at nyde Rejsen. (s.3) 

Den 14/7 i Liverpool med Scheldemann, hvor vi saa 

Marconiselskabets Gnisttelegrafstation et Par Mil fra Byen, og 

derefter saa vi et Par af de store Atlanterhavspaketterf, det 

er nogle aldeles imponerende Kolosser; det i nteresserede mig 

meget at se dem, da jeg aldrig har været om Bord i et saadant 

Skib, iøvrigt saa de ikke i mponerende ud udefra, fordi alle 

Omgivelser er saa store. Schledermann rejste herfra hjem over 

Køln?, jeg tog til Newcastle, hvor jeg ankom 12 1 /2 Na t den 

16/7 . Søndag 16/7 1 og jeg i Kirke, 

HeeJ~ 

derefter i en af de 
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offentlige Parker. Prædikenen ~ t jeg udmærket. 

4 

17/7 Paa Armstrongs Fabrik og Værft "Elswick", hvor vi er 

blevet præsenteret for Manden for det hele "Sir Nobel". Det er 

Undervands? udskydningsapparater, der interesserer os, og vi 

arbejder sammen med den Tegner, der er Chef for Tegnestuen for 

deres Apparater. Jeg traf desværre ikke Captajn L'Loyd. som 

jeg skal forhandle med. Vi spiste Frokost sammen med Sir Nobel 

og en hel Mængde af Souscheferne. Jeg har opdaget, at vi tager 

Fejl, naar vi tror, at Englænderne spiser meget; til den 

Frokost eller Lunch, som de indtager kl. 1, spiser de vistnok 

i Reglen kun en Skive koldt eller varmt Kød og dernæst lidt 

Frugt; det er alt. 

Rejst hjem den 20' eller 21' over London. Kom hjem 23/7. 

Berlin 1906 25/3 - 3/4 

Formodentlig sammen med Schledermann 

Fra denne Rejse er der saa at sige intet af Interesse 

27/3 I Elektroteknisk Forening om Aftenen, hvor vi hørte et 

Foredrag om Gnistelegrafen, det indeholdt ikke noget nyt. 

29/3 Telefunken, Gnisttelegrafselskabet, har spurgt om jeg 

ønskede at gaa i Operaen - Herold synger her for Tiden - eller 

i Teatret, men jeg afslog begge Dele, baade fordi jeg 

overhovedet ikke gaar til disse Fornøjelser, men ogsaa fordi 

det er behageligst ikke at tage imod saadanne Venligheder. 

30/3 Besøgt Berlins største elektriske Fabrik, det er en hel 

lille By, der beskæftiger mange Tusinde Mennesker. Vi spiste 

Frokost paa Fabrikken. 

Hjemme 3/4 (s.4) 

Frankrig - Tyskland 1907 17/7 - 8/8 
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Sammen med Schledermann. 

18/7 Kom til Paris efter 18 Timers uafbrudt Rejse 

19/7 Besøgte fra Formiddagen de to store elektriske Firmaer, 

som vor Rejse til Paris gælder. Vi spadserede til det ene 

Firma, det er en meget lang Spadseretur, men den førte os 

gennem en stor Del af Paris' smukkeste Partier. 

Vi har faaet til Gennemsyn en Rapport fra den franske Marine, 

som vi maatte give Uddrag af paa Stedet, det gjorde vi meget 

grundigt i vore Lommebøger, men om Aftenen maatte vi gennemgaa 

Uddragene og skrive det hele i ned, hvad der ikke tog saa lidt 

,5;lcJ11LJE,-Tid. 

Søndag 21/7 Om Morgenen med den underjordiske, elektriske Bane 

til Fere Lachaise' Kirkegaard, hvor vi var et Par Timer; der 

havde jeg det Uheld at tabe mit Ur paa Asfalten, og det blev 

saa medtaget, at det ikke kan gaa, og saa havde jeg endda lige 

forud faaet det gjort godt i Stand. Derfra med den 

underjordiske til Botanisk Have, der tillige er Zoologisk 

Have, "Jardin des plantes,", den er der ingen Stads ved. Lige 

udenfor Haven laa der en lille Restaurant, hvor vi spiste 

Frokost, det var en væmmelig Griseforretning~ og endda ikke 

billig, men mætte blev vi da. I en af Seinedarnperne sejlede vi 

til Invalide Pladsen for at se Napoleons Grav i Invalide 

Kirken. Atter med en Seinedamper til Suresnes ved Bois de 

Boulogne; vi gik en lang Tur i Boi5' de Boulogne og fornøjede 

os med at se paa det mest uforfalskede og morsomme 

franskf riluftsliv i stor Stil; der vrimlede overalt af 

søndagsklædte, glade Parisere; vif ndte ved Triumfbuen og kørte 

saa atter med den elektriske Bane til i Nærheden af vort 

Hotel, hvor vi spiste Middag i en ? og drak Kaffe i en 

5 
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Boulevardkaffe. Damerne bærer Hatte med aldeles formidable 

Fjerdekorationer1 det lignede Generals-Gallahatte; 

Schledermann var glad over, at han ikke skulde købe en af 

6 

disse Hatte til sin Hustru - Det er vel sidste Gang jeg kommer 

til Paris i alt Fald i Tjeneste. (s . 5) 

22/7 En enkelt Forretning om Formiddagen. Saa om Aftenen paa 

et Projektørforsøg~ hos et elektrisk Firma, derpaa rejste vi 
:3=:t>ll~U~ 

til Køln i en meget lidt komfortabel Vogn 1 ikke L'ampe r? 1 intet 

Toilet, vi saa alt andet andet end fine ud, da vi kom til 

Køln 1 men Snavs lader sig heldigvis vaske af. 

23/7 Har købt et lille Ur til 10 pf ?, det holder vel nok til 

vi kommer hjem. Ude paa--i:;L!~iuill'1rumes Kabelfabrik i Muhl h eJm 

Fabrikkens DirektørJ ~ tevens1J indbød os til Aftensmaaltid, det 

var et rigtigt Spise- og Drikkegilde; jeg sværmer egentlig 
C 

t ikke 1fr deP) Slags Fornøjelser, at spise og drikke indtil 

Midnat. Naturligvis blev der serveret4l: forskellige fine 

Rhinskvine 1 og efter god tysk Skik endte vi med et Glas Øl . 

24/7 Om Formiddagen i ? 1 dernæst tog vi med Toget til 

Rudesheim, F~ ler'1,. og Guillaumes Overingeniør Zufi e ; , som vi 
~sol-vt-

kendte godt 1 vilde ~ gøre Turen med til Rtidesheim. Kom til 

Rtidesheim Kl.3 og begyndte med at spise Middag; derpaa kørte 

vi i Vogn op til Niederwaldmonumentet i Niederwaldskoven 1 et 

henrivende smukt Sted i en Højde af ca 1100' Turen gik gennem 

de frodigst{ grønne Vinmarker; paa Toppen kommer man gennem 

Kornmarker og Frugtplantager, navnlig Kirsebærtræer 1 og saa er 

der den skønneste Udsigt over Rhinen med Omgivelser. Overalt 

Højder med Vinhaver ned ad Skraaningerne og Skov paa Toppen1 

isprængt en Mængde mere eller mindre imponerende Herresæder. 

Vi spadserede gennem Skoven 1 ved Udkanten laa der en 
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Kirsebærplantage, hvor der blev plukke Kirsebær, vi købte en 

Bunke friske Kirsebær af Plukkerne. Saa kørte vi tilbage til 

7 

Ri.idesheim, spiste Middag en Gang til. Overingeniøren tog 

tilbage til KÆ~ Schledermann og jeg spadserede en lang Tur op 

langs Rhinen i det mest fortryllende Maaneskin og Sommerverjr; 

jeg har sjældent truffen noget saa smukt, med Maaneskinnet hen 

over det rislende Vand, Bjergene paa den anden Side af Floden 

i en blaalig Dis, af og til et Pladsk i Vandet af en Laks og 

den sagte Rislen af Vandet; forøvrigt den dybeste Fred over 

hele Naturen. 

25/7 Schledermannb;ejst fra Morgenstunden til Frankfurt, jeg 
~d ~Sf'>14hhshÆ.ue~ 

,.__tog mrf- Damper rn~\;'? en halv Times Sejlads fra Ri.idesheim. Det 

er en Fornøjelse at se Færdselen paa Floden, hele Rækker af 
~t (:> 

store, dybtla~ede Fl~ pramme slæbt af (s.6) smaa Floddampere 

og saa rene og pilne at det er en Fryd, af og til en Damper 

fuld af Passagerer; paa begge Sider af Floden det ene 
BJ11¾P>S 

forbifarende Tog efter det andet. Fra A?hausen tog jeg med 

TovhjulsbanenW op til Niederwald, drev ganske langsomt gennem 

Skoven, hvor jeg mødte flere Besøgende, i Reglen Par og Par, 

nogle rnaaske paa Bryllupsrejse. Jeg endte ved Niederwald ~ W>cnt.d 

~ gik derfiS"tLlangsomt ned ad Bjerget til Ri.idesheim 

gennem herlige Vinhaver. Jeg forstaar ikke, at der kan være 

Alfarvej gennem Vinhaverne, naar Druerne er modne, Druerne 

hænger lige ud til Vejen uden noget Gærde, saa man kan let 

plukke af dem under Forbigangen - Om Natten tog jeg til 

Ni.irnberg. 

26/7 I Ni.irnberg. I? i Løbet af Dagen. Gik en lang Tur omkring 
.!>Mc.>~ 

Byen, der er overordentlig ,31 paa denne Aarstid. Omkring hele 

Byen ligger endnu den ældgamle Bymur med mange ejendommelige 
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Taarne og Udbygninger, en Del af Muren er bevokset med grønne 

Slyngplanter, og bag den er flere Steder plantet Træer, hvis 

Korner skygger over Muren. Foran Muren ligger Voldgraven, der 

paa sine Steder er meget dyb, den er tør og tildels omdannet 

8 

til Parkanlæg. Paa enkelte Steder har man et godt Vue ind over 

en Del af Byen med sine (sic) ejendorn.~elige røde, høje 

Tegltage; op over dem hæver den store, gamle Kongeborg sig. 

Hele det gamle Nurnberg er noget asf det ejendommeligste man 

kan tænke sig, gammeldags i sin Bygningsstil, baade 

Privathuse, offentlige Bygninger og Kirker; det er tildels 

gammelt og skrøbeligt og vanskeligt at vedligeholde. Floden 

Pegnitz løber gennem Byen, derved danner den enkelte?, som 

minder om Venedig. 

27/7 Jeg er lidet optaget, Schledermann gennemgaar i Ro og Mag 

Siemens-Schuckerts Værksteder. Vi rejste om Eftermiddagen til 

Mtinchen. 

Søndag 28/7 Paa en lang vellykket Tur . Kl 7 1/2 tog vi med 

Toget til Peisl=n?, hvor Banen ender blindt, kom dertil Kl 10. 

Der var Skyttefest. Faner? med Musik, saa fik vi i Tilgift et 

lille Indblik i en landlig Fest, hvor Festdeltagerne er i 

deres ejendommelige Bjergdragter. Ved PeiJen er et Bad, Sulz, 

med Bjergluft og Badning i en lille Bjergdam. Peizen 
-e.... 

li,,r ca 

1200' over Havet. Derf#S!t vandrede vi til Hohe Peizen , der 

ligger godt 3000' over Havet. Den halve Vejstrækning gik 

gennem (s.7) en k~lig Bøgeskov, dertil spadserede v i over 

Græsmarker op til e n Valfartskirke øverst oppe. Udenfor Skoven 

var det en varm Tur, men det lønnede sig at komme derop. Fra 

Hobe Peizen havde vi et meget smukt Panorama, vi saa ud over 

græsklædte Skraaninger overstrøede med mange Kirker. Desværre 
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var det meget diset i det fjerne, ellers vilde vi have haf t en 

storslaaet Udsigt ind over Foralperne, der ligger 3 Mil borte, 

med Bjergtoppe paa en 9000', nu kunde vi kfun~ skimte dem 

u ~tydeligt. Vi var inde i Kirken, en ægte katolsk Kirke med 

mange Billeder og indrammede broderede Taksigelser til Jomfru 

Maria for Hjælp i Sygdomme. Saa gik vi atter ned til Bad 

su! z i , hvor vi spiste en landlig Middag underholdt af Værten, 

der, da han fik at vide, at vi var fra Danmark, sagde, at der 

tales der jo Tysk, det lærer de formodentlig i Skolerne. Vi 

tog saa med Toget tilbage til en Station Tutzing ved 

Starnbergsøens Vestende, satte a;r-~ os f i en Damper. søen er 

omtrent 3 Mil lang, og fra9\ l/4 til 3/4 Mil bred, den ligger 

godt 1800' over Havet; den er næsten helt omgivet af 

skovklædte Skraaninger med mange Villaer og etf rigt Badeliv. 

Damperen sejler hele Søen rundt, vi tog en Rundrejsebillet, 

den har en halv Snes Anløbssteder. Vi blev siddende et Par 

Timer i Damperen, det var en herlig Tur, med dejlig, frisk 

Luft og i Udsigt til de smukke Søbredder og Bjergene i det 

Fjerne. Vandet er smukt grønt. Ved et Anløbssted, der hedder 

Leoni, stod vi ud, tog med en Tovbane 300' tilvejrs op til 

Rottenausij\ e g spadserede til et nærliggende BisIIlllrckstaarn; 

tog tilbage med Tovbanen og spadseredef genh Slotshaven til det 
·,ellv\ 

næste Anløbssted Schloss Berg. Slotshaven er den Have, hvor 

den ulykkelige Kong Ludvig den 2den af Bayerns Slut ligger. 

Kongen druknede sig i 1886 i Søen og med ham druknede hans 

Læge Dr Giedden?. Paa det Sted, hvor Kongen druknede, er der 

rejst et smukt Kapel og ude i Vandet er Stedet betegnet ved et 

svømmende Kbr
5

med grønne Planter. I en tarvelig lille 

Restaurant udenfor Haven spiste vi ve n Af~ ensmad, gik saa 
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atter om Bord og sejlede til Stationen Starnberg og derfra med 

Toget til Mtinchen. 

29/7 Om Formiddagen besaa vi Mtinchens kommunale elektriske 

Prøveanstalt, den var Maalet (cg/r vor Rejse til Mtinchen. Da vi 

fik at vide, at der omtrent (s.8) 8 Mil fra Mtinchen ved en 

lille By, Moosbilrge var anlagt et nyt Elektrcitetsværk mest 

drevet ved Vandkraft fra Floden Isar, som Mtinchen ligger ved, 

et Værk der lige var taget i Brug og var højst moderne, tog vi 

derud i Automobil. Turen derud frembød ikke andet interessant, 

end at jeg glædede mig over, atRughøsten der var i Gang, var 

meget gammeldags, Landbruget stod langt under det danske. 

30/7 Atter tilbage til Nilrnberg. Nej det er ikke nogen større 

Nydelse at rejse paa denne Maade, fra By til By og Hotel til 

Hotel, i Forretning. Til Projektørforsøg om Aftenen; foruden 

til Aftensmad indbudt af Fabrikkens Ledere, den var 

naturligvis finere end den daglige; den begyndte selvfølgelig 

med Øl, men ~ endte med Schaumwein. Det var interessante 

Forsøg. Efter rorsøgene atter Øl paa en lille uanseelig 

Ølknejpe, men med et bekendt Navn i Ntirnberg. Vi kom først 

hjem Kl 1, det er ikke efter min Smag, men af Høflighed finder 

jeg mig deri; jeg drikkeriøvrigt kun g rumme lidt af de vaade 

Varer. 

31/7 I Berlin 

2/8 Forhandlinger med Telefunken. Ovennævnte Forsøg med 

traadløs Telefonering, det er det nyeste paa de traadløse 

Fabrikker. Var paa en Udstilling som omfattede en Del af de 

nyeste, mindre Opfindelser; vi saa saaledes Fotografier, der 

var bleven udført fra elektrisk Overføring fra Berlin til 

Milnchen. Det er forfærdelig trættende at gaa paa Uds t illing, 
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jeg kom hen paa Aftenen tilbage med Hovedpine og Uoplagthed. 

3/8 Paa Kolonial og M? udstillingen, som vi har faaet Ordre 

11 

til at besøge, hvis ikke var vi ikke taget derud, den ligger i 

en Udkant af Byen. Afstandene er lange i en stor By og for at 

komme frem i nogenlunde rimelig Tid maa man benytte snart det 

ene, snart det andet Befordringsmiddel, Jernbane, Droske, 

Automobil og Apostlenes Befordring, man bliver saa vant til at 

det skal gaa hurtigt, at man næsten synes Automobilen med dens 

4 a 5 Miles Fart kører langsomt. 

Vi gennemvandre~ i Dag kun en Brøkdel af Udstillingen mere 

kunde vi ikke døje paa en Gang, der er ikke noget af Interesse 

for os. !morgen tager vi Resten. 

Den 8' atter i København. (s.9) 

England i Slutningen af 1914 

Denne Tjenesterejse faldt under Verdenskrigen og som en Følge 

deraf foreligger der ingen Breve fra den, da fremmed? 

Brevskrivning fra et af de krigsførende Lande var saa godt som 

forbudt. 

Jeg vil begynde med at fortælle nogle Træk fra denne Krig. Da 
over,lcu:tr 

den udbrød i August 1914 havde jeg netop faaet? Marinens 

store Lystkutter Thyra til en 14 Dages Tur, det var Hensigten, 

at vi alle skulde have sejlet med den til Smaalandsfarvandet, 

ankret et Sted Nord for Lolland, gaaet i Land og taget til mit 

Fødested Pederstrup. Thyra afgav Plads nok til os alle 6, der 

var en større Fælleskahyt og en lille Separatkahyt. 

Besætningen bestod af en Underofficer og to Menige, der 

sørgede for sig selv. Officeren havde, saa vidt jeg husker, 

Messepenge. Vi glædede os mægtigt til den Tur, men der kom en 
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Mand med en slem Skæde i Vejen, Krigen udbrød, og jeg blev 

bundet til Orlogsværftet, de første 14 Dage og Nætter maatte 

jeg blive paa værftet uden at komme hjem, jeg laa paa en 

Chaiselongue i mit Forværelse og Maden fik jeg bragt ud. 

Flaaden skulde udrustes, alt Torpedomateriellet og elektrisk 

Materiel bringes i fuldstændig Orden, hvis det ikke alt var 

det og Minespærringen skulde udlægges baade i Sundet, i 

12 

Køgebugt og i Storebælt. Og saa tog de mine Officerer. Men det 

gik dog alt uden noget Uheld eller? 

Den store Krig var en skrækkelig Tid ogsaa en forrykt Tid. 

Havde der været Dobbeltlaas for Pengekassen før Krigen, saa 

var der nu ingen Laas for den; det galt om at skaffe 

Materiellet i store Mængder, der skulle laves mange MineT og 

Torpedoer, og der skulde skaffes Sprængstof dertil. Jeg fik 

undertiden Telefonopringning fra Marineministeriet, kan De 

skaffe dette eller hint, saa gør det, jamen det vil koste 

mange Penge, maaske en Million, det gør ikke noget, skaf det 

blot. Jeg udbad mig dog at faa eftersendt en (s.10) skriftlig 

) Ordre. Men hvor skulde Materiellet komme fra, det kunde være 

meget vanskeligt at faa fat i det. Fabrikkerne svarede 

undertiden, at hvis jeg kunde skaffe Raamateriel, skulde de 

gerne forarbejde det; jeg maatte saaledes købe en Mængde 

Raamateriale til Fremstilling af Sprængstof; da Krigen 

sluttede laa vi inde med en Del af disse Materialer, som vi 
~~✓a~A~.JJØR~R 

rnaatte sælge med betydeligt Tab. Korpsets? kunde komme til 

mig og sige, ja Krigen varer da højest 3 Maaneder, det var det 

Tyskerne nærmest var indstillet paa, men jeg svarede dem, at 

den i al Fald vilde vare 1 Aar, naar saa store Kræfter var 

sluppet løs, og nu da England var gaaet med, saa vilde det vare 
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ikke saa kort, inden Kræfterne igen blev bundne, men lidet 

tænkte jeg, at Krigen skulde vare over fire Aar. 

13 

Krigen medførte at jeg i Slutninen af 1914 maatte til England 

i Følge med Schledermann og en Udsending fra Telegraf? 

(Bjarnow). Det drejede sig om hos Marconiselskabet at anskaffe 

nogle kraftigere trl aadløse Senderapparater til Orlogsværftets 

traadløse Station. Jeg havde foranlediget, at denne Station 

var bleven bygget, men den var en meget ny Station. 

Vi tog med Damperen til Hull og ankom til Reden en tidlig 

Morgen, men vi fik Ordre af de maritime Myndigheder til at 

ankre paa Reden, vi maatte ikke staa ind til Hull. Der laa en 

Mængde andre Skibe paa Reden. Vi anede ikke Grunden til 

Ordren, den fik vi først senere at vide, op ad Dagen kom en 

Flotille Torpedojagere for fuld Fart ud fra Hull og stod Nord 

paa. Næste Dag fik vi Lov til at gaa ind til Hull, og saa fik 

vi at vide, at Dagen før vi ankom paa Hulls Red havde en tysk 

Escadre? bombarderet Kystbyen Scharborough (sic) og kastet en 

Mængde Miner for at gøre Adgangen til Hul? farlig. Vi anede 

) jo, jeg kan sige heldigvis, intet ti 1 disse Miner, saa de gik 

os ikke paa Nerverne, vi stod roligt ned mod Hull og slap godt 

fra det. 

Hvor saa London mærkelig ud om Aftenen og Natten, den laa hen 

i Mørke, de Gadelygter der brændte var tillulkkede, saa de kun 

kasted et (s.11) sparsomt Lys nedefter; det var af Hensyn til 

de tyske Luftbombardementer fra Luftskibe. Det var interessant 

at tale med de Englændere, vi kom i Forbindelse med, om 

Krigen. Vi blev overalt modtaget med den største Venlighed, 

for de vidste, at ioriM, Sympati var paa Engelsk-Fransk Side, og 

at vi saa med alt andet end venlige Øjne paa Tyskerne. Vi lod 
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engang imellem det Spørgsmaal falde, hvorfor England havde 

afstaaet Helgoland til Tyskland, ja, blev der svaret, det var 

en Dumhed. 
~-

Vi skulde besøge Maskr kfabrikken i Chelmsford. Vi fik en af ø 

Marine-Ingeniørerne med, og han overlod vi naturligvis trygt 

Ledelsen. Vi skulde skifte Tog ved en Mellemstation, da vi 

stod ud ved en Station efter Ingeniørens Anvisning, og jeg 

havde set mig lidt om, sagde jeg, det er en forkert Station, 

jeg havde jo før været i Chelmsford. Ja, det stemte. saa 

maatte vi vente paa et Tog, der kunde tage os til din rigtige 

Skiftestation, det kom, og vi steg ind. Da vi var kommen lidt 

frem, sagde jeg, jamen det er forkert Retning, vi kører i, og 

det var det. Atter maatte vi ud ved den første Station, Toget 

standsede ved, og tilbage igen. Naa omsidf er naaede vi da 1 

Chelmsford. For al den Køren frem og tilbage blev (v)i hverken 

mulkteret eller forlangt, at vi skulde løse ny Billet. Hvilken 

Forskel paa engelsk og dansk Jernbaneadministration. 

Da vi var bleven færdig i London vendte vi tilbage via 

) Newcastle, der kom vi om Aftenen, Juleaften, og maatte gøre et 
~ 

OpholdVentede paa Afgangen af den Damper, en norsk, der skulde ~ 

tage os til Bergen og hvis Afgangstid endnu ikke var fastsat 

af ~ndighederne, men vi maatte holdeps parat med kort Varsel. p 

Vi tog saa ind paa et Hotel og bestilte den obligate, engelske 

Juleret: Kalkun. Hen paa Natten blev der givet Ordre til 

Opbrud. Det var en lille norsk Kystdamper, den var bleven sat 

ind paa Ruten Newcastle-Bergen, i Mangel af bedre. Vi fik 

daarligt Vejr i Nordsøen næste Dag og Opholdet i den lille 

Damper var ikke særligt behageligt. Telegrafingeniøren fik 

endog Koøjet slaaet ind til sit Lukaf af en Sø og en Mænde 
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Vand strømmede ind. Han fortalte, at han vaagnede og saa sine 

Galoscher sejle frem og (s.12) tilbage, han fik Hold paa dem 

med sin Paraply. Naa, Rejsen til Bergen og derfra med Banen 

hjem forløb uden Uheld. 

Sverig 1916 4/6 - 19/6 
He.e9tt.a..~c{,, 

Sammen med ~~.eit.2 

5/6 I Bofors. Forhandlede med Direktør Vikander, ?ligen om 

Levering af Torpedoluftk&. Til Middag hos Vikander, der ~ Cl-~ J 
nor i en Villa, som tilhører Fabrikken, og som er Opholdssted 

for de fremmede Officerer. Her er nogle Spaniere og et Par 

Sweitsere, Talen føres paa Fransk, som jeg desværre taler saa 

slet, at jeg kun kan deltage meget lidt i den almindelige 

Samtale. Til Stede ved Middagen var Direktørens Frue, 4 unge 

Døtre. 1 Søn og 1 Svigersøn, der skal giftes med den ældste 

Datter den 24 juni; desuden en Del af de højere Funktionære r"' , 

Det var en hyggelig Aften, hvor vi kunde tale vort eget Sprog. 

6/6 Rejste til Stockholm sammen med Direktør Vi~ der og 

Datter, det forkorter paa en Maade Tiden, men jeg finder det 

næsten fuldt saa tiltalende at være uden Rejseselskab paa en 

saadan 6 a 7 Timers Jernbanetur, da man saa er noksaa 

uforstyrret og bedre kan hengive sig til sine egne 

Betragtninger. Turen gaar gennem meget smukke Egne, der 

navnlig er præget af en stor Mængde idylliske Søer med smaa 

Holme. 

7/6 I Stockholm, hvor vi skal modtage nogle Trykluftpumper hos 

Firmaet Ludvigsberg. 

Vikander har aflagt et Besøg paa Hotellet og indbudt os til 

Middag paa Hasselbacken, hvor vi saa sluttede Dagen i den 
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bekendte 9elebre (sic) Restaurant, der var fuldpakket. 

bc,hq> v ~ r 
Formodentlig var de fleste Mennesker, der ikke l:_1ehøved, at ( 

vende Skillingen, før de gav den ud. Det bedste ved Middagen 

var en lang interessant Samtale med Vikander, der tiltaler 

mig, han har arbejdet sig op til den store Stilling, han nu 

indtager, men begynder at føle sig træt, skønt han kun er 57 

Aar. Hans jordiske Maal er nu at blive saa formuende, at han, 

naar han trækker sig tilbage, kan leve paa samme Fod som nu, 

og efterlade hvert af sine 6 Børn 100.000 Kr; han syntes at 

kende alle Sveriges betydelige Mænd. 
"-'70.0.n:/ -1 J It ~,'v ~ri g~Vhe..., 

Da jeg kan overlade He~ at sende Modtagelses? med , 

Luftpumperne (s.13) har jeg næsten hele Tiden til min egen 

Raadighed, kun i Ny 03 Næ tager jeg et Trip ud til Fabrikken. ~ 

9/6 Igen til Middag paa Hasselbacken, denne Gang indbudt af 

Direktør Hultmann fra Fabrikken for Torpedoluftpumper og 

Direktørassistenten, det er vel det samme som Underdirektør; 

noget ekstra falder der altid af, naar selve Korpschefen er 

paa Arenaen. Prins Carl og Prinsesse Ingeborg spiste ogsaa 

) deres Middag i den f ælles store Spisesal ved deres eget lille ~ 

Bord, ligesom alle vi andre almindelige Dødelige. Vore Værter 

mente, at det var en Skik Prinsesse Ingeborg havde taget med 

fra Danmark, at Kongehusets Medlemmer tager hen og spiser paa 

en Restaurant, naar der ad hjemme og kedede sig; jeg maatte dog o 

sige, at det gjorde de Kongelige, saa vidt jeg vidste, aldrig 

i Danmark. De sagde, at Prins Carl og Prinsesse Ingeborg var 

de mest afholdte af det svenske Kongehus' Medlemmer; derimod 0 -
holdt de ikke af Prins Bernadotte, men hvorfor fik jeg ikke at 

vide. Aftenen endte med en lille Biltur og sluttede med en 

lccble C<f) L(().45 Om .... 
lille Souper i en Restaurant. Jeg fik at vide, at de paa 'f ?, ~ 
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ansaa E? Fabrik_ , Aller, for deres farligste Konkurrent. ~ 

Søndag 11/6 1' Pinsedag . . Igaar var det halv Fridag, som vi 

benyttede til en lang Spadseretur. Idag er det øsende 

Regnvejr, derfor gik jeg til Gudstjeneste i Klara Kyrkan, 

Evangeliet Joh. 14,23-31 og Epistlen Ap.Gern 2,1-11, det samme 

som i Danmark. Gudstjenesten er i Hovedsagen ikke meget 

forskellig fra den danske. 

12/6 Der arbejdes ikke paa Fabrikken, vi har benyttet os deraf 

til et Besøg paa Nationalmuseet, det er en Forening af et 

etnografisk Museum og en Malerisamling. Saa har vi taget et 

par længere Spadsereture i den overordentlig smukke By. 

14/6 I Eskilstuna hvor Besøget galt en Fabrik, 

Staalpresningsbolaget, der leverer os en Del Materiel. 
a-r.s e.. r') 

Direktør L' kørte os dernæst i sit Automobil til en Afdeling 0 

af Fabrikken anlagt ved en Biflod til Malarn, hvor der findes 

Vandkraft, hvis Anvendelse betaler sig udmærket, nu hvor 

Kullene er saa forskrækkelig dyre, skønt Anlæget har været 

meget dyrt. Naar de skal bruge Varme fyres med Brænde. Derfra 

) tilb~ge til Eskilstuna, hvor Direktøren gav en flot Middag paa , 

en Restaurant. Og saa kørte Direktøren os i sit Automobil, 

medtagende vor Bagage, til (s.14) sit Landsted ved Malaren; 

det laa henrivende ved den store, smukke Sø med de mange 

skovklædte Holme Vi spiste til Aften sammen med Familien, 

Hustru 2 Døtj re og 1 Søn. Kl 10 sejlede Direktøren os i en a 

stor flot Motorbaad over til den anden Side af Malaren, det 

var endnu højlys Dag da vi alt var meget nordlig. Ved 

Søbredden ventede Direktørens Automobil paa os paa os for at 

køre os til Vesteraas. Da vi var kommen knapt Halvvejen 

eksploderede den ene Baghjulsring, Reservering fandtes ikke, 
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saa rnaatte vi af og Chaufføren forsøgte at lappe Ringen - det 

var jo i de gummifattige Tider - det varede et Par Timer, 

inden Lappen holdt, saa vi kom først til Vesterås kl 2 Nat. 

Hvad vi skulde i Vesterås staar der intet om i Brevene, og jeg 

husker det ikke . Fra Vesterås rejste vi til Avesta Jernværks 

Aktiebolag, der ligger ved Dalelven, der ankom vi den 16/6, a g , 

der skulde vi modtage en Del press~ Staalrør. Det var ret ~ 

nordligt, og der var hundekoldt, men der v f ar en rig o 

Bebyggelse med mange, smukke røde Smaahuse, hvert med en lille 

velholdt Have med t Frugttræer, Stikkelsbærbuske mm, ja hist 

og her Jordbær, og der var rigtbærende Kløvermarker. Jeg 

overværede en stor Tømmerstandsning af Tømmerstokke i Elven, 

de flaades ned ad Elven, et Stykke Tømmer havde lagt sig paa 

tværs i en Snoning og stoppede de efterfølgende Stokke, der 

efterhaanden dannede et helt Vandfald, efter et ihærdigt 

Arbejde lykkedes det igen at skaffe Luft. Da vi skulde rejse 
.$tq;i; / CP l">eJ'\. 

var Vagtmesteren, der skulde bringe vort Tøj paa :,, ikke til 4 

Stede, saa vi selv maatte besørge Bagagen, da jeg sagde til 

Pigerne "hils Vagtmesteren, at han kan hente sine Drikkepenge 

i Danmark" skogerlo de. 
\ 

Her ophører Brevene, men mu~lige'd~ den 17/6 er vir~ fra ~ 

Avesta over Malmø til Skånska Bomullstrådsfabrik, Djor?bro, i 

Nærheden af Landskrona, og derfra hjem den 19/6 . Jeg havdt ør ~ 

været i Djørebro, vi fik det nye Sprngstof Norit derfra. 

Direktøren Matteuchak? var tysk, han havde et eneste Bar~ en ~ 

Søn. Direktøren var meget t \ Y, t sk patriotisk, men da 

Verdenskrigen udbrød, opstod dog den Tanke hos ham, om han 

ikke burde have søgt at blive svensk Borger, saa kunde hans 

søn ikke mere blive indkaldt til tyJ s { k Krigstjeneste. Sønnen ~ 
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var af et nogf et skrøbeligt HeJbred, der gik derfor et Par e 

Aar, inden han blev indkaldt, hvorledes det gik ham i Krigen, 

ved jeg ikke. 

Jeg var under Krigen et Svip i Sverige for at overvære nogle 

Forsøg med et (s.15) Sprængstof, der blev afholdt ved en 

mindre By Nord for Helsinborg. Jeg kom der til at tale med en 

engelsk Civilingeniør, der var interesseret i Sprængstoffet, 

jeg spurgte ham hvorfor England var gaaet med i Krigen, og jeg 

fik det Svar: "Belgien". Ja, sagde jeg, det lyder overmaade 

rimeligt og naturligt, men selv om Tyskland ikke havde krænket 

Belgiens Neutralitet, vilde saa England ikke have været nødt 

til at gaa med, jo, indrømmede han. 

Radiokonferencen i Berlin 1906 1/10 - 4/11 

Jeg kommer saa til de to internationale Radiokonferencer, den 

første i Berlin, den anden i London. 

Den internationale Radiokonference i Berlin var den første i 

sin Slags, jeg kan støtt, e mine Erindringer om den til Breve 

) skrevet til min Hustru. 

Til Konferencen var sendt 103 Delegerede fra alle mulige 

Lande. Fra Danmark var vi fire: Telegrafdirektør Meyer, der 

var den danske Delegations Chef, Fuldmægtig Krarup fra 

Ministeriet for offentlige Arbejder, Ingeniørløjtnant Faber 

fra Hæren og jeg fra Marinen. Faber havde sin Hustru med. Vi 

kunde frit telegrafere til Danmark. Til de Delegeredes 

Raadighed var stillet 8 Pladser i den store Opera og 8 i det 

borgerlige Skuespilhus; Telegrafdirektøen sagde, at han 

foretrak Underholdning af lettere Art, hvad der fremkaldte en 

Diskussion om Varieteerne, jeg hævdede naturligvis, at jeg 
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ikke vilde gaa i Varieteen. 

2/10 For første Gang paa Konferencens Bureau. Aflagt Visit hos 

Ministeren for Postvæsenet og hans Næstkommanderende, von 
ø--

Syd o w, der skal lede Kon~rencens Forhandlinger. Visit hos 

Gesandten - Om Aftenen gik Meyer, Krarup og to af de svenske 

Delegerede i Variete. 

3/10 Konferencen begyndte om Formiddagen, den har Lokaler i 

Rigsdagsbygningen . Alle Forhandlinger foregaar paa Fransk og 

er fortrolige. Ministeren for Postvæsenet aabnede Konferencen. 

Det er hvad Nationalitet angaar en broget Forsamling, men ved 

en flygtig Betragtning er der ikke stor Forskel, paa et Par 

Uniformsundtagelser (s.16) var vi næsten alle klædt i sort 

Frakke. Det kniber lidt for mig at forstaa det Franske til saa 

stor Fuldkommenhed, som jeg ~u~de ønske, men det gaar dog 

ganske godt, naar ikke en indfødt Franskmand kiler alt for 

hastigt paa. I Morgen tages der først ret fat for Alvor, saa 

skal der som Regel arbejdes fra 10 til 1, hvorpaa der spises 

Frokost i Rigdagsbygningen fra 1 - 3 paa den tyske Stats 

) Regning, og saa kiles der paa igen til Kl. 5. 

Vi har modtaget en lille trykt Oversigt over de officielle 

Adspredelser, der lyder saaledes 

3/10 Middag Kl 8 hos Ministeren for Postvæsenet; i sort Kjole. 

9/10 Aftenselskab hos den amerikanske Gesandt; han er 

Delegeret paa Konferencen 

11/10 - 14/10 Stor Udflugt til Bremen og Hamborg. Der rejses 

først til Bremen og den 12' Aften rejses derfra ti l Hamborg, 

der forlades den 14' om Morgenen. Der (er) to forskellige 

Spisefestligheder, saaledes giver baade Bremens og Hamborgs 

Senat Middag. 
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16/10 Fest hos Generaldirektøren for Allgemeine Elektricitåts

gesellschaft 

20/10 Berlin giver Middag paa Raadhuset 

23/ Festlighed hos Geheimeraad Siemens 

30/10 Slutningsmiddag 

Middag idag hos Postministeren i hans Tjenestebolig, der har 

34 Værelser, saa der var Plads nok til os ca 120 Mennesker. 

Eftelr Middagen gik vi ud i Postmuseet, hvortil der var 

direkte Adgang fra Ministerens Bolig. Det var et fornøjeligt 

Selskab. Vi Skandinaver endte med at drikke et Glas Øl paa en 

Kaffe. 

4/10 Vi endte Dagen med at spise Middag paa en af de dyre 

Restauranter, med en umaadelig Bunke Mad. 

5/10 Efter Mødet i Konferencen tog vi til Zoologisk Have og 

dernæst fik Telegrafdirektøren og Krarup mig med i Cirkus 

Busch, hvad synes Du. Jeg gjorde det, fordi jeg nødig vil 

skille mig ud fra de Herrer, naar jeg paa nogen Maade kan 

forsvare at følge dem. Det var for en Del lignende Gøgl som 

) paa Plænen i Tivoli, samt desuden en Del Beridderkunster. At 

voksne Mennesker kan more sig over sligt, men det gjorde baade 

Meyer og Krarup. Vi gik heldigvis forinden Forestillingen var 

til Ende, nemlig forinden en stor Pantomime begyndte. 

6/10 Vi er godt spændt for, der er ikke megen Tid til 

Brevskrivning. Brevene (s.17) kan lægges ufrankerede i 

Pos~kasserne i Rigsdagsbygningen, og det gør ikke noget, 

hvormeget de vejer. 

Ved Frokosten senere 2 Retter varm Mad, Smør og Ost, Hvidvin 

og Rødvin; de 2 Timers Frokost benyttes ikke udelukkende til 

Spisning, den ene Time forudsættes benyttet til indbyrdes 
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Samtale. Jeg finder at Konferencen er overordentlig 

interessant, det er noget lidt udenfor min sædvanlige 

Virksomhed. Det er vel noget anstrengende i saa mange Timer at 

lytte opmærksomt til Forhandlinger paa Fransk, og som jeg dog, 

al Opmærksomhed til Trods, ikke helt kan forstaa. Det er først 

og fremmest Stormagterne og især Frankrig og England, der 

deltager i Diskussionen, det er Stormagternes Ord, der har 

Vægt, vi Smaalande regnes der ikke saa meget med, og dog har 

hvert Land, naar der skal stemmes, kun een Stemme, hvad enten 

det er stort eller lille. 

I Eftermiddag har Konferencens Medlemmer faaet forevist ?\hrc/to~s ~ 

Hospital, vi kørte derud i et langt Tog af Automobiler, men 

det var en kedelig Udflugt, selv om det er Verdens nyeste og 

største Hospital, men det er jo ikke noget for en 

Gnisttelegrafkonference. Om Aftenen var Meyer og Krarup atter 

i en eller anden Forlystelsesknejpe, efter at vi atter havde 
fQ.r-~c..,l 'd.L 

havt en meget lang Samtale om det? deri. Telegrafdirektøren 

kan aabenbart ikke sidde hjemme en Aften uden at kede sig 

ganske forskrækkeligt; han er absolut et rigtigt 

Verdensmenneske. 

7/11 Søndag. Udflugt til Potsdam, Meyer, Krarup og jeg. Faber 

6 

)!)c li lo ~ .9 
og Hustru er aldrig med . . Vi saa først Stadt?, her findes det ~ 

lille Værelse, hvor Frederik den Store undertiden raadslog til 

langt ud paa Natten med sine Generaler og Ministre, naar de 

saa blev sultne, trykkede Kongen paa en Knap, saa sænkede den 

midterste Del af Bordet sig og vendte tilbage dækket med de 

ønskede Retter. Ogsaa Kejser Wilhelm II opholder sig hyppigt i 

Slottet. Der er et Vindu, hvor Kejserinden tager Plads mens 

Kejseren paa Eksercerpaldsen fører Kejserindens Livregiment 
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frem. Dernæst besaa vi Slottet Sanssouci, bygget af Frederik 

den Store og med mange interessante Minder om ijam og Voltaire; 0 

det er en Efterligning af Versaille, men jeg synes, at det, 

skønt det er meget mindre, er smukkere. Slottet ligger i en 

stor vidunderlig smuk Park, i den ligger ogsaa Monumentet for 

Kejser Friederich og Hustru; desuden (s . 18) ligger i Parken 
'Pa..<t.t.i~ 

det nye, meget store Slot, Neuet_ ~?, som Kejseren benytter 

meget. 

~t-
Vi spiste Middag i vort Hotels, Palag~? Hotel, store smukke 

Spisesal, der musiceredes af et stort og godt Orkester; 
~~ 

Middagen kostede mig 7 q og for Meyer og Krarup endnu mere, 

men de skriver jo alt paa Regning, alt hvad de nyder og alle 

Fornøjelser. Efter Middagen gik de sammen med den norske 

Generaldirektør Rydin paa en Kneipe. Igaar Aftes havde de 

været paa forskellige Kneiper af en meget tarvelig Art, hvor 

usædelige Kvinder spillede en meget væsentlig Rolle; 

naturligvis indlader de sig ikke med de usædelige Kvinder. Jeg 

spurgte Krarup, om hans Hustru vilde føle sig tiltalt ved at 

vide sin Mand Aften efter Aften paa saadanne Steder, han 

mente, hun ikke vilde tage sig det særlig nær, men jeg tvivler 

paa han vilde faa Ret i det. At voksne Mennesker i alvorlige 

og ret store Livsstillinger kan faa sig selv til hver Aften at 

gaa til noget saadant Stads, forstaar jeg ikke . 

8/10 Telegrafdirektøren og jeg i det kongelige Teater, hvor v i 

saa Otello, vi morede os ikke, dels var det grumme meget, vi 

ikke kunde forstaa, skønt vi havde udmærkede Pladser i lste 

Balkon, og dernæst blev Otello efter vor Smag spillet under al 

Kritik slet, han bevægede sig hele Tiden oppe i de blaa Skyer 

og brølede af og til som en Tyr. Efter Forestillingen spiste 
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vi i Kejser Hotel, hvor der er stillet et Værelse til 

Raadighed for Konferencens Medlemmer til frit selskabeligt 

Samvær; Samværet deltog vi dog ikke i, Krarup der havde været 

der, sagde at det var jævnt kedeligt. 

Du siger, at det var forkert af mig at gaa i Cirkus, selv om 

jeg ikke blev til Pantomimen, der plejer at være det mindst 

anstændige. 

Jeg er ikke kommen i nærmere Forhold til nogen af Komferencens 

øvrige Medlemmer; vi omgaas med svenskerne og Nordmænd, men de 

er forlystelsessyge Verdensmennesker ligesom 

Telegrafdirektøren. - Hvor føler jeg det som en stor Gene at 

jeg ikke kan tale Fransk, blot jeg kunde det ligesaa godt som 

jeg kan Engelsk. - Der er ingen af den danske Delegation der 

indtil nu har taget Ordet, Grunden er sikkert, at ingen af os, 

maaske Krarup undtagen, er særlig stiv i Fransk. Skønt vi 

arbejder flittigt paa Konferencen føler jeg det dog mindre 

anstrengende nu, vi er godt i Gang. Det er jo ikke saa ganske 

kort en Tid, 7 Timer, fra 10 - 1 og 3 - 5 at høre paa et 

) (s.19) fremmed Sprog. For Stormagterne er det sikkert endnu 

mere anstrengende, da de hyppigt hver for sig, maa holde 

Møder, naar Dagens Arbejde er sluttet paa Konferencen, deres 

Ord vejer jo noget til. 

11/11 Jeg kom ikke med paa Turen til Bremen og Hamborg, fordi 

jeg fik et Ildebefindende, der dog var forbigaaende. Det kunde 

maaske have været ganske fornøjeligt at have været med, dog 

det skulde ikke være saa, men alt staar i Gud Faders Haand. Og 

jeg forsømmer jo ikke noget ved mit Ildebefindende, da 

Konferencen ikke arbejdede. 

12/10 Været et Formiddagsbesøg hos Gnisttelegraffirmaet 
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Telefunken, jeg faldt ind i et Pressebesøg, hvor der blev 

holdt et Foredrag for Pressen, det eneste der interesserede 

25 

mig var at høre, hvorledes Tyskerne gør alt for at jævnstille 

sig med Marconi og plukke ham for hans Opfinderære, ligesom de 

ogsaa søger at gøre Danskeren Poulsens Opfindelse saa ringe 

som mulig, og vel nu om ikke længe vil erklære, at de har 

været forud for Poulsen. Der ligner dem, Tyskerne har en stor 

Evne til at stjæle fra andre og smykke sig med stjaalne Fjer. 
a.t--6~,,~f: 

Om Eftermiddagen var jeg hos Torpedofirmaet Schw? Og saa med d 

stor Interesse dets Fabrik, der har en Skydebane paa Als, det 

kan skære en i Hjertet at høre om en tysk Torpedostation paa 

denne gode, gamle, danske Ø. 

Saa er jeg bleven klippet af Hotellets Frisør, det er der nu 

ikke noget mærkeligt ved, men han holdt et Foredrag for mig, 

at min Hovedbund var fuld af Skæl, at det var en Hudsygdom og 

vilde ende med Skaldethed, og at det var forkert, at jeg 

vaskede Haaret dagligt med Sæbe, nej, han havde det eneste 

probate Middel Anticepton?; han var mig for stærk, jeg maatte 

neje mig og købe en af hans Flasker til 4 1v) 

13/10 Krarup , der var vendt tilbage fra Turen til Bremen, og 

jeg ude at se paa Opsendelsen af 16 Balloner, men det var en 

Skuffelse, ikke styrbare men almindelige Balloner, der skulde 

paa Kapflyvning, det morede os ikke videre; det 

interessanteste var den umaadel i ge Menneskemasse, ligefrem et 

Hav af Mennesker, et utalligt Mylder af Sporvogne, 

f 

Automobiler, Drosker, ?køretøjer og Cykler. (s.20) t '-' r-_ d 1 

t!.-= ~=-"a..Adl li/ nCJS '""c.n r0rlf<.n re"-
1s110 Møderne er bleven genoptaget i q , ~ l ~ l 10 -1 

I 
og 2 1/2 -CA 4; det er i og for sig længe nok, skønt der er 

meget vi skal igennem endnu inden v i bliver færdige. 
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Idag er Krarups Søster, Frk. Krarup, kommen til Berlin, og Fru 

Telegrafdirektøren kommer noget senere. Jeg anslaar at det 

Ophold paa nogle faa Dage for en af Fruerne, her i Berlin 

under disse Forhold vil koste et Par Hundrede Kroner. 

16/ 10 Fest hos Geiheimrat? Baurath? Rathenau og Frue, der blev 

holdt i en bygning, der bruges som Udstilllingsbygning, i 

nogle mægtig store, lyse Lokaler; men der skal jo Plads til en 

halvandethundrede Mennesker; der var Damer med. Det begyndte 

med en Koncert, der virkelig var en stor Nydelse. Der blev 

sungen af 3 Sangerinder, deriblandt Berlins bekendteste 

Sangerinde og en svensk Sangerinde, Fru Monrad, der sang 

aldeles mesterligt. Desuden spillede en Violinvirtuos, som det 

var en stor Glæde a t høre. Det var udsøgte kræfter, og som en 

af Tyskerne meddelte mig, det var heller ikke billigt, 
/vf. 

Koncerten var bleven betalt med 1500 ?. Tyskerne ynder ved 

alle mulige Lejligheder at fortælle de store Summer, de giver 

ud. Efter Koncerten en splendid Aftensmad ved smaa Borde, 

derefter Kaffe med Tilbehør og fri Samtale. Jeg, som ikke er 

) selskabelig anlagt, befandt mig overordentlig vel og fandt at 

det var en meget vellykket Fest. Jeg blev forestillet for den 

norske Sangerinde, Telegrafdirektøren gjorde lidt Haneben t i l 

hende; endvidere blev jeg forestille t for en hollandsk Frue, 

en nygift engels k Frue og endelig for Fru Faber. 

1 7/11 Vi sit hos Danmarks Konsul, den rige Bankier Mendelsohn. 

Om Aftenen var hel e Konf erencen efter i ndbydelse f r a Kejser en 

i Operaen og hørte Lohengrin. Den fik e n udmærket Udførelse, 

Musikken var fortrinlig og Sangen, navnlig ~rene, ligeledes 

for tri nl i g e . Men da j e g hverken er musikalsk e ller nogensinde 

gaar i Teateret, f andt jeg For estillingen meget lang og 
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trættende, selv om det ikke gik mig som den kinesiske 

Delegerede, der sagde, at han ikke forstod et Muk af det Hele. 

Efter Forestillingen gik vi Danske med Fru Faber hen og spiste 

Middag - det havde vi ikke naaet inden Forestillingen, det 

blev en Middag Kl 12 Midnat. Vi begyndte med Østers, dernæst 

Gaasesteg, Smør og Ost og dertil Chasrnpagne. Ja det (s.21) er 
r»e..nln, s ~Y' lQ...c/_ t:: 

et vildt Liv, jeg synes det egentligt er et ganske » Liv, hver 

anden Dag det sidste Maaltid hen ad Midnat. Det er et Liv 

ganske forskelligt fra mit daglige Liv hjemme, men det har 

ikke taget mig mere fangen, end at jeg gerne opgav det, hvad 

Dag det skulde være for atter at optage Virksomheden, 

Familielivet og den daglige Kost derhjemme. 

18/10 Idag har vi ikke holdt Møde men været ude at se 

Telefunkens store Gnisttelegrafstation i Nauent , en halv Times 

hurtig Jernbanekørsel med Ekstratog. Efter at have set 

Stationen var der Frokost i Byens Teatersal; hele Byen var 

paa Benene, Byens Skoleungdom modtog os med Jubel og 

Hurraraab. Naturligvis var det en splendid Frokost med 

Champagne . 

20/10 Det gaar ikke frem med Kæmpeskridt, tværtimod, 

Forhandlingerne tager en umanerlig lang Tid, der er nedsat et 

Underudvalg det arbejder formentlig i Dag, og den store 

Kommision holder fri. Vi har benyttet Dagen til Musæumsbesøg 

og til at se den store nye? Om Aftenen til Fest i Raadhuset 

hos Berlins Kommune. Det var ikke nogen særlig livlig Fest, i 

alt væsentligt kun en større Abendessens, det kaldte de det, i 

Virkeligheden var det Middag. Efter et kort Samvær efter 

Middagen gik enhver til sit; der var ingen Damer med. Jeg er 

ikke vant til at føre en saadan Tilværelse paa mine 
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Tjenesterejser, ærlig talt begynder jeg at blive lumskt ked af 

det. 

21/10 Søndag. Atter i Potsdam. Vi kørte i Vogn til 

Pfingstberg, hvor en preussisk Konge i Midten af forrige 

Aarhundrede begyndte at opføre et Slot, men det blev ikke til 

mere end to Udsigtstaarne, hvorfor der var den mest straalende 

? Udsigt over Postdams ganske henrivende Omegn, Skov paa Skov, 

Løvskov der omkransede store Søer, og Skovene var 

overordentlig smukke med det mangefarvede Efteraarsløv . Fra 

Pfingstberg gik vi gennem den Slotshave, der omgiver 

Kronprinsens Sommerresidens. Potsdams Omegn er oversaaet med 

Kongelige Slotte, Vi gik til en Restaurant ved Jungfernsee for 

at spise Frokost. Saa spadserede vi til Babelsberg, et meget 

stort Parkanlæg omkring det mindre Slot, som Kejser Wilhelm 

den 1st benyttede meget; nu er det aabnet for Publikum; det er 

(s.22)interessant paa Grund af sine Minder fra Kejseren; det 
~RoN~ ~ 

er ganske ,Rløst. Der~ spadserede vi tilbage til Potsdam, en 

lang Spadseretur. Vi endte Dagen paa Hotellet. 

22/10 Nærmest atter en spildt Dag, hele Konferencen med Damer 

har været ude at se Siemens & Hahte s? store Fabrik, det var 

uden noget somhelst Udbytte; det endte med en stor Frokost 
~ ' 

forinden vi med Elek~tog'M' tog tilbage til Berlin. Dagen 

sluttede med en Middag hos Geheime -Regierungsrath Siemens & 

Frue, en kedelig Herremiddag med Masser af god Mad og Vin, men 

ellers intet. Jeg haaber, jeg ikke skal til flere af den Slags 

Fester. 

23/11 Til Frokost hos vor Gesandt , han har villet have os til 

Middag, men det kunde vi ikke i de nærmeste Dage , og saa blev 

det Frokost paa den Tid, hvor der er Frokost i 
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Rigsdagsbygningen. Det var en alt andet end morsom Fokost; 

Selskabet var Gesandtens Frue og Datter og Vicekonsul Sødring. 

Husets Damer gjorde Indtryk af 

Hunde, de havde en hel Familie 

kun at interessere sig for 
G ~V t-1..NGfi" 

af { hunde og Kanariefugle, 

naar man har talt om saadanne interessante Emner i en halv 

Time, saa er Emnet udtømt for almindelige Mennesker. Vi 

glædede os over, at det .ikke kunde blive til noget med 

Middagen. 

Vejret er slaaet om fra Solskin til Regn, rigtigt 

Efteraarsvejr. 

og 

Om Aftenen hørte vi i elektrisk Forening Foredrag af Poulsen 

om hans nye Opfindelse paa Gnisttelegrafiens Omraade. 

Foreningen havde indbudt til Aftensmad med Øl efter 

Foredraget; der var mange af Konferencemedlemmerne, der ikke 

fulgte Indbydelsen; vi Danske blev der kun en kort Tid; jeg 

gik hjem, men de øvrige Herrer gik hen for at drikke et Glas 

Øl paa et ikke altfor anstændigt Sted. 

I Aviserne staar der nu fortalt om den "berømte" Affære i 

Koepenick ikke langt fra Berlin, hvor en falsk Garderkaptajen 

arresterede Borgmesteren og hans Kasserer, sendte dem begge 

under Militærbevogtning til Hovedvagten i Berlin, lod sig 

udbetale hele Kassen, 4000 U, besatte Byens Raadhus med 

Militærvagter og holdt de vise Fædre indelukket i nogle Timer. 

Alverden ler ad Begivenheden, dog ikke Tyskerne, de skammer 

sig, at enhver fræk Forbryder (23) kun ved at klæde sig i en 

Officersuniform kan imponere alle de civile Myndigheder, ja 

endog faa alle underordnede Militære til blindt at lystre sig. 

Det er Skik ved en saadan Konference, at dens Præsident, 

altsaa i dette Tilfælde Hr. Sydow, faar en kostbar Gave af 
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Konferencens Medlemmer, men han har paa det energiske fM d 

frabedt sig det, hvad jeg finder er overmaade rigtigt; nu faar 

han alle Medlemmernes Fotografier samlede i et Album; hvert 

Lands Delegerede fotograferes i en Gruppe for sig. 

24/10 Fruerne Meyer og Krarup er kommen; om Aftenen spiste 

alle vi danske sammen paa Hotellet for at blive præsenterede 

for hverandre, vi havde det m~~t hyggeligt. 

26/10 I Aftes gik vi i et af de mindre Teatre, hvor vi saa en 

rent sindssvag Opperette (sic) "Tusind og een Nat" uden 

nogensomhelst Mening. Vi gik, da vi havde set 2 af de 3 Akter. 

27/10 Jeg har aflagt Telefunken et tidligt Besøg, saa jeg lige 

kunde naa til Rigsdagsbygningen ved Mødets Begyndelse, det var 

nemlig et meget vigtigt Møde. Jeg kan nu langt lettere følge 

Forhandlingerne end i Begf yndelsen, det hjælper at høre Fransk 

hver Dag . 

Hele den danske Delegation med Damer og Ltn Fabers 

Svigermoder, Tjuddi Hoppe~ , der er rejst hertil, var i 

Operaen og saa Don Juan. Det var en god Forestilling med 

udmærket Musik og Sang. Jeg kom til at tænke paa Børnene, da 

de spillede og dansede Menuetten, jeg tilstaar, at jeg hellere 

havde set Børnene danse, hvor stilfuldt og smukt det end blev 

udført på Operaens Scene . Efter Forestillingen tog vi alle hen 

paa en af de store Restauranter og spiste Souper. Vi fik ved 

Bordet at vide, at Faber var blevet udnævnt til Kaptajn. 

Jeg har kun forbindelse med de fremmede Landes Delegerede, 

naar vi mødes i Rigsdagsbygningen og ved Fester, ellers passer 

vistnok hvert Lands Delegerede sig selv; endog Svenskerne, der 

bor i samme Hotel som vi, omgaas vi ikke til daglig. Den jeg 

synes bedst om af hele Selskabef t, naar Damerne tages med, er 
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Fru Krarup. 

31 

Ved Souperen sagde Fru Meyer, at man godt kunde være meget 

religiøs uden (24) at gaa i Kirke, og at der ikke var nogen 

Mening i at gaa i Kirke, hvortil jeg sagde, at jeg gik meget i 

Kirke, men at mange, der gik i Kirke, ikke var religiøse, 

endvidre fortalte jeg, at det var det, der fyldte hele mit 

Liv, men jeg blev ogsaa kaldet "indremissionsk", og det vel 

) ikke med Urette, da jeg var Medlem af Bestyrelsen for 

Københavns indre Mission. Efter at have faaet den Oplysning, 

drak Fru Meyer med mig i al Venskabelighed og sagde, at hun 

gerne ved Lejlighed vilde tale mere med mig om den Sag, men 

hendes Mand fraraadede hende det. Jeg drikker kun meget lidt 

Vin hernede, ved Souperen drak jeg kun Vand. 

I Anledning af at Villy Garde har giftet sig igen, han holdt 

jo meget af sin første Hustru, vil jeg sige, at det, at en 

Enkemand saa ofte gifte sig igen, tror jeg ikke er et Bevis 

paa, at Hustruen saa let glemmes. Naar Enkerne langt sjældnere 

"" gifter sig igen, er det vistnok langtfra alene, fordi de i fvl ;AJ..])ET 0 

er mere trofaste end deres Mænd, men ogsaa fordi de har 

vanskeligere ved at blive gift, især naar de har Børn. 

Søndag 28/10 Paa en Spadseretur Unter den Linden saa jeg 

Kejseren komme kørende forbi i Automobil, paa Automobilet var 

der anbragt et lille Flag, der vajede under Bilens stærke 

Fart, alle veg tilside, saa Kørebanen var helt fri, og Folk 

stillede sig op og hilste, men det gik saa hurtigt, at man kun 

fik et Glimet af en pikkelhuet, uniformeret Mand inde i Bilen. 

Saa har jeg gjort Museumsbesøg - Spist Middag sammen med 

Meyers og Krarups; naar jeg i Almindelighed siger ja til, hvad 

de foreslaar, er det fordi jeg ikke vil have, de skal tro, jeg 
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hernede puger Penge sammen, de ved jo nemlig, at jeg har mine 

faste Dagpenge, og at jeg derfor tjener, hvad jeg sparer; hvis 

jeg levede paa Regning, som Telefondirektøren og Krarup, havde 

jeg maaske ogsaa sagt nej til at gaa i Cirkus B? og mulig 

ogsaa til at se Tusind og een Nat, det er ingenlunde for min 

Fornøjelses Skyld, at jeg gaar med til sligt. Efter Middagen 

vilde Meyer og Krarup helst have været i Variete, men det 

vilde Fruerne paa ingen Maade, og de vilde heller ikke tillade 

deres Mænd at gaa. Det interesserede mig, det bekræfter, hvad 

jeg iøvrigt altid har vidst, at Kvinderne, hvor verdslige de 

end kan være i Tankegang, dog gennemgaaende er langt renere i 

Sind end vi Mænd, kun (25), faa af dem har lyst til at deltage 

i de urene Fornøjelser, som mange Mænd finder saa 

tiltrækkende. Mine Dagpenge er jo i Tyskland 24 Kr og desuden 

fik jeg 300 Kr i Udrustningshjælp. Endvidere har 

Marineministeriet givet mig Lov til at dele Udgiften halt? med 

Telegrafvæsenet ved offentlig Representation. 

) Telegrafdirektøren har foreslaaet mig, at indbyde paa Mandag 

den 29' til Middag, den svenske og norske Delegation, han 

mener, det vilde være til Gavn for Forholdet mellem vore 

Nabolande, om vi fik en saadan skandinavisk Sammenkomst; jeg 

har sagt ja dertil skøndt? jeg var ikke helt begejstret for 

Forslaget . Og hvad er saa Resultatet blevet. Begge 

Delegationer har sagt ja, men saa sker det, at svenskerne 

tager deres ja tilbage, fordi de ikke vil være sammen med 

Nordmændene, saa spændt er Forholdet endnut De havde ikke 

taget deres ja tilbage, fordi det var vi Danske, de ikke vilde 

være sammen med, og som Bevis derfor indbød de os til Middag, 

men dette erklærede vi, at som Forholdene laa, kunde vi ikke 
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modtage deres Indbydelse, før de havde accepteret Indbydelsen 

fra os. Og saa er Sagen ordnet saaledes, at vi giver Middag 

for Nordmændene den 29', Svenskerne for os den 30' og vi for 

Svenskerne Onsdag d. 31'. Det er en meget kedelig Historie, 

havde vi anet noget saadant, havde vi selvfølgelig aldrig 

indbudt hverken Svenskere eller Nordmænd; det var kun 

Telegrafdirektørens bestemte Ønske, der fik mig til at gaa 

med. 

29/10 Middag for Nordmændene, den forløb meget hyggeligt, 

trods Svenskernes Fraværelse. 

Saa er der kommen en Opfordring til de faste Bidragsydere til 

Københavns indre Mission at fordoble deres Bidrag, Du finder 

det en genial Ide, ja hvis virkelig alle gør det, har Tanken 

været genial, jeg siger jo nok ja; Man skal iøvrigt aldrig 

være ked af at modtage Opfordringer af den Art; jeg vilde være 

meget ked af, hvis der aldrig var nogen, der henvendte sig til 

os, der er jo en Gave fra Gud at faa Lov til at bidrage til 

det Arbejde, der i nogen Maade kan fremme Herrens Sag, og Gud 

har jo til denne Dag givet os vort daglige Brød, ja endda mere 

til. (26) 

Jeg synes Garde dømmes for strengt, fordi han gifter sig igen, 

at dømme saaledes er at opstille andre og strængere Love, end 

Gud har opstillet for os, og det er ikke rigtigt. Gud, der har 

skabt os, kender tilbunds vor Natur, og hvad Gud giver os Lov 

til, skal vi ikke opstille et Forbud imod, naar der ikke er 

ganske særlige Grunde dertil, som Gud lægger klare for os. Det 

er heller aldeles ikke sikkert, at Garde har glemt sin første 

Hustru, fordi han gifter sig igen, det er saa vanskeligt for 

os at dømme klart, hvad vi vilde gøre under visse 
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Forudsætninger, saa længe vi ikke sidder midt i Situationen. 

Og desuden, naar vi engang er hjemme i Faderhuset, skal der 

ikke længere være Mand og Hustru, det er ikke muligt for os 

helt at optage den Tanke, men der skal vor gensidige Kærlighed 

være langt inderligere, dybere og langt mere ren, end den nu 

er. 

30/10 Og saa var vi svenskernes Gæster til Middag i et af de 

store Hoteller, det var et meget rart Samvær uden bitter 

Stemning, men disse Middage er i Grunden mere end kedelige, at 

sidde, som vi gjorde, i en Hotelrestaurant ved det samme Bord 

i godt 3 Timer, spisende, drikkende og rygende, især naar man 

bryder sig saa lidt om disse materielle Goder, som jeg gør 

det, det er ikke tiltalende. 

31/10 Nu er der stærkt Pres paa for at blive færdig med 

Konferencen. Der staar intet i Brevene om Middagen for 

Svenskerne. 

Konferencen sluttede Lørdag den 3' November, derefter var der 

Afslutningsmiddag, der staar intet om den i Brevene, da jeg 

rejste hjem lige efter Middagen. Af de Danske skulde kun 

Telegrafdirektøren og jeg underskrive Protokollen. 

4/11 Kom jeg hjem. 

Radiokonferencen i London 1912 1/6 - 8/7 

Jeg kommer saa til den Tjenesterejse, som er den eneste, der 

har været mig en virkelig Nydelse, og det var ikke fordi der 

er knyttet et Utal af Fester til den, det vilde have vejet 

grumme lidt, hvis der ikke havde været andet, nej (27) Grunden 

til at jeg nød denne Rejse var udelukkende, at jeg havde i cl~tr~ 

Rejseselskab, hvad jeg aldrig havde havt paa mine mange andre 
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Tjenesterejser, og Rejseselskabet var min Hustru, bedre 

Rejseselskab kunde jeg ikke have havt. Moder? nødt fuldtud 

det lange Ophold i London og Rejsen frem og tilbage, og hendes 

Glæde var ogsaa min Glæde. 

V Vi rejste til London den 1' Juni aer Esbjerg med Damper vel 

til Harwich, naar jeg siger "vel'', er det fordi jeg ikke har 

Breve at støtte mig til, da Moder var med skrev jeg ikke 

e 

Breve. Allerede i Harwich havde vi en lille Oplevelse, der var 

en ung Herre med, han havde flere Cigarer med, end Toldvæsenet 

vilde lad gaa toldfrit ind, men der var ogsaa 6 unge Damer i 

Rejseselskabet, dem bad den unge Herre om at tage nogle af 

Cigarerne, naar de blev delt i tre Tasker kunde de gaa igennem 

Tolden, ja men, Damer ryger ikke Cigarer, sagde Toldbetjenten, 

det gjorde de aabenbart den Gang ikke i England; men da det 

var to nydelige unge Damer, lod Tolderen det passere og morede 

sig over det. 

Vi boede paa Westminster Palace Hotel, Victoria Street, ikke 

langt fra Westminster og Trafalgarsquare, altsaa meget 

) centralt. Vi havde et godt Værelse, men uden særlig Luksus, 

det var jo ikke nødvendigt, da det kun skulle bruges til 

Soveværelse, vi var jo altid ude om Dagen og Aftenen. Til at 

dække vore Udgifter havde jeg mine Dagpenge 32 Kr, og saa 

havde jeg formodentlig faaet en Udrustningshjælp paa 300 Kr.; 

men det kunde godt slaa til, da de mange Fester medf ørte , at 

vi i stor Udstrækning levede frit. 

(Indskud) Naar v i var paa egen Haand, eller naar Moder skulde 

sørge for sig selv, spiste vi ofte eller drak Eftermiddagste i 

de udmærkede Kafeer "Lyons" eller i A.B.C,, hvor man for en 

meget rimelig Betaling fik en udmærket Te med Kage og 
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Sandwiches. Vi brugtef ogsaa en enkelt Gang en bekendt 

Restaurant "Strand"? hvor jeg ofte havde spist under mine 
.Sti¼ P5of\J IS 

tidligere Tjenesterejser, I ?s Dining Room kan man "from the 

joint," det vil sige, Retter der kom ind paa en lille 

36 

Rullevogn, staaende paa et Fad med Varme under og overdækkede 

med et stort Metallaag, spist en udmærket Middag for saadan 
'PVffj) "åJQ tJri-1 G (;: . 

noget som 2? 6d, og saa kunde man y-mere, hvis man ikke var 

bleven mæt af det første Stykke, der blev skaaret af Stegen 

eller Fisken. (Indskud slut) 

Vi var de samme Delegerede som paa Berlinerkonferencen nemlig 

Telegrafdirektør Meyer, Kontorchef Krarup, Kaptajn Faber og 

jeg, og vi havde alle vore Hustruer med. Meyers og Krarups 

boede paa et noget finere Hotel end Moder og jeg. 

Konferencen blev aabnet Kl. 11 Fmd den 4' Juni af 

Generalpostmesteren Mr. Hubert Samuel. Den blev holdt i en 

Bygning, der laa ved Themsen, Embankment, jeg husker ikke om 

det var Postvæsenets; i en Bygning ved Siden af serveredes 

Konferencens Frokost hvor (28) vi naturligvis var den engelske 
~ot":-V 

Stats Gæster. Jeg har ikke nogen Op"?- lf-(ng af Arbejdstiden men 

jeg antager at den var omtrent som ved Konferencen i Berlin, 

altsaa med en passende Frokostpause mellem Forhandlingerne 

Formiddag og Eftermiddag. Forhandlingssproget var, som i 

Berlin, Fransk. Sir Balington? Smith, Chefen for Englands 

Delegation paa Berlinerkonferencen, var Kon& ncens Præsident . = 

Chefen for den norske Delegation var Generaldirektør Hefbye, 

ligesom i Berlin, en ualmindelig tiltalende Mand, Ogsaa fra 

Sverige var der den samme Delegationschef som i Berlin, nemlig 

Generaldirektør Ryden. Der var ligesom fra Danmark 4 Nordmænd 

og 4 Svenskere; blandt Svenskerne satte jeg megen Pris paa en 
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Grev Hamilton; af Nordmændene var det kun Hefbye, der tiltalte 

mig. 

{Indskud) Der var en engelsk Delegerert, Major Lidell, jeg 

tror han repræsenterede Egypten, som jeg kendte fra 

Berlinerkonferencen, som jeg satte Pris paa, og som Moder 

ogsaa lærte at kende. Forhandlingerne var, som i Berlin,f.~~~q~ 
~octeaq~~ ef 

alle mine Indberetninger og de ~ oft icelle Dokumenter har jeg ~ 

vistnok maattet aflevere til Marineministeriet. 

Konferencen foregik medens Suffragetterne vagte (sic) megen 

Opmærksomhed ved deres voldsomme Adfærd, det gjorde det 

vanskeligt for Damerne at faa Adgang til Parlamentet, dog 

skaffede Gesandten Adgangskort til mig og min Hustru, vi 

benyttede os deraf en enkelt Dag; jeg husker at Moder 

alligevel ikke helt let slap ind; jeg blev skilt fra hende, 

idet alle Kvinder blev henvist til en bestemt Loge. (I.slut) 

Heldigvis har jeg liggende Programmet for "Receptions, 

Representations et Excursions officiels aux membres de la 

Conference Radiotelegraphique Internationale de Londres 11 , og 

desuden alle Indbydelserne udstedt til hver enkelt af 

Festerne, ellers vilde jeg aldeles ikke kunnet huske dem eller 

fortælle om dem. 

Men inden jeg taler om Festerne vil jeg sige, at skønt de 

lagde overordentlig Beslag paa os, fik vi dog Tid til at 

besøge Miss Telling? og hendes Forældre og drikke Te hos dem, 

de boede i en Villa i London. Vi saa ogsaa Miss Nette Nicolson 

til Te paa vort Hotel, hun kom i sin Sygeplejerskedragt. Og 

saa var der jo altid af og til en ikke Arbejdsdag til vor egen 

Raadighed, jeg tror nok vi benyttede nogle af dem til at se 

Crystal Palace og Kew Gardens, maaske ogsaa Hampton Court. Og 
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saa havde Moder jo den Tid, Konferencen forhandlede til sin 

egen Raadighed til at besøge Museer og at gaa i Butikker; 

Moder elskede at gaa i de store Magasiner, selv om hun saa 

38 

godt som intet købte; jeg var et Par Gange med hende, men det 

trættede mig meget og kedede mig. I 

::De Li=~ TI O N € ;y 5 
Til alle Festerne paa et Par Nær var ogsaa alle De-1,.-t;age~nes ~ 

Bowe u'.s'-.c)/a.oe / 'Re_~( 
til I3,ed ? ? i R-?-. Park, men Damer indbudte. Vi havde fri Adgang 

den var der ikke stort ved . (29) 

Delegationens Medlemmer var udnævnt til Medlemmer af følgende 

Klubber: 

The National Liberal Club 

The Royal Societies Club 

The Junior United Service Club 

The United Service Club 

Saa vidt jeg husker, kom vi_}anske ikke i nogen af disse 

Klubber, vi havde ikke Tid dertil. Jeg husker at Julie og jeg 
J> Æ5ToN :J:i/2.0 s,~M 

var en Gang i den danske Sømandskirke, ~ ; v i var vistnok 

ogsaa til Gudstjeneste i Westminster Abbey og i St. Paul. 

(Indskud) Maaske ogsaa til dansk Gudstj ~~~~te i den Kirke inde 
ov-e.~"./:., 

i Byen, der af Dronning Alexandra var? til dansk 

Gudstjeneste, ja vistnok ogsaa et Besøg i den danske Afdeling 

af K.F.U.M. i Tottenham-Street; men det kan dog ogsaa have 

været under en tidligere Rejse. Vi var til Eftermiddagste hos 

Generalkonsul Faber, Dagen husker jeg ikke, men det maa have 

været kort forinden Horse-Show Fredag 21' Juni , for 

Generalkonsulens ene Datter var stærkt interesseret i dette 

Horse-Show og skulde selv fremføre en Hest. Ved denne 

Eftermiddagste lær~te jeg, at man i et engelsk Selskab ikke 

behøver at præsenteres for hinanden, det forudsættes at man 

0 
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taler med hinanden uden foregaaende Præsentation. (slut) 

Og saa vil jeg begynde paa festerne, idet jeg vil begynde med 

at anføre? det trykte Program for Festlighederne. 

Mardi, 4 Juin 

llh matin Ouverture de la Conference par 

M. Hersted ? Hubert? Samuel, Postmaster General 

Mercredi, 5 Juin 

7h 30 soir pour Bh: Diner offert par M. le Postmaster General 

(Herremiddag) 

Jeudi 6 Juin 

10 h soir: Soiree chez M. le Postmaster General et Madame Herb 

ert Samuel. 

samøn; 8 Juin 

Apres-midi: Visite au Huntingham Club 

8 h soir: Royal Naval and Military Tournament 

Lundi 10 Juin 

4 h soir: Reception par S.M. le Roi a Buckingham Palace 

Mardi 11 Juin 

7 h 15 soir pour 7.30 Diner offert par M, le President de la 

Conference et les membres de la delegation de la 

Grande-Bretagne. 

Jeudi 13 Juin 

8 h soir: Reception au Thea.tre de Varietes "Coliseum" 

Samedi 15 Juin 

Apresmidi: Excursion sur la Tamise et visite a Bisham? Abbey 

par invitation de Sir Henry et Lady Vansittart Neal 

Mardi 18 Juin 

Matin: Excursion aux Courses d'Ascot. 
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Mercredi 19 Juin 

(Kl 1 1/2 Frokost hos Gesandten, det var udenfor Programmet, 

ligeledes en five o'clock Te hos Generalkonsuld Faber, Dagen 

husker jeg ikke. 

Soir: Reception a l'Amiralite par le Right Han. Winston 

Churchill,M.P. {Ministre de la Marine) et Madame 

Winston Churchill. 

Jeudi 20 Juin 

40 

Apres-midi et soir: Visite aux ateliers de constructions de la 

Compagnie Siemens a Greenwich et diner offert par la 

meme Compagnie. 

Fredag 21 Juni 

(Aften 8 Concour Hippique - ? show i Olympia. Stod ikke paa 

Programmet) 

Samedi 22 Juin 

Apresmidi: Visite aux ateliers de construction de la 

Compagnie "Marconi's Wireless Telegraf" a Chelmsford. 

Soir: Diner offert par la Meme Compagnie a l'Hotel Savoy, 

) Londres. 

Mandag 24 Juni 

(Kl 8 Aften John I . Waaterburg gav en Herremiddag paa Carlton 

Hotel -det var udenfor Programmet) 

Mardi 25 Juin 

Soir: Reception par la "Goldsmiths Company" 

Mercredi 26 Juin 

8 h soir Representation a l'Opera Royal de Covent Garden 

Jeudi 27 Juin 

9 h soir a 11,30 soir: Mr Fernandi? President and Mme de 

Fernandi and the Council of the? Electrical 
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Engeneers at the Natural History Museum Cornwall Road 

S.W. (det stod ikke paa Programmet) (31) 

Vendren; ?8, Samed; 29 et Dimanche 30 Juin 

Excursion a Cornouailles et visite a la Station 

Radiotelegraphique de la Marconi a Pold? 

Depart de Londres (Gare de Paddington) 

Vendredil0 h 15 matin 

7 h 30 

Retour a Londres: 

Dimanche vers 10 h 30 soir 

Mardi 2 Juillet 

soir: Diner offert par M. le president de la Conference 

et les membres de la delegation de la Grande Bretagne. 

Samme Dag: The Lady Mayoress at Home 3 - 6; stod ikke paa 

Programmet. 

Det var Programmet, saa skal jeg komme lidt ind paa de 

enkelte Fester og Udflugter. 

Generalpostmesterens Middag Onsdag den 5 Juni blev givet i 

) Grafton~ Galleriet, det var en Herremiddag. Vi (var) ca en 

) 180, der var dækket med 8 lange Fløje udgaaende fra et langt 

Endebord, altsaa som en Redekam; ved Endebordet sad der 25 

Personer med Ansigtet vendt mod Fløjene, ved hver Fløj sad 

altsaa ca. 30 Personer. Paa den Maade var der dækket ved alle 

de store Middage, kun var der i Reglen langt flere Personer , 

idet Damerne ogsaa var med. (indskud) der var trykt Bordplan, 

hvor alle Navne var anført; Bordene havde Bogstavbetegnelser, 

og paa Bordplanen var trykt ved hvilket Bord hver Gæst skulde 

sidde. (Indskud slut) Jeg vil kun give nogle enkelte? paa 

disse Middage. Ved denne Middag ligesom ved alle de andre var 

der Musik, ofte Koncert. Musikprogram_rnet var ved den_~e Middag: 
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Programme of Musik by Mr. P.A. Cooney's Orchestre 

1. Ballet Music from Rosamunde .......•... Schubert 

2. Barcarolle .. . "Sur le Lido" ..... ... .... Thorny 

3. Cornet Solo . . . "Solvej's Sang" ...... . ...... Grieg 

4. Morceau .... "Salut d ' Amour" .............. Elgar 

5(a) ........ . "Chanson Triste" ........ Tschaikowsky 

5 ( b) .......... "Humoresken" ................. 11 

) 
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6. Selection .. "Il Trovatore" . .... Verdi 
7. Valse ..... "Amourette Tilnzi" .. Giergel? 
8. Serenade .. "La Paloma" ........ Yradier 
9. Three Dances from "Henry VIII .. German 

God save the King 

Vin 
Amontillado 
Haus Johannisberger 

1900 

Moutonne 1904 

St Julien 

Chateau Grand Lame? 
1899 

G.H.Mumm, 1906 
Deutz & Geldermann 

1904 
Chambertin, 1900 

Port, Dow 1890 
Cognac, Boulestin, 

1865 

Menu 
Melon Canteloup 
Consomme Serigue (Boullion) 
Potage Celestine (Suppe) 
Escalopes de Turbot 
Fecampaire (Pighvarre) 
Tran9ons de Saumon froide 
(Stykker Laks) 
Souffle a la Toulonnaise 
(Omelet) 
Aiguillette de Caneton froid 
(Ælling) 
Tournedos de Boef Richelieu 
(Ryggen) 
Jambon de York, sauce 
Champagne (Skinke) 
Cailles rotis aux Cressons 
(Vagtel - Karse) 

Salade 
Bombe glace Diable Rose 
Petits gateaux. 
Bouchees a la Sefton. (Bid?) 

Naar man ser paa alt dette, saa vil det forstaas, at jeg ikke 
kan anføre hvad alle de enkelt Middage bød paa. 
Generalpostmesteren Herbert Samuel holdt en lang Tale, hvor 
han slog over fra det ene Sprog til det andet, Han sagde ogsaa 
saa vidt jeg mindes et Par Danske Strofer, hvad det var, 
husker jeg ikke. 

Dette var altsaa Indledningsfesten. (3) 
Tirsdag 6' Juni Kl 10 Aften Soire hos Generalpostmester 
Herbert Samuel og Frue. Indbydelsen? lod melde: Mr Samuel at 
Home Thursday June 6th 10 o'clock. Påklædningen har sikkert 
været Kjole eller Smoking, der den Gang var begyndt at blive 
benyttet. Naar man kom blev ens Navn raabt op af en Tjener ved 
Døren, altsaa Mr. og Mrs Vohtz, og saa blev man modtaget af og 
hilste paa Værftinden (sic), og saa maatte man selv om Resten. 
Der var altid mange Mennesker ved disse Aftenfester; der 
serveredes forskellige Forfriskninger som Jordbær, Melon, 
Frugt, Sandwitches Is og dertil Vin, det flød altid med 
Champagne. Man gik rundt og talte med forskellige, og naar man 
begyndte at kede sig tilstrækkeligt, stak man af, og det 
gjorde vi Danske, der holdt os samlet, saa vidt jeg mindes 
meget tidligt mere end en Gang, efterhaanden som vi følte os 
overmætte af de mange Fester. Ved en Lejlighed, det var vel 
nok noget senere end ved denne Soiree, gik vi hen i et af de 
store Hotellers Kafe for at nyde vort eget Selskab under mere 
frie Former. Det var ikke vor Tanke at nyde andet end en 
beskeden lille Forfriskning, men det viste sig, at det 
fordredes, at vi skulde spise noget, Kapt. Faber holdt en lang 
Diskurs ikke i helt urbane Former med en af Tjenerne, der ikke 
var langt fra at vise os Døren; Resultatet blev dog at vi blev 
siddende og drak en Flaske Champagne. 

{#!SFA=OF;BST;SSR=DSC,DOC,DWS,DBS; 
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Til den Kafe stødte der en stor Palmehave, det blev fortalt, 
at en Tjener havde nægtet at servere for de japanske 
Delegerede og sagt til dem. at de kunde gaa ind i Palmehaven 
og :"climb the palms". Det var et Udslag af englændernes 
Foragt for de farvede Racer, Tjeneren betragtede nærmest 
Japanerne som Abekatte (det gør de sikkert ikke længere). 
Besøget Torsdag d. 8 1 Juni i ?lingham Club har jeg ingen 
Erindring om, man kom derud ved en kort Jernbanerejse; den laa 
i Fulham. Det var en Polo Match, der begyndte Kl. 3 1/2, der 
serveredes Te. Jeg er endda ikke helt sikker paa om vi 
benyttede os af Indbydelsen. (4) 
Samme Dag Kl.8 Aften var der en? Opvisning af Flaade og Hær i 
"la salle Olympia", den har jeg heller ikke nogen Erindring 
om, skønt vi vistnok har været der. 
Mandag 10 Juni Modtagelse i Buckinghampaladset af Kongen og 
Dronningen. Vi blev af Generalpostmesteren i Buckinghams Have 
fremstillet hver Delegation med Damer for sig for Kongen og 
Dronningen. Påklædningen var Tenu de ville, det vil sige sort 
Frakke og høj Hat, det var dog ikke obligatorisk, det var 
udtrykkelig bemærket, at det ikke var Uniform eller 
Dekorationer. Landene kom frem efter deres Alfabetiske Orden. 
Efter Præsentationen blev der serveret Forfriskninger, Jordbær 
mm., inde i Paladset. Det begyndte Kl. 4. Der var Hofsorg for 
Frederik den 8', men det var udtrykkelig bemærket, at Damerne 
ikke behøvede at være klædt i Overensstemmelse med Hoffets 
Sørgeregler. 
Tirsdag 11 1 Juni den store Middag i Hotel Cecil givet af den 
britiske Delegations Præsident og Medlemmer. Vi var ca. 320 
Personer. ved det lange Bord for Enden og 9 Fløjborde, en 
Redekam med 9 Tænder. Jeg vil ogsaa for denne Middag anføre 
Programmet for Concerten, Orkestermusikken og Menuen, men jeg 
vil næppe give det for de efterfølgende store Middage. Moder 
sad til Højbords, ved det lange Endebord og havde Hr Koehler 
tilbords, jeg tror det var Chefen for den tyske Delegation. 
Naar jeg kalder det Højbords er det fordi, Sir Babington? 
Smith præsiderede for Midten af Bordet, og her sad de mest 
betydningsfulde Medlemmer. Selv havde jeg Mrs Mackey tilbords, 
hvem det var har jeg ikke længere den fjerneste Anelse om, 
ligesaalidt som om Damen paa min venstre Side Mme 
Fenie? . Jeg tænker at naar Moder kunde faa en saa god Plads, 
hvor der jo var god Udsigt til hele Selskabet, var det blandt 
andet, fordi Moder, der endnu ikke var fyldt 44 Aar, saa godt 
ud, og saa havde hun en forbavsende Evne til at kunne tale med 
næsten hvem som helst; Engelsk talte hun ganske godt, ogsaa 
noget Fransk kunde hun, men det var smaat bevendt med Tysk, 
skønt Bedstemoder jo var tysk. (5) 
Programmet for Concerten var: 
Humoreske .... Dvorak ViolinSolo Souvenir de Moscou 
By the Orchestra 
Song Pola99a (Mignon) Ambr.Thomas 
Torsdag 13' Juni Kl.8 Eftm Indbød the British Post Office til 
en Underholdning i The Coliseum Theatre af Varieties, Charing 
Cross. Den Underholdning har jeg ingen Erindring om 
Lørdag 15' Juni Generalpostmesteren indbød til en Udflugt paa 
Themsen om Eftermiddagen heri indbefattet et Besøg hos Sir 
Henry and Lady Vansittart Neale(6) paa Birham Abbey. (Indskud) 
Elektr.tog fra Paddington Station Kl. lh30m Eft ankom til T? 
station Kl 2, hvor der var Vogne som kørte til Boulter 1 s Lock 
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(Stene?) hvor Baade ventede paa os. Baadene afgik Kl . 6 igen 
og ankom til Boulter's Lock ca 7h30m. Toget afgik fra T? 
Station kl 8 og ankom til Paddington Kl 8h33m Costume de 
voyage. (slut) Jeg mindes at det var en meget fornøjelig 
Udflugt, hvor vi fik Te Kl 4 med forskellige Forfriskninger 
hos Sir and Lady Vansittart Neale, serveret i Haven paa 
Græsplænerne, og hvor vi fik deres smukke Landsted forevist, 
alt deres fine Sølvtøj var fremstillet til Beskuelse. 
Sejlturen paa Themsen var ikke det mindst fornøjelige. 

3 

Tirsdag 18' Juni Generalpostmesteren indbød til at overvære 
Hestevæddeløbet paa Ascot med Lunch og Te. Det er første og 
sidste Gang jeg har været til Hestevæddeløb. Der blev sendt 
Billetter til Jernbanen? og til Tribunen ("Grand Stand") som 
til "dejeuner et the ci-inclus". Vi tog med Særtog til Ascot 
kl l0t 28m Morgen fra Waterloostationen. Frokosten serveredes 
i to hold kl 12 og kl 2. Kl 6 samledes vi i Frokostsalen og 
blev saa ført gennem "le Royal Enclosure et le pare d'Ascot 
Heath House a l'embarcadere reserve a l'usage des invites de 
Sa Majeste le Roi" Ja det var altsammen stili?; jeg tror 
Billetterne kostede 10 sh, det var de bedste Pladser, i 
Nærheden af Kongelogen, hvorfra man overlegent sammen med alle 
de rige Herrer og Damer kunne se ned på den gemene Hob, og 
havde et udmærket Overblik over Løbene. Forøvrigt var jeg 
ganske ligeglad, hvilken Hest blev den vindende i de 
forskellige Løb. Naturligvis fik vi et Program over alle 
Løbene, det var Løbenes 1' Dag. Der var 7 Løb. Der blev 
musiceret af "The full Band of the Royal Menues (Porthmouth 
Division) med 12 Numre. Det var meget morsomt at høre 
Bookmakerne, der stod i? lige udenfor Væddeløbsbanens 
Indhegning nedenfor Tilskuerne, raabe op med den mest 
øredøvende Spille? hver Gang forud for e t Løb; Jeg begreb ikke 
at nogen kunde forstaa, hvad de sagde, og saa, i det Øjeblik 
Løbet startede, Dødsstilhed. 
Ja det var noget andet end da to af vore Torpedoingeniører var 
til Hestevæddeløb i England, de stod iblandt den store gemene 
Hob paa Staapladsen, midt i Mængden; der er som bekendt mange 
Lommetyve ved en saadan (7) Lejlighed, men de følte sig ganske 
sikre overfor deres Angreb, de havde deres Penge godt gemt i 
Inderlommerne. Saa blev der en Trængsel og Masen, Ingeniørerne 
blev for at bruge et kendt Udtryk, klemt imellem Skjalde, saa 
de ikke kunde røre sig; pludselig mærkede den ene fremmede 
Hænder i sine Lommer, men han var ganske ude af Stand til at 
værge sig, det var Lommetyvene der klemte sammen om de to 
Ingeniører. Nu tager de mine Penge og min Lommebog, sagde den 
ene, og det samme kunde den anden melde. Der var intet at 
gøre . Da de med Toget kørte væk fra Væddeløbet, var der i 
Kupeen en venlig engelsk Herre, der tiltalte dem, men saa 
havde de faaet Mista nke til at der stak en Gavtyv i enhver 
Englænder. 
Onsdag 19' Frokost hos Gesandten Kl 1 1/2. 
Kl 10 Aftenselskab hos "The First Lord of the Admirality at 
the Admirality, Whitehead; Evening Dress with Decorations. Det 
var Marineministeren le Right Han. Winston Churchill,M.P . og 
Madame Winston Churchill, der var Vært og Værtinde. Det har 
været samme Forestilling som ved alle Aftenselskaberne, maaske 
lidt mere stilfuldt og flottere, og som sædvanlig med Masser 
af Forfriskninger og Champagne, men iøvrigt har jeg ikke 
bevaret nogen Erindring derom. 
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Torsdag 20' Juni Eftermiddag og Aften. Siemens Brothers & Co 
indbød til at besøge deres Fabrikker i Woolwich og til Middag 
paa Fabrikken. Ekstratog fra CharingX Kl 3h 2Om Efterm. Tog 
tilbage til? 9h40m Eftm. ? ? 4.0 Efter Besøg i 
Fabriksbygningerne, 5h 15m Eftm traadløs Forevisning, 
Telefunken System. 7.0 Eftm Middag. Vi var saa mange at der 
var to Ekstratog. Til Middagen var vi ca. 280. Bordet som 
sædvanlig i Redekamform med 10 Tænder. Moder havde Grev Arca, 
en af Direktørerne for Telefunken til Bords; jeg sad mellem to 
Herrer, den svenske Grev Hamilton, som jeg maa have været glad 
for at faa til Bordfælle, og Commandant Edgar Rund? som jeg 
ikke har nogen Erindring om. 
Menuen og Koncertprogrammet ikke opbevaret, (8) eller rettere 
jeg maa have forlagt det, for jeg har bemærket: 7 Retter, 5 
Vine, Likør. 
Fredag 21 Indbydelse til Horse Show kl 8 Aften. Costume Fraq 
Jeg har den Erindring om dette Horse Show, at jeg aldrig har 
set saa mange pragtfulde Heste og saa smukt fremført. 
Naturligvis havde vi fortrinlige Pladser. 
Lørdag 22' Juni Commentadore G. Marconi and the Direction of 
Marconi's Wireless Telegraphish Company indbyder til at besøge 
deres Fabrikker i Chelmsford og til Middag paa Savoy Hotellet. 
Ekstratog fra Liverpool Street Station Kl lh 53 Eftm., vender 
tilbage fra Chelmsford 5h 53. Naturligvis var der 
Forfriskninger serveret i Chelmsford, hvilke har jeg ikke 
noteret. Ved Middagen var vi en 300 Personer, Redekamsbordet 
havde 8 Tænder. Moder sad ved en af Tænderne mellem en Mr . J. 
Pranboech og Kontorchef Krarup; jeg sad mellem Miss Crony? og 
Mme Goldschmidt, jeg har ingensomhelst Erindring om dem. 
Middagen ca Bh 15m der var 7 Slags Vin og Likør og 10 Retter 
Mad. 
Vi kom ind paa den Skik paa Menukortet at skrive vore Navne 
paa ?, som vi sad nærmest. 
Om det kun var ved de Middage, hvor Konferencens Præsident var 
Chairman at der bag Chairmanden stod en fint udhalet Person, 
der højt raabte Navnet op paa den, der skulde holde en Tale, 
maaske ogsaa paa Emnet for Talen, eller det var ved alle de 
større Middage, husker jeg ikke. 
24' Juni Ministeren Mr. John Waterburg indbød til Middag paa 
Carlton Hotel kl. 8. Dette var en Middag, en Herremiddag, af 
en mere privat Karakter, vistnok kun for de Personer Mr. 
Waterburg havde været sammen med ved Radiokonferencen i 1906; 
der stod skrevet paa den trykte Indbydelse 1906 - Reunion -
1912. Jeg har intet Minde fra denne Middag. 
Tirsdag 25 Juni Om Aftenen Modtagelse af la "Goldsmith's 
Compagny" . Modtagelsen fandt Sted i Guldsmedenes Hus i City. 
Vi saa en Mængde Guldsmedekostbarheder hvoraf nogle var gamle. 
Der var et meget stort Musikprogram med Sang. Rime-(9) ligvis 
har der ogsaa været Forfriskninger, men det har jeg ingen 
Erindring om; det er kun Musikprogrammet der er opbevaret. 
Onsdag 26 Juni Kl 8 Aften i den kongelige Opera i Covent 
Garden. Indbydelsen udgaaet fra Generalpostmesteren. 
Paaklædningen var Kjole. Forestillingen begyndte Kl. 8. 30; vi 
sad naturligvis paa udmærkede Pladser med god Udsigt over det 
festklædte Publikum med mange elegante Damer. Der blev givet 
11Taglia99i og en mimisk Ballet; jeg har ikke noget Minde om 
Forest illingen. 
Torsdag 27' Juni Mrs Whitelaw Reid at Home fra 4.30 - 6. Denne 
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har jeg ikke det fjerneste Minde (om), jeg erindrer ikke 
engang, hvem Mrs Whitelaw Reid (var). 

5 

Om Aftenen fra 9 - 11.30 Indbydelse fra Mr de Ferranti and Mrs 
de Ferranti and the Council of The Institution of Electrical 
Engineers at the National History Museum. Det var en højest 
ejendommelig Fest, der blev fejret i Naturhistorisk Museum, 
hvor man kunde gaa rundt og se paa de udstoppede Dyr. Der blev 
serveret Forfriskninger med Vin og koncerteret. 
Fredag 28' Juni Og saa kommer jeg til den store Udflugt 
hvortil vi var indbudt af 11 Commadatore G. Marconi and the 
Directors of Marconi's Wireless Telegraphic Co Ltd" 
Indbydelsen lød paa Udflugt til Cornouailles og Besøg paa 
Marcanis Radiotelegrafistation ved Poldh? i Nærheden af 
Landsend, Spidsen af Englands Sydvestlige Halvø. 
Programmet lød paa: 
28 1 Juni Kl 10.15 Morgen Afrejse fra London med Ekstratog fra 
Paddington Station. Lunch i Toget 12.30. 
4.20 Eftm. Ankomst til Falmouth, hvor vi blev ført til 
Falmouth Hotel, hvor Moder og jeg fik Værelse No 125 (det stod 
paa Programmet) Middag paa Hotellet. 
Lørdag 29' Juni 9.0 Morgen Frokost 

10.15 Afrejse med Automobil fra Falmouth til Tol? 
1.00 Eftermiddag Ankomst til T?, hvor Lunch serveres 
2.00-5.00 Besøg paa Radiotelegrafistationen 
5.00 Tilbagevender til Falmouth med Automobil 
8.15 Middag paa Hotellet. (10) 

Søndag 30 Juni 9.0 Morgen Frokost paa Hotellet 
1.0 Eftm Lunch 11 11 

2.30 En Udflugt om Bord i Damperen 11 Princess 
Victoria" paa Floden Fal til Triro?. Derfra var der 
Kl.4.0 Vogne til de Delegeredes Raadighed for at føre 
dem til Jernbanestationen. 
4.30 Afrejse mede Ekstratog fra Triro til London. The 
i Toget 4.30 og 5.30; Middag 6.30 
10.o5 Ankomst til London, Paddington Station. 

Det var en pragtfuld Udflugt. Automobilturen gennem 
Sydenglands smukke Egne. Og naturligvis var baade Lunch og 
Middag overdaadig. Men der knytter sig til denne Tur et mindre 
behageligt Minde. I Falmouth laa et dansk Krigsskib, hvor 
Prins Axel var om Bord. Telegrafdirektør Meyer fik det Indfald 
at indbyde Prinsen og nogle af Officererne tilligemed nogle af 
Conferencens Deltagere til et Champagnegilde om Aftenen paa 
Hotellet; ved ogsaa at indbyde nogle af de fremmede Delegerede 
fik han et Paaskud til at skrive Gildet paa Statens Regning. 
Jeg havde meget imod Gildet, det blev til et veritabelt 
Champagnesold, som kostede flere Hundrede Kroner, hvormeget 
mindes jeg ikke. Men jeg kunde ikke se det under Synspunktet 
officiel Representation, og derfor betalte jeg Halvdelen af 
Udgiften ud af min egen Lomme, det blev vistnok sådan noget 
som 200 Kr. 
Og saa kommer jeg til den sidste Festdag nemlig: 
Tirsdag den 2 1 Juli: The Lady Mayoress at Home Kl 43 - 6 i 
Mansion House. Der var stor Koncert og Eftermiddagste; men 
Moder gik alene, vi Mandfolk var efterhaanden bleven overmæt 
af de mange Fester. Vi havde da endelig ogsaa andet at 
varetage end at gaa til Fester.(11) 
Samme Dag Tirsdag 2 1 Juli Conferencens Præsident og den 
Britiske Delegation gav Afskedsmiddag kl 7 1/2 paa Hotel Great 

198



) 

) 

Vøhtz 8 

Central. Vi var ca 240 personer. Moder havde Marconi til 
Bords, selv havde jeg Mrs W.W.Bradfield tilbords; Bordet var 
dækket som en Redekam med 12 Tænder. Jeg har iøvrigt ingen 
Erindring om Festen, hverken Menuen eller Musikprogrammet er 
opbevaret, for der har sikkert været Musik. 

6 

Ja saa var det Slut med Festerne. Men vi Militære, jeg husker 
ikke om det var Delegationernes Søofficerer alene eller ogsaa 
dens Landofficerer, havde arrangeret en privat Fest i et 
Hotel, maaske var det Hotel Cecil. Dagen mindes jeg ikke, 
hellerikke om det var en Middag. Kun mindes jeg, at det blev 
vedtaget, at enhver af os skulde sige nogle faa Ord paa sit 
eget Sprog; vi var mange, og det var en Mængde Sprog vi fik at 
høre. 
Moder rejste hjem et Par Dage før jeg, som først var hjemme 
den 8' Juli. Vi vendte tilbage via Harwich-Esbjerg. 
Var vi bleven længere i London kunde vi have benyttet os af en 
Indbydelse fra Mme Marconi til Lunch Lørdag den 6 1 Juli paa 
deres Landsted "Eaglehurst" on the Solent. 
Da jeg ikke har Breve fra denne Conference, kan jeg saa at 
sige ikke sige meget om mine personlige Indtryk af de mange 
Fester og Adspredelser, men jeg antager at de vilde have lydt 
helt anderledes end mine Indtryk i Brevene fra 
Radioconferencen i Berlin i 1906, alene fordi jeg havde Moder 
med.(12) 
Jeg vil nu omtale de af mine Udkommandoer der ikke stod i 
Forbindelse med min Tjeneste ved Søminekorpset og som faldt 
efter min Ansættelse ved Korpset. De omfatter følgende Togter: 

1881: Skonnerten St Thomas fra 1/6 - 26/9 
1885: Krydserkorvetten Fyen 30/5 - 29/8 
1886: Torpedobaaden Delfinen 31/8 - 14/10 
1887: Torpedoskibet Esbern Snare 1/8 - 30/9 
1893: Panserskibet Ivar Huitfeldt 16/6 - 28/9 
1895: Chef for Sømine? paa Middelgrundsfortet 28/8 - 25/9 
1898: Kanonbaaden Møen 14/8 - 27/9 
1901-1902: Krydserkorvetten Valkyrien 6/11 1901 - 5/7 1902 
1903: Krydseren Gejser 

1) Skonnerten St. Thomas 1881 fra 1/6 - 26/9 
Dette Togt mindes jeg med stor Glæde, ja det gør jeg for den 
Sags Skyld saa godt som alle mine Togter, navnlig da jeg var 
ung, for det var herligt at være ung Søofficer og at sejle, 
naar man havde Interesse for sin Gerning. Man havde det 
storartet om Bord, det er noget lidt andet end at sejle som 
Passager, man havde jo sin Virksomhed at passe og Skibet var 
ens Hjem, især naar man var ung og havde sagt sin Lejlighed op 
i Land. 

Togtet begyndte som Tilfældet i Reglen var, naar det ikke 
var et Vintertogt, i det hjemlige Farvand. Chefen Kapt. Bille, 
Næstkommanderende Kapt. Løitved, vi var 3 Premierløjtnanter, 
Schlilter, Ego og Clausen. Læge Mortensen til 13/8 og derefter 
Læge Storm; Maskinmester Sørensen og Skibsintendant Degenbøll. 
I Juli stod vi ud i Nordsøen, gik til Cromarty i Skotland og 
derfra til Bergen, hvor vi opholdt os en Ugestid, og hvor 
Schlilter havde en Kæreste, en ung, smuk, norsk Pige. 
Da vi vendte hjem fra Bergen fik vi en Storm og usigtbart 
Vejr, da vi skulde runde (13) Skagen og staa ind i Kattegat. 
Chefen vilde derfor ikke passere Skagens Fyrskib efter Mørket, 
men stod op imod Norge. Næste Dag blev der taget en 
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Formiddagsobservation ved Hjælp af Solen for at bestemme 
Længden, det vil sige Skibets Plads i Vest-Østlig Retning. 
Observationen gav en Plads langt længere Vestpaa, end nogen 
af os kunde begribe, men den Officer der havde taget 
Observationen, hævdede at den var rigtig, skønt en 
Reservekadet der ogsaa havde taget en Observation, fik et helt 
andet Resultat, og skønt vi andre Officerer mente at 
Stedsbestemmelsen var ganske forkert. Imidlertid, Chefen 
troede paa Officerens Observation, og satte Kursen derefter, 
Øst paa; Chefen havde den Ejendommelighed, at han stolede 
langt mere paa en astronomisk Observation end paa Landkending. 
Vi skulde have været gennem Løbet Vest for Læsø, 
Læsøvestrende, ned til Aarhusbugten. Ved Middagstid, jeg laa 
og sov til Middag, kaldte Chefen mig op paa Kommandobroen og 
spurgte mig, hvad er det vi ser ret forude; vi skulde ikke 
have Land i Sigte; men da jeg saa forefter, udbrød jeg, men 
det er jo Marstrands Fæstning paa Sveriges Vestkyst, og Chefen 
maatte bøje sig for Kendsgerningerne. Heldigvis var vi saa 
langt fra Land, at vi havde Plads til at dreje af Syd paa. Og 
saa kom vi gennem Læsø Østerrende i Stedet for gennem 
Vesterrenden, og Syd om Læsø over til Aarhusbugten. 
I Aarhusbugten laa vi nogle Dage. Jeg var Navigationsofficer 
om Bord og havde netop en Eftermiddag undersøgt Kompasserne, 
da der kom telegrafisk Ordre hen mod Aften til at vi straks 
skulde afgaa til København og være der hurtigst muligt. At 
undersøge Kompasserne vil sige at vi undersøger hvormeget de i 
deres Visning afviger fra det rette, man laver saa en Tabel, 
hvor man kan aflæse Fejlene og tage Hensyn til dem, naar 
Kursen sættes; at der kan opstaa saadanne Fejl hidrører fra de 
store Jernmasser i Skibet. Vi kilede saa paa, stod tæt Syd om 
Sydspidsen af Helgenæs, Sletterhage, og derfra satte Chefen 
Kursen Syd om en Grund, som vi skulle passere paa Vejen til 
København, og som ligger 16 Kilometer fra Sletterhage. Grunden 
var afmærket (14) med en Stage med en Kost, som om Natten kun 
kunde ses, naar man kom den ganske nær. St. Thomas vilde komme 
paa Grund, hvis vi kom inden for Kosten. Chefen satte Kursen 
meget lidt uden om Kosten . Jeg, der havde Ansvaret for 
Kompasserne, og som vidste, at hvor omhyggelig Kompasunder
søgelsen end var foretaget, kunde der let være en lille Fejl i 
den, blev urolig, jeg sagde det til den vagthavende Officer, 
der ogsaa var bleven nervøs, men han vilde dog ikke sige noget 
til Chefen. Jeg stillede mig ved siden af Rorgængeren, kun 
turde jeg naturligvis ikke forandre, men jeg sagde til 
Rorgængeren, De maa ikke paa nogen Maade komme Nord for den 
opgivne Kurs, hellere lidt Syd for, og jeg passede som en Smed 
paa hans Styring. Og saa dukkede Kosten op ganske tæt ved 
Skibet, men heldigvis paa den rigtige Side, da jeg saa den 
brast jeg i en nervøs Latter og udbrød: "Nu ved vi da, hvor vi 
er. 11 

Vi var bleven kaldt til København fordi vi skulde eskortere 
Kongeskibet Danmark, med Kongen om Bord, til Rusland. Det var 
St. Thomas egnet til for den kunde løbe en Del mere end 
Dannebrog, og det var nødvendigt, da Kongeskibet ikke plejede 
at tage Hensyn til det eskorterende Skib. Ankommen til Rusland 
ankrede vi ud for Kronstadt, hvor vi laa fra 21'August til 10 
September. Der blev ikke gjort den Stads af os, som da jeg i 
sin Tid var i Rusland med Kadetskibet, vi fik saa nogenlunde 
Lov til at passe os selv. Jeg var med Schltiter en Tur op til 
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Petersburg. Om Bord i Passagerdamperen var en ung 
Englænderinde, som jeg fik mig en lang Passiar med; Schlilter 
undrede sig over, at jeg kunde tale saa flydende Engelsk, men 
jeg havde jo lige været i Vestindien og der talt meget med og 
gjort Kur til engelsktalende Damer. 

8 

Da vi efter at være kommen tilbage til København, laa til 
Ankers udenfor (15) Trekroner, arrangerede vi en Eftermiddag 
en lille Teklub om Bord. Der laa en anden dansk Orlogsmand til 
Ankers ikke langt fra os, vi signalerede til det, ikke med 
Flagning, det gik ikke, men ved at vinke efter 
Telegrafsystemet: 

Her tjæres, 
hurtig Hjælp begæres. 

Tjæres var et Slangudtryk for soldes. Der kom ogsaa nogle, og 
Tjæringen begyndte. Vi havde en meget munter Eftermiddag under 
Ledelse af Næstkommanderende, han tillod endog, at vi slog 
Trommer paa ? af Agterruffet, og da det omtrent var nymalet, 
gik det ikke af uden kendelige Mærker i Malingen, men naar 
Næstkommanderende er med, saa gaar det, og især naar, som i 
dette Skib, Chefen satte Næstkommanderende overordentlig højt 
(overstreget: Næstkommanderende var den tidligere 
kommanderende Viceadmirals Svigersøn) og det efter min mening 
med rette, han var en myndig og dygtig Mand og ved Siden deraf 
meget elskværdig. 
Efter endt Togt skulde vi inspiceres af Flaadeinspektøren, 
Viceadmiralen, en gammel Søulk. Vi laa tilankers udenfor 
Trekroner omgivet af en Mængde Skibe. Admiralen gav Ordre til 
at vi skulle lette for Sejl, der var meget lidt Vind og stærk 
sønden Vande; Lodsen protesterede imod Ordren og sagde, at 
skulde den følges vilde han gaa ned ad Kommandobroen, for vi 
kunde ikke undgaa at kollidere med et eller flere af de 
omliggende Skibe, da St. Thomas var en meget daarlig Sejler. 
Saa bøjede Admiralen sig og vi lettede for Damp, men kommen 
godt ind i Sundet, maatte vi sætte Sejl og afholde 
Sejlmanøvrer; saa vidt jeg husker lykkedes det ikke at vende 
gennem Vinden, stagrende, og Admiralen blev ked af Sejlene. 

Saa ikke mere om dette Togt (16) 
2) Krydserkorvetten Fyen 1885 30/5 - 29/8 

Chef Komd. Holm, Næstkommanderende Kapt Wandal, Kapt, H.P. 
Halen? - Premierløjtnanterne Olsen, Nyborg, Ego (til 24/ 8) 
Torpedoofficer, Holck, Bloch-Se? Kinde, Bundsen, Rørbye, Kjær 
og A Bruun -Lægerne Brønnicke og Manicus, Maskinmester 
Sørensen, Undermaskinmester Olsen, Intendant Jerdening? 

Jeg var jo 30 Aar, da jeg tiltraadte Kommandoen i Fyen og 
anskrevet 9aars Officer, jeg syntes jeg begyndte at høre til 
de ikke helt nye, havde jeg været i en stor Marine, vilde jeg 
sikkert al t have været Kaptajn og have været Skibschef; nu 
maatte jeg nøjes med at være No 6 i Rækken fra oven af 
Officererne, regnet fra Chefen og nedefter, der var altsaa 5 
Officerer over mig, men under mig var der dog 7 Officerer, saa 
det var jo ikke saa lidt. Men først næste Aar skulde jeg 
opnaa min første Chefkommando, og den var meget beskeden, 
nemlig Chef for en Torpedobaad . Dog jeg havde det udmærket paa 
Togtet, min Chef satte megen Pris paa mig, det kunde jeg ikke 
være i Tvivl om, ved Afslutningen af Togtet sagde han til mig, 
at jeg burde forlade Søminevæsenet og blive farende? Officer, 
det vilde give mig gode Udsigter. Det var om denne Kommandør 
det Frasagn gik, at da han var avanceret til Kommandør, havde 
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han givet en stor Fest, hvor der blev sungen en Sang, hvori 
der stod: Kommandør han blev som ingenting," men nogle unge 
Officerer, der deltog i Festen omskrev det til :"Kommandør han 
blev for ingenting", men naturligvis de sang det i al Stilhed. 
Naa, jeg kunde ikke ønske mig nogen bedre Chef. 
Næstkommanderende,den senere Viceadmiral Wandel, var ogsaa en 
meget elskværdig Foresat, han var Kontorchef i 
Marineministeriet og havde en ikke ringe Indflydelse paa 
Marineminister Ravn, det var en Behagelighed paa dette Togt. 
Saa var jeg da igen kommen i et stort Sejlskib, ja det havde 
naturligvis ogsaa Dampkraft, og det var en meget vigtig Del af 
Fremdrivningskraften, for trods sin store Sejlføring var det 
ikke nogen særlig fin Sejler, navnlig var (17) Korvetten ikke 
egnet til at krydse. Det forrige sejlriggede Skib jeg var med, 
St. Thomas, var en endnu daarligere Sejler, den kunde egentlig 
kun sejle, naar den havde god? Vind, det vil sige Vinden 
skarpt agterlig?, og frisk Kuling. Fyen var dog en langt bedre 
Sejler. Jeg kunde nok mærke, at jeg begyndte at blive noget 
afvant? med at manøvrere et stort Sejlskib, at jeg havde mere 
Herredømme over et Skib dreven frem med Dampkraft. 
Togtet førte os udenfor dansk Farvand, til Cowes paa den 
smukke engelske Ø Isle of Wight, derfra til Funchal paa 
Madeira, hvor jeg fik opfrisket gamle Minder. Derfra gik vi 
til Vliesingen, hvorfra en Del af os besøgte Antwerpen; det 
var unægtelig en langt behageligere Maade at komme til 
Antwerpen paa, end da jeg første Gang i 1869 var der som 14-
aarig Dreng. Det jeg husker bedst fra det Besøg er den smukke 
zoologiske Have, der var kendt for sine mange sj ældne Dyr. 
Fra Vliesingen sejlede vi til Danmark og ankrede i Læsørende 
ud for Frederikshavn. Her fik vi et stort Maskinhavari; 
Kondensatoren blev sprængt og dermed var Maskinen sat ud af 
Virksomhed, saa nu var vi for Alvor bleven Sejlskib. Vi 
sejlede til København, jeg havde Vagt, da vi skulde staa 
Sundet ind, vi havde fuld Sejlføring, men det friskede mere og 
mere op, saa jeg begyndte at blive betænkelig ved at føre de 
øverste Raasejl, Barnbramsejlene, Stangen begyndte at bøje sig 
som en Flitsbue, men jeg vilde nødig mindske Sejl før i sidste 
Øjeblik. Jeg spurgte Næstkommanderende Kommandør Wandel, der 
var paa Dækket, hvorlænge han mente, jeg kunde lade 
Bombramsejlene staa, derpaa fik jeg det Svar: "Det maa De om". 
Efterhaanden friskede det stærkt op og jeg blev nødt til at 
mindske Sejl, og inden vi naaede Københavns Red, havde vi en 
langt mindre Sejlføring. 
Vi skulde, da Togtet var endt, lægge Skibet ind i Flaadens 
Leje. Vi laa til Ankers paa Inderreden ikke langt fra 
Refshaleøen og Indløbet til Lejet. Der blev sendt os til Hjælp 
ikke en eller to Bugserbaade, men Skonnerten Absalon, et 
søsterskib til Torpedoskibet Esbern Snare, der var saa umulig 
som tænkes kunde til at agere Bugserbaad. Den f ørte en Trosse 
om Bord (18) i Fyen og vi lettede, men Absalon kunde ikke faa 
Magten over Fyen og det truede med Kollison med en eller flere 
af de nærliggende Ankerliggere, saa vi maatte smide Slæbelinen 
løs, og saa sejlede vi ind i Fl aadens Leje. Der var heldigvis 
kun meget lidt Vind og den blæste lige ind gennem Løbet; men 
nu galt det om at stoppe det, hvad der kunde synes at være en 
let Sag, da Skibet kun havde meget lidt Fart, men mere end een 
Trosse, der førtes til Pælene i Lejet, blev sprængt, saa 
meget Driv var der i det store Skrog, og saa megen Virkning 
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havde den svage Kuling paa den store Rejsning, inden Skibet 
lagde sig pænt til Ro ved Bolværket paa Dokøen . Og saa gaar jeg 
over til næste Togt . 

3)Torpedobaaden Delfinen 1886 31/8 - 14/10 

Det var min første Chefkommando, da var jeg altsaa 31 Aar. Jeg 
var ene Officer om Bord men havde som Næstkommanderende 
Reservekadet Jensen, en udmærket ung Mand. Maskinmesteren var 
Undermaskinmester Kønig. Vi var alt i alt kun 12 Mand. For at 
holde Baaden i ordentlig Stand, deltog jeg selv i Rengøringen 
om Morgenen, naar Dækket lev spulet. 
Delfinen blev fra 1.September knyttet til Efteraarseskadren, 
der bestod af følgende Skibe: 
Kanonbaadene: Grønsund, Guldborgsund, Møen, Falster, Store 
Bælt, Lille Bælt og Øresund. 
Torpedobaadene: Hvalrossen?, Delfinen, Sværdfisken og Søulven 
og Minebaad No 4 fra 20/9 - 11/ 10. 
Eskadren varede fra 1/9 - 11/10. Eskadrechef var Krnd. 
Carstensen - tidligere Chef for Kadetskolen, Flagkaptajn og 
Chef for Grønsund var Kapt. Lund, Chef for Søminekorpsets 1' 
Afdeling. September Maaned var det Aar saa varm, at det var 
helt velgørende at gaa med korte Benklæder og med bare Ben 
under S? 
Reservekadet Jensen og jeg boede i Agterkahytten, hvor vi sov 
paa hver sin (19) K? langs Skibssiden med et lille Bord 
imellem. 
Torpedobaadene var formeret i en Deling med Chefen for 
Torpedobaaden Hvalrossen, Kapt Carøe? som Delingschef, vi var 
underlagt hans Kommando; han var den eneste, af 
Torpedocheferne, der havde en Officer, en Sekondløjtnant til 
Næstkommanderende. 
Hen mod Slutningen af Togtet gjorde jeg en Middag for 
Torpedoafdelingens Officerer, vi kunde til Nød være i den 
lille Agterkahyt, Maden blev lavet i Kabyssen, det lille 
Køkken der stod paa Dækket under et Telt, og den maatte altsaa 
bæres i fri Luft hen til Agterkahytten, men det gik helt godt, 
da vi laa tilankers. Vinflaskerne var der ikke Plads til paa 
Bordet, de var anbragt helt agterude og der sad 
Reservekadetten og rakte Flaskerne frem, efterhaanden som der 
blev Brug for dem. Om Natten begyndte det at blæse op, jeg 
vaagnede og saa en Skikkelse iført min gamle Kappe komme ned 
ad Trappen til Kahytten, det var t il min Forbavselse 
Reservekadet Jensen. Men hvad er det De gør, Mand; jo, jeg har 
været oppe for at se, om Baaden ikke var begyndt at gaa i 
Drift, da det blæser en Del og saa svøbte jeg mig i det første 
Klædningsstykke jeg kunde faa fat paa, og det var tilfældigvis 
Chefens Kappe . Naa saadan, men gaa De nu blot til Ro, der er 
ingen Fare for Torpedobaaden; han var jo en Del fugtig 
indvendig. 
Ved en Natmanøvre ved Indløbet til Bugten udfor Nykøbing paa 
Sjælland, var Øvelserne anlagt saaledes, at der var udlagt en 
Forpostkæde af Kanonbaade som skulde? en tænkt større Fla ade 
der laa tilankers længere inde i Bu gten, Flaaden 
repræsenteredes af Grønsund og Guldborgsund. Torpedobaadene 
skulde søge at trænge ubemærket genne m Forpostkæden og 
torpedere Flaadens Skibe. Forpostkæden laa i Mørke, uden Lys, 
men klar til at kaste Projektørlys saa snart (20) de opdagede 
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noget fordægtigt. De angribende Torpedobaade var ogsaa uden 
Lys, der kunde ses udefra. Jeg kom farende frem med Delfinen 
med fuld Fart ind i Mørket, idet jeg mente, det var den 
eneste, mulige Maade til at slippe gennem Forpostkæden. 
Pludselig dukkede en af Forpostkædens Kanonbaade op, saa tæt 
ved, at jeg lige fik Tid til at dreje Torpedobaaden klar af 
den, og vi susede ganske tæt forbi Kanonbaaden. Det gik saa 
hurtigt og kom Kanonbaaden saa overraskende, at den ikke fik 
Tid til at rette sit Skyts paa os, ellers kunde vi let være 
bleven ramt af de Træpropper, hvormed Mundingen paa dens R? 
kanoners Løb var lukkede, og som blev slynget ud, naar den 
fyrede med løst, hvad der naturligvis blev gjort under 
Fredsøvelser. Jeg glemmer ikke Kadettens Udbrud, "nu faar vi 
Træpropperne i Hovedet, men det blev der som sagt ingen Tid 
til; jeg kom heldig Flaaden paa Torpedoskudafstand. 

11 

En anden Erindring fra Togtet; alle 4 Torpedobaade stod Syd 
fra op gennem Storebelt, det var en Storm med høj Sø imod 
Baadene, der satte? svært i Søen . Chefen for den mindste af 
Baadene, Søulven, der yndede at fortælle Skipperkrøniker, 
fortalte at han var lige ved at løbe Baaden ned under en? Sø, 
helt ned til Havbunden, men saa slog han fuld Kraft bak og fik 
dermed rettidig taget Farten af Torpedobaaden, saa den dukkede 
ud ad Søen. Ja hvad kan man ikke opleve, naar man har en 
livlig Fantasi. 
En livlig Fantasi det havde ogsaa Kapt. Carøe; han var gaaet 
ind paa M? en lille ubeboet Ø i M?bugten, for at skyde Harer. 
Paa Øen græssede en Flok Køer og en stor Tyr. Han var roet 
over til Øen i Torpedobaadens lille Baad, Dinglen (ODS: lille 
jolle), og havde sat den op i Strandkanten med Stævnen 
udefter. Tyren syntes ikke om at blive forstyrret, den satte 
efter Carøe som tog Benene paa Nakken (21) ned imod Baaden og 
netop som han sprang om Bord i Baaden, satte Tyren Hornene 
imod Baadens Agterstævn og skød den ud i Vandet. Han fortalte 
et andet Jagtæventyr, det var paa Island, han var selvanden 
paa Fuglejagt ridende paa de smaa islandske Heste, og han 
fortalte sin Jagtfælle, at den sikreste Maade at træffe 
Vildtet paa, var ved at lægge Geværet imellem Hestens Øren, 
saa kunde man tage et godt Sigte. Jagtfællen? det, og 
naturligvis i det Øjeblik Skuddet gik af, laa han i Græsset . . 
Nu da jeg er kommen udenfor mit Tema og til Island, saa mindes 
jeg et andet Jagtæventyr deroppefra; det var nu afdøde Kmd. 
Hammer der som ung Officer havde været paa Edderfuglejagt og 
saa havde skudt til en Edderfugl, men til hans store 
Forbavselse med det Resultat, at Edderfuglen i Stedet for at 
flyve op blev rundtosset og blev ved at løbe rundt i en 
Cirkel; da han undersøgte Fænomenet, viste det sig, at det var 
en tøjret Edderfugl. 
Men tilbage til Delfinen. En af mine Folk var overmaade ?, 
doven og uvillig; saa tog jeg ham ordentlig i Skole, gav ham 
en grundig Overhaling dog uden at bruge Ukvemsord; til min 
Forbavselse blev han ligbleg, saa nær gik mine Ord ham, det 
kom mig ganske overraskende, jeg som ikke havde troet at han 
havde saa megen Æresfølelse. Jeg blev meget ked over det, det 
gav mig selv en god Belæring. 
Jeg lærte iøvrigt meget paa denne Eskadre. Kapt Lund var en 
ganske fortræffelig Stabschef og Kommandør Carstensen en 
udmærket Escadrechef. Hvad jeg lærte paa den Eskadre, der 
tilmed var en meget fornøjelig Eskadre, kom mig tilgode, da 
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jeg senere i flere Aar blev Leder af Torpedoskolen i 
Bramsnæsvig for Officerer. (22) 

Torpedoskibet Esbern Snare 1887 1/8 - 30/9 
Chef Kapt. Bardenfleth, Næstkommanderende Prltn Vohtz, 
endvidere Prltn B? og Rørbye - Reserveløjtnant Jensen -
Reservelæge Bølling og Maskinmester Werner. 
Torpedoskibet var knyttet til Efteraarseskadren, den varede 
fra 1/8 - 26/9, den bestod af: 

12 

Panserskibene Ivar Huitfeldt og Tordenskjold - Torpedoskibet 
Esben Snare - Kanonbaaden Guldborgsund - Torpedobaadene 
Støren, Søløven, Hvalrossen, Delfinen, Sværdfisken og Søulven. 
Eskadrechef Viceadmiral Meldal, Flagkaptajn og Chef for Iver 
Huitfeldt Kmd. Sand?, Adjutant Prltn Holck. 
Min Chef, Kapt. Bardenfleth, var Svigersøn til Eskadrechefen, 
hvad der var en stor Fordel for Esben Snare. Bardenfleth havde 
været Officer paa Kadetskolen, da jeg var Kadet. Han var en 
overordentlig behagelig Chef, dog var der en af Officererne, 
han red? meget paa, hvad jeg var ked af. 
Eskadrens Øvelser ligger altid i de hjemlige Farvande, under 
denne Eskadre hovedsagelig i Farvandene omkring Samsø. Jeg har 
ikke bevaret noget større Indtryk af dem, og de har vistnok 
heller ikke været det værd. 
Efter hver afholdt Øvelse skrives der og indsendes en Rapport 
til Eskadrechefen fra hver deltagende Skib. Chefen for 
Tordenskjold, Kmd Jensen, kom en Dag ombord i Esben Snare og 
sagde, at de Rapporter han indsendte ofte var meget 
mangelfulde i det mindste sammenlignede med Rapporterne fra 
Esben Snare, der var minutiøse og med Klokkeslet for de 
enkelte Tildragelser; han vidste ikke, at vi ikke gik af Vejen 
for at digte, naar vi ikke havde faaet Klokkeslettene 
opnoteret, det glemmes let, naar man er optaget af 
Begivenhederne, men vi tog? (23) liden? at føle nogen Skam 
imod Rasen for vore Rapporter. Søminekmd Jensen var en meget 
lille Mand, en af hans Officerer, en ung Premierløjtnant var 
stor, om end ikke ualmindelig stor, Kmd. Jensen sagde engang 
til ham: "Løjtnant Petersen, De er latterlig stor." Komd. 
Jensen havde ogsaa en egen Maade at udtrykke sig paa, her et 
Eksempel: den almindelige Maade at give Ordre til den, der 
betjente Maskintelegrafen, naar man vil forøge Skibets Fart, 
er at sige "mere Fart", men Jensen sagde: "Giv hende et Spark 
frem." Kmd. Jensen var alt andet end en stor Sømand, han 
bragte Uorden i en af Natmanøvrerne ved at undlade at udføre 
de givne Ordrer af Frygt for en af Grundene i Storebelt; 
Holger og Gustav har jo engang staaet paa Grund paa en af dem, 
Hatterrev, med Dyrlunds Kutter. Kmd. Jensen udtrykte sig ved 
den Lejlighed omtrent i følgende Vending:"Jeg blæser ad deres 
Natmanøvre, jeg er saa hundeangst for Balsaksen (rev syd for 
Samsø); ja, han brugte mindre høviske Ord end 11 blæse" og 
"hundeangst", men det siger jeg: swam dariiber. 
Da Eskadrechefen inspicerede Esben Snare gav han Ordre til at 
vi skulde hejse Skruen. Jeg blev ikke glad for den Ordre, det 
var nemlig Næstkommanderende der skulde lede et saadant 
Arbejde, men vi havde aldrig havt Skruen hejst, altsaa ikke 
indøvet Foretagendet, havde ikke stuet Grejene hen, saa de var 
let at komme til; ja naturligvis kunde vi have udført Ordren, 
men det vilde have taget Tid. Esben Snare kunde ikke sejle for 
Sejl, de faa Sejl, den havde, kunde kun bruges til at støtte 
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den under Dampning, naar der var sø. Jeg mindes kun en Gang, 
paa et andet Togt at han? Skruen oppe for at klare en 
Trosse, der var kommet i Skruen. Men nu kom det til Nytte, at 
Eskadrechefen var Svigerfader til Stabschefen, ellers havde 
han næppe sagt med den største Elskværdighed, at han godt 
kunde forstaa, vi ikke havde indøvet Hejsningen af Skruen (24) 
I Slutningen af August gik Eskadren Kongeskibet Dannebrog i 
Møde for at eskortere det til København; om Bord var Christian 
IX, Kejseren af Rusland og Kong Georg af Grækenland; det blev 
en Salutering, der næsten ikke vilde tage Ende. 
For kort Tid siden talte jeg med Reserveløjtnant Jensen, ja 
han var en Mand paa over 70 Aar og var gaaet af som Fører af 
Statsbanernes Færge mellem København og Malmø. Han fortalte 
mig, at ved en Middag i Esben Snare, havde Bardenfleth, der 
var Statsbanernes Søfartschef, spurgt ham, hvad han tænkte paa 
at ville være, naar han forlod Marinen. Ja, han havde tænkt 
paa Fyrvæsenet; har De, spurgte Bardenfleth, aldrig tænkt paa 
Statsbanernes Skibsafdeling; og saa, fortalte Jensen mig, 
nikkede jeg over til ham, hvad han opfattede som et Tegn fra 
mig, at han skulde benytte Bardenfleths Spørgsmaal til at tale 
med ham om at blive Styrmand i en af Statsbanernes Færger, og 
det gjorde han med det Resultat, at han blev antaget. Det have 
jeg naturligvis totalt glemt. 

5) Panserskibet Iver Huitfeldt 1893 - 16/6 - 28/9 
Chef Kommandør Fugl, Næstkommanderende Kapt. Zachariae (han 
var Departementsdirektør i Marineministeriet), Kapt Hoffmann 
og Vøhtz, der var Torpedoofficer - Pltn Kjølsen, Carstensen, 
Vedel, og Jørgensen - Sebbelov? Haack og Wenck - R ... Johansen 
og Schmidt. Stabslæge Brønnicke? - Maskinmester Gjelling, 
Undermaskinmestrene B ... og Wittrup - Svømmemester Holger 
Hansen - P ... Petersen. Desuden var Underdirektør Tuxen og 
Intendant Nielsen om Bord 10 - 22 Juli. I Messen var vi 17. 
Fra 27/8 - 25/9 var Iver Huitfeldt knyttet til 
Efteraarseskadren. (25) 
Til Oppasser fik jeg en trofast Jyde, Martin, med et ærligt 
firkantet Ansigt, han betroede mig at han troede, han nok 
kunde faa noget smukt ud af mit Lukaf. Min Raaber skinner nu 
som purt Guld, han undrede sig over, hvad det var for et 
Instrument, og jeg ved ikke, om han blev synderlig klogere ved 
at faa at vide, at den benyttes til at raabe højt i. 
17/6 i et Skib er der noget der hedder Ruller; der er mange af 
dem, i Dag har vi mønstret efter den Rulle, der hedder Skyt
Rullen; efter den indøves Mandskabet i hurtigst muligt at møde 
paa de Poster, det skal indtage under Kamp; skal man tillige 
træffe alle Forberedelser til Kamp, kaldes det at holde "klart 
Skib". Mønstringen efter .k,y.Jt:r,:,q_llen varer kun et Par Minutter, 
naar alt er indøvet, men først~ Gang varer det selvfølgeligt 
meget længere. Der var vee denne første Mønstring forsvunden 
en Mand, det var ikke muli: t a'li finde ham; der stod alle 
opstillede og maatte vente pa-a ham, endelig lykkedes det at 
finde ham, han var krøbet ned i en lille, mørk Kjælder og lagt 
sig til at sove. Han fik ikke nogen blid Modtagelse af 
Næstkommanderende, og yderligere blev han bag efter taget i 
Skole af "Skibsregenten", den Underofficer, der er 
Næstkommanderendes højre Haand. - Og saa har vi havt 
Tøjeftersyn, Lappedag. 
Chefen har anmodet mig om at læse Søndagsbønnen op, hvad jeg 
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selvfølgelig ikke har noget imod, jeg har to Gange tidligere 
været "Skibspræst", men da savnede jeg enhver Betingelse for 
at kunne være det med sand Alvor. Der holdes Gudstjeneste hver 
Søndag, og deroplæses da en Bøn eller en kort Prædiken, og 
fremsiges Fadervor og Velsignelsen, der synges en Salme før og 
efter. Vi savner desværre en god Andagtsbog. Musikken spiller 
til Salmesangen. 
Chefen har bedt sin Frue om Bord, hun havde sin Tjenestepige 
med, der stod mellem alle Officersoppasserne, hvis Hjerter hun 
synes at sætte i Brand. Vi kaldte paa Chefens Hovmester for at 
faa at vide, hvad det var for en Dame og fik det Svar: "det er 
Chefens egen Pige." (26) 
19/6 Inspektion af Viceadmiralen, det har sat Skibet paa den 
anden ende inden hans Ankomst; han lod os vente en halv Time, 
formodentlig for at øve vor Taalmodighed, det er da den 
smukkeste Forklaring. I Virkeligheden tror jeg det skyldtes, 
at han ikke kunde løsrive sig fra Frokosten i Valkyrien, hvor 
Prins Valdemar er om Bord, det inspicerede han i Formiddags, 
og Frokosten varede 2 Timer, mens Inspektionen kun varede 1 
Time, ja saaledes gaar det, naar man bliver en stor Mand i 
Staten, mon jeg nogensinde skulde opnaa at komme op blot i 
Nærheden af disse svimlende Højder, Muligheden derfor er jo 
altid tilstede, saalænge man ikke har faaet sin Afsked. 
Fru Fugl og Fru Zachariae med op til Taarbæk, Prinsesse Marie 
følger ogsaa sin Mand paa Vej i Valkyrien, hun er vel i den 
retning konst?? ligesom Fruerne Fugl og Zachariae. 
20/8 Jeg har forsøgt at faa en lille L'hombre i Gang sammen 
med Kapt. Hoffmann og Løjtn. Kjølsen, men endnu er det ikke 
lykkedes. Du ved nok, Julie, at jeg har opgivet at længes 
efter Dig, da det ikke kan nytte noget, og hvorfor saa spilde 
sin kostbare Tid med det, saaledes skriver jeg idetmindste, 
men jeg vilde ikke afgive den samme Erklæring for en Ret, thi 
den er ikke sand. 
Jeg har det som Blommen i et Æg, hvad Levemaade angaar, vi er 
jo 17 i Messen og desuden er der 4 Reserveløjtnantselever, som 
ogsaa er paa Messekost, og vi betaler pro Persona pr. Dag 1.70 

) kr, tilsammen 35,70 Kr, og for det maa man nok kunne føde 21 
Mand, selv om de spiser ligesaa drabeligt som vi. 
Messeforstanderen, Kapt. Hoffmann, har antaget en Restauratør, 
som skal give os Kosten for denne Betaling, vi lever altsaa 
igrunden i Pensionat. Da hvert Messemedlem har 2,34 Kr i 
Messepenge pr. Dag, bliver der 64 Øre daglig til at drikke og 
solde op, de gaar naturligvis nok med, og maaske mere til. Ja, 
for mit Vedkommende (27) tror jeg ikke, der gaar mere med, for 
jeg er dels af Sparsommelighedshensyn, delvis af Tilbøjelighed 
bleven forholdsvis afholdende, jeg drikker hver Dag 1 Bayer 
til Frokost og 1 til Middag, samt en Snaps til Frokost. Om 
Morgenen Kl 8 faar vi Te eller Kaffe med Brød til; Frokost Kl 
11 1/2, en varm Ret og forskellige, "flade Retter" : 
Rullepølse, Tunge mm, til Middag Kl 5, to Retter samt af og 
til, og i alt Fald hver Søndag, Dessert. Dertil kommer at jeg 
og Hofmann, der skiftes til at have Dagvagt fra 4 - 8 Morgen, 
paa denne Vagt Kl 5 faar bragt Kaffe op, og til Frokost Kl 8 
faar vi et blødkogt Æg. Desuden skiftes vi til, naar vi er 
let, at have Kvældsvagt fra 12 - 4 Eftm. 
Det er iøvrigt en meget rolig Messe, det øver vistnok ingen 
Indflydelse, at Næstkommanderende er den store Mand i 
Marineministeriet, han holder til Dels vor Skæbne i sin Haand, 
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og selv er han meget afholdende. 
22/6 Jeg har under mig kun en lille Flok: 1 Underofficer og 6 
Menige, disse er baade villige og ikke tungnemme, af og til 
maa jeg dog give dem en lille Paamindelse, naar de ikke 
hurtigt nok indsuger eller fastholder de Visdomsord, der 
udgaar fra mine Læber. Det er Indøvelsen af 
Torpedoundervandsapparatet i Forstavnen, jeg selv særlig har 
taget mig af, men alle Skibets Torpedoudskydningsapparater 
ligger under mig. Løjtn. Kjølsen er imidlertid Leder af de 2 
Torpedokanoner, der vender deres Gab tværs ud fra Skibssiden, 
og Søminemester Holger Hansen leder Overvandsudskydningsap
paratet i Agterstavnen; i daglig Orden staar det paa Banjerne, 
men naar det skal gøres klar til Brug, rulles det ind i 
Messen, det er derfor ikke videre velset af Messemedlemmerne 
og særlig ikke af Næstkommanderende, fordi det sviner Gulvet i 
Messen til, og man ved dets Transport let kommer til at skrabe 
hans fine Maling. Og saa er jeg Overbelysningsmester, idet alt 
det Elektriske ligger under mig. 
Vi bevæger os nu i de danske Farvande. Kapt. Zachariae siger 
at (28) Togtet skal holde op nogle Dage før 1' Oktober, og han 
ved lige saa god Besked som Marineministeren. 
24/6 Et lille Torpedoeventyr. Vi ligger ved Nyborg, Valkyrien 
kom i Gaar op til os fra Lungebugten (Lunke-) ved Mundingen af 
Svendborg Sund og meddelte at den havde mistet en Torpedo 
dernede ved Torpedoskydning, de havde ikke fundet den, og nu 
vilde de gennem Marineministeriet anmode om, at vi skulde 
fortsætte Eftersøgningen, naar vi kom til Lungebugten. Jeg 
fandt, det var en lovlig flot Maade at behandle en Genstand, 
hvis Værdi er 6000 Kr, og jeg sagde saa til Kapt. Zachariae, 
at jeg syntes, det rimeligste var, at Valkyriens 2 
Torpedobaade, som det har staaende paa Dækket, i Forbindelse 
med vore 2 afgik om Morgenen tidligt til Lungebugten for at 
søge. Det blev ogsaa iværksat, alle 4 Torpedobaade gik derned, 
og der laa vi saa for at løse den for mig meget kendte, men 
stadig lige pinagtige Opgave at finde en Torpedo, som man ikke 
ved om ligger paa Havbunden, eller om den flyder omkring paa 
egen Haand. Vi ledte i 4 Timer, men saa ikke, saa langt Øjet 
kunde række, andet end Vand, det bare Vand, der med den 
største Sindsro vuggede sine Vover, og var ligegyldig for alt 
om Bekymringer og uden den mindste Tilbøjelighed til at 
afsløre den Hemmelighed, det dækkede over. For hver Time der 
gik sank Humøret mere og mere, men da der var gaaet 4 Timer 
kom en Fiskermand paa Siden af os og meddelte, at Torpedoen 
var bleven funden, den var dreven stille og langsomt ind paa 
Kysten og kunde afhentes ved Turø, hvor den var afleveret til 
Kanonbaaden Falster, der laa udfor Troense. Torpedoen saa ikke 
længere godt ud, den var ræverød af Rust og den var bleven 
helt koparret af at gnubbe sig og ad Stenene paa Stranden. Jeg 
tænkte straks, ja nu kan du have det saa godt din Rad, der 
saaledes gaar paa Æventyr paa egen Haand, men saa min
(29)dedes jeg, at det er Søminekorpset, der atter skulde 
bringe den i Orden, og det koster os nogle Hundrede Kroner, 
saa vi har kun ringe Glæde af at dens Udsvævelser har skaffet 
den forskellige Sygdomme paa Halsen. Torpedoofficeren i 
Valkyrien, Kapt. Nyborg, blev meget glad over at at have 
fundet sit bortløbne Barn. Saa dampede vi med fuld Fart 
tilbage til Nyborg, idet vi holdt en smuk Linie, det gik helt 
stolt, men lige i Nærheden af vore Moderskibe kom pludselig 
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Fyrbøderen i den Baad, jeg var med, farende op fra Fyrpladsen, 
og i samme Nu stod Flammerne bag efter ham op paa Dækket, 
heldigvis var det kun et Kedelrør, der var sprunget, men vi 
maatte derefter krybe afsted som et vist Dyr paa en 
Tjærespaan. Fra Valkyriens Chef, Komd. Garde, har jeg modtaget 
en venlig, takkende Hilsen. 
25/6 Søndag. Halvdelen af Folkene blev kommanderet i Land til 
Gudstjeneste, jeg fulgte frivillig med; der var kommanderet en 
Officer til at følge Folkene, udover os 2 gik ingen Officerer 
med, derimod Søminemester Holger Hansen og flere 
Underofficerer. Paa mig gjorde det et meget pinligt Indtryk, 
at man kommanderer Folkene til Gudstjeneste, og saa er der saa 
at sige ingen Officerer, der følger med, det er ligesom at 
benytte Gudstjenesten til Opdragelsesmiddel, der nok kan 
anvendes paa de Menige, men som Officererne er? for. Jeg tror 
ikke, man ad den Vej kan vinde Mandskabet for sand Tro paa 
Guds Ord. Tænk, hvis Chefen var gaaet med, det havde? gjort 
et stort Indtryk; intet virker sa godt som Eksemplet. Jeg vil 
dog ingenlunde dermed sige, at Komd. Fugl ikke er et troende 
Menneske, det har jeg ingen Grund til at formode, og 
overhovedet indlader jeg mig aldrig paa at fælde nogen Dom 
over et Menneskes Tro, Dommen maa man overlade til hvert 
enkelt Menneske (30) han maa dømme sig selv, thi kun Gud og 
det enkelte Menneske for sig, ved hvorledes det staar til med 
Gudsforholdet. For mig er det egentlig ligefrem Ferie her om 
Bord, jeg har meget mindre at bestille end i Bramsnæsvig eller 
København. 
Nu faar vi os af og til en L'hombre om Aftenen, vi ruinerer 
ikke hinanden, jeg har regnet ud, at den heldigste af os 
maaske ved Togtets Slutning har vundet saa meget, at han har 
Raad til at delikatere sig med en god Cigar - da jeg ikke 
ryger, gælder det ikke for mig - samt maaske et godt Glas Vin 
dertil. 
To af de unge Officerer har været paa en Køretur med 
Vinhandler Schalburg og Familie, blandt dem to unge Piger 
omkring 18 Aar, de passerede en spadserende Dame, som skørtede 
ualmindeligt højt op, da en af Herrerne kiggede meget 
interesseret paa Damen, udbrød den yngste Frøken Schalburg 
"ikke kigge under Plankeværket". 
27/6 Kongen har i Dag passeret os, han var i en af Korsør -
Nyborg Færgerne, der havde hejst Kongeflag, og saa blev der 
saluteret med 27 Skud, Musikken spillede Kongens Honnørmarch, 
Mandskabet og Officerer blottede Hovederne og efter 
Baadsmandens Pibe blev der raabt 9 Hurraer, men det blev 10, 
fordi Næstkommanderende svingede sin trekantede Hat 10 Gange; 
det var altsaa ikke af overstrømmende Begejstring. 
28/6 Idag har vi havt samme Forestilling med Dronningen som 
igaar med Kongen bare med den Forskel, at vi blev kaldt op fra 
Middagsmaaltidet uden at være bleven færdige. Middagen 
sluttede med Dessert, den blev kaldet med det skønne Navn: 
"Rabarbergrød", men mindede grumme lidt derom. Søminemesteren 
mente at det Stof, som en tysk Skrædder benytter sig af til at 
lave sit for Geværprojektiler uigennemtrængelige Tøj, maatte 
være i Familie med (31) vor Rabarbergrød, thi det var en sejg, 
elastisk Masse, i hvilken man godt kunde tænke sig, et 
Projektil kunde blive stikkende, uden at trænge igennem. 
29/6 I Morges blev jeg vækket Kl 5 1/2 ved noget, jeg nok 
syntes var en lang Salut, men da den var forbi vendte jeg mig 

209



) 

Vøhtz 8 17 

og sov videre. Da jeg senere kom op, fik jeg at vide, at det 
var Kronprinsen, der var? om Bord i en af Færgerne med 
Kongeflag; der blev ikke Tid til Parade= af?, og Officererne 
fik derfor Lov til at være i Fred. Chefen har i dag haft 
Fremmede og han anmodede alle Officererne om at være 
behjælpelig med at underholde Gæsterne, der blev til 
Underholdning udskudt en Torpedo fra Undervandsapparatet, den 
gik udmærket. Senere blev der paa Dækket serveret Jordbær, Is 
og Kager med Champagne og Madeira, og danset, hvori jeg dog 
ikke tog Del. 
Om Aftenen var vi hos Baron Holck paa Holckenhavn. Skønt det 
var en tropisk Varme blev der danset som om det galt Livet fra 
Kl 9 til 12. Vore egne Hornblæsere spillede, og de forstaar at 
spille Dansemusik, rimeligvis er de vant til at spille til 
Dans paa diverse, københavnske Danseknejper. Det var livlige 
og elskværdige Damer. Og hvad siger du, jeg dansede virkelig 
med Liv og Lyst en stor Del af Aftenen, og jeg kedede mig 
aldeles ikke; men nu skal jeg nok beflitte mig paa at blive et 
mere alvorligt Menneske i Fremtiden. Vi kom først om Bord Kl 2 
og Kl 2 1/2 maatte jeg atter op, da jeg skulde have Dagvagt. 
Kapt. Zachariae beskyldte mig for at have forelsket mig i en 
ung 21 aarig sortøjet Frk Bjerre, som jeg efter Souperen 
spadserede en Tur med i Haven; dog var vi i Følge med en af 
hendes veninder, ogsaa en 21aarig Skønhed, men som var 
forlovet; jeg havde fortalt Frøken Bjerre, at jeg ogsaa var 
forlovet. Jeg blev ... Hæfted 
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iøvrigt ikke Kapt. Zachariae Svar skyldig, jeg paastod, og 
ikke uden Grund, at det snarere var ham, der var væk i den 
lille sortøjede Skønhed, og at det var derfor, han ikke vilde 
lade os spadsere alene. Jeg traf den unge Dame med 
"Plankeværket" i Messen, hun var mig for fri i sin Optræden. 
1/7 Løjtn. Carstensens 30 Aars Fødselsdag, der var Punchegilde 
i Messen, han gav en Erdberenbovle, der bestod af Rhinskvin og 
Champagne hældt ovenpaa Jordbær og med en lille Tilsætning af 
Sukker og afkølet med Is, det var, hvad jeg vil kalde, en 
nydelig Drik; men det blev et meget stille Gilde, der vilde 
ikke komme Stemning. De Viser det blev sungne gik lige til 
Stregen, men ikke ud over, det tillader Næstkommanderende 
ikke. Vi er forøvrigt i Dag sejlet til Bøgevig en lille Bugt 
ved Agersø, idet vi i Dag har forladt Nyborg, og herfra er vi 
gaaet til Korsør, hvor vi har afhentet Chefens Frue og 
"Chefens egen Pige" med Bagage og har sejlet dem ned til 
Troense, hvor vi nu ligger i Lungebugten. Jeg tror ikke, at 
jeg, kender jeg mig selv ret, vil blive ligesaa liberal 
overfor min Hustru, naar jeg engang bliver en stor Mand, ja 
man ved jo rigtignok ikke hvordan det vil gaa, efter Sigende 
skal det være farligt for en ældre Herre at faa en ung Kone. 
Søndag 2/7 Til Frokost hos Chefen sammen med hans Frue og 
Ljtn. Carstensen. Fru Fugl er en ganske flot Kone, hun er født 
i Svendborg og taler, tror jeg, om mulig med endnu mere fynsk 
Dialekt, end de Damer, der aldrig har været udenfor Fyn. 
Fyns Land er et henrivende Land, idetmindste set fra 
Lungebugten paa en smuk Sommerdag. Ja her er storslaaet smukt, 
ret et dansk Landskab; ligefor os ligger Valdemar Slot i en 
Park med pragtfulde, gamle Træer, bagved hæver Bregninge Kirke 
sig, hvorfra man kan se 27 Kirker, til begge Sider breder 
Landskabet sig med store Bøgeskove og frugtbare Agre; store 
Parker? ligner Haver med Villaer. Navnlig den lille Ø Turø 
virker som een stor Have, dens Beboere er noget for sig, det 
siges, at de betragter det som en Mesalliance, naar nogen 
gifter sig med en udenfor Øjen (sic!). Bagved os ligger (2) 
Langeland, hvor de røde Tegltage i Rudkøbing skinner i Solen. 
Og saa er hele Bugten oversaaet med Lystfartøjer, der alle har 
Kurs mod os for at udgyde deres Ladning om Bord i I ver 
Huitfeldt. Hvilken Forskel er der dog paa Nyborgfjord og 
Lungebugten, der saa vi aldrig andre Skibe end Dampfærgerne og 
uden Chefens Gæster havde vi ikke Besøg af et Menneske, her 
vrimler det af store og smaa Fartøjer fulde af glade og 
fornøjede Mennesker. Allerede i Gaar passerede et Par 
Lystdampere forbi os, de var propfulde af Skovgæster, der gav 
os et rungende Hurra og lod Musikken blæse os et Stykke. 
Dansen gaar paa Dækket, hvor Underofficerer og Menige svinger 
de Taasinge og Turø Piger, noget maa der jo gøres for at 
oparbejde Stemningen for Marinen. 
3/7 Jeg begynder at blive ked af L'hombre, der tager mig for 
me gen Tid, saa jeg ikke faar Ro til at skrive Brev. Idag har 
det vær et en Torpedoskydedag, først fra Apparatet i Messen, i 
Formiddag, og i Eftermiddag fra Skibets to smaa Torpedobaade, 
det er gaaet godt, kun brændte Solen saadan paa og Varmen fra 
Dampkedlerne hjalp til at de tynde Dæksplader i Torpedobaadene 
bogstavelig talt næsten ikke var til at staa paa, vi havde det 
omtrent som Stratsburg-Gæssene (sic!), der anbringes paa varme 
Jernplader for at Leveren kan svulme op . Men hør nu, vi holdt 
saa sent op med Skydningen fra Baadene, at vi maatte opsætte 
at spise Middag til 2' Hold, Vagtholdet, kom ned. Da vi kom om 
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Bord var førte Skafning ikke færdig, og samtidig lagde et 
Fartøj med unge Piger til Falderebet, og da vi ikke havde 
noget at forsømme dermed paatog vi os at vise dem rundt i 
Skibet; det burde have været de to unge Sekondløjtnanter Haade 
og Wenck der havde taget Affære, men de er nogle underlige 
døde Mennesker, de forsvandt i deres Lukafer, og saa blev det 
Carstensen, Kjølsen og mig. Navnlig Kjølsen var storartet 
ligeoverfor de 6 Damer, saa mange var der, deraf 4 purunge de 
to andre heller ikke videre gamle, den ene forlovet og den 
anden gift. De var sejlet til Skibet fra Rudkøbing. Kjølsen 
foreviste en af de store Kanoner og sagde, efter at have 
lukket Løbet op, saa man kunde se igennem det: ja, kun den som 
er en artig Pige, kan faa Lov til at se gennem Kanonen. Saa 
var (3) første Skafning færdig og nu skulde vi til Fadet, men 
hvorledes blive af med Damerne. Saa fik Kjølsen det udmærkede 
Indfald at indbyde dem til at komme ned og se os spise Middag, 
men da vi ikke havde Mad til dem, og vi slet ikke kendte dem, 
ja det gør vi ikke endnu, arrangerede vi en Opdækning til 
Damerne med Studenterhavre og Sherry. De sad ved den ene 
Bordende og vi ved den anden og spiste Lammesteg. Jeg 
præsiderede som den ældste og udbragte en Velkomstskaal for 
Damerne. Efter Lammestegen kom Jordbær, men vi fandt det dog 
for mærkeligt om vi spiste dem, mens Damerne saa til; men da 
der ikke var nok til Deling fyldte vi 7 Officerer vore 
Tallerkener og dermed var Fadet tomt, og saa knalede?? vi om 
den Rækkefølge, hvori vi skulde frembære vore Bær for Damerne, 
idet Nr 1 skulde vælge først blandt Damerne og Nr 7 beholdt 
Portionen for sig selv, og det gik udmærket til almindelig 
Morskab for alle. Nr.7 blev Undermaskinmester Brusin?, der er 
nygift og godt 40 Aar samt allerede temmelig graahaaret, saa 
han ser ældre ud og blev præsenteret for Damerne som vor 
Bedstefar. Vi holdt os saa til Konfekten, mens Damerne spiste 
Jordbærrene. Saa lod vi Damerne? om, hvem der skulde takke 
for Velkomsttalen, Loddet traf den gifte, men hun vilde ikke, 
da det kom til Stykket, men lovede at Takken skulde komme i 
det af hendes Mand redigerede Blad. Det sluttede med, at jeg 
henv endte et Par Ord til vore Gæster, i det jeg mindede om, at 
Langeland som bekendt er en Rosengren i Havet, hvilket blev 
modtaget med Applaus, idet Glassene t ømtes for Rosengrenens 
Knopper og udsprungne Rose. 
Vi kom saa op paa Dækket og bad Næstkommanderende om Musikken 
maatte spille til Dans - Chefen var i Land - samt, hvis han 
sagde ja, om en Dampbarkas maatte slæbe Damernes Baad til 
Rudkøbing, da det var stille, naar Dansen var endt. Saa fik vi 
os en livlig Svingom, Næstkommanderende med, han opfordrede en 
af Damerne til at gaa hen og inkl inere for vor gamle Overlæge, 
der vistnok aldrig har deltaget i en Svingom, og som (4) 
rimeligvis vilde have optaget det alt andet end naadigt, da 
Frøkenen betænkte sig, b ød jeg hende Armen, for at ledsage 
hende hen til Overlægen, men til alt Held var han forsvunden. 
Vi præsentered os ikke for Damerne, udbad os heller ikke deres 
Navn, jo dog, vi fortalte gensidigt Fornavnene, der er altsaa 
ingen Far e for , at der kan udbredes Rygter om, hvem der var 
vore Gæster. 
Jeg har engang sagt, at vi to burde opføre os som om enhver af 
os havde den Alder, der fremkommer, naar vi lægger vore Aldre 
sammen og dividerer med to, det giver 31 1 /2 Aar, det vilde 
jo for Dig, synes du vel, være en meget høj Alder, men mig 
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forekommer den Alder endnu at være ungdommelig, Løjtn. 
Carstensen er 30, men han er skaldet, som om han kunde være 60 
og ungdommelig, som om han kun var 20. 
6/7 Vi har skudt med Torpedoer i 4 Dage og med et udmærket 
Resultat, alt er gaaet over Forventning godt. Det er en stor 
Fornøjelse at have at gøre med Komd. Fugl under 
Torpedoskydning, han overlader det saa at sige ganske til mig 
at lægge Planerne og har ikke en eneste Gang givet mig et 
gnavent Svar, naar jeg tillod mig at gøre opmærksom paa, naar 
jeg syntes det kunne være anderledes udført. Torpedoskydning 
falder i intet Skib, der ikke udelukkende er Torpedoskib, i 
Næstkommanderendes Smag, for dels griser vi til med Olie og 
det griber forstyrrende ind i Skibets sædvanlige Tjenestegang. 
Men Kapt. Zachariae har dog ikke i mindste Maade været gnaven 
paa mig, fordi jeg har søgt at faa saa meget ud af de Dage, 
der er tilstaaet til Torpedoskydning, som muligt; men nu varer 
det nok længe, inden vi faar Lov til at skyde med Torpedoer. 
Skydningen har gjort et gunstigt Indtryk paa Chefen og ogsaa 
paa Kapt Zachariae, hvad der er endnu vigtigere paa Grund af 
hans Stilling som Departementsdirektør i Marineministeriet. 
Det store Program for Torpedoskydningen, der var medgivet 
Skibet, og som jeg var Fader til, er nu nærmest udført, det 
havde jeg næppe ventet, der vilde blive givet Tid til. (5) 
Igaar har jeg atter danset. Chefen havde Middag for Baronens 
fra Valdemar Slot med Damer, og han bad os Officerer om at 
være med til at underholde Gæsterne efter Middagen. Jeg 
dansede nogle faa Gange med Baronesserne og med Fru Fugl, men 
jeg kedede mig ærlig talt tykt. 
7/7 Gaaet til København. 
10/7 Forlod København paa Vej til Trondhjem. Marinemaler 
Blache, Underdirektør Tuxen og Intendant Nielsen er med paa 
Turen. Vi opnaaede at faa Storm i Nordsøen uden for den 
svenske Skærgaard. Iver Huitfeldt ligger godt paa Vandet, men 
naar det ligger tværs i Søen vælter Vandet ind over det i en 
Storm, og det kan medføre ubehagelige Situationer med Vand i 
Lukaferne og lignende, men det er ganske ufarligt. Chefen 
besluttede nu at staa ind i Skærgaarden, hvor der vilde være 
ganske smult Vand, og hvor vi kunde dampe med større Fart. Da 
jeg kom paa dækket om Morgenen den 15 laa vi stille udenfor 
Bergen, der ligger som i en Gryde langt indenfor Skærene. En 
tysk Fregat laa til ankers udfor Byen. Her tog vi Lods, der 
skulde lodse os Nord paa i Skærgaarden op til Trondhjem. Det 
var lidt stille herinde og Vandet spejlklart; man er jo under 
Sejladsen omgivet af høje Fjælde, ofte ikke længere borte, end 
at man kan kaste en Sten i Land. Om Aftenen maatte vi atter ud 
i aabent Hav, da vi rundede forbi Kap Stadt, her hører 
Skærgaarden op paa en kortere Strækning. 
Lad mig fortælle at paa Initiativ af en af Underofficererne er 
det bleven sendt noget over 300 Kr til Familien til den 
Kularbejder, der da vi fyldte Kul paa Orlogsværftet, styrtede 
i Vandet fra Landgangsbrædtet med den fulde Kulkurv og gik til 
Bunds uden at komme op, Liget blev først fundet ved Hjælp af 
Dykker. Kapt. Zachariae og jeg var paa Dækket, da det skete, 
men ingen af os sprang ud efter ham. Vandet var ganske grumset 
og uigennemsigtigt, og der var fuldt af Mudder. Jeg dykker kun 
meget daarligt, og vilde ikke have havt den mindste Udsigt til 
at bjerge Manden, og dog kan jeg af og til føle et Stik i min 
Samvittighed, at jeg ikke gjorde et Forsøg. 
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(6) Udenfor Kapt Stadt fik vi igen meget stiv Vind og Sø, men 
det varede kun en Timestid, saa var vi over det. Vi passerede 
et 3000 højt Fjeld saa tæt, at vi bogstavelig maatte lægge os 
lidt tilbage for at se Toppen, saa stejlt var det, og dog var 
der nogle Geder, der klatrede omkring paa det. Noget længere 
fremme sejlede vi gennem den snævreste Passage paa vor Vej; 
det saa næsten ud, som om der ikke var Bredde nok til at Iver 
Huitfeldt kunde komme igennem. 
14/7 Kl 4 ankom vi til Trondhjem, da havde Lodsen været paa 
Broen uafbrudt fra 8' Morgen den 13' til 4 Eftm. den 14'. Han 
var en udmærket Type paa en norsk Lods, han lignede rigtig en 
gammel Ulk, han har i 30 Aar været Lods paa Ruten Bergen -
Christiania, men skønt han er fyldt 69 Aar, er han rask og 
rørig. 
Det norske Flag er bleven saluteret med 21 Skud, det blev 
hejst paa Fæstningen bag Byen, det var saa mægtigt, at man 
næsten kunde have svøbt Iver Huitfeldt i det, men det skal jo 
ogsaa have plads til en Split mere end det danske Flag. 
Om Eftermiddagen gik jeg i Land sammen med flere andre; jeg 
fulgte med Tuxen, vi saa paa Pelsværk, men det var meget for 
dyrt. Saa tog vi en Droske og kørte til Forlystelsesanstalt 
"Hjorten", hvor vi traf vore Kammerater og hvor vi først 
spillede Kegler, men vi Søofficerer er nogle Klodrianer i det 
Spil. Saa fik vi et Fællesbord i en beskeden Krog, spiste 
noget Smørrebrød og drak et Glas Øl samt hørte paa Musik og en 
engelsk Sangerinde og en norsk Sanger, vi forstod ikke et Muk 
af hvad de sang. Dernæst kom en dansk Sangerinde, det var ikke 
den højere Kunst, hendes Viser var dog meget tamme, saa vi 
nærmest ingen Skade tog af at høre paa dem, dog maa jeg 
tilstaa, at jeg i mange Aar ikke har hørt saa lav Kunst, og at 
jeg i Danmark ikke vilde sætte mine Fødder inden for slige 
Kunsthaller. Det hele Sold med Drik kostede mig kun 2,10 Kr. 
15/7 Til Frokost hos Konsulen, jeg er af Kapt. Zachariae og 
Hoffmann bleven (7) dømt til at tage Broderparten af 
Festlighederne i Land. Konsulen er Ungkarl og bor i en 
herskabelig Lejlighed, hans Dagligstue er større end hele vor 
Lejlighed. Frokosten svarede til Lejligheden, jeg ved ikke, 
hvormange Retter den bestod af, og da vi troede, at nu var det 
forbi, saa begyndte det netop med de varme Retter. Jeg sad 
imellem to Fruer, den ene var danskfødt og Moder til 7 Drenge. 
Det kan nok være de kunde holde mig varm med deres Passiar, 
jeg kunde under deres Krydsild knap faa Tid til at trække 
Vejret; de var ingenlunde farlige for min Hjertefred; de 
kedede mig dog ikke med deres Praten. Og saa er det norsk 
Skik, at Damen drikker sin Bordkavaler til. Den danskfødte 
mindedes endnu med Samvittighedsnag, at hun for en halv Snes 
Aar siden, da en af vore Fregatter var i Trondhjem, havde 
Skibslægen tilbords og var Aarsag i, at han blev plakatfuld, 
idet hun idet drak ham til, og han ifølge dansk Skik hver Gang 
tømte sit Glas, hvad der ikke er Brug i Norge. Jeg vogtede mig 
vel for at holde for meget paa Drinken? Først Kl 2 var 
Frokosten færdig, den var ikke kedelig, men den varede for 
længe. 
Derefter tog 3 af os en Udflugt op til det bekendte Vandfald 
Leerfossen, der dannes af Nidelven. 
Saa var vi til Herremiddag hos Konsulen med adskillige af 
Byens Honoratiores. En Broder til Konsulens Svigermoder har 
det samme Navn som vort Skib, han hed nemlig Iver Huitfeldt og 
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var den direkte Efterkommer efter Søhelten. Middagen varede 
mange Timer, det var den mest dominerende Affodring, jeg har 
været med til, der var saadan noget som 12 Retter, hvis Navne 
jeg ikke vil gøre noget Forsøg paa at gengive, og 8 Slags 
Vine. Jeg var ked af Middagen længe førend den var til Ende. 
Efter Kaffen kom der "Pjalter" varm Whisky- eller Cognacstody, 
det var der vistnok meget faa af os Danske der gik paa. Efter 
at have kedet mig dybt i et Par Timer, endte jeg med at sidde 
og nikke en Time i en magelig Lænestol. 
16/7 Har været en halvanden Time i Land og set den berømte 
Domkirke. ( 8) 
17/7 Stor Middag og Bal hos Konsulen. Han fører i Sandhed et 
herskabeligt Hus; der har hver Dag staaet dækket Frokostbord 
til 20, og nu Middag til mellem 50 og 100, g naturligvis var 
det en overdaadig flot Middag. Jeg havde en udmærket yngre, 
vakker Pige til Bords, Frk Lian, henad 30 Aar, jeg talte meget 
med hende og blev beskyldt for at gøre stormende Kur til 
hende, dog havde jeg sagt hende, at jeg skulde giftes, naar 
jeg kom hjem fra Togtet; da jeg kaldte mig en ældre Herre, 
protesterede hun derimod. Hendes Vogn korn efter hende Kl. 12 
1/2, men jeg foranstaltede, at den blev sendt hjem, idet jeg 
lovede at følge hende og hendes yngre Søster hjem, de boede 
paa Vejen ned til Havnen. Da saa Chefen brød op, rnaatte jeg 
erklære, at jeg ikke kunde gaa fra Frk Lian, hvad der 
foranledigede Marinemaler Blacke til at beskylde mig for at 
gøre mere Kur end tilladeligt for en forlovet Mand, ja ogsaa 
Konsulen gjorde et Forsøg paa at drille mig med Frk Lian. Det 
var et meget livligt Bal, der var mange nydelige, unge Piger, 
vi dansede alle, ogsaa de ældre Herrer, med stor Udholdenhed 
trods den tropiske Varme, saa jeg blev helt gennemvaad og 
kunde kun holde ud ved at nyde en Mængde vaade Varer, for mit 
Vedkommende udelukkende Sodavand; men der stod Oceaner af 
Whisky, Cogna9 (sic), Champagne m.m. Jeg kan uden Overdrivelse 
sige, at jeg vistnok ikke siden jeg var i Tyverne under 
Opholdet i Vestindien har danset som jeg dansede i Nat. Men 
det er jo ogsaa ligesom vor Pligt at hænge i, det er en Slags 
Tjeneste vi udfører, jeg indrømmer dog, at det ikke var mig en 
ubehagelig Tjeneste, skønt det gik lidt ud paa Morgenstunden, 
og jeg skulde have Dagvagt Kl. 4. 
18/7 Chefen vilde absolut have mig med ind til Frokost hos 
Konsulen, der sagde han, af Hensyn til mig havde indbudt en 
vis Dame - naturligvis Frk Lian - men jeg sagde afgjort nej. 
Og saa har vi en stor Fest for de Trøndere. Agterdækket, 
hvortil der hører et Solsejl, som kan lukkes paa Siderne, er 
omdannet til en Balsal, der er udsmykket under 
Næstkommanderendes Ledelse, han har megen Smag, med Blomster, 
Grønt og Flag og forskelligt (9) oplyst med hvide og røde 
Glødelamper. Og saa gruer jeg igrunden for atter at skulle 
være elskværdig og hænge i. 
Festen begyndte Kl. 7, der var ca. 100 Personer, men der var 
Plads nok paa Dækket, derimod kneb det i Kahytterne, hvor 
Soupeen var dækket, og det var en flot Souper med et Utal af 
delikate, kolde Retter efterfulgt af Melon og Kage. Bordet var 
dækket med kunstnerisk Smag, pyntet med Blomster og danske og 
norske Smaaflag, vi havde faaet Marinemaleren til at assistere 
ved Ordningen, og han havde dekoreret Menuen med de Skitser, 
han havde taget paa Turen. Vi Officerer maatte alle varte op. 
Ved Souperens Slutning blev der skænket isafkølet Champagne og 
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fra det Øjeblik flød Champagnen indtil Festens Slutning 1 1/ 2. 
Ja 1 Balsalen tog sig storartet ud ved det elektriske Lys. For 
os Officerer var det dog en tvivlsom Fornøjelse 1 vi maatte 
være i uafbrudt Virksornhed1 da der var langt flere Damer end 
Herrer, og de norske Herrer foretrak som Regel deres Cogna9 og 
Pjalter. Vi maatte firdoble os, og det var da ogsaa de 
Trønderinder? ubegribeligt at vi kun var 20 Officerer. Vi drog 
et befriende Suk 1 da Selskabet tog fra Borde. Efter at de var 
kommen i Fartøjerne blev Skibet langs Siden lyst op med hvide 
og røde Blus. 
Der blev holdt et urimeligt Antal Taler af mere eller mindre 
vammelt og meningsløst Indhold; de fleste var for Kvinden, den 
norske Kvinde, den danske Kvinde, Nordens Kvinder 1 Trondhjems 
Damer o.s.v. Næstkommanderende sagde, han havde et Øjeblik 
tænkt paa at komme med den kendte Skaaltale fra en 
Studenterfest, der omtrent begynder saaledes: Jeg vil prise 
den nordiske Kvinde med det blaa Haar og lyse Øjne, jeg vil 
prise hende for hendes Fagerhed, hun er skønnere end Sydens 
Kvinder der ikke er saa smuk som Nordens Kvinder o.s.v. Ja 
heldigvis vender vi Ryggen til den norske Jente med al hendes 
Fagerhed 1 jeg tror ikke hun har efterladt dybere Indtryk paa 
nogen af os. 
Idag 1 for det er allerede Onsdag den 19/7 er vi paa 
Hjemrejsen. Lodsen har vi (10) sat i Land paa Øen Bjørnesund 
ud for Romsdalen, hvis højeste Fjeld Romsdalshoved? for nogle 
faa Aar siden blev besteget for første Gang 1 det var af 
Danskeren Hall. Og saa er vi staaet til Søs, saa langt ude, at 
vi netop holder Land i Sigte. Og saa begyndte Vandet at styrte 
ind over Fordækket, det er klare 1 grønne Vandmasser 1 der af og 
til sendte Sprøjt i stride Masser helt op over Broen. Henimod 
Vagtens Slutning, blev de store Dønninger afløst af mægtige 
Regnbyger, der piskede ind i Ansigtet. Det er forfriskende 
først at blive sprøjtet over med Saltvand, der drypper ned fra 
Skæg og Haar, og derefter at blive skyllet af med en 
forsvarlig Regnbyge. Men man kan ogsaa faa for meget af det 
gode 1 det indtræder 1 naar Vandet, efter at Flippen er bleven 
helt opløst, siver ned ad Halsen først i enkelte Draaber 
derpaa i smaa Fossefald, der lidt efter lidt lister sig ned ad 
Maven. Jeg fik grundig al min Tunghed i Hovedet efter Soldene 
i Trondhjem skyllet ud af mig. 
20/7 Messen har Middag for Chefen, Marinemaler Blacke og 
Tuxen, men det var under daarlige Forhold paa Grund af Vejret 1 

det forhøjer ikke Nydelsen at sidde ved et rullende og 
gyngende Bord og det i 3 Timer. Blacke fandt det heller ikke 
fornøjeligt 1 men han holdt dog ud til Kaffen og Cognacen kun 1 

og holdt en meget morsom Tale for Officererne. 
21/7 Kl. 10 Fmd. passerede Skagen. 
Saa har vi været til Middag hos Chefen, vi er et? Folkefærd1 

der ikke nægter os noget i Retning af Selskabelighed og 
Gilder . Det bliver nok noget helt andet i Lipkesgade, med 
mindre Du kan forvandle en Øre til en Krone. 
Ankrede ved Helsingør om Aftenen. Ved Middagen fortalte 
Intendant Nielsen at hans Seler sprang ved Konsulens store 
Bord 1 og da han har en anselig Mave kunde Benklæderne ikke 
hænge paa Hofterne og dog deltog han i Dansen; men efter et 
Par Omgange mærkede han, at han begyndte at træde i 
Benklæderne og saa maatte han skyndsomst aflevere sin Skønne 
og i en tilbagetrukken Krog tage et ordentligt opadgaaende Tag 
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i Benklæderne, hvorpaa han atter gik an. (11) 
22/7 udfor Taarbæk. Jeg mærker jeg har en slet Hukommelse 
nemlig for Personer og Navne, de kan ligesom rent viskes ud af 
min Hjerne, skønt det ofte er Navne, jeg kender meget godt, og 
som jeg ogsaa som Regel senere kommer paa. 
Eskadre er begyndt idag Tirsdag 2 / 8. Admiralen hejste sit Flag 
Kl 10 under Salut paa 15 Skud fra Krydseren Gejser. alle 
Officererne var opstillede i Halv? ved Faldrebet. Hermed er en 
Støvlettjeneste begyndt, saa er det en uafbrudt 
Faldrebstjeneste, naar Admiralen gaar eller kommer skal alle 
Officerer møde ved Faldrebet. 
Kl 1, ligesom jeg havde lagt mig paa min Chaiselongue kom der 
Bud, at nu gik Admiralen fra Borde, om jeg vilde være saa 
venlig at komme op; med Venligheden var det kun saa som saa, 
men op gik jeg. 
Eskadrens Skibe: Panserskibet Iver Huitfeldt, Krydserkorvetten 
Valkyrien, Krydseren Gejser, Torpedobaadene Nordkaperen, 
Hvalrossen, Delfinen og Springeren. Eskadrehef Viceadmiral 
Meldal, Stabschef Kmd. Hansen, , Adjudant Prltn Danneskjold 
Samsø, Eskadreintendant? 
Jeg ved ikke hvad vor nærmeste Bestemmelse er, jeg har spurgt 
Løjtn Danneskjold, men han vidste det ikke, og højere op, det 
vil sige til Stabschefen tør en saa lille Personlighed som jeg 
ikke henvende sig. 
3 / 8 Ved Vedbæk. Vort hyggelige Familieliv om Bord er nu 
forstyrret; kommer man op paa Dækket og Admiralen er der, og 
det er han hyppigt, gør man en stor Bue uden om ham og søger 
forefter til de mere afsides Regioner, for ikke at være al for 
nær op ad den store Mand. Paa Kommandobroen, hvor vi tidligere 
gik op, ogsaa naar vi ikke havde Vagt, for at interessere os 
for Sejladsen og kikke i Søkortene, kommer vi nu kun, naar vi 
har Vagt; men der er da heller ikke længere Plads til 
Uvedkommende, thi foruden Vagtchefen og hans Næstkommanderende 
opholder i Reglen ogsaa Admiralen, Stabschefen og Adjudanten 
sig der, naar vi sejler, saa det ligner et straalende Bed, 
hvor Blomsterne er Officerernes Frakkeærmer med de mange 
Guldsnore. (12) 
En Eskadre koster ca 1000 Kr pr. Dag. At afkorte Øvelserne med 
1 Time om Dagen, og det sker maaske, er det samme som en 
unødvendig Udgift af 200 Kr pr. Dag for Staten. Vi e r et dyrt 
Folkefærd at underholde. Der er hyppige Afbrydelser i vor 
Øvelser paa 1 Time, ordinært er Øvelsestiden 5 Timer. Jeg kan 
forøvrigt være ligeglad, for jeg har kun meget lidt at gøre 
med Øvelserne. 
7/8 Udfor Frederikshavn. Begivenhederne er ikke sensationelle, 
jeg har meget lidt at bestille ved min Gerning om Bord. Igaar 
v a r jeg til Admiralsmiddag. Idag har jeg gaaet en Tur i Land 
med Løjtn. Jørgensen, vandret op til Pikker bakken. 
9 / 8 Igaar skød vi f or første Gang med Torpedokanonerne paa 
Dækket, 5 Skud til Glæde for Kjølsen, der kommanderer dem. Vi 
ligger idag udfor Skagen, hvor jeg har været en Tur i Land. 
11/ 8 Idag skudt 8 Torpedoskud fra den ene Torpedobaad, udfor 
Frederikshavn, det er dog altid e n lille Afveksling. 
Admiralen har havt en Ærgrelse, en Baad med Tjenestep i ger 
roede om Afte n e n t æt f o r bi Skibet, Admirale n gik paa 
Agter dækket vinke de til dem og sagde, at de gerne maa tte 
komme om Bord, me n hans høflige Opfordr ing blev besvaret me d: 
"j a , d e t kunde du nok lide . " Det er ikke alle, d e r h ar den 
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samme knusende Respekt for en Højestkommanderende, som vi maa 
lægge for Dagen. Det fortælles at hendes Naade, Admiralinde 
Meldal, da hun ved en Lejlighed tog Afsked med sin Mand paa 
Toldboden, sagde til ham "lad mig nu se, kære Julius, du ikke 
kommer for tæt hen til Rækværket"; det var under Indtrykket 
af, at en engelsk Admiral var faldet over Bord ud over 
Rækværket paa Kommandobroen - han blev dog reddet . Mon ikke 
jeg, der jo ved given Lejlighed skal optræde som 
Fædrelandsforsvarer, trænger til at formanes til ikke at komme 
for nær ved Kanonerne eller Skibets andre Vaaben. 
Hoffmann og jeg har faaet en Lettelse i vor Vagt, vi skal nu 
ikke længere have Kvældsvagt, naar vi er let, saa har vi 
altsaa kun Dagvagt hveranden Dag. Grunden hertil er, at den 
yngste Premierløjtnant, Jørgensen, er bleven (13) tildelt 
selvstændig Vagt, er bleven Vagtchef, i den Anledning gav han 
Curacao og Cognac;: til Kaffen, og efter ham gav Danneskjold -
han og Eskadreintendanten spiser i Messen, men Stabschefen og 
Komd . Fugl ved Admiralens Bord - Curacao og Cognac;:, saa blev 
der Overflod, og jeg trak mig ud af Legen. 
Vi har havt Besøg af Havnemester Birk ved Fredrikshavn Havn, 
han er 73 Aar, har tidligere været Underofficer i Marinen, han 
kender næsten alle Officererne, mig kendte han dog ikke. Han 
stod og talte med Komd. Fugl og sagde til ham "det er ganske 
mærkeligt, men jeg kan virkelig snart ikke genkende d'Herrer 
Officerer, de bliver alle saa tykke og fede"; det har næppe 
smagt Komd. Fugl, der er en meget trivelig Herre. 
13/8 Til Middag hos Konsul Cloos, det var en Herremiddag, et 
rigtigt Ædegilde, men det skulde det vel ogsaa være, han er 
Eskadrens Kulleverandør. Jeg morede mig ikke, jeg sætter ikke 
Pris paa Herremiddage. Forud for Middagen gik en lang Køretur, 
den burde jeg have nydt, mere end jeg gjorde, men naar jeg 
ikke gjorde det, var det fordi jeg havde en Støvle paa, der 
trykkede nederdrægtigt. 
15/8 Skydning med Torpedoer ud for Sæby,mod bevægeligt Maal, 
det vil sige mod et Par Joller slæbt af en Torpedobaad. Vi 
skød tolv Skud, men det gik ikke altsammen lige godt, 
Torpedoerne fra Dækskanonerne ramte kun meget maadeligt, den 
ene af dem gik endog ikke i Gang men blev liggende lige ved 
siden af Skibet for at haane Kjølsen og mig, heldigvis er 
Chefen en meget venlig Mand, som ikke skriger op, fordi der 
indtræder den Slags Uheld. 
Jeg deltager hyppig i Knudning? om Vin og taber baade 
Rhinskvin og Sherry . det er kommen saa vidt med mig, at jeg 
undertiden lægger mig til at sove blot for at faa Tiden til at 
gaa, jeg kan ikke anvende min megen Fritid til nyttigt 
Arbejde. Næstkommanderende, der i Land er grundflittig og 
arbejdsom, kan heller ikke bekvemme sig til andet end at 
bestille det, Tjenesten strængt fordrer af ham, det trøster 
mig. L'hombre kan jeg dog bekvemme mig til at deltage i, og 
jeg tror nok, jeg er den bedste L'hombrespiller i Messen, det 
er maaske en tvivlsom Ære, da det hænger sammen med, at jeg 
var en ivrig Kortspiller i min (14) Ungdom. Desværre lider jeg 
af den Sygdom, at jeg i Reglen ikke kan lade være med at 
kritisere mine Medspillere, hvad der ikke altid glæder dem. 
Jeg tror, at vi efterhaanden alle keder os ganske 
nederdrægtigt, og det gør de ogsaa i de andre Skibe, hvor man 
kan høre en saadan Udtalelse: "vi keder os over al 
Beskrivelse". 
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Søndag 20/8 Vi har ligget inde i Frederikshavn Havn siden 
18/8, blandt andet fyldt Kul. Der er forefaldet en lille 
Begivenhed; medens Løjt. Schønning holdt Vagt i 
Valkyrien, samlede der sig en Klynge Barnepiger med deres 
Barnevogne, Komd. Hansen sagde til mig, det er naturligvis 
Schønning der øver en magnetisk Tiltrækning paa Børnene; han 
fik nemlig to Gange Tvillinger i 10 Maaneder. 

9 

Jeg har været til Eftermiddagsgudstjeneste sammen med Chefen, 
Stabschefen og Danneskjold. KOmd. Hansen klagede over, at 
Organisten spillede forfærdeligt falskt, jeg maa tilstaa, at 
det havde jeg ikke lagt Mærke til, da mit Øre ikke er 
musikalsk nok til at opfatte mindre Disharmonier. Komd. Hansen 
sagde, at det ofte var ham en Lidelse, at han havde et saa 
skarpt musikalsk Øre, saa at han opfangede enhver nok saa 
ringe Disharmoni. Det kan altsaa være en Fordel i enkelte 
Retninger at være mindre fuldkommen udentil? 
Og saa en sørgelig Hændelse, jeg var igaar til Middag i 
Torpedobaaden Nordkaperen og Næstkommanderende var til Middag 
hos Admiralen, det havde en Trediekommanderende, den flinke, 
dygtige, elskværdige Kapt. Hoffmann, der tidligere har været 
fordrukken, men var holdt op dermed, benyttet sig af til atter 
at drikke sig fuld. Han var efter at være bleen fuld gaaet 
over i Valkyrien, der hentede jeg ham om Aftenen, og efter at 
være kommen tilbage til Iver Hvitfeldt, foreholdt jeg ham paa 
en meget alvorlig Maade det højest forkerte og sørgelige i, at 
han ikke kunde lade være med at drikke, og jeg søgte at 
aflokke ham det Løfte, at han for Fremtiden ikke vilde smage 
Spiritus eller Vin af nogen Art, idet jeg tilbød at indgaa i 
Løftet i (15) Fællesskab med ham, saafremt det kunde være ham 
en Hjælp at vide, at vi var to, der havde bundet os til det 
samme Løfte, flere Gange troede jeg, at det vilde lykkes mig 
at faa Magt over ham, men hver Gang tog jeg fejl, han 
erklærede haardnakket, at han ikke vilde give et saadant 
Løfte; omsider maatte jeg opgive Kampen. Dagen efter var han 
atter fuld, men nok derom. Saa nær var jeg ved at blive 
totalafholdende, var det sket, var der ikke kommet Vin eller 
Spiritus i vort Hjem. Jeg vilde vedblivende være rede til at 
aflægge Løftet, saafremt det kunde blive til Gavn og 
Velsignelse for en anden, det vilde ikke være mig noget 
føleligt Savn, men uden en saadan særlig Aarsag er der ikke 
den mindste Grund for mig til at afholde mig fra at nyde 
stærke Drikkevarer, jeg har ingensomhelst Hang til dem, skønt 
jeg i godt Selskab sætter megen Pris paa et godt Glas Vin og 
anser det for aldeles meningsløst at give sig ind under 
Totalafholdenhedsløftet, naar der ikke er anden Grund dertil 
end den, at det skulde være synd at nyde spirituøse Drikke; 
thi jeg tror, at det er fuldt overensstemmende med den kristne 
Tro at nyde Vin eller anden Stærk Drik, naar det nydes med 
Maade. 
(Hoffmann blev desværre ved at drikke og fik derfor sin Afsked 
i Slutningen af 1893) 
Der har været en hel Folkevandring om Bord, over 2200 
Mennesker. 
21/8 I Kattegat. 
Hvis jeg kommer hjem efter dette Togt, fuldstændig sund paa 
Sjælen og uden at have faaet Sovesyge, er det et udmærket 
bevis paa, at jeg maa have et fortrinligt sundt og 
modstandsdygtigt Legeme og en kraftig Sjæl. Jeg mindes ikke, 
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at jeg i mange Aar har havt saa lidt at bestille; som jeg ofte 
har sagt, naar man spurgte mig, om de skulde lade deres Søn 
prøve paa at blive Søofficer, at det er en udmærket Levevej 
for den, der kan holde ud at have grumme lidt at bestille og 
finde sig i at have smaa Indtægter. Jeg tror ubetinget, jeg 
har lettere ved at nøjes med smaa Indtægter end at drive Dagen 
hen i mere eller mindre komplet Lediggang. Og jeg kan ikke 
finde paa noget at beskæftige mig selv med, jeg mangler i 
Grunden ikke (16) Arbejde til Selvstudium eller 
Selvbeskæftigelse, men det er mig umuligt at tage fat paa det 
med Kraft: det ligger i Forholdene og hele Livet om Bord, det 
egner sig ikke til at sidde stille og arbejde med Pen eller 
Bog, og det i et lille halvmørkt Lukaf; der er altfor mange 
til at lægge det stillesiddende Arbejde tilside, enten for at 
gaa op paa Dækket og interessere sig for, hvad der foregaar i 
eller udenfor Skibet, eller for at faa sig en Sludder men en 
Kammerat, en Sludder der hyppigt er stærkt isprængt med Kritik 
af ens Foresattes Gøren og Laden. 
Dansen gik livlig igaar Eftermiddag i Valkyrien, der i 
Frederikshavn laa med Agterstavnen op til Iver Huitfeldts 
Agterstavn, det lokkede alle vore unge Officerer derover; 
Admiralen sagde, da han kom paa Dækket, at de ogsaa gerne 
maatte danse paa vort Agterdæk, men denne Udtalelse kom for 
sent; jeg var ikke ked deraf. Om Aftenen etablerede vores 
Musikkorps det, vi kalder en?, det vil sige Mennesker, der 
for egen Fornøjelse spiller et eller andet Instrument som 
Fløjte, Violin, ja Redekam foragtes heller ikke. 
Igaar Aftes blev der sendt bevæbnede Patrouiller ud for at 
indfange de Efternølere, der ikke var kommen om Bord, to af 
Gejsers Folk blev fundne i Missionshuset, hvor de sad og 
tilsyneladende lyttede andægtigt efter, men de var begge meget 
berusede. Det var virkelig en skarpsindig Underofficer, der 
fandt paa at se efter i Missionshuset. 
Ved Gudstjenesten i Kirken havde Chefen ganske tydeligt hørt, 
at Præsten havde brugt udtrykket "Pokker", at han havde sagt: 
11 Naar man i Enrum taler med sin Fader, sin Moder, Hustru, 
Broder, Søster eller hvem "Pokker" det ellers kan være". 
Chefen spurgte Søminemesteren, der ogsaa havde været i Kirke, 
om han ogsaa havde hørt det, men det havde han ikke; Chefen 
mente da, at han ikke havde hørt godt efter. Søminemesteren 
spurgte mig, om jeg havde hørt det, ja, der var virkelig et 
Øjeblik, hvor jeg mente at have hørt Ordet, men saa gik det op 
for mig, at det var 11 Paarørende 11

, Præsten havde sagt. Chefen 
hører ikke godt, ja der ser man, vad der kan komme ud af at 
høre mindre godt. 
Vi har i Dag sejlet i Krigsmærker, det har interesseret mig, 
jeg har havt (17) Følelsen af at have anvendt Tiden paa en 
fornuftig Maade. Vi endte i Ebeltoft Vig. 
23/8 Ud for Aarhus. Atter og atter lyder Udtalelser om 
Eskadrens bundløse Kedsommelighed ogsaa fra Næstkommanderende, 
der paa Grund af sin overordnede Stilling i Marineministeriet 
er en meget reserveret Mand. Det skyldes ikke god Villie fra 
de Underordnedes Side til at udrette noget; ogsaa 
Næstkommanderende tæller ligesom jeg Dagene til at Turen er 
forbi. 
Admiralen har været i Land og taget den kommanderende General, 
Fog, med om Bord, han var min Skolechef, da jeg gennemgik 
Ingeniørafdelingen paa Hærens Officersskole, da var han en 
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rask og rørig Oberst, nu var han en Olding, en gammel udlevet 
Generalløjtnant. 
Vi skal nok i mange Dage have Hovedstation ved Aarhus og 
derfra gøre korte Udflugter til andre Steder. 
3/9 Nu har vi en halv Snes Dage været først ved Kallundborg, 
saa ved Ebeltoft og jeg ved snart ikke hvor, i al Fald har det 
ingensornhelst Interesse, og vi har ikke oplevet nogetsornhelst 
af Interesse. Naar jeg nu tager fat igen, er det, fordi der 
kommer et lille selskabeligt Intermezzo, det har altsaa ikke 
noget med Øvelserne at gøre, de fortjener ingen Omtale. Vi 
ligger ud for Samsø, Ljtn. Danneskjold Samsø har været inde at 
hente sin Fami lie, Grevefamilien paa Brattingsborg, de korn ud 
i to Fartøjer, hvis Indhold paa Afstand efter Løjtn. Kjølsens 
Mening lignede et Rosenbed, de var fyldt med Damer i lyserøde 
Kjoler. Naa, da de korn om Bord, viste det sig at være 8 unge 
Damer i Alderen 11 til 20 Aar. Vi vidste ikke, da de kom om 
Bord, om det var Admiralens Mening, at vi skulde hjælpe med at 
underholde hans Gæster og holdt os tilbage, men Admiralen 
indsaa dog snart, at det vilde være rimelig for ham og Stab at 
underholde alle de unge Piger, der tilmed kastede lange Blikke 
forefter, derhen hvor vore unge Officerer stod, og da derfor 
Næstkommanderende blev tilkaldt og sendt hen til 
Officersklyngen for at hidkalde Forstærkning, gik jeg resolut 
i Spidsen løs paa de blegrøde. Greven har 8 Pigebørn, den 
ældste, der er gift var ikke med, men en Kusine, en Komtesse 
Moltke fra Lystrup, det vidste vi ikke, da vi ikke blev (18) 
præsenteret for hver enkel t, men troede det var en Datter, det 
gav Anledning til en morsom lille Episode, som jeg ufrivillig 
fremkaldte. Der var ogsaa en Søn, denne lille Excellence staar 
imellem Godserne og vor Danneskjold, man kunde næsten forstaa, 
om han ønskede den lille Fyr ikke maatte faa et langt Liv. 
Kort efter Præsentationen begyndte en stor Forevisning af 
Skibet, som sædvanlig tog Torpedovæsenet med dets blankt 
skinnende Torpedoer og Udskydningsapparater, dets stærkt 
hvæsende sammenpressede Luft og dets mange mærkelige for 
almindelig dødelige ukendte Indretninger Prisen, og navnlig 
vakte det almindelig Interesse og Beundring, da der blev skudt 
en Torpedo ud fra en Dækskanon. 
Saa fik Gæsterne en Forfriskning hos Admiralen, me n ingen af 
Skibsofficererne blev indbudt, end ikke Danneskjold. Saa 
begyndte Dansen. Det var meget nydelige og vakre unge Piger, 
kun var de fleste for unge, men de dansede alle godt. Fra 
Gejser blev Dansen fulgt gennem Kikker ter, og vi fik senere at 
vide, at jeg havde været den alle rivrigste. Nu kommer den 
lille Episode, jeg havde danset med Komtesse Moltke, som jeg 
a ltsaa tog for en Danneskjold, og kort efter at jeg havde 
ført h ende til en Stol og hun sat sig ned, siger en af de 
ganske unge Piger: "Vi l Du bare se, du kan rejse d i g, det er 
min Stol" hvorpaa jeg udbryder: "man kan rigtignok hø re, at 
det er en Søster." Komtesse Moltke brød ud i en høj Latter og 
siger : "det er meget uheldigt juger et, jeg er den eneste af de 
tilstedeværende Damer, d e r ikke e r en Danne skjold". Stormende 
La tter over hele Linen, hvori jeg selv deltog af hele mit 
Hjerte, andet Middel var der jo ikke til at klare Situationen. 
Kl. 5 hør t e Dansen op og Gæster ne gik i Land tilligeme d de 
Off icer e r , der skulde s pise til Middag hos Greven, der ibland t 
j eg, Næstkommanderende maa nemlig ikke gaa f ra Bor de, naar 
Chef en e r i Land, og Ka pt. Hoff mann deltager ikke i 
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Middagsselskaber af visse Grunde, og saa maa jeg holde for. Da 
Scheibel skulde gaa fra Borde, forfaldt der en pudsig lille 
Tildragelse: i Admiralens Chalup var bleven anbragt det gamle 
Grevepar og de 3 yngste Børn samt Admiralen, hans Stabschef og 
Krnd. Fugl, men der var endnu et Par Pladser ledige og 
Admiralen (19) vilde have dem besat af to af de unge Piger, 
men ingen af dem vilde med, de flygtede alle over paa den 
modsatte Side, hvor det Fartøj laa, der skulde tage de unge og 
yngre Officerer i Land, de vilde alle med den Chalup. 
Der var ialt 16 Officerer deraf 9 fra Iver Huitfeldt. Musikken 
fulgte ikke med. Vi fik en udmærket Middag, hvad for Retter 
den bestod af, kan jeg ikke fortælle, det hefter jeg mig ikke 
ved, men jeg spiste med god Appetit. Jeg havde den ældste 
Datter til Bords, det er en rigtig sød, ung Pige, paa den 
anden Side havde hun Admiralen. Nogle af de unge Officerer fik 
den Tanke, at det var stor Skade, vi ikke havde faaet Musikken 
med, da ingen af Damerne kunde spille. Saa søgte jeg at faa 
min Borddame til at bede Admiralen om at sende Bud efter 
Musikken, men hun turde ikke. Men vi fandt en anden Udvej, vi 
fik Gejsers Chef, Kmd. Lund, til at opfordre Stabschefen til 
at anmode Admiralen derom, og det lykkedes. Admiralen slog sig 
for Panden og udbrød: "hvorfor har jeg ikke selv tænkt derpaa, 
da vi gik fra Borde, lad os straks faa Bud efter den." 
Her vil jeg indskyde en lille Sidebemærkning, de unge i Messen 
siger: En Løjtnant maa ikke tænke, en Kaptajn gider ikke 
tænke, en Kommandør kan ikke tænke og en Admiral kan ikke 
taale at tænke. 
Saa kom Musikken og Dansen gik fra 9 til 11. Vi var jo mange 
flere Herrer end Damer. Dansen gik om muligt livligere end 
nogensinde, jeg fik af Admiralen Skyld for at være en af de 
aller ivrigste, og ærligtalt jeg morede mig udmærket. Kl 10 
fik vi en Hjertestyrkning: Smørrebrød, Vindruer, Melon dertil 
Sodavand, Øl og varm Whiskytoddy. Jeg søgte forgæves at 
overtale de unge Piger til at indbyde Admiralen med Officerer 
til en Nøddetur Dagen efter, Danneskjold havde havt samme Ide, 
men det var forgæves; det vilde efter vor Mening have været 
meget fornøjeligere og ligesaa gavnlig for vor Uddannelse at 
foretage en saadan Nøddetur som at sejle til Aarhus. 
4/9 Jeg er bleven Præses i en Signalkommission, den har i Dag 
været en Tur rundt i to af Torpedobaadene, efter 
Forretningerne var forbi kunde vi (20) vi ikke unddrage os for 
at nyde en lille Genstand; derved fik de Ret til at indskrive 
os i deres Messe for den Dag, hvad der medførte, at de faar 8 
Kroner for mig og 6 Kroner for hver af de 3 Løjnanter, ialt 26 
kroner, det er en dyr Flaske Sherry. 
Om Bord i den ene Torpedobaad saa vi alle Komtesserne komme 
spadserende ned til Stranden, selvfølgelig blev 
Forhandlingerne straks afbrudt og i Stedet etableredes en 
almindelig Viften med Lommetørklæder fra begge Sider. 
Og saa ligger vi nu paa Aarhus Red. 
Maa jeg her sige, at jeg er en stor Modstander af aandelig 
Tvang, man maa for at kunne udvikle sig paa en sund og 
naturlig Maade i aandelig Henseende først og fremmest have sin 
fulde aandelige Frihed. Men paa den anden Side vilde jeg være 
meget varsom med at lægge en Dæmper paa eller holde tilbage, 
naar et Menneske, hvem jeg havde en Indflydelse paa, begynder 
at lægge for Dagen, at der rører sig stærke religiøse 
Overbevisninger eller Tilbøjeligheder hos Vedkommende. Jeg er 
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selv engang bleven sat tilbage i mit religiøse Liv, fordi en 
Mand, jeg havde stor Agtelse for, sagde til mig, jeg tog Sagen 
for alvorlig; jeg har senere ikke været i Tvivl om, at det 
ikke var til Gavn for mig, saaledes at blive hæmmet i mit 
religiøse Livs Vækst. 
Paa Aarhus Red ligger ogsaa Briggen Ørnen, Øvelsesskib for 
Underofficerselever, og Skonnerten Diana, der er kommen hjem 
fra Island og hvor Kapt. H.P.H? er Chef og Ryder, min gode 
Ven, Næstkommanderende. Diana er meget slet holdt, der er 
flere Steder grundig snavset. Jeg er ked af det for Ryders 
Skyld, men jeg tror ikke det er hans, men Kapt Holms Skyld, 
han giver ikke Ryder Lov til at hold Skibet ordentlig, blot 
Admiralen, naar han inspicerer Diana, maa udfinde den rette 
Aarsag, for ellers giver han Ryder en daarlig Anbefaling. (Jeg 
indskyder her den Bemærkning, idet jeg foregriber 
Begivenhedernes Gang i Erindringernes Rækkefølge, at jeg 
mærkelig nok kom ud for det samme som Ryder med Holm som Chef 
og jeg Næstkommanderende i Valkyrien i 1901 - 1902) (21) 
10/9 Nu har vi flere Dage ligget dels paa Aarhus Red dels i 
Havnen, hvor vi har fyldt Kul med det sædvanlige Svineri. Der 
er intet Interessant at fortælle, det skulde da lige være, at 
vi paa Dronningens Fødselsdag flagede fra alle Skibene, vi er 
nu 5: Iver Huitfeldt, Valkyrien og Geyser, der alle er graa, 
samt Ingolf og Ørnen, der er sorte, og at vi alle 5 saluterede 
med 27 skud samt at Mandskabet fik Risengrød og Lammesteg, er 
det ikke overordentligt interessant, 
Igaar har jeg haft Besøg af min niece Gerda, hun er en nydelig 
lille Pige, da hun kom om Bord gik hun sporenstregs hen til 
Admiralen og spurgte ham hvor Kaptajn Vøhtz var, da jeg saa 
det, skyndte jeg mig derhen og undskyldte med, at det var min 
Niece; jeg tror ikke Admiralen tog hendes Henvendelse 
fortrydeligt op, da hun er en nydelig og sød lille Pige. Hun 
spiste Middag i Messen, hvor Kapt Hoffmann som den ældste, 
Næstkommanderende var til Middag hos Admiralen, udbragte 
hendes Skaal. Da hun kom op paa Dækket med en lille Kurv i den 
ene Haand og et Æble i den anden, gik hun, forinden jeg kunde 
forhindre det, agter efter og hilste paa Kmdr. Hansen og 
General Fog, der var Admiralens Gæst, med et lille Kniks, hun 
fik en meget naadig Modtagelse, Kmd. Hansen kender forøvrigt 
min Broder Christian. 
!dag har vi havt "open house" for Landofficererne med Damer 
fra 11 3/4 til 3; de kom flokkevis. Først var vi i uafbrudt 
Virksomhed med at vise dem rundt og med at være elskværdige, 
det sidste navnlig mod Damerne, og saa serveredes der i Messen 
Champagne, Sherry m.m. Cigaretter, Cigarer og Smaakager. 
Derefter har Skibet været tilgængeligt for den store Hob, de 
er kommen i brede Strømme, overalt vrimler det med Indfødte, 
baade Store og Smaa lige fra skrigende Pattebørn og til 
Oldinge. Vi anslaar det til, at der var en 10 000 om Bord. Til 
Trods for den store Trængsel forfaldt der ingen større 
Hændelser. Men Admiralen, der var i Land, havde den største 
Møje med at komme om Bord, der var kun een Landgang, og den 
blev blok.keret af Mængden, som Admiralen snoede sig ind 
igennem, de tog intet Hensyn til ham, saa han (22) blev klemt 
saadan, at vi maatte sende Forstærkning for at udfri ham. Han 
kom om Bord i en meget ophidset Stemning, og holdt saa en 
lille Tale til Holm? og truede med at stoppe Adgangen til 
Skibet, hvis de ikke opførte sig ordentligt. 
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Jeg endte Aftenen hos et ungt Ægtepar, Herredsfuldmægtig 
Secker, der havde været om Bord, hvor de kendte Hoffmann og 
Kjølsen som de bad til Aften, Hoffmann kunde imidlertid ikke 
gaa af den sædvanlige Grund, og saa bad Kjølsen mig at 
erstatte ham. 

14 

11/9 Idag har vi forladt Aarhus og gaaet til Kolding. Skønt vi 
gik ud ad Havnen Kl. 6 Morgen, var Ægteparret Secker nede paa 
Kajen for at sige Farvel til os, det var Fruen, der, da vi 
skiltes Kl 1 Nat, sagde at hun nok skulde være dernede i rette 
Tid, og hun stillede saa virkelig præcis Kl 6, nydelig og kæk 
og i bedste Humør, han tilsyneladende ogsaa i bedste Humør, 
men mon han ikke meget nødigt er staaet ud af Fjerene saa 
tidligt. Men i al Fald i den Slags Sager faar Fruerne deres 
Villie. 
Og saa har vi nu ogsaa sejlet fra en By til en anden og kedet 
os. Der er kun een Officer i Eskadren, der mener at vi bliver 
overanstrengt, men han er ualmindelig dovent anlagt, ved Siden 
deraf overordentlig elskværdig; han skal have sagt, at hvis 
man engang graver hans Skelet op, vil man undre sig over hvor 
tyndslidt hans Hjerneskal var bleven paa dette Togt af lutter 
Anstrengelse. Jeg kan kun tænke mig, at hvis der er gaaet et 
saadant Sted paa Hjerneskallen, maa det skrive sig fra, at han 
ligger med Hovedet for meget paa Hovedpuden. Jeg er snart 
kommen dertil, at jeg knapt gider bestille noget; det var 
meget bedre at være paa Erikshøj og holde Ferie. 
14/9 Saa har vi været i Vejle Fjord og ligger nu ved 
Fredericia. Saa mærkeligt det lyder har vi i 4 Dage været uden 
Postforbindelse, skønt vi har ligget ved Land og har 
Torpedobaade, der i en Fart kunde sætte os i Forbindelse med 
en Poststation. Hvorfor, ja det ved jeg ikke. 
Som Formand for Signalkommissionen har jeg i nogle Aftener 
ledet Prøve (23)signalering med forskelligt Natsignalmatriel 
til kl 12 Midnat og hvad der var af Betydning for Prøverne i 
stormfuldt og regnfuldt Vejr. Saa har jeg dog maaske gjort 
lidt Nytte i denne Eskadre, 
I Fredericia laa der følgende Brev til mig fra Kmdr. Jøhnke. 

Hr Kaptajn 
Som De ved, skulde Jespersen have været til Chicago, den 

Rejse er opgivet, derimod tænker jeg at sende ham til 
Tyskland, Frankrig og England. Jeg tror, det vilde være 
hensigtsmæssigt, at De rejste med, men da der jo for Dem 
forestaar en vigtig Begivenhed, vil jeg naturligvis ikke lade 
en Rejse lægge Dem Hindringer i Vejen, og jeg forespørger Dem 
derfor, som De under Forudsætning af, at jeg fastholder min 
Hensigt, og Ministeriet sanktionerer, vil kunne drage af 
medio Oktober. 

Deres Jøhnke 
Dette Spørgsmaal fra Kommandøren er saagodt som en Ordre, og 
jeg er overbevist om, at jeg vilde handle meget ufornuftigt og 
derimod ved at opfatte den anderledes, og det mest rigtige 
Svar er, at jeg selvfølgelig alletider er rede til at varetage 
min Tjeneste. Kommandøren tilsagde før min Afrejse med Iver 
Huitfeldt, at jeg kunde fastsætte min Bryllupsdag til den 6' 
Oktober, og at jeg ogsaa kunde faa nogle Dage Ferie. Da det er 
en Tjenesterejse, kan jeg ikke tage min Hustru med, det vilde 
Kommandør Jøhnke ikke give sit Samtykke til. Skønt jeg anser 
det for givet, at jeg maa mene, at jeg kan rejse, vil jeg dog 
forelægge Dig Spørgsmaalet, endnu er det jo ikke nogen Ordre; 
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siger Du, at jeg ikke paa nogen Maade maa rejse, saa skriver 
jeg vel sagtens til Kommandøren, at jeg ikke rejser med mindre 
han giver mig en positiv Ordre. Jeg skal tilføje, at en saadan 
Rejse paa det allernøjesteer knyttet til min Tjeneste, og at 
jeg selv i lang Tid har undret mig over, at der ikke blev 
sendt en Torpedoofficer paa Rundrejse for om muligt at opsnuse 
Nyheder i Udlandet, ja jeg har endog omgaaedes med den Tanke 
at foreslaa Kommandør Jøhnke at foranledige, at jeg selv blev 
sendt paa en saadan Rundrejse, den vilde ogsaa være udmærket 
for mig selv (24). ??? jeg sige, der er mange, der sværter Kmd 
Jøhnke, jeg bør ikke forøge denne Tale, skønt jeg indrømmer, 
at han undertiden kan bringe mig saadan ud af min Fatning,at 
det ikke er mig muligt at afholde mig fra, at omtale ham ilde. 
Saa vil jeg indskyde, Kmd Jøhnke er en vanskelig og egenraadig 
Mand, hvis Opførsel kunde bringe mig til engangimellem at tage 
en ordentlig Omgang med ham, saa blev han god igen i nogen 
Tid, men en saadan Omgang var oprørende for mig. Jeg vidste at 
han satte megen Pris paa mig, han værnede ogsaa ofte med 
Nidkærhed om sine Underordnedes Interesse, det kom ogsaa 
engang mig tilgode. Moder kom til at holde meget af Kmd. 
Jøhnke, og i den Tid vi boede paa Søkvæsthuset samtidig med 
Admiral Jøhnkes, var der det bedste Forhold mellem de to 
Familier, Admiralinden var en meget elskværdig Dame. Sønnen, 
den senere Kontreadmiral og Direktør for Marineministeriet, 
var i flere Aar min Underordnede, han blev en af mine gode 
Venner. 
15/9 Efter Modtagelsen af det Telegram skrevet saaledes til 
Jøhnke: 

Hr. Kommandør, Idet jeg herved meddeler, at jeg har 
modtaget Hr. Kommandørens Brev af 12'ds, beder jeg 
undskylde, at jeg først svarer nu, men Brevet modtog jeg 
først i Gaar, da Eskadren ikke forinden har havt 
Postforbindelse i denne Uge. I Henhold til Hr. 
Kommandørens Tilsagn forinden min Afrejse med Iver 
Huitfeldt har jeg fastsat mit Bryllup til den 6' 
Oktober. I det Haab, at Hr. Kommandøren ikke tager 
Tilsagnet tilbage, melder jeg mig derfor efter mit 
Bryllup til Tjeneste ombord? den 14' Oktober og er da 
efter den Tid til Kommandørens Disposition og rede til 
naarsomhelst at tiltræde den af Hr. Kommandøren omtalte 
Tjenesterejse. Jeg vilde sætte megen Pris paa, om Hr 
Kommandøren vilde sende mig en Meddelelse, saasnart De 
har truffen en endelig Bestemmelse 

Ærbødigst I A Vohtz (25) 
Om der bliver noget af det Hele, ved jeg ikke, jeg kender min 
Kommandør, han kan godt ombestemme sig i Løbet af en Time, 
endsige i løbet af flere Dage. Vi har havt den sædvanlige 
Forevisning i Dag med den sædvanlige Udskydning af en Torpedo, 
denne Gang for Fredericias Officerer med Damer; der endte med 
en Svingom paa Admiralens Opfordring og til Slut med et Glas 
Champagne givet af Admiralen. Vor vigtigste Tjeneste synes den 
at være en omrejsende Forevisningsgenstand. 
17/9 Medfølgende Skrivelse fra Kmd. Jøhnke: 

Hr. Kaptajn 
Min endelige Bestemmelse vedrørende Dagen for Deres 
Afrejse træffer jeg første, naa De siger mig hvilken 
Dag, De er rede til at afrejse. Det kunde ogsaa tænke 
sig, at De sagde, at De var helst fri for at rejse saa 

225



vøhtz 9 

kort efter Deres Bryllup, saa foreslaar jeg en anden. 
En Maaned cirka før Rejsen skal man gøre Indstilling, 
lad mig derfor vide omgaaende, om De har Lyst til at 
rejse, og i saa Tilfælde, hvilken Dag, De vil tage 
afsted, saa indretter jeg Forholdet derefter, Rejsens 
Varighed bliver næppe under 5 Uger. Deres Jøhnke 

Derpaa svarede jeg: 
Hr. Kommandør 

16 

Hermed tillader jeg mig som Svar paa Hr. Kommandørens 
Brev at udtale, at min Lyst til at foretage en længere 
Tjenesterejse, selvfølgelig vilde være betydeligt 
større, saafremt Rejsen ikke skulde tage sin Begyndelse 
saa kort efter mit Bryllup, men da der i Hr. 
Kommandørens Brev ikke har været hentydet til, at Rejsen 
mulig kunde udsættes nogen Tid, antager jeg, at der 
aldeles ikke kan være Spørgsmaal derom. Idet jeg derfor 
erklærer at være rede til at tage afsted den 16' 
Oktober, skal jeg (26) kun tilføje, at jeg anser det for 
urigtigt af mig, om jeg vilde unddrage mig en 
Tjenesterejse, der efter hvad jeg formoder om dens Art 
kun kan være til Gavn for min Uddannelse som Chef for 
Søminekorpsets 2' Afdeling. Ærbødigst I A Vohtz. 

(Rejsen kom til at begynde 25' Oktober) 
I Dag er vi Fremvisningsgenstand i Assens, det myldrer om 
Bord. Dansen gaar livligt med de sydfynske Piger, det er 
Underofficererne og de Menige, der svinger dem til Klangen fra 
en Harmonika, Musikken har nemlig Landlov. 
19/9 Stort Søslag i Nærheden af den lille Ø Skaarø udfor det 
vestlige Indløb til Svendborg Sund. De 3 SkibeIver Huitfeldt, 
Valkyrien og Geyser løber i hinandens Kølvand rundt om udlagte 
Bøjer og overdænger dem med Projektiler fra Kanonerne; det ser 
helt festligt ud; i den tunge fugtige Luft bliver Krudtrøgen 
staaende i nogen Tid over Skibene som hvide, meget bevægelige 
Skyer og skjuler dem, indtil de alle lidt efter lidt glider ud 
ad Krudtrøgen. Det havde været et Motiv for en Marinemaler. Vi 
havde foretrukket, om det havde været tyske Skibe vi 
tildængede. Næstkommanderende og jeg talte i Gaar, da vi fra 
Assens saa Als, om det Øjeblik ikke skulde komme, da tyskerne 
blev de smaa, og vi mulig fik noget af vore tabte Lande 
tilbage. 
Om Aftenen ankrede de 3 Skibe ved Indløbet til Svendborg Sund, 
og her blev vi efter Mørkets Frembrud angrebet af de 4 store 
og de 4 smaa Torpedobaade; under Øvelsen kom en af Iver 
Huitfelts Torpedobaade paa Grund paa Skaarø Rev, men den blev 
dog taget af Revet om Morgenen uden at have lidt nogen Skade. 
20/9 Jeg har været om Bord i en af de store Torpedobaade 
tilkaldt for at se paa en Torpedo, som de ikke kunde faa til 
at gaa rigtigt, efter at Torpedoen havde set mig, var der ikke 
det mindste i Vejen med den, og saa afsluttede jeg min 
Virksomhed med en Frokost, der varede halvanden Time, og saa 
anstrængt var jeg bleven af Frokosten, at jeg trængte til en 
Middagssøvn. 
Kapt. Hoffmann sagde for nogle Dage siden, at han var bleven 
ganske (27) forbavset over saa ungdommelig jeg var, han havde 
troet, jeg var en ældre meget sat og alvorlig Herre; ja, det 
havde jeg ogsaa troet, men saa blev jeg forlovet med en lille, 
rnørkhaaret Pige, der har blæst en betydelig Del af min Alder 
bort, det er nok Sagen. 
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23/9 Udfor Vedbæk, det bliver det sidste Brev, Mandag den 25' 
hales Admiralsflaget ned og Eskadren er slut, og den 28' hales 
Flag og Vimpel ned og Togtet er slut. 

6. Chef for Søminestationen paa Middelgrundsfortet 1895 28/8 
- 20/9 
Skønt denne Udkommando ikke galt et Skib, synes jeg den dog 
rettest har hjemme under Beskrivelsen af mine Udkommandoer. 
Den 28' August 1895 blev jeg pludselig kaldt fra 
Søminestationen i Bramsnæsvig for at overtage Stillingen som 
Chef for Søminestationen paa Middelgrundsfortet under 
Eskadreøvelserne det Aar, den varede fra 2/8 - 22/9, og hvor 
Kontreadmiral Koch var Eskadrechef. Grunden var, at 
Stationschefen, Prlt Bauditz, var kommen alvorligt til Skade 
ved at falde ned i en af de dybe Beton?, saa han maatte 
indlægges paa Hospitalet. Jeg dumpede herved hovedkulds ind i 
de Natøvelser, der gik ud paa, at en fjendtlig Eskadre skulde 
angribe og forsøge at ødelægge Minespærringen, der var udlagt 
i Sundet foran Middelgrundsfortet. Angrebene fortsattes i 
Nætterne 28-29 30 og 31 Aug. Det medførte, at jeg maatte være 
oppe det meste af disse Nætter og om Dagen være ude i 
Spærringen for at forsøge at reparere, hvad Fjenden havde 
ødelagt om Natten. Jeg var ikke ked af at blive kastet ind i 
noget Nyt, tværtimod var jeg Gud taknemmelig for, at der blev 
lagt Beslag paa mine Kræfter. Det var jo ikke mig selv, der 
havde bestemt det, saa det var nok efter Guds Villie, det tror 
jeg, og hvor skrøbelig jeg føler, at jeg er paa mange Punkter, 
jeg haaber at kunne sige, at min Tro er klippefast som et 
Bjerg, der skal et Jordskælv til at rokke den, ligesom der 
skulde et Jordskælv til at vække mig op af min vantro Dvale. 
(28) 
Der er ikke meget nævneværdigt fra denne Kommando, kun nogle 
enkelte Træk. 
9/9 Til Middag hos Fortets Officerer, der blev sungen 
forskellige Varietesange af mere eller mindre tvivlsom Art, 
jeg kunde ikke protestere imod mine Værter, men jeg hørte saa 
lidt efter som muligt. 
Fra K. 8 Morgen den 31 Aug til 14' September var der 
Vaabenhvile, hvor Spærringen blev bragt i fuldstændig Orden. 
Den 14/9 Aften begyndte igen Angrebene paa Spærringen og 
varede til Natten mellem 18' og 19'. 
Den 17' om Aftenen var der flere Officerer ude at overvære 
Øvelserne deriblandt Prins Valdemar, han var gaaet om Bord i 
et mindre Skib, Torpedotransportbaaden Sleipner, og var midt 
ude i Kamptummelen; men der kom Telefonmeddelelse til Fortet, 
at Prinsen skulde komme hjem, og saa maatte han? derude. 
Aarsagen var, at Prinsesse Marie havde født en Datter; jeg 
sluttede deraf, at det er uheldigt, naar kongelige Højheder 
deltager i Krig, medens deres Hustruer er i interessante 
Omstændigheder. 
Den 18' blev en lille Pige (Agnete) født, jeg fik telegraferet 
Meddelelsen derom. Den 19' blev der saluteret fra Skibene paa 
Inderreden og der var ogsaa flagsmykket derude, jeg formodede, 
at det var til Ære for den nyfødte Prinsesse, det kunde 
forøvrigt godt tages til Indtægt for vor lille Pige, hun har 
ligesaa lidt eller ligesaa megen Glæde deraf som den lille 
Prinsesse. 
Saa optog vi Spærringen. Vi arbejdede ogsaa derpaa Søndag den 
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21/9; det strider imod mine Ønsker og Anskuelser at arbejde om 
Søndagen1 men dels var jeg nødt til at bøje mig for højere 
Ordrer1 og desuden maatte Spærringen inddrages hurtigst 
muligt1 da den skulde bevogtes Dag og Nat . Og saa lukkede vi 
den 25/9 og jeg kunde tage et Par Dage til Eriksholm og hilse 
paa min lille Datter. (29) 

7 Kanonbaaden Møen 1898 4/8 - 27/9 
I Eskadre fra 6/8 - 24/9 

Kanonbaaden var et Led af Efteraarseskadren1 der bestod af: 
Panserbatterierne Gorm og Skjold1 Kanonbaadene Møen, Store 
Belt, Øresund og Grønsund, Torpedobaadene Hvalrossen, 
Sværdfisken, No 2 13,10,11,7 og 5 samt Patrouillebaadene No 
9,5,7,6 og 4. Eskadrechefen var Kontreadmiral Uldall 1 
Stabschef Kommandør Lund. 
Det var ikke nogen særlig homogen Eskadre, og dens Enheder 
havde gennemgaaende ingen større Værdi som Krigsmateriel; men 
hvordan end en Eskadre er sammensat er det en stor Stilling at 
være Eskadrechef, saaledes saa i al Fald alle Eskadrechefens 
Underordnede paa det. Min første Korpschef ved Søminekorpset, 
der endte som Kontreadmiral, Schiwe, og blev Eskadrechef for 
en meget lignende Eskadre sagde, da Eskadren var endt, og han 
skulde paa Land,"se saa, nu har jeg som Eskadrechef havt en 
Oppasser paa hver Finger og mit mindste Vink er straks bleven 
adlydt, og saa vender jeg tilbage til Enepigen. Det var Schiwe 
der ved et Whistparti ved Hoffet, hvor han spillede sammen med 
den russiske Kejser sagde til Kejseren: "Order parieren oder 
nach Spandau marchieren." ja, han var noget for sig. 
Jeg skal nok blive saa flittig en Brevskriver som Forholdene 
tillader; den nygifte Løjtn Schultz har sagt til sin Hustru, 
at hun ikke maa vente Brev fra ham under Eskadren. 
Saa var jeg altsaa bleven Stabschef i en Eskadre, det var jeg 
ikke ked af, jeg kan nu sidde i min Kahyt og glæde mig over 
den livlige Virksomhed paa Dækket med Kanon og Geværeksersits, 
og nyde at jeg ikke skal lede den personlig, thi det er et 
Arbejde, der ikke vilde more mig. Men det var jo ikke noget 
imponerende Skib, jeg var blevet Chef for i en Alder af 43 
Aar. Som Krigsskib havde Møen nærmest intet Værd, skønt den 
havde en meget stor Kanon, men dens Rækkevide var rent 
minimal . Men det var en (30) Fornøjelse1 at manøvrere 
Kanonbaaden, den kunde med sine to Skruer drejes rundt som om 
det var paa en Drejeskive, kunde man ikke trække den ind i det 
Hul, man vilde have den ind i, ved Næsen1 saa kunde man tvinge 
den derind med Halen. Men den runde Bøtte kunde ikke holde en 
lige Kurs efter en Steg, hvor dygtig end Rorgængeren var, den 
bevægede sig efter en Bølgekurve? 
Og saa havde jeg under mig 1 Premierløjtnant, 1 Sekondløjtnant 
og 1 Maskinmester foruden den øvrige Besætning1 det var dog 
noget. Dertil kom at 9 Torpedobaade fra Mandag den 8 / 8 blev 
underlagt min Kommando, det gav mig nok at bestille, men jeg 
tror, at min Virksomhed er lettere og mindre anstrengende end 
en Moders 1 der skal passe Hus og sine Børn. 
Eskadrechefen var bekendt for at være en stor Søulk, han havde 
ført en tidligere Eskadre - eller maaske var det en senere -af 
større Skibe og den holdt han i l ange Tider midt i Kattegat 
afskaaren fra Forbindelse med Land, for at det skulde smage af 
Sø saa meget som muligt. Men denne Eskadre kunde han ikke 
behandle paa samme Maade, dertil var de allerfleste Skibe og 
Baade for smaa, Øvelserne maatte i alt væsentligt holdes i 
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Sundet, og hans Stabschef forstod at lægge et Program, som 
gjorde Øvelserne interessante, i al Fald i mine Øjne, trods 
det mere besværlige? derom senere . Eskadrechefen havde sit 
Flag hejst i Kanonbaaden Grønsund og, saa vidt jeg mindes, laa 
Kanonbaaden næsten altid i Lynettehavnen eller paa Inderreden. 

Admiral Uldall havde en Mistanke til at enkelte af hans 
Skibschefer, jeg var en af dem, ikke var videre bevendt som 
Skibsførere og Sømænd, da vi kun havde forholdsvis lidt 
Søfart. Saa gav han en Aften Kl.10 et Par af os Ordre til at 
lette og sejle rundt om Saltholm tilbage til Eskadren, som vi 
skulde melde os til Kl. 10 næste Morgen.Det var den smukkeste, 
stille Sommernat kun af og til noget taaget, saa det var en 
meget rar og let Sejlads, der kun havde den ringe Ulempe, at 
jeg maatte være oppe til hen paa Morgenstunden, da jeg 
rettidig meldte mig tilbage, sagde jeg, at jeg var sejlet med 
langsom Fart gennem Flinterenden, med langsom 
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Fart II udbrød Admiralen, ja, svared jeg, for ellers var jeg 

kommen før den befalede Tid kl. lo; det lukkede Munden paa 

Admiralen, han havde givet en Ordre, hvis Udførelse ikke gav 

Lejlighed til at føle os rigtig paa Tænderne. 

Søndag 14/8 kom 3 svenske Panserskibe af Typen Iver Huitfeldt og 

1 mindre Krydser. Da desuden Absalon er kommen ind, ligger der 

paa Inderreden 14 Orlogsskibe, nemlig 7 danske, 4 svenske, 3 

russiske og i Sydhavnen ligger 14 Torpedo- og Patrouillebaade, 

det saa helt stolt ud. Den 17 gav Søofficersforeningen Fest for 

svenskerne paa Hotel Phønix, det kostede heldigvis kun 4 Kr. pro 

Persona, Resten skød Marineministeriet til. Vi var omtrent 100, 

deraf 1/3 svenske. Der blev holdt de obligate Taler, først af 

Marineministeren for den svenske Konge, den besvaredes af den 

svenske Legationssekretær med en Skaal for den danske Konge, 

dernæst en Skaal for den svenske Marine, udbragt af Kmdr. 

Bardenfleth, den fungerende Formand for Søofficersforeningen, 

den besvaredes af den svenske Admiral v. Otter med en Skaal for 

den danske Marine. 

Den 18' forlod den svenske Eskadre København, det var malende 

at se den staa ud ad fra Reden, paa alle Skibene var Besætningen 

i Hvidt og stillet op langs Skibssiden; i de danske Skibe var 

Besætningen ligeledes opstillet, men klædt i Blaat; for hvert 

svensk Skib der passerede et dansk udveksledes Hurraer og svin

gedes med Huerne. 

Vi har med de mig underlagte Torpedobaade havt Patrouille

tjeneste om Natten fra den 23/8 til Søndag Morgen den 28/8. 

Natten mellem den 24/8 og 25/8 kom Gorm desværre paa Grund paa 

Grunden omkring Saltholm, saa maatte jeg være med til at 

assistere om Dagen ved Siden af Nattjenesten. 
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Det var i Løbet af denne Uge, at en af de smaa Torpedobaade 

sank Syd for Prøvestenen, jeg husker ikke hvormange der blev 

reddet af Besætningen; saa vidt jeg ved blev den aldrig fundet, 

hvor ivrigt der end i lang Tid blev søgt efter den. 

Dronningens Fødselsdag 7 /9 fik Mandskabet til Middag den 

sædvanlige Onsdagsret Ærter og Flæsk, men desuden fik de Kl 5 et 

Ekstrarnaaltid: Lammesteg og Risengrød samt Punch og den sædvan

lige Te . Vi har havt et stort Fyrværkeri i Aften, det har 

sikkert været smukkere end det i Tivoli, for vi futter en stor 

( 2) Masse af paa en Gang, men saa varer hele Festen kun et 

Kvarter. 

Den 12/9 havde jeg en lille Oplevelse; jeg var paa en Tur Syd 

paa gaaet tilankers om Natten under Falster ud for Næsgaard 

(Agerbrugsskolen) ikke langt fra Løbet ind til Farvandet mellem 

Falster og Møen. Jeg gik Dagen efter et lille Svip i Land paa 

Møen for at undersøge, hvorfor et af Ledefyrene gennem Farvandet 

ikke havde brændt om Natten, saa man let kunde have brændt sig 

) selv, og sat Skibet paa Grund. Jeg traf Fyrpasseren, en ældre 

Husmand, der straks indrømmede, at Fyret ikke havde været tændt 

fra Kl 10 til 3, men han var, sagde han, ganske uden Skyld. Da 

jeg spurgte ham, hvordan det kunde være, han havde vel glemt at 

komme Olie paa Lampen, svared han "nej det havde han ikke glemt, 

han havde glemt det altsammen", det syntes jo ikke at stemme 

med, at han var ganske uskyldig. Saa viste det sig, at han vel 

havde husket at hælde Petroleum paa Lampebeholderen, men glemt 

at sætte den paa Plads, det opdagede han først Kl 2 3/4, og saa 

sov han ikke mere hele Natten af Frygt for, at et eller andet 

Skib skulde være gaaet paa Grund i Løbet af Natten, hvad der dog 

ikke var sket. Han bad om, at jeg ikke vilde melde ham, hvad jeg 
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selvfølgelig ikke kunde undlade som Chef for et Orlogsskib. Det 

var jo ganske overordentlig uheldigt for ham at netop den Nat en 

.Orlogsmand passerede gennem F.arvandet, der gaar kun faa Or

logsmænd gennem det Farvand. 

Jeg benyttede Turen til en Spadseretur paa Møen op :til Som

merspiret, det var en lille Afveksling. 

Inden jeg gaar over til .Øvelserne .blot dette, der holdtes 

Gudstjeneste om Bordr ogsaa ·i Møen, om Søndagen. Til Gudstjene

sten benyttedes en meget gammel Prædikenbog, skreven i Rationa

lismens Tid og ud fra den Forudsætning, at man laa ude paa det 

vildende Hav. En af Prædikerne begyndte at skildre, at man ude 

paa det store Hav ikke hørte Kirkeklokkerne ringe til Gudstj ene

ste, og saa laa vi saa tæt paa ved Langelinie, at vi hørte alle 

Københavns Kirkeklokker sende deres Malmtoner ud til os. Det 

syntes jeg var lidt for morsomt; jeg henvendte mig til Admiraleb 

og bad, om jeg maatte benytte en anden mere tidssvarende 

Prædikenbog, jeg havde tænkt mig. Vilhelm Bechs Prædikensamling, 

men det fik jeg et allernaadigst Afslag paa, jeg havde at (3) 

holde mig til det lovbefalede. Naa, det var vel ogsaa ri_gtigt af 

Admiralen, saa kunde der ikke snige sig sekteriske Anskuelser 

ind. 

Endnu et Træk, inden jeg gaar over til Øvelserne. Jeg lettede 

en Dag sammen med en af Patrouillebaadene, der blev ført af en 

meget nærsynet ung Officer, vi skulde fra Inderreden gaa ~d til 

Middelgrundsfortets Havn. Det var tyk Taage, men kunde ikke se 

e~ Skibslængde frem. Lige som jeg havde passeret Trekroner, var 

jeg lige ved at tørne sammen m~q ~p Dampe+r der skulde ind paa 

Pt~erre4e11, de9 fi t~~ trr~f\r frrP 9n øwn jmnf\~ lr~ tltf~ ( ftcl.i:!- ~ukkede 

den op tæt foran Møen at se til som en stor Kæmpe der?, hvad 
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Taagen var Skyld i; vi laa begge stille for ikke at kolidere, og 

saa tæt var vi hinanden, at vi kunde aftale med hinanden, hvem 

af os der skulde gaa frem. Da jeg saa kom ud til Mid

delgrundsfortet, var Patrouillebaaden for længst derude, den 

meget nærsynede Officer følte sig ikke generet af Taagen i nær 

saa høj Grad som jeg, han kunde jo heller ikke i klart Vejr se 

ret langt . 

Og saa Øvelserne, der begyndte Fredag den 16/9. Kl 2 gik vi ud 

i Sundet og maa lade som om vi ligger udfor et fjendtligt L~pp9 

Kyster, langt borte fra alle vore ~ære; dy} er 1o lidt vanske

ligt at faa sin Hjerne skruet ind i ~en Fofefttt l t tng, naar man 

har Sjællands Kyst lige for sinr Øjne; ~nr vi P~f afbrudt al 

Forbindelse med Land. Vi er alt9a~ f jepd~~ pf Qqn~ark. 

Øvelserne gik i Hovedsagen ud pa~, ~t ~n pet ~f Eskadrens Skibe 

og Baade skulde forsøge at angribe og ødelægge Middelgrundsfor

tet og trænge ind til København. 

En Del af Baadene brugtes til Besigtning af Minespærringen. 

Hen ad Morgenstunden den 17/9 blev det Taage, og jeg gik da om 

Bord til min nuværende Eskadrechef, Kmd Suensen, Chef for 

Panserbatteriet Gorm, og foreslog ham, at sende mig med nogle 

Torpedobaade ind for at forsøge at ødelægge Minespærringen, men 

da han ikke vilde indlade sig derpaa, gik jeg atter om Bord i 

Møen og lagde mig til a t sove. 

Den 20/9. J eg har ikke været ordentlig i Seng i 5 Nætter og om 

Dagen kan (4) jeg ikke sove, højes t et Par Timer, dertil er der 

altfor lidt Ro i Ski bet, der tilmed er saa lydt, at jeg kan høre 

hvis Kokken bruger sin Hakkekniv. Og saa begynder jeg jo at 

ældes og dermed følger vistnok Vanskeligheder ved at sove , naar 

man kommer ud af sine daglige Folder. Dertil kommer,at Tankerne 
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paa de Opgaver vi skal løse, holder mig vaagen. Heldigt er det, 

at min Konstitution er saaledes, at jeg bliver mere og mere 

lysvaagen, jo flere Dage der gaar uden Søvn. 

For 3 Nætter siden listede jeg mig i en lille Patrouillebaad 

ind bag Fjendens Linier for at ødelægge Minespærringens Hoved

kabler, det mislykkedes imidlertid, fordi jeg ikke kunde faa fat 

paa Kablerne paa Grund af, at der var fuldt af Tang paa Havbun

den. Det havde varet fra 10 Aften til 5 Morgen. Jeg kom til at 

) begynde med paa Grund med Patrouillebaaden, idet jeg, for at 

liste mig ind bag Fjenden, gned mig op ad Grunden ved Saltholm, 

hvor der er fuldt af store Sten, og en af dem kom vi til at 

hænge paa i Nattens Mulm og Mørke, dog heldigvis kun en kort 

Tid. Og saa blev vi kort efter opdaget af en Modstander og 

maatte hurtigst muligt flygte tilbage; men uden at tabe Modet, 

afventede vi et gunstigt Øjeblik, stod atter ind over Grunden og 

slap Kl 12 Midn. ubemærket igennem, og laa saa og søgte efter 

Kablerne, omgivet af Fjender og idelig belyst af Forternes 

elektriske Lyskegler, men uden at blive opdagede. Da vi saa 

opgav at faa fat i Kablerne, benyttede vi Resten af Natten til 

grundigt at recognosere Fjendens Forholdsregler og derved skabe 

Mulighed for et bedre Resultat næste Gang. Henad Morgenstunden 

løb vi med Fart ud gennem Fjendens Linier uden at blive opdaget. 

Dagen efter tvang en halv Storm os til at søge læ under Land, 

nemlig af Hensyn tilvore smaa Torpedobaade. Jeg undfangede saa 

den Ide til Nattens Øvelser, der maatte forandres paa Grund af 

Vejret, den blev godkendt og medførte at vi ved Midnatstid 

angreb Spærringen med Panserbatteriet Skjold, Møen o g et Par 

Torpedobaade, idet jeg var Hovedangriberen, medens de andre 

skulde bortdrage Fjendens Opmærksomhed fra Møen. Jeg kom ogsaa 
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(5) med Møen ind over Spærringen, hvor jeg havde til Hensigt at 

begynde mit diabolske Værk med at sønderrive Kabler, men saa 

blev jeg opdaget og skudt i sænk med en Torpedo fra en Tor

pedobaad, og ifølge Kampreglerne maatte jeg saa trække mig ud af 

Legen for den Nat. 

Natten efter rettede en stor Del af vor Styrke et Angreb paa 

Spærringen, medens jeg med 4 med Skytter bemandede Baade støttet 

af en Patrouillebaad forsøgte at liste igennem Fjendes Patrouil-

) le linie for at prøve at overrumple Middelgrundsfortet. Atter 

maatte vi i Nattens Mulm og Mørke liste os ind over Stengrunden, 

denne Gang slap vi dog med en enkelt Gang at skrabe hen over en 

stor Sten. Kl 12 passerede vi gennem Fjendens Linie uden at 

blive opdaget og saa ankred vi udenfor Fjendens Synsvide og laa 

nu og lurede paa det heldigste Tidspunkt til at overrumple 

Fortet. Vi anede ikke, hvad Resultat der var kommen ud af Kampen 

ved Spærringen, men Kampen var færdig, og lidt efter lidt syntes 

Fjenden atter at falde til Ro, og mindst af alt anede de, at vi 

) 
laa der med paa Lur, saa til den Side holdt de næppe synderlig 

Udkig . Heldigvis begyndte det at smaaregne, saa det blev meget 

mørkt og Lyset fra Forternes elektriske Projektører slog ikke 

godt igennem. Kl 1 1/2 gik vi an med godt Haab. Alt var tyst og 

stille i vor lille Flotilje, alle Lysene var slukkede, og der 

lød kun dæmpede Befalinger til Maskinen og Rorgængeren, men hver 

Nerve var sikkert spændt hos de fleste, da vi stod op mod Fortet 

idelig omviftet af Projektørlyset fra Prøvestenen og Mellemfor

tet . Tiden syntes ikke at faa nogen Ende, og jo nærmere vi kom 

Fortet jo mere spændende blev det. En Reserveløjtnantselev, der 

stod ved siden af mig, sagde II det er ligegodt voldsomt spænden

de". Endelig var vi Fortet saa nær, at Maskinen blev stoppet for 
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at ikke en Lyd skulde røbe os, og ganske tyst gled vi ind under 

Fortmuren, idet vi i Henhold til Kampreglerne ikke maatte gaa 

ind i Havnen, men skulde opholde os nogen Tid under Fortmuren, 

lykkedes det ubemærket var Fortet taget, og det lykkedes. 

Stor var Forfærdelsen paa Fortet, da vi gav Signal for at 

tilkendegive vor (6) Tilstedeværelse, saa blev der travlt derude 

med at lyse og med at skyde, men det var for sent. Kort efter 

meldte vi os inde paa Fortet som Erobrere af det. Fortchefen var 

) øjensynligt meget ilde berørt deraf og havde gerne set os derhen 

hvor Peberet gror. Vi gik saa i vore Baade og ud paa Havet for 

at opsøge vore respekt i ve Skibe, det blev en lang Tur, for 

Skibene laa spredt vidt fra hinanden, og vi skulde baade i Gorm 

og Skjold og Møen for at aflevere Skytte? og Fartøjerne, sidst 

kom vi til Møen, hvor jeg først naade Kl 7 1/2 Fmd, helt 

gennemblødt af den vedholdende Regn hen paa Morgenstunden. 

) 

Ja det er, hvad jeg har skrevet til Moder, men jeg tror ikke 

jeg husker fejl, naar jeg tilføjer, at jeg, da jeg kom ind paa 

Fortet bad om Nøglerne til Fortet, hvad jeg naturligvis ikke 

burde have gjort, og at der stod en ældre Officer, som jeg 

kendte, ved siden af Fortchefen, han vende sig rundt og gik, 

idet han sagde: 11 jeg har ikke noget med det at gøre 11 , hvad han 

øjensynlig var glad for. 

Og endvidere tror jeg, at jeg, da vi skulde passere de store 

Vagre paa Middelgrunden og intet kunde se, tog Skytterne om Bord 

i Patrouillebaaden, for ikke at udsætte dem for Fare, hvis 

Fartøjerne skulde tørne imod en af Vagerne, men at jeg atter lod 

dem falde i Fartøjerne inden vi gav os tilkende ved Fortet. 

Og hvad kom der saa ud af den · Begivenhed, en Masse Skriverier 

frem og tilbage, saa jeg sagde til mig selv, det skal Du aldrig 
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gøre om igen . "Nix pille ved Fæstungen, du lille Dreng med den 

brune Kasket". Men mon ikke den Aften har været Aarsag til eller 

medvirkende til, at Saltholmfortet blev bygget. Man kunde maaske 

synes, at det i og for sig var en meningsløs Opgave at tage 

Middelgrundsfortet med en Haandfuld Folk, men hvad der laa 

bagved var Tanken paa at Fortet mulig kunde blive overrumplet 

ved et pludseligt Krigsudbrud, medens det var helt uforberedt og 

kun havde saa ringe Fredsbesætning. (7) 

den 22/9 stor Fest fra 7 til 12 med Dans paa Lynetten. Det er 

alle Torpedobaadenes Officerer der gav Festen, alle Hustruer og 

Kærester er indbudt, men hverken Du, Moder, eller jeg kan komme 

med. Det giver mig Anledning til at mindes, at jeg har tænkt paa 

at indbyde de mig underlagte Officerer til Middag efter Togtet, 

jeg kan jo ikke have dem til Middag her om Bord, hvor jeg spiser 

sammen med Skibets Officerer, idet jeg ikke har mit eget Bord. 

Og saa tænker jeg ikke alene paa Møens Officerer, men paa nogle 

af de mange andre Officerer, der har været mig underlagt, ialt 

13 fra 9 Torpedobaade og Patrouillebaade foruden et Par andre; 

saa mange kunde der dog ikke være Tale om, men maaske ialt 7 

Stykker ogsaa (ogsaa) Prltn Schultz' Frue, der er min gamle 

Flamme fra Vestindien - Hvad det blev til, husker jeg ikke. 

8. Krydserkorvetten Valkyrien 

16 / 10 1901 5/7 1902 

Kommandoen blev hejst 16' Oktober 1901 og strøget 5' Juli 1902. 

Besætningen bestod af: Chef Kommandør H.P.Holm, Næstkommanderen

de Kapt. Vøhtz, Kaptajnerne: Ryder og Konow, Premier løj tnan

terne: Gotschalk, Rothe, M. Bojesen og Aarestrup. Sekondløjt-
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nanterne Bergsøe, H.C.Hansen, Bistrup og Hertz. Skibslæge 

Hornemann og Reservelæge Jacobsen. Maskinmester Holst, Underma

skinmestre Jensen og Holm - Proviantforvalter Olsen. Altsaa: i 

Messen 17 og ial t 18 Officerer og ligestillede. Der var 30 

Underofficerer og ca 250 Menige, tilsammen 300 Mand. 

Jeg har forgæves søgt at faa fat i Generalrullen, hvor hele 

Besætningen staar opført. (8) 

Den 19/10 forlod vi København. Togtet gik til Falmouth 23 - 27 

) Oktober - Cadiz 1-7 November, Madeira 10 - 16 Nov. - de vestin

diske Øer, hvor vi varetog Stationstjeneste fra 30 Nov. 1901 til 

27 Marts 1902. - Haiti 3-6 April; vendt tilbage til St. Thomas 

9' April - Martinique 10 - 13 Maj, ankom alle til St Thomas 14 

Maj - til traadte Hjemrejsen 30 Maj - Azorerne 11-13 Juni -

passerede Skagen 22' Juni - inspiceret 24' Juni - strøg Komman

doen 5' Juli 1902. 

Jeg vidste forud, at jeg i Kmd. Holm vilde faa en meget 

vanskelig Chef, for det havde han Ord for, og det gav sig ogsaa 

Udslag paa Togtet, men mine Breve til Moder omtaler ikke med et 

eneste Ord Vanskelighederne og Besværlighederne, de var kendt af 

alle Officererne, i al Fald af de Ældre, og vel tildels ogsaa af 

de ældre Underofficerer. Først da jeg efter min Hjemkomst maatte 

tale i Selvforsvar med min Overordnede om Vanskelighederne fik 

ogsaa Moder noget at vide om dem. Vanskelighederne udsprang saa 

at sige udelukkende af, at jeg som Næstkommanderende stod som 

Mellemled mellem den vanskelige Chef og Besætningen og maatte 

værne dem imod hans, ja hvad skal jeg sige, hans Urimeligheder. 

Naar jeg skulde bruge et Billede, vil jeg tænke paa et Hjem med 

mange Børn og en vanskelig Fader, hvor Moderen maa værne Børnene 

mod Faderens Urimeligheder; det kan da selvfølgelig ske, at 
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Moderen kan gaa for vidt og gribe fejl, saaledes har jeg vel 

sagtens ogsaa af og til grebet fejl overfor Kmd. Holm og havt 

Uret. Men saa mindes jeg med inderlig Tak en Begivenhed, der 

ligesom slettede alt, hvad der havde været imellem os. Kommandør 

Holm havde en meget tiltalende Hustru, hun døde en Del Aar før 

sin Mand, jeg var til hendes Begravelse, der foregik fra Holmens 

Kirke. Kmd Holm gik hen til mig i Kirken og trykkede mig 

hjerteligt i Haanden, jeg lagde ind i det haandtryk et Ønske om, 

at alt, hvad der havde været imellem os, skulle være glemt og 

udslettet, og det er det. 

Søndag 20/10 Det første Brev hjem, skrevet i Nordsøen. Saa tog 

vi i Gaar Afsked med dem af vore Familier, der var mødt ude paa 

Langelinie, Lise var let kendelig paa den røde Kaabe, der var en 

af Officererne, der spurgte mig, om det ikke var (9) min lille 

Pige, der blev løftet op, det var den første Anledning til, at 

jeg fik en Kiggert (sic) rettet mod Langelinie. Vi gjorde os de 

hæderligste Bestræbelser for at gøre Afskeden festlig, Musikken 

spillede. En af de unge Officerer, Ltn Hansen, blev beskyldt for 

ved Afskeden at have røbet, at han var forlovet, idet man sagde, 

han uvilkarlig havde udbrudt "der staar jo min Forlovede" han 

vægrede sig imidlertid imod at tage imod Lykønskninger. 

Og saa har vi for første Gand havt Parade for Chefen og derefter 

Gudstjeneste. 

22/10 I morges stod vi i det skønneste Solskin ind i Kanalen, 

Kridtklipperne ved Dover lyste i Morgensolen, jeg tal te med 

Overbaadsmanden, Jensen, som er et ualmindeligt rart og prægtigt 

Menneske, om, hvor længe, det var siden, vi s idst havde passeret 

Kanalen, vi maatte begge tilbage til Midt i Firserne . Jeg l ænges 

ikke efter Land, en Næstkommanderende har det ulige bedst i 
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Søen, hvor alt gaar sin uforstyrrede rolige Gang, uden at nogen 

ønsker at komme i Land. Jeg begynder saa smaat at tage fat paa 

at gøre Skibet fint, men det meste maa opsættes til vi kommer i 

varmere Klima. Desværre sviner Maskinmesteren utrolig til med 

sin Skorstensrøg, der falder ned overalt fra agter til for, alt 

efter som Vinden blæser, den Klage kommer nok til at lyde i 

adskillige Breve. Jeg beklager Fyrbøderne, naar de korner op fra 

deres Vagt, er de bogstavelig talt sorte som Negre fra Hoved til 

Fodsaal, overstrøgne med en Blanding af Kulstøv og Olie; 

heldigvis har vi et stort Badekammer, hvor de staar nøgne og 

gnider hinanden af for at faa det værste Snavs af, uden at det 

dog saa nær lykkes helt, især da der er Ration paa fersk Vand, 

der i et Skib er en Vare, som der ikke kan soldes ubegrænset 

med. 

I Gaar havde vi Fest i Messen, det var Konows Bryllupsdag, vi 

sendte en Lærling op til Musikken for at sige til den, at den 

skulde overraske Brudgommen med at spille "det er saa yndigt at 

følges ad", men han havde misforstaaet forkert (sic) , og 

Musikken spillede: "Der er et yndigt Land". 

Det lader ti l at skulle blive en Messe uden megen Lystighed, 

hvad jeg kun er glad over, dog med livlig Samtale og af og til 

Musik, vi har Klaver Gitar og Mandolin. Chefen er det hidtil 

gaaet udmærket med, selv om vi ikke altid har den (10) samme 

Opfattelse af, hvorledes Sagerne burde udføres. 

23/11 Falmouth. En Pakke kastet om Bord indeholdende en Mængde 

Traktater, nye Testamenter, Evangelier, Julekort med trykte 

Skriftsteder; jeg lod dem uddele til Besætningen. 

Jeg staar op Kl 5 , overværer Rengøringen, derefter e n Kop Te, 

naar jeg har Tid til det, forud for den en Teskefuld amerikansk 
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Olie for min Mave; 8½ atter en Kop Te med et Spejlæg, Omklæd

ning. 

9 ½ begynder Formiddagsøvelserne, 11½ Frokost og Hvil til Kl 2, 

da Øvelserne atter begynder Kl 5; 5 ½ Middag og dermed er 

Maal tiderne forbi. I Messen spilles Kort, Klaver, Mandolin, 

Fløjte og Gitar. Igaar Aftes, da jeg ikke var i Messen, havde 

jeg den Sorg, at der blev sunget sjofle Viser, jeg kunde høre 

det i mit Lukaf, men da jeg nødig vilde optræde som Politibe

tjent i Messen, forholdt jeg mig rolig, men næste Dag talte jeg 

med Kommandøren, og han gav mig Ret, for Fremtiden haaber jeg at 

blive fri derfor, det er til stor Forargelse for Skibets 

Besætning og ikke mindst for vore 13 Drenge. 

Jeg fik Lov til at sende alle Drengene under Ledelse af 3' 

Læge, Kandidat Thomsen, og Halvdelen af Underofficererne i Land. 

26/10 Til Gæst i Messen havde vi alle Medlemmerne fra den 

svenske Sydhavsekspedition i Antarktis; den ledes af Dr. 

Nordenskjold. Vi kendte dem ikke. De kom Kl 8 og gik 11½; jeg 

tror Nordenskjold kedede sig, han var meget til talende, de 

øvrige var unge Mennesker, der ikke gjorde noget betydeligt 

Indtryk. 

27 / 10 Forlod Falmouth om Morgenen, . Jeg var ikke i Land. I Dag 

har jeg for første Gang faaet en virkelig god Middagssøvn. 

28/10 Herligt Vejr i Spanske-Søen, nætop saa megen Dønning, at 

man vulgges i Søvn i Køjen af Rulningerne. Vi har hidtil kun 

havt 1 Søsyg, der er bleven behandlet af 3' Læge, som siger han 

kender et nyt Middel mod Søsyge. 

Du hævdede at Striberne i Brystindlæggene i mine kulørte 

Skjorter skulde gaa paa Tværs, jeg hævdede, at de skulde gaa paa 

langs, men Du overstemte mig, nu ser jeg, at alle andre kulørte 
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Skjorter har Striberne paa langs, som jeg vilde have dem, mine 

(11) Skjorter ligner nu Underskjorter, der gaar Striberne paa 

tværs, heldigvis er jeg ikke nogen ung forfængelig Officer, saa 

jeg finder mig med Sindsro i Forholdene, som de er, om de end 

ikke al tid er, som jeg kunde ønske dem, men al ting bør vel 

heller ikke gaa efter mit Hoved. 

Skibssergenten, ham jeg talte om, sidste Aften vi var sammen, 

og som siden til min store Glæde har taget sig sammen, meldte 

mig lige, at der var flere, der var bleven søsyge efter Øvelser

nes Ophør, de har ikke kunnet taale de lange, rolige Rulninger, 

men det gaar nok snart over. 

29 / 10 Nu er Klokken her 8 Aften men hjemme 10.20, godt derfor 

at Du ikke kan høre, hvad jeg sidder her og snakker om, for Du 

vilde s i kkert være altfor søvning til at høre paa min Praten, 

men nu da der ligger flere Hundrede Mil mellem os, kan jeg 

dristig kile paa. Vi er nu ? af Kap Finisterre, Portugals 

nordligste Hjørne, og vi haaber, at vi nu er ovre det værste 

Stykke paa Udrejsen. Vejret er mildt og behageligt. Vi har lidt 

flere Søsyge, de kommer sig nok snart; en af dem fingerede at 

h ave faaet Krampe, den var dog ikke værre, end at han kunde 

ligge og uafbrudt fortælle, at han havde Krampe i begge Arme, 

Doktoren s kældte ham ud, men det hjalp ikke, han lagde sig plat 

ned og var ikke til at faa op, hen paa Efter middagen begyndte 

han dog at blive manerlig. Hos Chefen er det store fine Blækhus 

rutset ned og har udgydt sit Indhold p a a hans Gulvtæppe, jeg 

havde faaet medgivet e t lignende Skrivetøj men kasser ede det 

straks . 

I Me ssen e r der hver Aften et L'hombre Part i; hvis ene Medlem, 

som altid e r Over l ægen; jeg ser af og til paa de t. Jeg havd e 
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foresat mig at læse, men det er mig næsten umuligt, der er for 

megen Uro, som jeg har erfaret tidligere, Søluften betager 

Lysten til Studier. 

30/10 Ved Middagstid mødte alle de Officerer, jeg dog undtagen, 

der havde norske Dekorationer, med St Olafsordenen, de havde 

fundet paa, at det skulde være Ordensdag for St Olafs Ridderne, 

det hører til den Slags Fornøjelser, hvormed Officererne bryder 

Ensformigheden. Forøvrigt er der ikke overdreven Lystighed i 

) Messen, men jævnt godt Humør, og jeg tror vi alle befinder (12) 

os vel ved hinandens Selskab. Vi haaber naar vi kommer til 

Cadiz, straks at faa Posten om Bord, der er vel det de fleste af 

os længes mest efter, og er man en lykkelig Familiefader længes 

man dobbelt. Ja det er en stor Lykke at have et godt Hjem, en 

sød, lille Hustru og Børn, som udgør en væsentlig Del af af ens 

jordiske Lykke, Gud velsigne Eder . 

31/10 Imorgen hen ad Middag venter vi at være i Cadiz, saa 

faar jeg ikke længere saa god Tid til at skrive, ved Land er der 

altid megen Uro, især for Næstkommanderende, alle vil i Land, 

alle vil have Fodtøj, meget er der, som skal hentes fra Land, 

først og fremmest Posten, der i Reglen hentes flere Gange om 

Dagen; saa skal der fyldes Kul og bagefter skal Skibet have en 

Generalskrubning. Apropos Skrubning, der kom lige en Underof

ficer ind til mig og fik en Seddel paa 2 U Sæbe og 4 Potter 

Vand, det er ogsaa blandt mine Forretninger, der udgives daglig 

et bestemt Kvantum Vand, blandt andet til hver Mand et vist 

Antal Potter til at vaske sig i, Antallet stiger med Graden, den 

menige faar 1 ½ Pot, Underofficeren 4 Potter, Offi ceren 5 ½ Pot og 

Chefen 27 Potter, vi har jo kun, hvad vi selv destillerer, og 

det koster en Del. Af Sæbe, som der bruges meget af til Skibets 
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Renholdelse, udgives der ogsaa daglig et bestemt Kvantum til de 

forskellige Steder i Skibet, dog kan der ved Henvendelse til mig 

opnaas at faa en Seddel paa mere. 

For et Øjeblik siden blev jeg kaldt hen paa Banjerne af Skibs

sergenten, det ønskede at vise mig, hvilket Svineri der var af 

Kulstøv, det plages vi med og det er en Følge af de fortvivlede 

Kulkasser, saasnart vi har dampet et Par Dage maa Kullene læmpes 

et stort Stykke, det vil sige, Kullene maa nede i Kulkasserne 

) slæbes et langt Stykke enten for eller agter, inde(n) de naar 

til det Hul de skal styrtes ned igennem til Fyrpladsen. Kulkas

serne ligger lige under Banjedækket og i dette er der en Mængde 

? Kulfyldningshuller, hvorigennem Kullene under Kulfyldning 

fyldes ned i Kasserne, og de maa, naar der læmpes, lukkes op for 

at give Luft ned i Kasserne, og saa ryger det med Kulstøv op paa 

Banjerne . Naar der skal fyldes Kul, maa Banjerne fuldstændig 

tømmes, alt fjernes; Mandskabets (13) Tøj, Skiftegrejer?, alle 

Geværer m.m. Værst er det for Folkene, der læmper Kul i Kas

serne, naar de kommer op er de ganske ulendelige, de er meget 

sortere end Bastians Neger, de er bogstavelig som Blækdrengene, 

kun skinner Tænderne hvide, og Øjnene er heller ikke sorte. Der 

er unægtelig stor Forskel paa at være i Kulkasserne og saa at 

spadsere paa Dækket under den klare Stjernehimmel og høre paa 

Musikken fra Kl 6 til 7. 

Idag har Overkannoneren, Andersen, den ældste Artil

leriunderofficer, Fødselsdag, han og Overbaadsmanden, den ældste 

Matros? underofficer, har for 30 Aar siden været sammen med mig 

i Skib, hvor vi ogsaa besejlte? Cadiz; de var Under officer

selever jeg frivillig Lærling. 

Jeg har den Glæde, at Skibssergeanten endnu holder sig bra, jeg 
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beder til at det maa holde, jeg ved at alle Underofficererne 

sætter en Ære i at hjælpe ham. 

1/11 Til Ankers ved Cadix. Det var slemt, her var ingen Post, 

den kommer først i Morgen, det var en Skuffelse. Om Cadiz kan 

jeg naturligvis intet meddele, heller ikke venter jeg at komme 

til at meddele stort om de andre Pladser, vi skal besøge, jeg 

venter at komme grumme lidt i Land. I Morgen rejser en Del af 

Officererne paa en to Dages Tur til Sevilla og vi skal fylde 

) Kul. Vi har i Dag havt de officielle Besøg af Konsulen og 

Stedets Autoriteter. Konow har smagt for mig paa den Vin, jeg 

skal have med hjem til mig selv og til Rasmussen, han siger, den 

er ganske udmærket. 

2/11 Halvdelen af Folkene har jeg sendt i Land, forinden 

advarede jeg dem dels for den fyrige Vin, dels for det, der er 

endnu værre, Kvinder, Cadiz er berygtet for sine Kvindesygdomme. 

Drengene er alle sendt i Land, Kapt Konow har paatagt sig at 

være deres Vej viser, hvad jeg er meget glad over, han er et 

rart, forstandigt Menneske. Ryder der er sammen med andre er 

rejst til Sevilla og Konow har faaet Paalæg om at tage nogle 

Sten med til Din Samling og skaffe mig Frimærker. 

Vi fik først Kulprammene paa Siden om Aftenen, og saa fyldte 

vi Kul (14) om Natten, vi havde jo fra Formiddagen af indrettet 

os derpaa. Landlovsfolkene gjorde mig den Glæde atter at komme 

om Bord i rette Tid, kun en enkelt af dem var noget beruset. 

3/11 Kl 9 Morgen blev vi færdig med Kulfyldningen og nu ligner 

hele Besætningen Negere og Skibet er gennemtilsvinet baade 

inden- og udenbords. Efter en Generalrengøring til Kl 3 var det 

lykkedes at fjerne alt Kulstøvet, det har en ubegribelig Evne 

til atr trænge sig ind overalt. Udenbords kunde vi ikke gøre 

245



Vøhtz . 10 17 

rent, fordi det blæste meget friskt. Midt i Rengøringen havde vi 

Fest i Messen for Konsulen og hans Kontorpersonale: 1 Dansk, 

Petersen fra Ebeltoft, en Norsk og 1 Svensk, Konsulen selv er 

Skaaning; de kom til Frokost Kl 11½ og blev til 4½, de befandt 

sig yderst vel. Der er kun 6 Skandinaver i Cadiz, og de er føler 

(sic) sig meget lidt tilpas der. Jeg maatte udbringe en Skaal 

for Konsulen, men det faldt mig meget let, da han har stillet 

sig overordentlig imødekommende overfor Skibet og dets Besæt

ning. Jeg maatte ogsaa udbringe en Skaal for Messeforstanderen, 

Maskinmester Holst, han var nemlig paa Togtet blevet udnævnt til 

Ridder af den spanske Sømilitære Fortjenstorden, og vi havde 

besluttet at forære ham Ordenen, som ikke fulgte med Udnævne!-

sen. 

Konsulen havde en Del af Officererne til Middag og derefter i 

Teateret, ogsaa jeg var indbudt, men maatte undskylde, da Chefen 

ikke havde tilbudt mig at gaa i Land. (Indskud: Ærligtalt havde 

jeg heller ikke stor Lyst dertil) Til Konsulen sagde jeg, at jeg 

desuden aldrig gik i Teater. 

Du skriver, at da Du skulde tage Beslutning i Sagen Tuxen og 

Pigerne, lod Du Gud om at hjælpe Dig til at handle ret, der har 

jeg jo Forklaringen paa, hvorfor Du netop gjorde, hvad du burde 

gøre, Gud er en langt bedre Raadgiver og Vejleder end Din Mand, 

og han vil aldrig undlade at yde en Hjælp, naar Bønnen derom 

opsendes til ham, det har jeg ogsaa her om Bord atter og atter 

faaet Bevis paa. 

6/11 Idag er det endelig lykkedes at faa den anden Halvdel af 

Mandskabet i Land og vi har faaet Vinen paa Siden og er begyndt 

at tage den om Bord, saa alle Mand er i Arbejde, og saa har jeg 

ingen Ro, naa det bliver jo nætop til (15) min Bestilling. 
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I Eftermiddag har vi haft Konsulen til Middag, det var Intendan

ten, der imod alle Regler havde indbudt ham, da han var i en 

løftet Stemning, og saa var vi nødt til at finde os deri. 

Jeg har havt den Glæde, at alle Landgangsfolkene igen i Dag er 

mødt til rette Tid og uden at være det mindste berusede, det er 

et helt Særsyn for en By som Cadiz, men vor Besætning er sikkert 

ogsaa en udmærket Besætning. 

7/11 Paa Vej til Madeira. Herligt Vejr. Havet vugger os ganske 

) blidt paa sin dybblaa Favn. Varme ønsker vi os nu ikke mere af. 

Du spørger om Maanen ogsaa skinner ned til mig, ja Maanen har 

hele Jorden over til samme Tid den samme Fase, er fuld, ny, 

aftagende o.s.v. Og hvad der altid skinner over os, det er Guds 

Naade og Kærlighed i Jesus Kristus, og det er meget bedre end 

Maanen, ja hvor er det en stor Glæde at vi deler med hinanden 

det dybeste og inderligste, som vi Mennesker kan faa i Eje, 

Troen paa Guds Kærlighed i vor Herre Jesus Kristus, Forvisningen 

om at være Guds Børn og Jesu Kristi Medarvinger. 

8/11 Idag har Chefen beordret at sætte Ismaskinen i Gang, og 

naar det regner på Præsten drypper det paa Degnen, med andre 

Ord, Isen kommer os alle til Gode nærmest derigennem at det 

Lokale, hvor Vandet bringes til at fryse virker som en Iskælder, 

saa alt, hvad der væltes derind, afkøles. Isen laves i Blokke 

paa 9 U. 

Det er bedst som det er, at Du ikke er om Bord, Børnene kan 

ikke undvære Dig, og jeg er jo ganske tryg for dem, nu da de er 

under Din kærlige, omsigtsfulde og gode Rygt og Pleje. 

Idag har jeg skrevet til Missionær Nielsen i Sømandshjemmet, at 

vi, om Gud vil, kommer til Madeira i Morgen, ja om Gud vil, det 

er dog ham der udelukkende raader for det al tsammen og ikke 
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Marineminister Jøhnke med hans fastsatte Rejseplan. (16) 

10/11 Kom til Funchal Kl 2 i herligt Vejr. Her ligger to andre 

Orlogsmænd en Fransk og en portugisisk. Vi har straks faaet 

Kadrejer [baade der søger at handle] paa Siden, jeg har allerede 

spist en ægte Madeirabanan, men jeg indrømmer, jeg hellere havde 

spist et godt Æble eller en god Pære. 

Fra Skibet saa vi en Mand gaa op med en Ballon inde paa 

Strandbreden, det saa lidt voveligt ud, da han til den ene Side 

) havde Byen og til den anden Havet; han gik ikke ret højt op og 

dalede meget pænt ned igen paa Strandbreden. Det var en Montgol

fiere, det vil sige en Ballon med opvarmet Luft. 

) 

Op ad Bjergene kan man komme paa 4 Maader, billigst med 

Apostlenes Befordring, bekvemmest ved at lade sig trække op i en 

Slæde af Stude, elegantest ved at ride paa en Araber, mindst 

romantisk ved at sætte sig i en Kupe i Tandbanetoget. Ned rutser 

man i Slæde. 

12/11 Igaar sagde Chefen til mig, at han syntes, jeg burde se 

at komme en Tur i Land, og det har jeg saa været i Dag, for 

første Gang paa denne Tur fra 10 - 2. Mit Hovedøjemed var at gaa 

i Butikker, men efter at have gjort det, var vi et Selskab, der 

tog med Tandbanen et Par Tusind Fod op til et Hotel. Desværre 

øsregnede det, da vi kom helt op, noget lykkedes det dog at se 

af den rige Natur med den yppige Plantevækst. Ned gik det med de 

berømte Slæder, det er ganske forunderlig som Husene tager sig 

ud, naar man rutser ned ad Skraaningen, man savner ganske noget 

til at bedømme, hvad der er vandret, derfor ser alle Husene ud, 

som om de var helt skæve ja ligefrem ved at vælte, Dørene i 

Murene om Haverne ser ligefrem uhyggeligt skæve ud. 

Idag har vi fyldt Kul, i Overmorgen, Torsdag, skal vi tage om 
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Bord paa Dækket en Mængde Sække med Kul, saa skal vi atter have 

Svineri. 

13/11 I Eftermiddag har vi skiftet Køjer, enhver, der ligger i 

Køje, skal ombytte den snavsede med en ren og udlufte sit 

Køjetøj, og saa skal han aflevere det ene af de to Uldtæpper da 

et nu er nok. Selv ligger jeg kun med det stukne Tæppe og et 

Uldtæppe lagt enkelt, og jeg har et Koøje aabent i min Daglig

stue, jeg forsøgte ogsaa at have et aabent i mit Sovekammer lige 

over Køjen, men jeg fandt det dog raadeligst foreløbig at holde 

det lukket. (17) 

Paa Dækket var de vagthavende Officerer i livlig Samtale med 

to unge, tækkelige nonneklædte Piger der forhandlede broderede 

Sager, som laves i deres Kloster; de unge Piger var endnu ikke 

bundne ved noget Løfte, det tiltalte dem øjensynligt meget at 

faa en Passiar med Officererne. De fortalte, at i deres Kloster 

var Plads til 300, men for Tiden var der kun lo. Her har for 

nylig været et Slags Oprør foranlediget ved, at den portugisiske 

Regering sendte et Krigsskib, der ligger her endnu, og 500 Mand 

Tropper for at udvise alle Jesuitterne, hvad der skede paa den 

kategoriske Maade, at hver eneste af dem blev taget mellem to 

Soldater og ført om Bord i et Skib, der afsejlede med dem til 

Portugals Besiddelser i Afrika. 

I Morges kom Gottschalk om Bord med en stor Kurv fuld af 

Blomster, nærmest Azaleaer, de kostede med Kurv 90 Øre. 

Du skriver, at Tjenestefolk er ikke saa gode, som de burde være. 

Det er sandt, men det er da ingen af os; naar Gud ser paa os, og 

naar han kun ser paa vore Fejl, saa bliver vi alle dybt beskæm

mede; jeg synes vi maa være glade for vore Piger. 

De hvide Jakker begynder at komme stærkt frem i Messen . Du 
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skriver om det livlige Selskab i Messen og mener, at jeg tager 

megen Del deri, jeg er vist en af dem, der mindst deltager i 

Selskabeligheden i Messen. det er gennemgaaende rare Mennes

ker, som jeg sætter Pris paa og kommer godt ud af det med, men 

Du ved, at hverken mit Naturel eller mine Interesser gør mig 

skikket til Selskabelighed. Passiaren i Messen kan jeg iøvrigt 

høre ganske tydeligt ind i mit Lukaf, især nu, da Døren staar 

aaben. 

14/11 I Formiddags fik vi en 600 Sække med Kul om Bord. Al

letider er der noget at tage fat paa i et Skib, men det er der 

jo ogsaa hjemme, Du savner ikke noget Øjeblik Arbejde. Vi har 

faaet Høns om Bord. Kalkuner havde vi i Forvejen fra Cadiz. Det 

er en sørgelig Tilværelse Fjerkræ fører i et Skib som Valkkyri

en, de staar indespærrede i et lille Bur og faar ofte Vand over 

sig. Det styrtregnede i Eftermiddag, jeg har aldrig paa Madeira, 

skønt det er 5' Gang jeg er her, og deraf 2 Gange paa samme 

Aarstid, oplevet et saadant Vejr. (18) 

15/11 Kl 6 i Morges stak vi til søs; det er slet ikke rart 

Vejr, der er temmeligt meget Sø, Søsygen har atter begyndt at 

indfinde sig. I Formiddags los vi Mandskabet komme paa Dækket 

til forberedende Øvelser, Gymnastik, for at friske dem lidt op, 

navnlig dem, der havde Tilbøjelighed til Søsyge. Vejret blev dog 

snart saadan, at vi maatte sende dem ned paa Banjerne til Teori, 

jeg tænk.er, at der er mange af dem, der ikke har faaet megen 

Visdom ind. Jeg maa tilstaa, at jeg ikke er i mit Es, til 

Frokost fik vi nogle mærkelige Pølser, der slet ikke smagte mig, 

derimod holder jeg mere af min Yndlindsspise: Radiser. Saa fik 

jeg mig en ordentlig Middagslur, det er noget, jeg kan præstere, 

naar Energien er sløj. Vejret egner sig ubetinget bedst til at 
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sove i, og der er adskillige, som præsterer ganske utrolige 

Ting. Ved Middagsbordet spiste jeg kun meget lidt, jeg tvang 

det nærmest i mig for Skams Skyld, det er jo ikke saa underligt, 

saa lidt som jeg har sejlet til Søs. 

16/11 Nu synes vi at have faaet fat i Passaten, selv om Skibet 

ikke ligger roligere end i Gaar, saa er man allerede bedre vant 

til Slingningerne. I Morges Kl 8 spiste jeg med forholdsvis god 

Appetit koldt Flæsk til min første Frokost. Til Frokost Kl 11½ 

havde jeg min fulde Appetit. 

Maskinmester Holst aabnede sit Koøje et Øjeblik, da han mente 

søen ikke naaede op til det, men saa kom der en forkert Sø, og 

i store Mængder strømmede Vandet ind i Lukafet og derfra ud paa 

Banjerne, det er de Hændelser, der følges med Sølivet, det 

ubehagelige er, at det er vanskeligt at faa Køjeklæderne tørre. 

Idag havde Løjtn Bergsøe Fødselsdag, derfor Fest i Messen med 

flere Retter og mange Vine og Festtaler. Kapt. Konow foreslog, 

at de 13 Drenge, en af dem er Søn af Købmand Reffn i Holbæk, 

skulle kaldes ned i Messen for at lykønske Fødselsdagsbarnet, 

der er deres Lærer, ved den Lejlighed fik han af dem en Appel

sin. 

17/11 Nu ligger det store dybtblaa Hav udbredt for os som en 

stor smilende Slette, om Natten højner Himlen sig højt over os, 

oversaaet med Stjerner. Idag, Søndag, har vi havt Parade, alle 

Mand stiller op paa Dækket, Mandskabet med Kraver paa, Officerer 

og Underofficerer med Sabel, og saa gaar (19) Chefen rundt for 

at kaste et flygtigt Blik paa hele Besætningen; dernæst inspice

rer han hele Skibet fulgt af en stor Stab med Næstkommanderende 

i Spidsen, og hvor han har Lejlighed til at udtale sin Misfor

nøjelse, om noget ikke behager ham, om Bifald er der aldrig 
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Tale. Saa har vi Gudstjeneste, hvor Konow er Oplæser. Idag har 

jeg for første Gang paa Turen maattet oplæse en Straf, en Mand 

var blevet idømt for Sløjhed i Tjenesten. 

Vi stiller nu Uret daglig 1 Kvarter tilbage, det sker efter at 

Middagshvilen er begyndt, saa dermed forlænges den; naar vi 

atter vender Næsen mod Øst, skal Uret stilles frem daglig, men 

det sker heldigvis ikke før Middagen i Øvelsestiden, saa denne 

forkortes . 

For flere Dage siden er vi begyndt at tage Styrtebad, det er 

dejligt forfriskende, jeg tror ikke, der er en eneste, som ikke 

tager Bad. Det er et lødigt? løstigt? Syn, naar hele Mandskabet 

stiller til Styrtebad, hurtigt skal det gaa. Vi har et særligt 

Badekammer med 4 Bruser, men der er desuden indrettet et 

Styrtebad paa Dækket. Jeg kunde i Morges ikke lade være med at 

tænke paa, at vi er ude for at indøve os i Krigens Haandværk, og 

at den Time kan slaa, da alle disse velskabte, sunde, kraftige 

Menneskelegemer kan blive ødelagt af Fjendens Kugler, for

haabentlig skaaner Gud os derfor, men en Gang skal jo dog den 

sidste Fjende lægge os allesammen ned under den sorte Muld; Gud 

være dog lovet og priset, at hans Søn, Jesus Kristus, vandt 

Sej ren over den sidste Fjende, saa vi kan opstaa i en ny, 

forklaret og langt herligere Skikkelse. 

Min Paaklædning til Styrtebadet er det store Haandklæde, som 

jeg malerisk ruler? mig ind i, og saa et Par klaprende Badetøf

ler. Forinden hans Højhed, Næstkommanderende, gaar i Styrtebad, 

sender han sin Oppasser op for at se, om alt er beredt, og saa 

traver jeg afsted fulgt af Oppasseren, der holder Haandklædet 

medens jeg nyder den kolde Straale. Det hænder, at Badet trods 

alle Forberedelser alligevel ikke er i Orden, og saa bliver 
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Næstkommanderende vred, mon Du kender en vred Næstkommanderende? 

!morges var Pumpen ikke i Gang, saa udstedte jeg meget bestemt 

Ordre til Maskinmesteren der kaldes "Pumpemester", og som er min 

højre Haand i alt hvad der kaldes Smaamaskiner saasom Pumper, 

Sprøjter (20) Bagerovn, Dampspil m.m.; nu skal det vise sig om 

det hjælper; hjemme hjælper det jo ikke altid, at jeg giver nok 

saa bestemte Ordrer, undertiden les der endog af dem, det tør 

man ikke gøre om Bord, i al Fald ikke aabenlyst. 

Selv Chefens Ordrer frugter ikke altid, han har en saakaldet, 

højtlydende Telefon mellem sit Soveværelse og Kommandobroen, den 

maa kun benyttes af Chefen, naar han vil tale med Vagtchefen, og 

af Vagtchefen, naar han vil afgive en Melding, der har største 

Hast, til Chefen, hvad der endnu ikke er sket. Man saa hænder 

det, at Pilfingre rører ved Telefonen oppe paa Kommandobroen, og 

saa ringer den i Chefens Sovelukaf og vækker Chefen i hans søde 

Søvn og faar ham til at fare op i den Tro, at der er noget meget 

mærkeligt paa Færde. Da det skede første Gang blev der malet paa 

Telefonen "til Chefen"; maa kun benyttes af Vagtchefen"; men 

ikke desto mindre er der to Gange senere blevet pillet ved 

Telefonen, saa i Dag ved Paraden har jeg maattet true den, der 

i Fremtiden agerer Pilfinger, med det værste, der kan times et 

Menneske. 

Det er Søndag Eftermiddag, almindelig Ro og Hvile dag . 

Drengene sidder i en Rundkreds paa Dækket og leger den smukke 

Leg :"Lad Kart oflen gaa imellem mine Laar", en af dem staar i 

Midten og paa ham tærsker de andr e løs af e t godt Hjerte med en 

Tamp, som gaa r fra den ene til den anden i Kredsen, gribes e n i 

at hav e Tampen maa han ind i Mi dten. 

Det e r nu saa var mt, at jeg har f oreslaaet a t lade Be sætningen 
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klæde i dens hvide Overtrækstøj om Dagen, det er lige varmt nok 

at gøre Øvelserne i deres tykke blaa Tøj, men mit Forslag er 

bleven forkastet af Chefen og Overlægen, der frygter for 

Forkølelser; jeg tror ikke, de vil faa nogen Takkeadresse fra 

Mandskabet. 

19/11 Jeg glæder mig ikke, som i 1880, til at komme til 

Vestindien, vi nærmer os jo dertil mere og mere, naar jeg skal 

være ærlig, glæder jeg mig kun over en Ting, at Turen engang 

) faar en Ende. Naar man har et lykkeligt Hjem og 4 Børn, duer man 

ikke længere til at sejle til Søs langt borte fra Hjemmet uden 

ordentlig Postforbindelse, og saa har jeg jo siddet i en 

Stilling som Chef for Søminekorpset, hvor jeg var vant til at 

kommandere over mange Mennesker, saa smager det ikke ret at være 

reduceret til at (21) være Nummer to. 

I Messen spilles der Kort, tegnes og læses, der musiceres og 

synges sjældent. Jeg har ikke kunnet overvinde mig selv til, som 

jeg havde foresat mig, at studere Fransk, men endnu har jeg ikke 

aabnet en fransk Bog, og jeg gør det næppe paa dette Togt. Efter 

Middagsmaaltidet sætter jeg mig ganske rolig hen og døser en 

Times Tid. 

Vi har kun set en enkelt Delfin, Søfugle ser vi ingen af. I 

Eftermiddag havde vi Skydning med Kanoner efter Bøjer udlagt i 

Vandet; vi stopper Maskinerne og ligger og driver rundt; vi 

bataljerer til Glæde for Hajer og Delfiner, men ser iøvrigt ikke 

noget til dem. Idag har vi set den første Flyvefisk agere 

Luftsvømmer mellem to Dønninger, og da vi saa begyndte at 

manoevrere kom Søen ind paa den modsatte Side af den, den 

plejer, og saa kom der Vand ind i større eller mindre Mængder i 

enkel te Lukafer, dog ikke i mit, da jeg havde været forudseende. 
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Konow havde sit Hoved ude af Koøjet næsten som Søen kom, og den 

skvættede ham ordentlig over. 

Vi har i Dag set et Par enlige Søfugle, der synes at ligge paa 

Landet midt ude i Atlanterhavet. Det er en meget ensformig 

Ti 1 værelse vi fører, men en stor Fordel er det, at vi ikke 

plages med Aviser, Politik eller Vrøvl - der var jo ingen Radio 

den Gang - I morges blev Konow og jeg enige om, at der var kun 

en Havn vi længtes efter og det var Køben - Havn. 

20 / 11 I Eftermiddag har vi havt Tøj eftersyn, det betyder 

nærmest Frihed over hele Linien; Kapt. Ryder, der i Søen altid 

har Vagt fra 12 -4, beklaged sig ynkeligt, at han skulde trine 

op og ned ad Broen, medens vi andre kunde tage den med Ro nede. 

Jeg har siddet for Andenlægen, der har forsøgt at portrættegne 

mig, men der er næppe nogen, der kan genkende mig. Førstelægen, 

Dr. Hornemann, siger, at det er meget sørgeligt at være Ungkarl, 

og mange Aftener sidde ene hjemme uden at nogen tænker paa ham. 

21/11 Endnu er Temperaturen ikke højere end 1 6½ Reaumur, og 

det er lige varmt hele Døgnet rundt; i Skyggen er det ikke 

varmere midt paa Dagen end ved Midnat. Flyvefiskene begynder at 

blive hyppigere, en af dem landede paa For=(22)dækket og er for

modentl i g spist af den Mand der fandt den. 

Vi e r i Sargossasøen, hvor der flere Steder findes store 

Mængder Tang. 

stort Læmpe? i Kulkasserne, 12 Mand af Dæksbesætningen er 

sendt derned for Hjælp, naar de kommer op p a a Dække t ser de over 

he l e Legemet ud som poleret Stenkul. Kapt . Ryder 1 der er meget 

nærsynet, var , da han saa en af dem i Tvivl om, Ma nde n havde 

Klæder paa 1 han var nøgen t i l Bæltestede t. De t hj ælper paa 

Humøret , at de kan delikatere sig med e n Lædskedrik bry gge t 
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sammen af ganske tynd Havresuppe tilsat med lidt Sukker og en 

Tsk Sherry for hver 25 Potter, det er en forfriskende og 

vederkvægende Drik. Og saa kan de i det ypperlige Baderum blive 

gennemvasked saa det Sorte gaar af dem paa nær en sort Rand om 

Øjnene; og endelig fritages de for Nattevagt, det værdsættes 

højt af de unge Mennesker . Det gaar paa Omgamg mellem Folkene, 

og de tager det gennemgaaende med godt Humør, men i det Hele og 

Store er det ogsaa overordentlig pæne Folk. Vi har ogsaa om Bord 

14 Soldater til den vestindiske Hærstyrke, det er nogle af vore 

allerbedste Folk, jeg vil ligefrem være ked af at skulle af med 

dem. Det paahviler Næstkommanderende at holde Skibet vedlige, 

men jeg faar dertil under Øvelserne kun overladt dem, der ikke 

behøver at deltage i Øvelserne, og det er for lidt; havde jeg 

hele Besætningen til min Raadighed, kunde Skibet holdes som en 

Yakt. 

Vi begyndte at give Mandskabet Grog af drikke i Stedet for 

Vand, den laves ved at helde 1 Pot Rom i 90 Potter Vand, det er 

for at sætte lidt Smag paa det destillerede Vand. 

Jeg sidder i min Dagligstue med det elektriske Lys tændt, 

Koøjet og Døren paa vid Gab og hører L'hombrepartiet skoggerle 

i Messen. Det er det mest henrivende Maaneskin, og der er ikke 

megen Dønning, dog nok til at Skibet ganske langsomt ruller frem 

og tilbage. Selv om vi ligger til Ankers, er Skibet næsten 

a ldrig helt roligt. Da jeg var i Land paa Madeira var jeg 

allerede bleven s aa vant til Skibets Bevæge lser, at jeg h avde 

Fornemmelsen af, at Stenmolen vi gik i Land ved, gyngede ganske 

svagt frem og tilbage. 

22/ 11 Vi e r endnu ikke Halvvejs mellem Madeira og Vestindi en, 

og har e ndnu (23) ikke passeret Vendekredsen, v i h a r omtr ent 

256



Vøhtz.10 28 

1400 ??? tilbage; men det begynder at blive krukkelunt. De 

fleste Officerer har ekviperet sig med Tropeuniform, med hvid 

Jakke og hvide Sko. det vilde jeg ønske, at jeg havde gjort, jeg 

nøjes med den lille hvide Trøje, jeg anskaffed ved min forrige 

Vestindienstur. 

Under en Passiar om Tjenestepigeforhold hævdede Ltn. Got

tschalk, at en Tjenesepige ikke burde have mindre Begyndelsesløn 

end 16 Kr. og meget hurtigt stige til 20 Kr., jeg kunde ikke 

følge ham paa denne høje Flugt, skønt jeg fuldt ud billigede, at 

den, der har Raad dertil, giver en høj Pigeløn. 

I Formiddags lød Raabet "en Mand overbord", det var en af de 

vestindiske Soldater, der red udenbords for at male, der var 

faldet i Vandet. Straks slog Vagtchefen stop ned til Maskinen, 

et Bjergemærs blev kastet overbord, og saa snart der ikke kunde 

være Fare for, at Manden kunde komme i Skruen, blev der slaaet 

"Bak" og en Redningsbaad blev firet i Vandet. Agterude drev 

Mandens Hue, em ham selv saa man intet til. Det saa ud, som om 

han var gaaet til Bunds. Men da jeg gik forefter mødte der mig 

smilende Ansigter, Manden var bleven hængende og halet op i den 

Ende han, saaledes som det er paabudt, havde om Livet, han slap 

med en ordentlig Dukkert, og Redningsbaaden bjergede Huen og 

Bjergemærset. 

Der er bleven sat Markiser op ovenover Koøjerne paa den Side, 

jeg har mit Lukaf, der er en Opfindelse af Konow, der har det 

fra den franske Krigsskole, de bestaar af en 1 Alen bred 

Løber??, der holdes skraat ud fra Skibssiden ved Hjælp af nogle 

Kosteskafter. 

23/11 Jeg har i Dag udarbejdet et Forslag til Omlægning af 

Øvelser paa Grund af Varmen, der gør at det er meget ubehageligt 
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at afholde Øvelser om Eftermiddagen fra 2 - 4 3/4, jeg foreslaar 

særlig at benytte Tiden fra 6 - 10 Formiddag. 

Alle i Messen er nu næsten udelukkende i Hvidt. Vi har havt 

Sundhedsvisitation af Mandskabet, der skal afholdes nogen Tid 

efter hver Landlov, den er ikke behagelig. 

Vi har fejret Fest i Dag, det er Intendantens Fødselsdag, han 

blev vækket af 3 (24) syngende Drenge og Maskinmesteren modtog 

ham ved Styrtebadet, og viskede ham med en stor Vinduesvisker. 

Ved Middagsbordet maatte jeg holde Festtalen, det var kun et?? 

Bidrag, jeg egner mig aldeles ikke til at tage virksom Del i et 

gemytligt Lag, især da der næsten altid fremkommer mer eller 

mindre aabenlyse Frivoliteter i et Selskab af lutter Mænd. 

Intendanten modtog mange Gaver, der hentydede til hans særlige 

Forhold; der indløb mange Telegrammer og var skrevet to Sange. 

En Tone, der klinger stærkt igennem, var Hentydninger til de 

Oste, der sorterer under ham, det er 70 Oste, der er medtaget 

til Underofficererne og ligger i et Skab lige under Komman

dobroen, de udsender til Tider en nedrig Stank. Intendanten 

holder paa sine Oste, medens Vagtchefen ved alle Lejligheder 

harcelerer med ham over deres Stank, som ikke er til at skelne 

fra den, der kommer fra et Lokale, der hyppigt benyttes af 

Mandskabet især efter Maaltiderne. Her et Vers af Sangen: 

Intendanten i Skibet gaar ind 

Han kan slet ikke fatte de Skoser 

For han synes, de lugter som Roser 

Og Violer og Mynter, det Skind! 

Næsten afmægtig bæres han bort, 

men sin Ost han dog stadig priser; 

Det er Vagtchefen selv der fi ... , 
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Min Lugt er af fineste Sort. 

Noget maa der jo findes paa, naar man ligger midt i Atlanter

havet med Havet omkring sig og Himlen over sig. 

24/11 Omgivelserne er mærkværdig døde, vi har i Dag set et Par 

langhalede Maager, forøvrigt ser vi af levende Skabninger kun af 

og til smaa Flokke Flyvefisk. Saa er der dog en enlig Flue, som 

bliver ved at drille mig. 

Vi har i Messen havt en Samtale om, hvorvidt det i Biblen er 

paabudt kun at have een Hustru, jeg har lagt Mærke til, at mange 

Mænd mener, at Biblen ikke forbyder Flerkoneri, Kirken har 

aldrig udtalt sig derimod; men Grunden (25) dertil er jo, at det 

paa Kristi Tid var anerkendt blandt Jøderne, at det kun var 

tilladt at have een Hustru, derfor havde Spørgsmaalet ingen 

Betydning. Jeg mener Biblen indeholder en klar Tilkendegivelse 

af, at Manden kun maa have een Hustru, Gud Herren siger: Manden 

skal forlade sin Fader og Moder og blive fast hos sin Hustru, og 

de skal være eet Kød ( i.Mos 2.24-25). Læg Mærke til der står 

eet Kød, hvor kan han være det med mere end een Hustru. Der er 

) en anden, vi skal være eet med, det er med Gud. 

Jeg mindes her, men det staar ikke i Brevene, at vi engang 

tal te om, hvad vore Folk i al Almindelighed kunde, og jeg 

paastod at deres boglige Viden kun var meget ringe, ogsaa deres 

Kendskab til Biblen, ja at jeg ikke vilde undre mig over, om 

flere af dem ikke vidste, hvem Moses var.. Jeg foreslog, vi 

skulde lade det komme til en Prøve og forhøre min Oppasser, der 

var en meget opvakt og kvik ung Mand, som havde været Oppasser 

i Storebeltsfærgerne. Han blev kaldt ind i Messen og det blev 

vedtaget at spørge ham, om han vidste hvem Napoleon var; hans 

Svar var, efter en del Tøven, Napoleon, var han ikke russisk 
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Kejser. Efter den Præstation, ønskede man ikke at gaa videre med 

Prøven. 

25/ 11 Jeg har maattet ?+ Folk. der i Løbet af Ugen skal ned 

i Kulkasserne, det skal begynde med 6 Mand i Dag, 12 i Morgen og 

ender med 20 to Dage senere. Det tager en vis Tid at? en saadan 

Tørn, da der er saa mange Hensyn der skal tages til Skibets 

øvrige Tjenester og Øvelserne. 

Inat maatte jeg stryge Uldtæppe og Hovedpude. Det har sine 

Ulemper at gaa klædt helt i Hvidt, hvor skal man tørre en 

Blækklat af, man faar paa Fingeren, det gaar jo saa let i 

Frakkeskøderne eller paa det Sted, hvorman er højest, naar man 

plukker Jordbær. 

Fra i Morgen begynder en ny Plan, alle Mand udpurres Kl 5, Kl 

6-8 Øvelser, 8 - 11½ Rengøring af Skib, Tøjvask m.m., 12 - 3 

Middag, 3 - 4 3/4 Eftermiddagsøvelser. Officerernes Frokost 10 

3 / 4 og Middag Kl 5. 

27/11 Varmen begynder at blive plagsom og gør det vanskeligt 

at sove. Jeg vil ikke bytte vort Klima med Tropernes; vi er nu 

i Troperne. Vi nærmer os Slutningen (26) af Passatrejsen. naar 

jeg ser tilbage paa den, maa jeg jo indrømme, at jeg ikke brød 

mig om at gøre den om. der har været en stor Forskel paa denne 

Passatrejse og den for 21 Aar siden . Dertil er der flere Grunde, 

jeg er bleven 21 Aar ældre, jeg er nu Næstkommanderende, det 

giver adskilligt flere Bryderier, Skibet er udelukkende Dampskib 

og i en Henseende et meget ubehageligt Dampskib, et rigtigt 

Svineskib, overalt paa Dækket svines der til af Kulstøv og 

Svineriet slæbes ned med om Læ. Endelig er Skibet ikke særlig 

køligt trods alle Blæsen og Vifter. I Messen kan der i denne 

Varme ingen Steder blive koldere end 20 C. Naar jeg kommer til 
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St. Thomas sender jeg Brev til alle mine Brødre, til Frk. 

Kalish?, Missionær Clausen, Missionær Rasch, Poul Nielsen, 

Ramsløv??, Biltmann, Andrea Frank og Høyer samt Lotte? 

28/11 Temperaturen stiger stadig, Vandet er godt 26 C og er 

helt lunkent, saa Styrtebadet snart ikke er meget forfriskende. 

Luften svinger imellem godt 25 C om Natten til 27 a 28 paa den 

varmeste Tid af Dagen, det er jo egentlig ikke formidabelt, men 

nede i Skibet kan der være meget varmere, da der er Fyr under 

Halvdelen af Kedlerne. 

Jeg har i denne Tid læst Fabricius Kirkehistorie, den er mig 

til megen Glæde, udover det læser jeg kun lidt, Bibelen undta

gen. 

Officererne har i Aften installeret sig pa Dækket og nyder 

deres Svaledrik, hvori den bestaar, ved jeg ikke, men jeg saa 

Ryder med en Champagneflaske i Haanden, selv nyder jeg aldrig 

noget om Aftenen; jeg har ikke kunnet modstaa en kold, halv 

Bajer til Frokost. 

Idag har vi for første Gang set en Haj, den gik tæt ved 

Agterenden og lurede aabenbart paa et Bytte fra Skibet. 

Idag betroede Chefen mig, at han endnu ikke havde skrevet til 

sin Hustru, mon du misunder hende. 

29/11 Land i Sigte, og nu er vi lige passeret den lille Ø 

Sombrero, en flad lille Klat, der hæver sig indtil 40 Fod over 

Havet, den er bare 600 Alen bred og 2700 Alen lang, der er ikke 

et grønt Punkt at opdage, den synes kun at afgive Beboelse for 

en Fyrmester. Det maa være et underligt Liv der midt i Oceanet 

(27)Adgangen til Øen er meget vanskelig, der kan kun landes paa 

Øen under meget gunstige Omstændigheder. Saa foretrækker jeg dog 

at være her om Bord. Dog, Sombrero kunde maaske være et passende 
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Opholdssted for et Par Nygifte, f.Eks Bojsen og hans unge Frue, 

lige i de første Hvedebrødsdage. Det var paa en lignende Ø 

Dreifuss var fængslet, og hans Hustru ønskede jo at dele Fængsel 

med ham. Langt borte har vi en anden lille Ø, St. Mart i n, i 

Sigte, vi er ved at passere indenfor Antillernes Øgruppe. 

!dag blev enhver i Messen spurgt af Overlægen om, hvornaar 

Columbus, der forlod Spanien 3' August 1492, var ankommen til 

Vestindien, alle maatte opgive en Dato, hvadenten han vilde 

eller ej; den der kom længst fra det rigtige, 

Flaske Vin; den rette Dato var 12' Oktober, 

November, men nogle kom helt ind i Januar. 

skulde gi ve en 

jeg opgav 15' 

30/11 Ankred ved St. Thomas Kl. 11 Fmd. Vi har i Dag haft 

besøg af Læge Mortensen, som jeg er Dus med for han var Skibs

læge paa Jylland 1880-81, endvidere af Fortchefen Prl tn van 

Deurs og hans Næstkommanderende Prltn Larsen, af Havnekaptaj n 

Kruse, der ledede os ind og saa af Guvernør, Oberst Hedemann med 

Guvernementssekretær Larsen og Adjutant. Guvernøren indbød os 

alle til Reception i Aften, jeg gik med for at faa det over

staaet. Alle Øens Standspersoner med Damer var til Stede, det 

v ar for saa vidt ganske morsomt, som jeg fik Lejlighed til at 

hilse paa de faa gaml e Bekendte, der er tilbage efter 21 Aar, 

nemlig Postmester Jensen og to Fruer, der den Gang var Frøkener 

og som sidder i mit Album. Jeg fik mig en lang Samtale med Fru 

Kruse, der undrede sig over, at hun ikke i saa lang Tid havde 

hørt fra Fru Conradsen. Der blev danset, der er en ualminde lig 

stor og god Balsal, ja, jeg dansede naturligvis ikke. Kl. 10 gik 

jeg om Bord. Oprigtig talt længes jeg ikke efter at gentage mit 

Besøg i Land, det ligger jo slet ikke for mig at søge Selskabe

lighed og skaffe nye Bekendtskaber. Blot der var lige saa 
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luftige Lokaler om Bord som i Land, blev jeg langt hellere om 

Bord, men de luftige Værelser med de aabne Vinduer eller 

Persienner er langt at foretrække for vore lukkede Lukafer. (28) 

1/12 December. Vi har havt Gudstjeneste og Halvdelen af 

Mandskabet har havt Landlov, de kom alle pænt om Bord og kun een 

af dem var saa beruset, at det kunde ses paa ham, det glædede 

mig meget. 

Der er i Aften næsten lidt tavst i Messen, Officererne er i 

Land. Jeg anskaffer mig et Par hvide reglementerede Trøjer til 

Tropeuniformen, jeg har været saa heldig at opdrive om Bord et 

Par Secondløjnants-Skulderblade der kan omdannes til Kap

tajnsblade. 

Det svirrer med Rygter om Øens Salg, der ventes snart at 

blive afsluttet; blot det ikke bliver under vort Ophold og blot 

det ikke forlænger det. Vestindianerne er helt imponerede af 

Valkyrien, de havde næsten ikke tænkt sig, at Danmark havde et 

saa stort Skib, og naar vi først faar det helt rent efter 

Overrejsen, er det ogsaa helt præsentabelt. 

Endnu lidt om Varmen, jeg sidder med Koøjet og Døren aaben og 

sveder ganske jævnt, der triller Draaber ned ad Brystet, og 

Hænderne er helt fugtige, og dog sidder jeg ganske stille. 

2/12 Vi har Køjevask?? inde paa Fortet, jeg har været inde 

at inspicere den, samt set paa 2 hvide Trøjer og et Par hvide 

Benklæder. 

Posten er kommen, hvor maa vi dog være taknemmelige for alt 

det vor himmelske Fader har givet os, hvor ser det forskelligt 

ud inde hos Vedels, og saa har vi jo ikke gj art os en Smule 

fortjent til den Kærlighed og alle de mange Gaver, Gud overøser 

os med, vi faar det alt uforskyldt af Naade, fordi Gud elsker os 
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gennem sin enbaarne Søn, vor dyrebare Frelser Jesus Kristus. Jeg 

indeslutter ofte Hr. og Fru Vedel i mine Bønner. Lad mig til, 

hvad du skriver om mit Syn paa Musik og Sang, sige, jeg mener 

langtfra at god Musik og Sang er forkastelig, jeg vilde endog 

øns ke, at jeg af Gud havde faaet Evner til langt mere at kunne 

nyde disse store Gaver fra Herren, men hvad jeg mener, er, at 

meget af det, der foregaar paa vore Teatre, ja langt det meste, 

er mere til Skade end til Gavn og er ikke Guds Navn til Ære, og 

derfor kan jeg ikke deltage deri. Som en troende Kristen maa man 

undertiden give Afkald paa, hvad der ellers i og for sig kan 

være ganske uskyldigt. Men hvad Du kan deltage i med (29) god 

Samvittighed og med Tak til Gud i vor Herre Jesu Kristi Navn af 

et ydmygt Hjerte, det kan Du roligt deltage i, selv om jeg ikke 

kan det, Gud har ikke støbt os i samme Form, og stiller ikke ens 

Krav til os. 

Idag er det Aarestrups fødselsdag med Fest, han fik mange 

Gaver, der alle var morsomme og ganske ubetydelige, alle 

Drengene, hvis Baksofficer han e r , mødte festligt hvidklædte med 

) Gaver og sang en af Rothe digtet Sang. 

4 / 12 Kulfyldningen begyndte Kl.8 Morgen og endte 8 Aften, vi 

ligner fra for til agter baade oppe og nede en Svinesti. 

Kulfyldningen foregaar med Skibet liggende ved Bolværket og 

udføres af Negerkvinder, og de forstaar at fylde Kul. De bærer 

Kul lene i en Kurv paa Hovedet kaste r Kullene ned og aldrig 

fejler de Kulhullet. 

Idag kom min Vadskekone, Kleopatra Petit , med mit Va d s ketø j, 

jeg antager den ægte Kleopa tra har være t skønnere. 

5/12 Paa Vej til St Croix ; at vi er til Søs ige n f i k j e g at 

mærke, j eg laa og blundede, da der kom e t Skvæt ind g ennem 
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Koøjet, der oversprøjtede hele mit Skrivebord med alt, hvad der 

stod derpaa og alle Aviserne, jeg har maattet have en ordentlig 

Aftørring, skille alle Fotografier fra Rammen og hængt, hvad der 

kunde, til Tørring. Saa lukkede jeg Koøjet og saa var her som i 

en Svede??. 

Vi er alle i Gang med stor Rengøring, vi kunde jo godt bruge 

flere Dage dertil, men det er der ikke Tid til. I Troperne burde 

man for øvrigt kun arbejde tidlig Morgen og sent Eftermiddag . 

I aften er vi ankrede ud for Vestenden paa St. Croix, vi 

kunde godt tænke os liggende ud for Taarbæk en stille Sommeraf

ten, hvis ikke Landet var betydeligt højere og oversaaet med 

Sukkerplantager, og hvis ikke hvert Øjeblik store Mængder af 

Flyvefisk for ud af Vandet, og ogsaa Pelikaner fløj hen over 

Skibet. 

7/12 Igaar var jeg meget stærkt optaget af Forberedelse til 

Skarpskydning og derefter Kanonskydning i 6½ Time. Idag er vi 

begyndt med 11 Klart Skib, for at fortsætte med Skydningen. 

Igaar bestilte jeg en D??? Rom til Din Fader og (30) og en til 

Kammerherreinde Wickfeldt, Prisen er 5 Dollars, det skal være 

udmærket Rom. 

8 / 12 Chefen og de fleste Officerer er fra Morgenstunden taget 

til B? ( ???) den anden Ende af Øen. Jeg har sendt 8 af 

Drengene i Land, deraf de 6 efter Lodtrækning, indbudt af en 

Prokurator, de 5 andre sendte jeg først ind paa en Spadseretur 

og i Eftermiddag gav jeg dem almindelig Landlov. Ogsaa fik 

Halvdelen af Besætningen Landlov efter Kl. 12. Da de ar begyndt 

at gaa i Fartøjerne, kom der et lille Regnskyl, jeg maatte saa 

t age dem op igen ind under Solsejlet, thi man skal være meget 

forsigtig med at faa Folk gennemblødt i Troperne, og det kunde 
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de let blive, da de er klædt i Hvidt. Lige efter Rengøringen 

havde vi iøvrigt Gudstjeneste. Saa er de alle de faste Folk, 

Underofficerer, Underofficerselever, Fyrbødere, der i store 

Mængder er bleven besørget i Land. Ved Land en Søndag faar en 

Næstkommanderende mange Anmodninger om Landlov, der ingenlunde 

alle kan opfyldes. Jeg kan ikke fortænke Folkene i, at de gerne 

vil i Land, ind at se den smukke, smilende, grønne, lille Ø og 

røre Benene efter de mange Tusind Miles Sejlede??. 

Frederikstads• (Vestindiens) Præst, Peder Nygaard, vilde have 

havt Mandskabet ind til Gudstjeneste i Dag, men jeg maatte 

afslaa det, vi maatte fra Morgenstunden se at faa lidt Skik paa 

Skibet efter Kulfyldningen og Skydningen, og vi har stor 

Vanskelighed ved at besøge saa mange Mennesker i Land i de 

Fartøjer, Chefen giver Tilladelse til at sætte i Vandet. 

Vi har havt Besøg af mange fra Land, mange Mulatter og Negre, 

det er en Fornøjelse at se, hvor renlige og velklædte de er. Jeg 

hørte her Lat ter udenfor min Dør, trak Forhænget til Side og saa 

en statelig, elegant klædt, sort Lady med to Smaadrenge interes

ser et kigge ind i Messen. En net unge Negerinde bad mig om lidt 

Vand til en lille treaarig Dreng, jeg bar ham ind i mit Lukaf og 

skænked ham et Glas Vand, han smilede fornøjet til mig. Negrene 

er nogl e store fornøjelige Børn, men de staar næppe højt i 

moralsk Hense ende, efter hvad de r s i ges, og derfor bærer de 

Hvide Ansvare t, de holder dem nede, vil ikke omgaas dem og 

hundser dem, saavidt de blot kan. 

9/ 12 Kl.6 ½ i Mor ges tog Konow, Bergsøe og jeg i Land klædt i 

Hvidt fra Top til (31) Tå, desværre truede det med Regn, s aa vi 

havde Havelocker med. Iland holdt en stor firespændt Charabanc, 

og i den kørte vi t il Bas inet ?? Vej en gik n æsten hele Tiden 
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gennem Sukkerrørmarker, der var langt over Mandshøjde. Vejen var 

mange Steder indrammet af Kokospalmer, Tamarinter, Acacier og 

andre blomstrende Træer. Den er stærkt befærdet af Negre og af 

lette Køretøjer ofte forspændt med en Hest og et Æsel. Sukker

rørmarkerne var flere Steder under Pløjning eller Plantning, der 

udførtes af en Række Negre og Negerinder, midt i Mængden holdt 

en hvidklædt Planter tilhest. 

I Basinet?? stod vi af ved Fortet, hvor Pastor Lawaetz 

overtog Førerskabet . Det er rørende saa gerne alle, der kan tal e 

Dansk, vil have fat i os og gøre alt, hvad de kan, for at vi 

skal befinde os vel. Vi skulde have spist Frokost i det Grønne, 

men Regnen forhindrede det. Sammenskudsgildet kom saa til at 

staa i Fortet i Ltn. Kvist' Lejlighed I Frokosten deltog ialt 6 

Par; nemlig 3 Søofficerer Ltn Kvist og Pastor Lawaetz og 5 

Damer, der alle talte flydende Dansk og var af dansk Herkomst, 

men hvoraf de 3 var engelsk gift; at Mændene ikke var med, 

skyldtes hovedsagelig Forretninger. Det var en livlig Frokost 

med Taler. 

Saa kørte vi i Charabancen en Tur ud paa Landet, besøgte en 

Planter, hvor vi fik kølige Drikke og Klavermusik, spanske 

Dansemelodier, der hurtigt lokkede Par efter Par ud paa Gulvet, 

den langsomme s panske Vals kan trædes uden Overanstrengelse i 

Varmen i de godt gennemluftede Værelser med en stor overdækket 

Gang eller veranda rundt om Huset. 

Derf ra kørte v i til en anden Plantage, Sur tzen??? hvor vi 

t raf sammen med Hornemann og Aa restrup. Surtzen har været 37 Aar 

i Vestindien, hans Ej e ndom ble v brændt unde r Negeroprøret; en 

Del af Hovedbygningen blæste ned i Orkanen 1899, Vulkanen bøjede 

d e maste høj e Kokospalmer saa dybt, at Kr onen fejede hen ad 
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Jorden og mange af dem knækkede. Efter at have spist til Middag 

forlod vi Surtzens belæssede med Gaver til Messen: Syltetøj, 

Sommeracier?? og Rom. Købt en Demijean? ? Guavarom til Rasmussen. 

Det er ganske forbavsende saa enige al le, der kan dansk, 

holder paa at ville blive ved Danmark, det bliver strængt for 

dem, hvis 

vendte vi 

Øen bliver solgt, jeg vil nødig overvære det - Og saa 

tilbage til Skibetf eftet færdigt. 
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10/12 Atter vendt tilbage til St. Thomas. 
11/12 !dag er jeg begyndt at hænge Sjældenheder til Børnene 

op under Loftet i mit Lukaf, nogle tørrede Fisk lugter alt andet 
end godt, de er lige ved at gøre mig søsyg, men hvad døjer man 
ikke for Børnenes Skyld. 

12/12 Endelig er en Haj fanget paa en Hajkrog dækket af 2 U 
Flæsk, alle er stimlet sammen for at se paa den, fra et Fartøj 
er bleven stukket en Ende omkring den midt paa og om Halen. Da 
den skulde hales op, rettede Hajkrogen sig helt ud og gik ud af 
Gabet, saa blev Livet taget af den med 4 Riffelskud, forinden 
den blev hejst op. Den er kun 7 Fod lang fra Snudespids til 
Haletip, 17 Tommer om Hovedet og Gabet er 10½ Tommer bredt, et 
mægtigt Gab skønt dens Lidenhed. I maven var der nogle store 
Knogler, rimeligvis Affald fra Mandskabets Middag. Det var 
mærkeligt at se, at Hjertet vedblev at slaa ganske regelmæssigt 
efter at det var udtaget. En Neger skal i Land behandle Dyret 

,__ - videre. Jeg skal have Rygraden. 
Saa at sige alle Officererne er i Aften til Fest med Bal hos 

Guvernøren, vore Drenge er medindbudte, først til en Køretur, 
saa til Aften og dernæst til Ballet. Dr Mortensen har sendt en 
Mangus om Bord, for at vi skulde se den, det er et lille Rovdyr 
af Ilderslægten, der er bleven indført paa _Øen for at uddrive 
Rotterne, Resultatet er, at Rotterne ikke er fordrevne, men Øen 
er bleven oversvømmet af Manguser. Mortensen betaler 10 Cent for 
Halen af hver Mangus, der fanges paa hans Ejendom. 

13/ 12 Vi begyndte i Morges at male Skibet, men maatte 
indstille paa Grund af Regnbyger, det er jeg ked af, jeg vilde 
gerne have Skibet fint til et "Open House" imorgen. Et klatmalet 
Skib minder om en Mand, der kun er delvis barberet. Om Eftermid
dagen tillod Vejret at fortsætte Malingen. 

Til Middag hos Chefen sammen med Guvernøren og Honoratiores 
fra Land, det forhindrede mig i at være til Fest i Messen, hvor 
Sten Hansen, der særlig er knyttet til mig, og som jeg sætter 
megen Pris paa, fejrede Fødselsdag. 

14/12 I Formiddag har vi saa nogenlunde faaet malet Skibet 
_færdig til Festen. Agterdækket er bleven udsmykked med Flag og 

med Grønt deriblandt mange mægtige Palmeblade; men Vej ret er 
ikke godt, det har regnet meget, saa at vi først (2) Kl 3 kunde 
sende Fartøjerne ind, vi synes paa dette Togt at skulle være 
forfulgt af Regnvejr. Paa Grund af det daarlige Vejr kom der 
færre end ventet, imellem 50 og 100 langt de fleste var Damer og 
unge Damer! Vi havde paa Agterdækket under Solsejlet - Regnsej
let!! - opstillet alle vore Madeirastole. Kort efter Gæsternes 
Ankomst spillede Musikken og saa gik Dansen, under hvilken der 
blev serveret Kager og Vin, Kagen lavet om Bord, og den var 
fortrinlig. Jeg talte med flere af de ældre, der bebrejdede mig, 
at jeg ikke kom i Land og besøgte gamle Venner og Bekendte. 
Betegnende er det, at Gottschalk sagde, forinden Festen, at han 
vilde ønske Klokken var 8 Aften, saa var det overstaaet, jeg 
samstemmede deri. 

Igaar ankom Journalist Frants v. Jessen hertil for at 
agitere imod Salget af Øerne. Dette paatænkte Salg er noget 
højest usømmeligt, vi nedværdiger os ved, at vi tilbyder at 
sælge; det var ikke Amerikanerne, der først henvendte sig ti l 
os, og saa benytter Regeringen en Mand , der er afskediget af 
Regeringen, Christmas, som Agent for Salget, en underlig Vare at 
være Agent for. Jeg forstaar helt ud den Forargelse denne Sag 
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har vakt herude blandt mange Mennesker, de kan ikke fatte, at 
Moderlandet uden at spørge dem om noget tilbyder dem som en 
Salgsvare. 

Alle Officererne, Chefen undtagen, er bleven underkastet 
Lægeeftersyn, Marineministeren vil have tilstillet en Attest for 
Helbred, Syn og Hørelse. Jeg fejler ikke noget paa Legemet, men 
der er en større Læge, som godt ved, hvormeget jeg fejler paa 
Sjælen. 

15/12 Til Middag hos Havnekaptajn Kruse sammen med Bergsøe og 
Bistrup. Et særdeles hyggeligt Hjem og nogle rigtig rare 
Mennesker; Aftenen gik med Musik og Sang. 

16/12 Har holdt Skydeøvelser lidt udenfor St. Thomas Havn, det 
endte med Natskydning til Ankers. 

17/12 I St Thomas Havn. En hollandsk Korvet indkommen; jeg 
havde den negative Tilfredshed, at den saa alt andet end godt 
ud, vi ser betydeligt bedre ud, skønt vi langtfra er fine, der 
gives ingen Tid til at holde Skibet i Orden. Derimod ligger der 
et tysk privat Skoleskib, Elisabeth, a la Georg Stage, det er 
langt smukkere holdt end Valkyrien, Tyskerne har altid deres 
Sager i Orden. 

I Aften stort Bal hos Byens rigeste Mand, Apoteker Riise, jeg 
er naturligvis ikke med ( 3) I Eftermiddag ankom det tyske 
Skoleskib, Fregatten Stein, vi er helst fri for Tyskerne, de er 
ofte meget storsnudede, og det synes som om Steins Officerer 
ikke vil danne Undtagelse. 

18/12 Ved St-Jean. Officererne har foretaget en Ridetur fra 
den ene Ende af Øen til den anden, det var, efter hvad der blev 
sagt, en henrivende Tur, næsten hele Øen henligger udyrket , den 
havde tidligere 4000 Indbyggere, nu kun 800. Om Aftenen tilbage 
til St. Thomas. 

19/12 Et Landgangskompagni paa 40 Mand bevæbnet med Rifler, 
og med en Mitrailleusekanon trukken af 10 Mand, til Øvelser i 
Land under Ryders Kommando og med Musik. Det er en hel fest for 
Befolkningen; de dansede og jublede af Henrykkelse foran 
Tropperne. 

Jeg har aflagt et Besøg hos Dr. Mortensen. Chef og Officerer 
til Bal hos Guvernøren; de tidligste kom om Bord Kl. 2, de 
seneste Kl. 5½, omtrent som Øvelserne skulde begynde. 

20/12 Til Ankers ved Bassinet, hvortil vi i Morges overførte 
Guvernøren, Frants v. Jessen og 3 Damer, deraf 1 hvid ung Dame 
og to kulørte, den ene var en af vore Vadskekoner. Det har været 
Regn og daarligt Vejr. Frants v. Jessen borer sig ind overalt, 
han var ogsaa med paa St. Jean. 

4de Officer i det private tyske Skoleskib har skudt sig. 
Vi ligger i Læ af en lille Ø Buck- Island godt 1 Mil fra 

Besinet, nærmere kan vi ikke komme. Alle Passagerne sendt i Land 
i en Dampbarkas ført af Ljtn. Bergsøe, de blev alle søsyge paa 
Turen ind, der foregaar i temmelig aabent Vand. Bergsøe for
tal te, at Guvernøren under Søsygen lænede sit Hoved til den 
sorte Vadskekone, han glemte rent at holde paa Værdigheden, men 
jeg tror, at Bergsøe digtede. Der kommer vedblivende den ene 
Regnbyge efter den anden. 

21/12 Idag smukt Solskin; Vi ligger hyggeligt i Læ bag den 
lille Ø og bag nogle s tore Koralrev, som Dønningerne uafbrudt 
vælter ind over med brølende Larm, idet de taarner sig op til 
store, hvide Kamme, der l øber frem, som om de vilde rive alt med 
sig , men deres Kraft brydes paa Revet, der er bygget op af den 
store Hærskare af Koraldyr, som hvis Verden staar saa længe 
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uforstyrret, hvad jeg ikke tror, den gør, en Gang vil hæve deres 
Bygning paa Læsiden af Revet op over Vandet og danne nyt Land 
med Kokospalmer. 

Fru Lawaetz har sendt mig en Kurv med Konkylier og en Mængde 
Koralforme, jeg sendte Kurven tilbage med 4 Rugbrød. Det minder 
mig om Fortællingen i Tusind (4) og een Nat:Abdalla fra Havet og 
Abdalla fra Land, hvor ham fra Havet daglig sender en Kurv med 
kostbare Perler og han fra Land sender Kurven tilbage fyldt med 
Frugt. 

Jeg blev kaldt ned i Messen til en Cocktail, der tillaves af 
lidt Vin, Bitter og en Æggeblomme og Is, rystet godt sammen, jeg 
blev lidt ør af den, selv et ganske ringe Kvantum Spir i tus 
mærker jeg. 

Vi ligger saa langt fra Byen, at der kun gaar en Dampbarkas 
ind engang imellem, saa Landlov er indskrænket til det mindst 
mulige, det er noget en Næstkommanderende sætter Pris paa, og 
dog er jeg altid villig til at gøre mit til, at alle kan komme 
saa meget i Land som muligt. Mandskabet holder Lappedag, og jeg 
benytter ganske enkel te af dem til at pynte hist og her paa 
Skibet. Og saa har jeg etableret fransk Vadsk og Strygning, det 
vil sige, jeg har sat 5 Mand i Gang med at stryge Mandskabets 
hvide Paradetøj, vi har 10 Strygejern. Vi har maattet bygge et 
Lukaf til Arrest for Straffefanger, som vi skal bringe til 
Danmark, hvor de skal i Tugthuset, det er 4 Soldater, der har 
gjort sig skyldig i Vold mod deres Foresatte. Saa at sige alle 
vestindiske Soldater gaar i Hundene ved at forfalde til vestin
disk Rom . En Søn af Vilhelm Beck er vestindisk Soldat og ligger 
i Bassinet, han er ikke forfalden, men er en sølle, ringe 
begavet Stakkel. 

Løjtn. Bojesen har skudt en Ged paa Buck-Island, han mente 
det var en vild Ged, hans naturhistoriske Begreber maa være 
meget smaa, det var nemlig et Vædderlam, der, efter hvad 
Politiassistent Nielsen fra Bassinet, der er om Bord for at 
ledsage de 4 Fanger, som vi foreløbig skal føre til St Thomas, 
siger, tilhører en privat Mand, som Bojesen maa se at affinde 
sig med, vi spiser imidlertid Lammet. 

22 / 12 Tilbage til St Thomas med de samme Passagerer, som vi 
bragte til Bassinet. Vadskekonen, Elisabeth, havde en sød lille 
Negerpige paa en 8 Aar med, det var ikke hendes; hun var iøvrigt 
helt stolt over, at hendes egen Datter var farvet, Faderen hvid, 
altsaa et uægte Barn. 

En hollandsk Orlogsmand ligger i Havnen og et italiensk 
Krigsskib, saa nu er vi 4 Krigsskibe. 

23/12 Endnu et tysk Krigsskib, Krydseren Vineta, er indkom
met, men Hollænderen er gaaet til St Croix. 

Vi har faaet en 50 U Skildpadde om Bord, dens Skjold skal jeg 
have. 

Idag befandt Chefen sig ikke vel, vi vil meget nødig have ham 
sengeliggende (5) Juleaften. Vi er begyndt at forberede os til 
Festen, har hentet Grønt og mange Kokosnødder fra Mortensens 
Landejendomme. Chefen skal hvis han er rask, være Gæst i Messen 
Juleaften. 

24 / 12 Juleudsmykningen er snart tilendebragt; paa Agterdækket 
har Aarestrup staaet for Arrangementet, der er Juletræet 
opstillet under Solsejlet. Langs Skibssiden er prydet med Flag 
og store Palmegrene. En lignende Udsmykning har Underofficererne 
foretaget forude. Oppe paa forreste Bro har Underofficers
eleverne lavet en lille Sal, ligeledes ved Hjælp af Flag og 
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Grønt. Nede i Underofficersmessen er der pyntet med Masser af 
Grønt. Festprogrammet er: Kl 5 Middag over hele Skibet, Mandska
bet Risengrød og Flæskesteg, Kl 6½ Juletræ for alle med Julee
vangeliet oplæst af Konow, dernæst skal Mandskabet have Punch, 
jeg havde ønsket de i Stedet havde faaet et Glas Sherry. Dr. 
Mortensen har i Morges bragt mig en Mængde Julegaver: en 
udstoppet Mangus, en stor ?Hornkoral, vokset i St Thomas Havn og 
en mængde Pelikanskin (sic) brugbare til Pelsværk; mit Naturali
ekabinet vokser mægtigt. Dr. Mortensen og Jensen skal være vore 
Julegæster. 

Officererne har aabnet deres Julepakker i Messen. Desværre 
fik vi ikke Chefen med til Festen, han har holdt Sengen, det er 
dog blot Træthed og Sløjhed. Kl.7 samledes vi alle, høj og lav, 
paa Agterdækket omkring Juletræet, det er ikke et Grantræ, det 
er en Busk tæt besat med Torne, og den er bredest foroven, men 
det tog sig meget festligt ud, ligesom hele Skibet virkelig var 
festklædt, hertil bidrog en lang Række farvede, elektriske 
Lamper paa begge Sider af Skibet og de store elektriske Lyse
kroner under Solsejlet. Mandskabets gaver var anbragt paa Borde, 
og under Juletræet var henstillet i store Kurve Bananer og 
Appelsiner til hele Besætningen. Aarestrup har indkøbt Julegaver 
i alle de Havne vi har anløbet. Før Gaverne blev uddelt, blev 
der sunget to Julesalmer: "Det kimer nu til Julefest" og "Dejlig 
er den Himmel blaa". Sangen, der ledsagedes af Musikken, lød 
fuldtonende og kraftig ud i den maaneklare Nat over til de 
fremmede Krigsskibe. Mandskabet trak Numre i Tombolaen om 
Gaverne. Officererne endte med at nyde et Glas Sodavand oppe paa 
Dækket. 

Jeg aflagde Besøg i Sygelukafet, hvor der var 3 Syge, deraf 
en Dreng, de er dog alle ufarligt og kun let syge. For Drengen 
var det drøjt at ligge (6) syg Juleaften fjernt fra Hjemmet, han 
brast i Graad, da jeg tog ham i Haanden, men jeg tror, det 
lettede den tungeste Byrde for ham. Jeg læste Juleevangeliet op 
for de Syge, hvad jeg tror de var glade for. Den værnepligtige 
Læge, der var til Stede, svarede mig, da jeg talte til ham om 
Julens dejlige Budskab, at han var en absolut Kristusfornægter, 
stakkels unge Mand, han tror mere paa Georg Brandes og Høfding, 
de to Navne nævnede han. 

Øernes Salg er blevet grundig drøftet i Dag; Guvernementssek
retær Helweg Larsen sagde i Formiddags, at han mente, Salget var 
afgjort, men Jessen mener "nej"; det er ikke rart at ligge 
herude paa det uvisse. 

Mit Forraad af Kokosnødder er nu naaet op til 14. 
25/12 Under vor Gudstjeneste i Dag blev vi forstyrret ved at 

høre Dansemelodier fra den tyske Fregat, det var efter at de 
ogsaa havde holdt Gudstjeneste, jeg antager Dansemelodierne blev 
spillet, medens Besætningen defilerede forbi Chefen. Italienerne 
hejste i Morges Signalet "Glædelig Jul", vi besvarede det med 
"Tak, ligeledes." 

Næsten alle Underofficererne er i Land for at lægge Kranse 
paa nogle af deres Kammeraters Grave. Halvdelen af Mandskabet 
har Landlov. Selv begyndte jeg Kl. 3 at aflægge Visitter hos 
Guvernøren, Postmesteren, Fru Bache og andre. 

Vi skulde efter den oprindelige Bestemmelse være afsejlet til 
New York, men nu bliver vi liggende paa det uvisse . . Postmeste
ren sagde, at nu kunde vi prøve, hvordan det er ikke at vide, om 
man er købt eller solgt. Jeg endte Dagen til Middag hos Guver
nøren, hvor der var mange Vine; Guvernøren stiklede til mig, 
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fordi jeg næsten intet drikker, men det generer mig ikke, jeg er 
vant til det, og iøvrigt er Guvernøren en meget behagelig Vært. 
Vi kom til at tale om Fru Bache, som Guvernøren ikke synes 
videre om, hvortil en af Grundene er, at hun er "missionsk"; 
deltager iøvrigt i Herrenhuthernes Missionsgerning, og, siger 
Guvernøren, er en overdreven og sygelig Kristen, hvortil jeg 
sagde, at saa passede Fru Bache og jeg aabenbart sammen, for jeg 
beskyldes for det samme. Saa sagde Guvernøren, at Fru Bache ved 
siden af sin megen Gudsfrygt kunde være meget verdslig, saaledes 
lod hun sin smukke 15aarige Datter del tage i alle Baller og 
Forlystelser; ja Verden passer nøje paa Guds Børns Færd og (7) 
ved godt, at Hellighed og Verdsligheder to gamle uforsonlige 
Størrelser. 

26/12 Atter en Fridag og Landlovsdag. Vi kan ikke klage over 
Besætningen, den opfører sig paa enkelte , mindre Undtagelser 
nær, godt baade i Land og om Bord. 

Skibets Slagter, La Beet, kom om Bord med sine to Døtre, den 
ene er ikke voksen, den anden er en meget smuk Pige paa en 18 
Aar, og hun kommer, skønt de er ikke saa lidt farvede, meget 
sammen med de yngre Officerer, for de sværmer for de unge, 
smukke Piger, hvad Farve de end har. 

27/12 Chefen er atter oven Senge, men sløj. 
Et stort fransk Krigsskib, Kadetskib ligesom Stein, er kommen 

ind i Havnen. 
28/12 Vi har nu Ministeriets Ord for, at vi ligger her paa 

ubestemt Tid, og vi kommer ikke , som Bestemmelsen var, til New 
York. 

29/12 Søndag. Halvdelen af Mandskabet har været i Land til 
Gudstjeneste, derved fik Præsten for en Gangs Skyld en større 
Tilhørerkreds; ud over Officererne deriblandt Chefen 
Underofficererne og de Menige fra Valkyrien, var der kun en 6 
Damer. - Landlovsdag. 

Igaar var nogle af vore ældste Underofficerer til Bierabend 
hos Underofficererne i Stein, hvor der blev drukken en overor
dentlig Mængde tysk Øl. Vore Underofficerer tænkte at gøre 
Gengæld i Dag, men der er den Vanskelighed, at de tyske Underof
ficerer er langt bedre stillede og indlogerede, kun de ældste af 
dem, 11, er i Underofficersmessen, medens i vor Underof
ficersmesse er alle Underofficerer, der er mere end Overmatros
Korporal - ca. 50. 

Ryder, Gotschalk, Dr Jacobsen og jeg har været en Sejltur ud 
til Fyrtaarnet, der ligger ved Indsejlingen til Havnen, Fyrme
ster Eggers er en gammel Dragørbor. Der er meget smukt derude; 
fra Toppen af de lave Klipper er der Udsigt ud over Atlanter
havet, og den friske Passat bringer Kølighed. Fyrmesteren har 
mange Interesser, han samler paa Mærkværdigheder, i.e.: mærke
lige Dyr og er en stor Haveelsker . 

30/12 Chefen og flere af Officererne er til Middag hos 
Guvernøren sammen med Officerer fra alle de fremmede Orlogsmænd. 
( 8) 
Da jeg var ude ved Fyrtaarnet i Gaar og saa det dejlige, hvide 
Sand nede paa Strandbredden, kom jeg ikke til at tænke paa 
badende Nymfer, hvad der havde passet til den hyggelige lille 
Bugt, men jeg tænkte, blot jeg havde adskillige Sække deraf om 
Bord, vi bruger meget Sand til Skuring, og det er mig, der skal 
skaffe det til veje. Det fortælles fra Nelsons Tid , hvor den 
engelske Flaade Aar i Træk laa paa Blokade ud for de spanske 
Kyster, og hvor Officererne næsten aldrig kom i Land, at ved et 
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Bal i Gibraltar sagde en af Damerne til sin 
Næstkommanderende: - "det er meget smukt 
svarede "ja, det er fortrinligt til ??? ; 
ogsaa ude. 

6 

Kavaler, der var en 
Vejr", hvortil han 
saaledes bliver jeg 

31/12 Nytaarsaften havde vi Guvernøren og Chefen til Middag i 
Messen; jeg, der sad midt imellem dem, maatte udbringe en Skaal 
for hver af dem. Forøvrigt var jeg sløj og trak mig tidligt 
tilbage. Vi havde lavet et stort elektrisk Transparent "Godt 
Nytaar", der lyste ind imod Byen. Kl. 12 Midnat blev der 
afbrændt et Fyrværkeri med Lyskugler. Mandskabet fik Punch. 

Det franske Kadetskib er gaaet. 

1902 
1/1 Udveksling af Nytaarsvisi tter med de fremmede Or

logsmænd. Parole, hvor Chefen takkede hele Besætningen, derefter 
Gudstjeneste. Kl 12 alle Officererne inde hos Chefen, der i et 
Glas Champagne ønskede os glædeligt Nytaar og takkede for den 
Hjælp, vi havde ydet ham. 

Kl 2 alle til Kur i Galla, med hvide Benklæder, hos Guver
nøren, her var samlet alt, hvad der overhovedet kunne komme i 
Betragtning i St. Thomas, ogsaa Officererne fra de fremmede 
Orlogsmænd. Guvernøren holdt en kort Tale paa Engelsk, der endte 
med en Skaal for Kongen ledsaget af 3 Hurraer, derefter Forfris
kninger. Kl 3 var vi atter om Bord; Konow sagde meget træffende, 
at vi i vor Galla med hvide Benklæder nærmest lignede Cirkusar
tister. 

2/1 Det italienske og Tyske Krigsskib forlod Havnen, saa er 
her foreløbig ikke noget fremmed Krigsskib. 

Mortensen har bragt mig en Palmestamme, 
udmærket til at forarbejde forskelligt af og 
Politur. (9) Slagter La Beet giver stort Bal i 
meget velhavende kulørt Familie. 

Træet egner sig 
tager godt imod 
Aften, det er en 

3/1 Tilankers ud for Vestenden af St. Thomas; har skudt med 
Torpedoer 

4/1 Jeg har sikkert godt af denne Tur trods alt, godt af lidt 
Søliv og lidt ?skibsliv, det kan ogsaa være af Værdi for mig i 
min Stilling ved Søminekorpset. 

5/1 Idag været en Tur med nogle af Officererne ind paa en 
lille ø, Saba Island. Vi sejlede derud med en lille Jolle paa 
Slæb, den hedder "Moses", fordi den ikke er stort større end den 
Kurv, Moses flød i paa Nilen, den benyttes ellers kun til 
Rengøring udenbords. Det var en meget morsom lille Ekspedition; 
Baaden ankrede vi op i en lille, fredelig Bugt, og i Moses 
færgede vi i Land gennem de ret pæne Dønninger, der rullede ind 
mod Øen. Der var to Smaadamme paa Øen med en Flok Ænder, dem 
overlod jeg til de to Jægere, der var med, selv gik jeg op til 
Øens højeste Punkt. Det er en lille Klippeø, der hviler paa 
Koral, skønt den næsten kun bestaar af Sten, var den helt 
overdækket med højt Græs, smaa Akaziebuske, mange Kaktus, deraf 
flere smukt blomstrende, og andre blomstrende Pl anter. Toppen af 
Øen syntes at bestaa af løs Kridt og var nøgen. Jægerne skød 4 
Ænder , for at faa fat i dem maatte de slæbe Moses hen til 
Dammen; de to Ænder var dog gaaet tilbunds. Ud gik vi i Hold, 
jeg var i det første, vi kom velbeholdent op i Moses og fik den 
sat ud igennem Dønningerne, men desværre havde vi ikke Aarerne 
klare, og saa smed Dønningerne ikke alene igen Moses ind mod 
Stranden, men tværs i Dønningen, saa a l Havet væltede ind til 
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os, og vi sad i Vand til midt paa Livet; den Matros, vi havde 
taget med, fik vel hurtigt Baadens Stævn rettet udad, idet han 
sprang i Vandet, og derpaa begyndte han at øse Moses læns, men 
Agterenden var kommen til at staa fast i Strandkanten og Søen 
væltede ind over Forenden af Moses, saa at han bogstavelig stod 
og øste i det store Atlanterhav, det saa grundkomisk ud, især 
for dem der stod i Land paa det Tørre. Saa maatte vi ud igen, 
denne Gang med bedre Held. 

Chefen var gaaet en Tur ind paa St Thomas og mødte et Par 
unge Piger fra Byen, de beklagede, at Valkyrien ikke laa i 
Havnen, de længtes efter os; hvem de længes efter er de unge 
Secondløj tnanter, vi ældre kunde godt slaa os ned paa Saba 
Island, de (10) de vilde ikke som os . 

Løjtn. Hertz har taget to levende Manguser om Bord og opstal
det dem hver i sit Bur i sit Lukaf, den ene er i Dag brudt ud og 
kan ikke findes; saa har han druknet den anden, for hvis det var 
en Han og en Hun, og den anden ogsaa brød ud, kunde de finde paa 
at befolke Skibet med Manguser. 

6 / 1 Ved at læse "Ex emplets Sejersgang" er det Ønske atter og 
atter kommet i mit Hjerte, om Herren kunde bruge vore Børn til 
sine Budbringere, hvor paa Jordkloden det end monne være, det er 
det største Kald et Menneske kan faa. 

Vi regner nu at have faaet stadigt og godt Vejr, men i 
Længden finder jeg det tropiske Klima meget kedsommeligt, jeg 
foretrækker ubetinget vort lunefulde, afvekslende Klima. Som 
Dreng stod det for mig som herligt at komme til Troperne, den 
Lyst vil jeg ikke søge at bibringe Børnene. 

9/1 Atter i St. Thomas Havn efter endt Torpedo- og Skarpskyd
ning. Ikke langt fra os ligger det tyske Krigsskib "Moltke" og 
en mindre amerikansk Orlogsmand "Essex". 

Jeg tror jeg bliver mere og mere uskikket til at arbejde, det 
er ikke alene Varmen men fuldt saa meget Livet om Bord, der er 
Skyld deri; jeg kan sidde og dase henslængt i en Stol hele 
Timer, det kunde jeg ikke hjemme. 

Husholdningen herude er dyr, for et Hønseæg, der ikke er 
stort større end et Dueæg, giver vi 12 Øre for 1 U Is 10 Øre, 
nogle faa Radiser 1 ½ Krone, det eneste der er nogenlunde 
billigt, er ægte Skildpadde, de koster 80 Øre pr. U levende 
Vægt, ogsaa en Slags Hummer, Linguster, er ret billige. Bojesen 
bragte om Bord en Strandkrabbe og en Eremitkrebs. Strandkrabben, 
der var af Størrelse som en mellemstor Krabbe, ? han i Messen, 
det var et ivrigt, lille Dyr som forgæves søgte at bide gennem 
en af hans Negle, men pludselig fik den et godt Tag nede ved 
Negleroden, Bojesen hylede og slog om sig, hvorved Krabben faldt 
ned på Dugen og som et Lyn for hen over Dugen og jagede alle 
Officererne paa den anden Side af Bordet op fra deres Pladser; 
den forsvandt ned paa Gulvet og blev her indfanget i en Serviet; 
til Belønning for den kække Daad kastede jeg den i Vandet gennem 
et Koøje, men blev haanet med, at den levede paa Landjorden og 
nu vilde drukne. Eremitkrebsen, der absolut er et Havdyr, blev 
ogsaa kastet i Vandet, den lever i et Sneglehus, hvis oprin
delige Beboer den formodentlig har ædt ud af Huset. Den Sport 
driver jo ogsaa Mennesker undertiden . (11) 

Aarestrup og Hertz har aflagt Messevisit i Essex, der maatte 
de hver drikke 3 Cocktails, og i Moltke, har der vanket 3 Glas 
Champagne. 

11/ 1 Den undslupne Mangus er bleven fanget og aflivet. 
Messekokken har, siden den slap ud, ikke kunnet være i sit L 
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af Frygt for, at den kunde anfalde ham, naar han sov og suge 
Blodet ud. 

Mortensen har foræret mig en Mahognitræstamme til Husflidsar
bejde, mine Samlinger vokser. 

Der er indkommet et engelsk Krigsskib "Albert". 
12/1 Frants v . Jessen har modtaget Telegram hjemmefra 

saalydende: "Øernes Forbliven ved Danmark sandsynlig", selv 
rejser han til Washington for at agitere. 

13/1 Til Frokost i Tyskeren Mol tke hos Chefen Kommandør 
Franz, hos hvem jeg paa Grund af Indbydelsen aflagde Visit i 
Gaar. Franz gør et tiltalende Indtryk, der var flere andre end 
mig deriblandt Komd. Holm og Guvernøren. Frokosten var snarere 
en Middag. De har Skibspræst, en meget snakkende, lille Herre, 
der gjorde Indtrykket af kun at være en betalt Embedsmand. Skønt 
Moltke er meget større end Valkyrien er dets Næstkommanderende 
langt yngre end jeg, han foreslog at bytte med mig, da han ikke 
var glad ved at være Næstkommanderende for de mange unge 
Mennesker. 

14/1 Til Frokost hos Chefen sammen med Komd. Franz og nogle 
Officerer fra Moltke, Chefen fra Essex og nole af vore egne 
Officerer. Kmd. Franz, der er en umaadelig snakkende Mand, 
Munden staar aldrig stille paa ham, fortalte følgende Historie: 
Han var i Fjor i Gibraltar og var dagl ig Gæst hos Guvernøren, 
General Whi te, bekendt fra Boerkrigen, under hvilken han var 
Øverstbefalende i Ladysmidth under Byens Indeslutning af Boerne. 
Generalen sagde, at de aldrig havde sultet under den lange 
Indeslutning, for de havde rigeligt af Kød, men dog var de døde 
i stor Mængde, da de savnede Mel og Grønsager, hvad der gjorde, 
at de ikke kunde modstaa Feberen, som hærgede Besætningen. 
Stabslægen afgav hver Morgen Beretning til Generalen, da han 
første Gang meddelte, at 12 Mand var døde af Feberen, for 
Generalen op og sagde, det er altfor galt, de maa finde paa et 
Middel imod denne store Dødelighed, men Stabslægen kunde kun 
svare, skaf os Mel og Grøntsager, saa skal Forholdene nok bedre 
sig. Dødsfaldene tiltag jævnt, og efterhaanden vente Generalen 
sig dertil, selv om det løb op til 541 Dødsfald, (12) trak 
Generalen kun på Skulderen. Saa skete det, at en engelsk 
Søofficer, Hobbson, sneg sig gennem Boernes Linier ved om Dagen 
at holde sig skjult i Vand indtil Halsen og om Natten krybe frem 
som en stor Orm, 3 Nætter var han om det, saa kom han igennem 
med et vigtigt Budskab til Generalen og vandt ved hele sin 
Optræden Generalens Hjerte. Da Skibslægen Dagen efter afgav sin 
Beretning, meddel te han, at Hobbson var dødssyg og vi lde dø 
inden 24 Timer, hvis han ikke fik Mel og Grøntsager. Fortvivlet 
sad Generalen og tænkte over det , men saa fik han en Tanke. Der 
var en Frisør, der tidligere havde havt megen Søgning af 
Officererne og som før Indeslutningen havde været Damefrisør, 
han havde en Butik fuld a f Parfumer; nu havde han lukket, idet 
Officererne ikke længere lod sig barbere eller frisere. I den 
Butik fandtes der sikkert en Del Rispulver, da Damerne i de Egne 
brugte det meget. Generalen lod Butikken undersøge, og ganske 
rigtig, der var et betydeligt Forraad af Rispulver. En Time 
efter havde Generalen staaende foran sig en prægtig Rispudder
pudding, der smagte storartet men lugtede nederdrægtig af de 
forskellige Parfumer. Puddingen reddede Hobbesons Liv. Kmd. 
Franz var meget længe om at fortælle Historien , da han benyttede 
det engelske Sprog, som han ikke talte videre flydende, for a t 
den amerikans ke Chef kunde forstaa den . Han hørte til med et 
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meget anstrengt Smil, Og jeg troede, det var, fordi han van
skelig kunde forstaa Franz, men det var af en anden Aarsag, 
næppe var Historien færdig, saa rejste han sig og bad undskylde, 
at han maatte gaa, men hans Skib laa klar til Afgang og ventede 
kun paa ham. Under hele den lange Fortælling, havde han siddet 
som paa Naale. 

Posten mellem St. Croix og St Thomas besørges af et mere end 
Hundrede Aar gammelt Sejlskib, Vigiland, der har været Sørøver
skib. Skibet kunde ikke i Dag naa ind til St Thomas i rette tid 
med Posten, det laa i Vindstille udenfor Havneindløbet; saa 
forbarmede vi os over det og sendte Dampbarken ud efter Posten, 
dermed slap ogsaa Passagererne ind. 

15/1 Iforgaars sendte vi følgende Telegram til Prinsesse 
Marie paa hendes Fødselsdag "Valkyriens Chef, Officerer l ykøn
sker". Derpaa i Dag modtaget fra Prinsessen følgende Telegram.
"Hj ertelig Tak, alle Fruer raske, alle hilser" - Telegrammet 
var, da vi fik det, kommet til at lyde: - alle Fruersvaske" -
Det var velkomment. Naar vi telegraferede til Prinsessen, - det 
kostede 36 Kr. - var den ikke synderlig smukke Grund dertil, at 
vi havde hørt, at Underofficererne (13) Prinsessen er vistnok 
Protektor for deres Forening, paatænkte at telegrafere, de opgav 
imidlertid. Jeg tænker med Bedrøvelse paa , at Missionen på 
Vagtskibet har måttet indstilles, jeg antager at det er Marine
ministeren, der staar bagved. 

Vi har modtaget en Løbeseddel, at Øernes Salg er opgivet, ja 
vi faar se. 

Moltke er afsejlet i Dag, saa er vi atter ene. 
Det har været et rigtigt Hundevejr i Dag, stiv Luft og 

uafladelig Regn. 
Postmester Jensen fortalte mig en Episode fra Oprøret paa St 

Croix, han var med en Undsættelsesekspedition derovre. Paa 
Plantagen Carlton Hill havde Negrene myrdet og lemlæstet 2 
vestindiske Soldater, og her begyndtes der saa et Myrderi af 
Negre, hvor mange der blev skudt, fik man aldrig at vide. Er det 
ikke beskæmmende at tænke sig, at Mennesker, selv en saa 
skikkelig Herre som Postmester Jensen, kan blive saadanne, vilde 
ubarmhjertige Dyr, ja endog senere rose sig deraf. Plantageejer 
Switzer roser sig saaledes af, at han har skudt saa mange Negre, 
som han kunde overkomme. 

Sekondløjtnant Bergsøe er bleven udnævnt til Premierløjtnant 
og en Overkonstabel til Underkanoner, han stillede et Øjeblik 
efter i fuldt Dress med høje opstaaende Flipper, nogle mener, at 
han har laant dem af Prltn Bojesen, der gaar med nogle mægtige, 
opstaaende Flipper, og dertil Neglemansketter, det er øjensyn
ligt, at han har indstillet sig paa for i Dag ikke at bestille 
noget men bare nyde sin nye Herlighed; forud gik han i blaa 
Skjorte, ligesom de Menige. 

18/1 Sejlet til Vestenden med Guvernøren og en Mængde 
Passagerer, deriblandt den amerikanske Konsul, der er en kulsort 
Neger, hvis deraf sluttes, at Amerika er særdeles liberal 
overfor Negrene, tages meget Fejl, det modsatte er Tilfældet. 
Ved en Middag hos Guvernøren for kort Tid siden, havde han 
anbragt den amerikanske Konsul mellem to amerikanske Søof
ficerer, intet var naturligere, men Officererne talte ikke et 
Ord til Konsulen og sagde senere , at det var uforskammet af 
Guvernøren, at sætte dem ved Siden af en Neger. Ved en anden 
Lejlighed, hvor Konsulen sad bag en amerikansk Ski bschef , sagde 
d enne: " Where I am is no room for a nigger", og dog er der 
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adskillige af de Farvede, der vistnok ønsker, at Øerne bliver 
amerikanske. 

20/2 (sic) Idag "Open House" om Bord fra Kl. 4, vi havde 
indbudt uden Hensyn til Partifarve, for eller imod Salget, St 
Croix Beboere til at bese Skibet. Aarestrup har med faa Midler 
smykket Skibet pænt, ogsaa Maskinmesteren, Messeforstanderen 
( 14) havde paa en velllykket Maade skilt sig fra den Del af 
Festen, der hvilede paa ham. Der kom kun ca 50, men Vejret var 
ikke heldigt. Der blev efter at Skibet var beset, spillet til 
Dans, efter en kort Tid gik Selskabet ned til koldt Bord i 
Messen, derefter atter Dans til Kl. 7½, og Kage og Vin i Messen. 
Det øsregnede, da Selskabet gik i Land, nu kan vi igen synge: 
"Det regner, det regner den hele udslagne Dag". Det er et helt 
Studium at man sidder med sit Koøje, vi benytter til at skaffe 
frisk Luft ind i Lukafet en Vindfanger, en Halvcylinder af 
Jernblik, der stikker ud gennem Koøjet og drejes med Aabningen 
forefter for at fange Vinden, men i Regnvejr drejer den modsat 
Vej, saa den tager nogenlunde af for Vandet, der dog efterhaan
den kan lede sig langs Vindfangene ind gennem Koøjet, saa det 
kan komme ned i Køjen. 

Der findes paa St Croix adskillige Plantere, der ivrer for 
Salget, en rig Amerikaner har paa Spekulation opkøbt en Mængde 
Plantager og lovet sine ca 2000 Negre 40 cent mere om Dagen, 
hvis Øerne bliver amerikanske, det opfatter Negrene som at de 
taber 40 cent daglig ved at Øerne ikke sælges, og dog er der 
ikke mindste Tvivl om, at de under ingen Omstændigheder faar en 
saadan Lønforhøjelse; men der lægges dermed Grund til Urolighe
der. 

21 / 1 Vendt tilbage til St. Thomas. 
23/1 Fylder Kul. Har en stor Del af Mandskabet inde paa 

Fortet til Tøjvadsk, saa er jeg af med dem under Svineriet. Det 
skulde synes meget lettere at være Næstkommanderende for ca 250 
Mand, end at være Husmoder for 2 Piger. Næstkommanderendes 
Befalinger bliver jo udført til Punkt og Prikke, ja saadan 
skulde det være, men saaledes gaar det ikke til. Der er mange, 
der søger at lide? udenom mine Befalinger, mange Punkter som 
Børn, og atter og atter maa jeg være over dem og irettesætte saa 
den ene saa den anden. Forleden Dag trak jeg nogle faa frem for 
alle de andre for at vise, hvorledes en Mand ikke skulle se ud 
i Klæerne (sic). Ogsaa de 13 Drenge, de er som alle Drenge ikke 
særlig propre, og jeg har min Møje med at holde dem nogenlunde 
ordentlige. 

24/1 Spiste middag hos Chefen sammen med en engelsktalende, 
tysk Familie, det opfrisker mine engelske Kundskaber, og de 
trænger til det. 

25/1 Jeg har besøgt Dr. Mortensen og set hans smukke Koli
bri er staa og spille ud for Blomsterne med skinnende, sortbl aa 
Metalfarver, og undersøge Blomsterne med (15) deres lange Næb. 
Han har ogsaa en Del smukke sortgraa Mejser og to store Land
skildpadder, den ene kommer, naar han kalder paa den. Saa har 
jeg spist Middag hos Guvernøren, der gjetter paa, at vi ikke 
kommer herfra før 1' August; det siges at Traktaten om Salget er 
underskreven, nu skal Senatet undertegne den paa Mandag, den 
27', og den danske Rigsdag stemme for den. Hvor er det sløvende 
at ligge herude paa det uvisse, og den Varme, hvormed vi blev 
modtaget er ved at kølnes, nu Opholdet er blevet saa langt. Jeg 
er begyndt at læse Skønlitteratur, Skibet har et Bibliotek. 

26/ 1 Iaften synes jeg næsten det er koldt, og dog er det 25½ 
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27 /1 Der lyder Tale om, at der skal foretages Afstemning 
herude, men det har efter min Mening ingen Betydning, Danmark 
har eftertrykkelig tilkendegivet, at det vil af med Øerne, og de 
ønsker, hvis Øerne blev hængende ved Danmark, at det ikke vil 
gøre det mindste for at ophjælpe dem. 

En Deputation fra Mandskabet har været her nu, for at jeg 
skulde smage paa Mandskabets Ærter - de faar Ærter een Gang om 
Ugen - de havde kogt flere Timer, men var haarde som Kanonkug
ler, haardere end da de kom i Gryden. Hvorledes kunde det dog 
være, det var Flækkeærter købt i Land, maaske skulde de behand
les anderledes end danske Ærter. Paa Forespørgsel raadede 
Købmanden os til ikke at sætte dem i Blød. Vi tog saa Kokken i 
Forhør og udfandt saa, at han, trods sine dyre Forsikringer, af 
en Fejltagelse havde sat dem i Blød i Saltvand. Det var en lille 
Husmoderbekymring. 

29/1 Spist til Middag hos Chefen sammen med en Familie Kjær, 
naturligvis drøftedes Salget, det er et staaende Emne, Fru Kjærs 
Pigenavn er Rosa Abbot, hun og hendes Søster, Ida Abbot, var 
fejrede Skønheder, da jeg var her for 21 Aar siden. 

Vi vender (sic) os dog efterhaanden noget til Varmen, naar 
jeg om Morgenen træder ind under Straalen fra Styrtebadet, der 
holder 25½C, føler jeg den iskold. 

30 / 1 Det er Vadskedag, jeg har staaet og glædet mig over at 
se den mindste af Skibets Besætning, Lærling Evers (nu, 1932, 
Orlogskaptajn Evers) Søn af Kaptajn (nu Viceadmiral) Evers 
vadske, jeg foreslog ham, naar han kom hjem, at overtage Rollen 
som sine Forældres Vadskekone. I Begyndelsen af Togtet fik 
Drengene nogle af de faste Fyrbødere? til at vadske for dem mod 
Betaling, nu har de i længere Tid udført det selv, derved (16) 
sparer de Penge og faar en Øvelse, som de ikke har Skade af 

31/1 Dr Mortensen kom om Bord og spurgte, om vi havde fyret 
i saa han kunde komme til at varme sig, for han frøs, det 
regnede, og han var iført Regnfrakke. Hernede er det Vintervejr, 
jeg sover bedre i det Vejr, men trods det køligere Vejr sidder 
Dovenskaben i Kroppen. Jeg har faaet mandet mig op og studerer 
Fransk og Engelsk ½ Time pr. Dag. 

Har været til Middag hos Chefen sammen med en Del Gæster fra 
Land, deriblandt Apoteker Riises, Fru Riise bebrejder mig, at 
jeg aldrig besøgte dem, for 21 Aar siden, hvor hun hed Rose 
Petit, kom jeg næsten daglig i hendes Forældres Hjem, men da 
sværmede jeg for søsteren, Clara Petit. 

Naar det er saa dyrt at lev e herude er det for en stor Del, 
fordi vi ikke har taget Varer med hjemmefra til en lang Rejse, 
og ikke, da vi ligger her paa det uvisse, kan skrive ti l Europa 
eller Amerika om Proviant. Vi har f orhørt i det tyske Postskib, 
om vi kunde faa Øl der, jo, men det kostede 45 Øre pr½ Pot . 

1 /2 Jeg vil nu paa e n lang Tur i Land for at røre mig, 
desværre har jeg meget ømme Fødder. Konow deltog i Fodturen. Vi 
passerede forbi St. Thomas eneste Gartneri, e n meget godt holdt 
Køkkenhave af midde lmaadig Størrelse . En Vindmølle var helt til 
Vanding af Haven, den holdt en lille Pumpe i uafbrudt Virksom
hed, fbr om det end regnede Dag efter Dag, saa det dog lige tørt 
ud, Vandet forsvinder , uden at man forstaar, hvor det bliver af, 
o4 uden at det slaar ti l ti l al den frodige Plantevækst. At 
Grøntsager er dyre er ikke saa underligt, naar en bittelille 
Have skal forsyne hele St. Thoma-s. 

Vi havde en herlig Udsigt fra det højeste Punkt, vi naaede, 
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men det ubehagelige ved et Tropelandskab er, at det ikke er saa 
frisktgrønt, som vi er vant til, og der mangler Duft og Fugle
kvidder. Vi saa de pragtfuldeste gule og røde Blomster, men alle 
uden Duft, og man har en ubehagelig Frygt for, at de er giftige. 
Vi kom gennem en Forstad, der var en Samling Negerhytter, nogle 
elendige Boliger. En Negerhytte minder om et gammelt forfaldent 
Bræddeskur, der hjemme daarligt vilde egne sig til Tørveskur. 
Hytten bæres af Træstolper og har et Bræddegulv løftet lidt op 
fra Jorden saa at man kan se ind under det, Taget er gamle 
rustne Jernblikplader, og utæt er det. Hytten er delt i flere 
Smaarum ved utætte Bræddeskillerum, idet der ofte er mere end 
een Familie i Skuret. Hvert Rum er ikke saa stort som mit Lukaf. 
Det ser rædsomt ud, en saadan Hytte, Dyr (17) og Mennesker lever 
i ? Forening. Intet Under at det skaber Usædelighed. Hvilket 
Ansvar hviler der dog paa de rettroende Klasser, der lever Dør 
om Dør med saadanne Forhold uden at gøre noget for at forandre 
dem, og saa ser de med Ringeagt paa de arme Mennesker , og kalder 
dem Dyr. I Konows Vadskekones Soverum var der foruden Sengen kun 
Plads til en Høne, der laa paa Æg. Mon vi ikke hjemme mange 
Gange kunde gribe i egen Barm. Forbavsende er det dog som 
Negrene, i al Fald vore Vadskekoner kan optræde struttende af 
renvasket, strøget Linned. Maden laves formodentlig udenfor i 
fri Luft, men Negrene lever vistnok hovedsageligt af Brød, 
Sukkerrør, Kokosnødder og Bananer og saa desværre Rom, det 
Djævelskab anretter stor Ødelæggelse. Ltn. Aarestrup har set en 
pragtfuld Mahogniseng hos sin Vadskekone, men de ligger aldrig 
i den, da Familien ligger under Sengen. 

Det forlyder at Senatet ikke vil forhaste sig med at behandle 
Traktaten, maaske gør Senatet, som det gjorde i 1867, da lagde 
de simpelthen Sagen hen ude at behandle den. 

Det amerikanske Krigsskbib Misongalil la ??? er kommet ind, 
det er en gammel Sejlfregat uden Damp, den laa saadan noget som 
1869 ud for Vestenden paa St. Croix,, saa kom der en mægtig 
Flodbølge, der tog alt med paa sin Vej, Monon??? blev løftet op 
på Bølgens Ryg som en lille Jolle og blev slynget midt ind i 
Byen, der stod den indtil Amerikanerne bogstaveligt paa ny lod 
den løbe af Stabelen. St. Thomas var ogsaa hjemsøgt af denne 
Flodbølge, en Maaned før den gik der en Orkan hen over og 
anrettede frygtelige Ødelæggelser blandt de mange Skibe i 
Havnen. Da Flodbølgen brød ind i Havnen, naaede dens Top helt op 
til Guvernementsboligen, der ligger højt til Vejrs, mange Fod. 

3/2 En ung Mand fra den amerikanske Orlogsmand blev begra
vet, han var druknet under Badning. Skibet har Præst. Vi havde 
12 Mand med en Officer og Underofficer ovre i Skibet. Kisten 
blev roet i Land eskorteret af 6 amerikanske og 1 dansk Fartøj, 
medens alle paa Dækket i Amerikaneren og Valkyrien stod med 
blottede Hoveder. I Land eskorteredes Kisten foruden af Amerika
nere og Besætningen fra vort Fartøj af Fortets Musikkorps og 
Soldater, der afgav reglementerede 3 Geværsalver ved Graven. For 
Negerungdommen var det til stor Glæde, de raabte, skreg og 
larmede, som om det var en stor Fest. 

5/2 Fra Riises har jeg faaet 6 Flasker Salep, jeg har været 
inde og takke for dem. (18) 

Den tyske Orlogsmand, Kejserskibet Hohenzollern med Kontread
miral Graf von Ban???, er kommen, Admiralen har faaet sine 13 
Skud fra Fortet, Valkyrien og Manon???. 

6/2 En lille engel sk Orlogsmand, Brissard, og en større 
fransk Krydser, la Tage med en Kontreadmiral om Bord, er 
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indkommen, vi har saluteret Admiralen, det passede os ikke, for 
vi havde en Mængde Vadsketøj oppe, og det skal i Følge Reglemen
tet tages ned forinden en Salut, andre Mariner tager det ikke 
saa nøje. 

7/2 Af Telegrammet fra Washington fremgaar det, at Traktaten 
er blevet offentliggjort, den indeholder intet om Afstemning. 

Fest i Messen for Konow paa hans 40 Aars Fødselsdag, mange 
Buketter og Taler. Dr Hornemann kalder Konow og Gotschalk, der 
har været i fransk Tjeneste, for de haardkogte, rettere de 
haardkogte Franskmænd. Hornemann kan ikke lide Franskmændene; en 
af Gaverne var en Attrap, forestillende en Torpedo indbagt i en 
Slags Dejg med Paaskriften "en haardbagt Torpedo" Der var to 
Sange af Messens Poet, Ltnt. Aarestrup, med en Mængde lokale 
Hentydninger, de vedlægges. 

Englænderen er gaaet. 
Om Eftermiddagen Reception i Hohenzolleren. Konow fortæller at 

Admiral Bandinin??? med stor Veneration foreviste alle Her
lighederne, han sagde blandt andet, her er det Sted, hvor kun 
Kejseren, ingen anden, maa spadsere; den amerikanske Chef sagde 
hertil: "Allright, it is quite the same in my ship, the crew and 
the officers on one side, and I alone on the other". Og da 
Bandinin? sagde, dette er Kejserens Sovekammer og dette Kej
serindens, og her spiser de sammen, sagde Amerikaneren:" it is 
as in my home, only my wife and I sleep together." Amerikanerne 
lader sig ikke imponere. 

8/2 Hohenzollern er gaaet i Formiddags. 
Frokost hos Chefen, det var for Spidserne i Mong?? og la 

Tage. Den amerikanske Chef er i egne Tanker en stor Poet, men 
han tager det ikke saa nøje med Rimene, han forærer sine Digte 
til alle, han kan faa Lej lighed til, et Digt om St. Thomas 
indeholder følgende Sætning: I promise newer to forget St. 
Thomas hvor promise skal udtales : 11 promas 11

• Han var ved Frokos
ten - hans Navn er Kapt Rees - en uimodståelig, munter og 
komisk? Mand, han havde forfattet et ( 19) til Komd, Holm. 
Derimod er den franske Admiral, Servan, en kedelig Størrelse. 

Til Middag hos Guvernøren. 
11/ 2 Idag, Tirsdag, har vi indbudt Officererne fra la Tage og 

M??? til Frokost, det nødvendiggør, for at skaffe Plads, at 6 
Officerer maa gaa i Land, jeg er en af dem. 

Saa har jeg fra før Solopgang været paa en lang Spadseretur 
sammen med Ryder, der for Tiden paa Grund af sit Helbred bor hos 
Guvernøren. Vi gik op over Øen, der hæver sig til 1000 Fod, over 
paa Nordsiden. Hvor er der en Rigdom af forskellige Blomster og 
mange forskellige Farver, mest røde og blaa; i en forladt og 
forfalden Plantage, dem er der mange af paa St. Thomas, fandt v i 
en prægtig, stor Lillie med en Blomst større end en stor Bold. 
Øens Nordside er en Del køligere og Jordbunden er fugtigere, 
hvorfor Planterne er friskere, der er ogsaa mange Bregner . Vejen 
gik ofte gennem skyggefulde Lunde af høje Træer. Der findes jo 
her mange vildtvoksende Planter, som vi hjemme med stor Ulej
lighed tiltrækker i varme Drivhuse. Vi kiggede ind i en Neger
hytte, der sad to Smaadrenge paa Gulvet i bar Skjorte og nød 
deres Morgenmaaltid bestaaende af en Drik, som de tog t il sig 
med Ske, og tørt Hvedebrød, de saa højest morsomme og maleriske 
ud, ivrigt beskæftigede, tit seende op paa os med s t ore, sort e, 
forbavsede Øjne. Jeg plukkede som sædvanlig en Del Blomster, som 
jeg v i 1 prøve at tørre. Komne tilbage tog vi ind i Guver
nementsbol igen, hvor jeg tog et forfriskende Bad i Ryders 
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Badekar, og hvor vi spiste Frokost hos Guvernøren. Jeg havde en 
Ulvehunger efter den lange Spadseretur og efter til Morgen Kl 5½ 
kun at have nydt en Kop Te og 3 smaa Skiver Franskbrød. Efter 
Frokosten tog jeg mig en Siesta bag Moskitonet, der omgiver alle 
Senge i Land. 

Den franske Admiral i la Tage havde Middag i Gaar, der var 
den amerikanske Chef, Rees, han mødte drukken, dog ikke saa 
meget som til en Middag hos Guvernøren for et Par Dage siden, 
hvor han mødte fuld, og det saa meget, at han blev døddrukken og 
maatte bringes over Bord og bæres op ad Falderebstrappen; hans 
Officerer er derimod nette Mennesker, det modsatte er Tilfældet 
i det lille amerikanske Skoleskib, Essex, hvor Chefen var et 
pænt Menneske men Officererne drak. Naar Folkene fra de ameri
kanske Skibe faar Landlov, gælder det for 24 Timer, og det er 
ikke velset, at de kommer om Bord forinden; to Matroser blev 
brat døddrukne om Bord, men Chefen lod dem atter bringe i Land, 
fordi deres Landlov endnu ikke var (20) udløbet. 

La Tage er gaaet i Dag, og det engelske Krigsskib Bussard er 
vendt tilbage. 

Idag fejredes Messeforstanderens Fødselsdag, hvert Messemed
lem havde skrevet et Vers til ham, dog ikke jeg, der ikke kan 
rime to Ord sammen. Aarestrup havde som sædvanlig skrevet et 
Festdigt. Jeg maatte holde Festtalen, nu har jeg faaet en stor 
Øvelse deri. 

Endnu et lille, alt andet end smigrende Træk angaaende Mr. 
Reed, Aarestrup saa ham komme kørende med den amerikanske 
Konsul, der jo er Neger, da de passerede Aarestrup, rakte Reed, 
for at Aarestrup skulle se det, Tunge ad Konsulen. 

13/2 Storvadsk af Mandskabets hvide Tøj, de har havt Landlov 
i to Dage, Søndag og Fastelavnsmandag, Strygeriet er i fuld 
Gang. Ogsaa har de skiftet Køjer, og det skidne Sæt skal 
vadskes, altid har en Næstkommanderende noget at spekulere paa. 

Til Middag hos Guvernøren; jeg plej er al tid at gaa der om 
Søndagen, men der skal være Messemiddag for 4 af Valkyriens 
Officerer i Mon??? og saa har vi - maattet sende Afbud. Jeg 
befandt mig som sædvanlig vel hos Guvernøren, han er særdeles 
hyggelig, naar der kun er nogle faa hos ham. Til stor Glæde for 
de unge blev Selskabet forøget med en ung Dame, hun havde om 
Eftermiddagen staaet og set i Guvernørens udmærkede, lange 
Kikkert længselsfuldt ud paa M???, hvor der var Reception for 
Damerne i en Tennisklub som besøges af Amerikanerne, Dansen gik 
til Valkyriens Musik, Amerikanerne har ingen Musik. Om Aft enen 
tilbragte vi et Par behagelige Timer paa Guvernørens Veranda, et 
ganske henrivende Sted om Aftenen, med Kølighed og en pragtfuld 
Udsigt ud over Havnen og fuld Aftenmusik af talløse Cikader. 
Selskabet blev yderligere forøget med Dr Hassagers Hustru. Lige 
nedenfor Guvernørens Bolig, ligger den danske Kirke, der var 
Sangprøve, der lød smukt op til os, idetmindste i mine Øren. Jeg 
kom til at længes efter et af de kære Møder i Bethesda eller 
andetsteds derhjemme, hvor Sangen lyder fuldttonende til Guds 
Ære . Talen faldt om Længslen efter Selskabelighed, Fester og 
Tivoli, jeg sagde, om det ikke maatte kaldes en større Lykke, 
naar man som jeg, aldrig længtes derefter, men havde andre 
Glæder, der ganske vist ofte førte bort fra det Hjem, jeg 
elskede inderligt. (21) 

Politimest eren har sat det Rygte i Omløb, at en af de danske 
Kaptajner var bleven baaren døddrukken om Bord fra Guvernørens 
Middag forleden Dag, to af hans Politibet j ente havde indrap-
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parteret det; det var jo imidlertid den amerikanske Chef Kapt. 
Rees, ja saaledes kan et falskt Rygte opstaa og endog udspredes 
af? Politimesteren. 
15/2 Dr Mortensen har været om Bord i en tysk Kuldamper for at 
tilse Karantæne? Overholdelse, da han afslog en Begæring fra en, 
? drukken Matros om at maatte komme i Land, skældte Matrosen ham 
ud for en dansk Slubbert, der for Penge solgte sig selv og sine 
Landsmænd til Amerika. Da Matrosen gik i Land, susede et stort 
Kulstykke forbi hans Hoved, først da fandt Kaptajnen sig 
foranlediget til at arrestere Manden. 

! 6/2 Folkene til Gudstjeneste i Land, det er en ganske 
frivillig Sag, Præsten, der er en daarlig Taler, fik sin 
faatallige Tilhørerkreds forøget med en 40 Mennesker. 

17/2 Guvernørens Fødselsdag, han er vor Gæst i Messen, vi har 
indbudt ham ikke som Guvernør men som en hyggelig Vært for de 
dejlige Middage i Guvernementshuset. Han fik i Formiddags sendt 
en stor, pragtfuld Buket støbt i samme Buddingeform som alle 
Buketter herude. Ved hans Ankomst om Bord fik han atter over
bragt en Buket af 4 Ungmøer, der til daglig er frivillige 
Lærlinge, de saa højest morsomme ud, den ene kunde jeg ikke 
gøre ud?, hvem var. Dameklæderne havde vi laant i Land, det 
øvrige Udstyr, saasom Paryk, var lavet om Bord. Den mindste af 
dem havde en stor gulrød Paryk lavet af Tovværk, sværtede 
Øjenbryn og stumpet, hvid Kjole og sorte Strømper; en anden 
havde askeblondt Paryk og et stort fremtrædende Bryst. Middagen 
forløb udmærket, jeg maatte atter, det var ganske selvfølgeligt, 
holde Festtalen, vor Digter, Aarestrup, havde forfattet en Sang. 

Monengahala??? er nu afgaaet til Portorico. 
20/2 Atter Fest i Messen, Maskinmester Holst er bleven Ridder 

af Dannebrog og atter en af mine Festtaler. 
Om det endelige Salg tales her dagligt, men jeg skal ikke 

foreløbig skrive mere derom. 
22/2 Min sædvanlige Lørdagsmiddag hos Guvernøren med foregaa

ende Spadseretur i godt et Par Timer, der gik ud til Herren
huthernes Missionsstation forbi det Silkebomuldstræ, hvorunder 
Zinzendorff holdt sit første store Missionsmøde paa Øen, det er 
gammelt og nøgent og lidt overgroet paa de øverste Grene med 
Orkideer. (22) Vandringen endte ved Hernhuthernes Kirkegaard, 
der ligger alle de afdøde Brødre med Hustruer og Børn dækket kun 
af en stor firkantet Marmorblok, paa hvis Midte i en lille 
Marmorplade er graveret Navn og Datoer, de har allesammen et 
Løbenummer begyndende med Nr 1 i den Rækkefølge, hvori de er 
døde, Kvinder og Mænd ligger paa hver sin Side af en Midtergang. 
Der findes ingensomhelst Prydelser eller Træer. Deres Mission 
begyndte herude 1732. Talen faldt om Aftenen på Hernhuthernes 
Mission, de var til at begynde med blevne forfulgte, Guvernøren 
mente ikke uberettiget. Overalt hvor Evangeliet forkyndes i Aand 
og Sandhed kommer Forfølgelsen, og Verden, hvis egoistiske 
Interesser rammes, mener, at Forfølgelsen er berettiget. Jeg fik 
Lejlighed til at tale om min Tro og til at tage til Orde imod 
den megen Usædelighed her og andet Sted . Dr Hornemann hævdede, 
at det var en ganske uskyldig Fornøjelse at gaa i Nørrebros og 
Frederiksberg Morskabsteater, da det der opføres kun er Grin, 
men ikke usædeligt, skønt han maatte indrømme, at hele Duften 
paa Tilskuerpladsen var fuld af Usædelighed. Jeg fremførte, at 
jeg kunde i al Fald ikke gaa saadanne Steder, thi rent bortset 
fra, at jeg ingen Lyst havde dertil, og fra, at det i mange 
Kredse, hvor jeg færdedes, vilde vække megen Forargelse, hvor 
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kunde jeg saa i det ene Øjeblik glæde mig i et Bønnemøde sammen 
med troende Mennesker, og i næste Øjeblik sidde blandt en Mængde 
letfærdige Mennesker, der kun tænkte paa Grin og Usædelighed. 
Hornemann sagde, at han godt efter at have været i Frederiksberg 
Morskabsteater kunde gaa hjem og bede ganske alene . Da jeg 
spurgte, om han ogsaa i Frederiksberg Morskabsteater kunde bede 
til Gud, tilstod han, at det kunde han ikke. Men et oprigtigt 
troende Menneske tager Skade paa sin Sjæl ved at gaa et Sted 
hen, hvor han ikke kan bede til Gud . 

Idag havde jeg en Ydmygelse, da jeg bebrejdede Hornemann, at 
han bandede frygteligt, sagde han, iøvrigt uden al Bitterhed, at 
jeg ofte sagde "Sgu'", jeg ved ikke det mindste af det, men har 
bedt ham gøre mig opmærksom paa, naar det sker, det gaar mig 
meget nær, hvis Hornemann skulle have Ret. 

25 / 2 Ligger paa West Road, Vestenden af St Thomas, og 
afholder Skydeøvelser. Det koster daglig Staten 1000 Kr at have 
Valkyrien herude, men det betyder jo ikke større, hvis Øerne 
sælges for 5 Mil. Dollars, en 18 Millioner Kroner. Der er nu 
(23) truffen den Bestemmelse, at der gives Mandskabet Landlov 
ikke alene om Søndagen men ogsaa Onsdagen, de trænger til at 
røre Benene. Selv holder jeg mig om Bord undtagen om Lørdagen, 
det kommer Ryder og Konow til Gode, da der altid skal være en 
Kaptajn om Bord. 

28/2 Idag skulle vi efter den oprindelige Bestemmelse have 
strøget Kommandoen, hvornaar mon det nu bliver. 

2/3 Vi har 3 Syge paa Militærhospital et i Land, jeg har 
besøgt dem, de er heldigvis ufarligt syge. 

Jeg har været med Guvernøren paa en Køretur til Østenden af 
Øen til et Udsigtssted, hvor der var en god Udsigt ud over St. 
J e an og Tortola med de mange mellemliggende Smaaøer. 

Vi er kommen ind i Tørkeperioden, flere Træer har tabt Løvet, 
Smaabuskene havde krøllet Bladene sammen og var lidt indtørrede 
og Græsmarkerne var afsvedne, det forandres først, naar Regnen 
igen kommer omkring 1' April. Ærlig talt, jeg spadserer hellere, 
end jeg kører, jeg trænger til at gaa og passe mig selv og 
botanisere, hvor jeg finder for godt. Jeg endte som sædvanlig 
med a t spise Lø rdagsmiddag hos Guvernøren. 

En Haj med 5 a 6 Unger har besøgt os, Ungerne holder sig saa 
tæt til Moder en, at det ser ud, som om de s ad fast paa den, de 
fulgte nøje alle dens Bevæge lser op eller ned, tilhøjre eller 
tilvenstre. (Indskud) (Ve d at læse Danas Togt 1928 - 30, er jeg 
bleven opmærksom [paa] at de fleste Hajer har Sugefisk, i Reglen 
2 a 3, der sidder fas tsuget til Haj ens Bug ved Sugeskiver; mon 
disse 5 a 6 Unger ikke skulde have været saadanne Sugefisk) 

En a dventistisk Pige til Barnepige, j e g kender ikke meget t il 
Adventi sterne, hvad de gør sig bemærket ved er, at holde 
Lørdage n hellig i Ste det for Søndagen, og meget nødig vil 
arbejde om Lørdagen. Det tiltaler mig ikke særligt at have en 
Advent ist ti l Barnepige, men det er maaske et Snæversyn, j eg 
tro r det nærmest, men hun ma a ikke søge at paavirke Børnene med 
sine Særmeninger, men er hun i øvrigt en varmt troende Pige, bør 
hun vel langt foretr ækkes for de unge Pige r, hvis Hjerte kun er 
bundet til Verden. Jeg e r dog glad ved, a t Du ikke fik den 
adventistiske Pige, skønt j e g langtfra er b a nge fo r Trossamfund, 
der a f viger f ra det lutherske, og jeg glæder mig ved at være 
sammen med t r oende Mennesker af hvad Trossamfund de end er. Jeg 
kender s a a a t sige intet t i l Adventisterne, men har dog en 
Anelse om, at de e r be t ænke ligt l a ngt ude til en Side, dog ikke 
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fordi de helligholder Lørdagen i Stedet for Søndagen (24) det er 
intet Tegn paa at de ikke tror paa det nye Testamente, i dette 
staar intet om, at den gamle Sabatsdag skal forandres, men det 
er sket i de første Menigheder, saa vidt jeg mindes, fordi 
Søndagen er Herrens Opstandelsesdag og den Dag, hvor den 
Helligaand blev udgydt. Hvis Jøderne engang omvender sig til 
Kristne hvad jo iølge Paulus engang vil ske, er det ikke 
usandsynligt, at de vedblivende vil holde Lørdagen hellig. 

4 / 3 Det er efter min Mening noget poetisk Vaas, naar Pastor 
Holm fortæller, at det midlertidige Paradis ligger under Jorden 
og det endelige over Skyerne. Da Jorden svæver i det uendelige 
Verdensrum, skal man være varsom med a t tale om over og under 
Jorden eller over Skyerne. Jeg finder, man saa lidt som mulig 
skal spekulere over hvorledes de Saliges Boliger ser ud, jeg er 
overbevist om, at vi aldeles mangler Evne til paa rette Maade at 
gøre os en Forestilling derom, for mig er det nok at vide, at 
der skal jeg være sammen med min Frelser, og der skal Gud være 
alt i os, der skal Guds Aand helt gennemtrænge os og alt 
forsvinde som ikke har sit Udspring fra Gud. I Messen har vi 
havt en Samtale om Skilsmisse, Flere af Officererne hævder det 
tilladelige i Skilsmisse og nyt Ægteskab, det er de moderne 
Anskuelser, der hviler paa, hvad Herren kalder: Hjerternes 
Haardhed. Kommandørkaptajn Ra??? indleder et Brev til mig med 
Kolos. 1,2, det er visseligt noget, der er værd at takke for, 
han skriver, at han var til Officersmøde i København 28/ 1, og at 
det besluttedes der ikke alene at fortsætte, men at holde Møde 
hver 14' Dag. Jeg glæder mig meget over, at Møderne er genop
tagne. 

6/3 Vi har faaet Ordre til at sende Lærling Reffs hjem med 
den første tyske Postdamper, 3 andre snarest muligt efter den 
10' April; Ministeriet venter altsaa aabenbart, at vi ligger 
herude til den Tid. 

8/3 Igaar til Middag hos Chefen, det øver mig i Engelsk med 
de engelsktalende Gæster. Jeg har været i Land paa min sædvan
lige Lørdagsspadseretur fra 3½ til 6 . Mange Steder er det 
vanskeligt a t botanisere, t hi næsten alting er besat med Torne 
paa alle Ender og Kanter, ikke alene Grenene men Bladene og 
Frøkapsle rne. Et Krat er absolut uigennemtrængeligt naar man 
ikke hugger sig gennem det med Økse. De tornede Buske er 
sammenfiltrede med Kaktus og ispr ængt med Agaver. Man kan ikke 
lægge sig til Hvile paa en grøn Plet, hvor en saadan findes, for 
Græsset er fuldt af krybende Kaktus, og saa findes der Slanger 
( 25 ) og S? og andet Kryb. Jeg drev det efter Middagen hos 
Guvernøren til at sidde paa hans Veranda i blaa Paaklædning og 
næsten fryse - jeg finde r det grundke de ligt herude, det kan jeg 
ikke fragaa. 

9/ 3 Det er Landlovsdag, men ikke engang Halvdelen af dem, der 
har Lov til at ga a ind, har b enyttet s ig deraf, de r e r sikkert 
til Overmaal mætte af St . Thomas. Tænk, jeg som ikke kan 
fordrage sure Appe lsiner og holder saa mege t af søde, jeg faar 
nu - s tundom Appelsiner, der er mig for s øde 

13/3 Sej lede i Gaar til St Cr oix, t il Bassinet; lettede 
d e rfor i Dag og sejlede ned til Vestenden 

14/ 3 Igen megen Regn paa St Croix , det er ikke saa under
ligt, a t Øen kaldes med det samme Navn som det meget nyttige, 
lille Stykke Husgeraad, der s taar under vore Senge. 

Vi har Dykker nede for at for a t rens e Ventiler ne i Skibsbun
den, for at skærme ham mod Hajer e r et a f de store Solsejl halet 
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ned under Skibet, saa at dettes ene Kant er oppe i Vandfladen 
paa den ene Side, medens den anden Kant naar under Kølen lidt op 
paa Skibets modsatte Side. Baaden, hvorfra de dykker lægges 
mellem Skibet og Sejlet. Skibshunden er helt tilgroet med en 
Rigdom af forskellige Skal- og Bløddyr i et jævnt Lag paa mindst 
en Tommes Tykkelse. Dykkeren tog nogle Haandfulde op, lagt i 
Vand begynder de at leve op, der var en Slags Smaakrebs, Østers, 
Søpunge og andet. 

17/3 Officererne gæster Plantagerne og morer sig sammen med 
de unge Damer, men jeg bliver ombord. Dr Mortensen har dømt mig 
til at være et Hængehoved og har gjort det paa Grundlag af, at 
jeg kalder mig en troende Kristen, han har derfor heller ikke 
nogensinde indbudt mig til sine Selskaber, fordi ved disse er 
der 3 Ting, jeg ikke vil deltage i, det er hans egne Ord, 
nemlig: der drikkes, synges og bandes. 

20/3 En lille amerikansk Krydser "Matcher" er ankomme, dens 
Officerer er indbudt af Frederiksstads Klub til en Smoker, som 
Valkyriens Officerer har arrangeret. Hvad er en Smoker ?, jeg 
ved det ikke ganske bestemt, men jeg tror det bestaar i at ryge, 
drikke, en bedre Aftensmaden, og saa Taler, der begynder Kl 8. 

Paa St Croix er der mange, der er ivrigt stemte for Salget 
især blandt Plantageejerne. 

Amerikanerne rejste i Morges til St Thomas. 
Et Par af vore Officerer passerede forbi en Gruppe Drenge, en 

af dem sagde: "God Dag Landsmand" til Officererne, men da Of
ficererne ligeledes sagde God Dag Landsmænd svingede en af 
Drengene et amerikansk Flag over Hovedet og sagde: This is my 
nation," og saa lo alle (26) Drengene. Det er betegnende, 
Sproget er Engelsk, og kun den, der er født og opdraget i 
Danmark, føler sig som Dansk, og det endda kun delvis. 

23/3 Søndag. Atter i St Thomas. Paa Vejen hertil spiste jeg 
Frokost hos Chefen sammen med en Dr. Rassager fra St. Thomas. 

Ryder er kaldt hjem og er i Dag gaaet om Bord i en fransk 
Paket. 

24/3 Telegram om, at vi maa tiltræde en Lysttur til Kingston 
paa Jamaica og Port au Prince paa Haiti. 

27 /3 Skærtorsdag. Forladt St. Thomas Kl 7 i Morges og 
gennempløjer nu det Caraibiske Hav med en frisk Passat i Halen. 
Skibet er nu saa organiseret, at alting gaar mere eller mindre 
af sig selv, det kan jeg især nyde, naar vi er paa Søen, fri for 
den Uro det fører med at ligge ved Land, hvor saa en og saa en 
anden brænder den af, og Næstkommanderende maa træde til. Jeg 
kan vedblivende give Besætningen det Vidnesbyrd, at den er 
ordentlig, skikkelig, kun faa er der noget at klage over . Min 
højre Haand blandt Underofficererne, der ikke var til at stole 
paa, da vi forlod København, fordi han ikke var ædruelig, har nu 
i lang Tid været aldeles udmærket, saa jeg har været overor
dentlig tilfreds med ham og bryder mig ikke om at have nogen 
anden; det takker jeg Gud for. Naar Kalvene brøler og Hanerne 
galer minder vi om en veritabel Bondegaard. 

Det er Bojesens 31 Aars Fødselsdag, Fest i Messen og Festtale 
af mig. 

28/3 Langfredag. Holdt Gudstjeneste paa den fattige Maade, 
det kan gøres om Bord, men Herren ser jo ikke paa Maaden, han 
ser paa Hjerterne, og ogsaa her om Bord har det store Sejersbud
skab "de (sic) er fuldbragt" lydt, i hvert eneste Hjerte, som 
tror paa Jesus i Aand og Sandhed. Jeg længes efter at delta ge i 
en hjemlig Gudstjeneste. 
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30/3 Ankred Kl 12 udfor Indløbet til Kingston Havn, hvor vi 
stoppede op for at faa Karantænelægen om Bord og salutere det 
engelske Flag med 12 Skud. Vi blev lodset ind af en sort Lods, 
der mødte os midt ude i Havet i en lille Baad, der ikke var 
langt fra at minde om en af de Vildes Kanoer. Der ligger i 
Havnen som Vagtskib et gammelt, hvidmalet Linieskib. 

Det er Festdag i Messen, Dr Hornemanns Fødselsdag 
Landlovsdag for halvdelen af Besætningen. (27) Kingston 

ligger paa et ganske fladt Forland, bag dette hæver Bjergene sig 
til en 80000 Fod med Toppe, der næsten alle er dækket af Skyer, 
der er det køligt nok, dog er der aldrig Sne, men hernede er 
krukkelunt. 

Jeg har spist Frokost hos Chefen sammen med den danske 
Konsul. 

Hvad der er meget ejendommeligt for Byen er den store Mængde 
Gribbe, med skaldet, rødt Hoved og paa Størrelse som en Kalkun, 
de er ikke bange af sig, sætter sig paa Plankeværker, Kulbunker 
Affaldsbunker o.s .v. 

31/3 Paaskesøndag. Atter en Landslovsdag. Selv kommer jeg 
ikke i Land. Officerer, der har været en Udflugt i Land, priser 
i høje Toner Øen for dens frodige Skønhed. Kingston selv er en 
alt andet end heldig By, den frister vore Folk til Drik, og 
mange falder for den, Hvor er dog det Drikkeri en modbydelig og 
fordærvelig Ting; jeg blev med Glæde Totalafholdsmand, hvis jeg 
dermed kunde bidrage til at modarbejde Drikkeriet. 

Officererne har været til Gallaforestilling i Teatret. Løjtn. 
Rothe siger, at Damerne var mer eller mindre halvnøgne, Her
rerne, det vil sige det fine Publikums Herrer, var i fuldt 
Dress. Der blev blandt andet spillet et mindre Stykke, hvori 4 
af Konsulens Døtre deltog, det er bleven spillet paa Nørrebros 
Teater under Navnet "Frelserpiger", og nærmer sig efter vor 
Mening til det uanstændige, men de dydsirede Englændere lader 
deres Sønner og Døtre spille en saadan Farce. 

2/4 Paa Vej til Haiti. For vore Folks Skyld er jeg glad over , 
at vi er borte fra Kingston, det er en grim By for Mandskabet, 
flere af dem har givet danske Pengesedler ud for en ren Spot
pris, det er Spiritusen, der jager Fornuften ud, og hvad mere er 
for Mandskabet, det er en moralsk fordærvet By. 

En stor Forsamling har bundtet? sig op i Skibets Forende, det 
er nogle Delfiner, der morer sig med at lege med Skibets 
Stævnspore, de lægger sig lidt kælent om paa Siden, saa det ser 
ud, som om de med Halen rører ved Sporen, og dog løber vi 10 
Knob; man kan ikke se, at Delfinerne med alt det rører hverken 
Hale eller Finner. Pludselig bryd (sic) Flokken agter efter og 
forsvandt som en Pil gennem Vandet. Det er lidt stille Vejr, 
hvad der laver et gyseligt Svineri over hele Agterskibet, 
Kulrøgen fra Skorstenen falder ned som en jævn Byge og lægger et 
Lag af Kul over alt , selv ind gennem Koøjnene og strør Peber 
over Skibsborde og Senge, og (28) det er ikke i denne Varme til 
at have Koøjnene lukkede. 

3/4 Til Ankers ud for Port au Prince, Haitis Hovedstad. Øen 
er over dobbelt saa stor som Danmark. Sproget er Fransk! 

Der er Fest i Messen igen i Dag, nemlig Ltn. Rothes Fød
selsdag. 

Der laa ved Ankomsten hertil et pænt Lag Kulstøv paa over ½ 
Tommes Tykkelse , saa det kunde skovles sammen. 

Byen ligger i Bunden af en meget lang og bred Bugt, i denne 
ligger en Mængde Smaaøer, lidt bevokset med høje Buske, Mangro-
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ver kaldes en saadan Ødemark, det er vist nok Mudderbanker, det 
er umuligt at trænge ind i dem; Buskene har lange Luftrødder. De 
tager sig godt ud, men er vist Arnested for Febersygdomme. Byen 
tager sig ude fra Havnen? ud med sine hvide Huse; bag dem hæver 
Bjergene sig, de naa op til 10000 Fod. Det er jo en Neger
republik, Hvide kan ikke erhverve Jord, det er vist meget 
forstandigt af de Sorte, de vil leve Livet for sig selv i Fred 
for de Hvides Herredømme. Men Øen gør saa heller ingen nævnevær
dige Fremskridt, det skal der Hvide til . Med Freden er det endda 
saa som saa, en lille Revolte hører ikke til Sjældenhederne. 

4 / 4 Jeg har moret mig med at se paa et lille Skuespil i 
Vandet, det var en stor Fisk, der jagede en lille, begge hoppede 
hen over Vandet i vild Karriere, som naar man slaar Smut med en 
Sten, den lille aabenbart i dødelig Angst for at blive slugt, 
men saa bøjede den brat ud til Siden og narrede dermed Forføl
geren. 

Af en Kadrejer har jeg købt 36 store udmærkede Appelsiner for 
90 Øre, Ananas er ogsaa billige, men jeg bryder mig ikke større 
om dem. 

Vi er oppe paa 32 C om Dagen og 28 om Natten. 
Der er Landlov for det ene Kvarter af Folkene. 
5 / 4 Jeg har ladet mig friste til en Morgentur ind i Byen, Det 

var Torvedag, i Torvehallerne var der et ubegribeligt Svineri, 
jeg var ikke langt fra at faa ondt i Slagtehallerne. Snavset 
særkender hele Byen, overalt i Gaderne ligger der Dynger af 
Snavs, Rendestenene er aabne og krydser over Gaderne, saa det er 
halsbrækkende at køre gennem Byen, det er, som om man er ude i 
voldsom Søgang. Af Kvinderne, der kom ind med Landprodukter, var 
dog mange meget renligt paaklædte. (29) Husene er saa at sige 
alle af Træ. Fornødenhederne kan forrettes midt paa Gaden, jeg 
saa to Kvinder gøre det. Jeg kiggede ind i en katolsk Kirke, 
hvor der var Messe; Kirken var meget?, foran Alteret stod en 
sort Præst i Messehagel og nogle sorte Drenge i hvide Dragter. 
Der er smalsporet Dampsporvogn og et meget forfaldent Telefon
net. Præsidentens Bolig med Omgivelser er det interessanteste af 
alt, ja, man kunde ikke komme derind, den ligger i en Have, 
Porten dertil var lukket og strengt bevogtet af Militær; det er 
den største Parodi paa Militær, jeg nogensinde har set. Gevæ
rerne er ganske vist Bagladevaaben, men ganske forældede, og de 
pudses aabenbart aldrig. Soldaterne gaar i de mærkeligste 
Dragter, Uniformer kan det ikke kaldes, et Klædningsstykke er 
civilt og et andet militært, der er ikke to, der er ens paa
klædt. Det vrimler med Oberster og Generaler at dømme efter 
Vaabenfrakkerne. Vi saa gennem Porten ind paa Kasernepladsen, 
hvor der blev uddelt Klædningsstykker, saaledes flere røde 
Bukser, som blev trukken udenpaa de Bukser, Soldaterne alt havde 
paa, det var Forberedelser til at modtage vor Chef, der er gaaet 
i Land til Audiens hos Præsidenten. Ligeoverfor Præsidentens 
Bolig ligger de ministerielle Bygninger, paa den ene stod: 
"Krigs og Marineministeriet". Overkanoneren, der har været her 
tidligere, siger, at Militæret har gjort store Fremskridt, den 
Gang bandt de Epauletterne til de nøgne Skuldre, og af Mangel 
paa bedre kunde de leve af Appelsinskaller. 

Et haitisk Krigsskib "Crete a Pierrode" er indkommen med en 
Viceadmiral om Bord, hans Flag fik en Salut paa 15 Skud . Skibet 
føres af en Englænder, det tør de ikke betro til en Sort. Det 
saa farligt ud udenbords, og Aarestrup, der var om Bord for at 
komplimentere, sagde, at det ogsaa saa farligt ud indenbords. 
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Det var fuldt af Civilister, Deputerede og Landboer, og det var 
umuligt at afgøre, hvem der hørte til Besætningen. Ad
miralsflaget saa paa Afstand ud, som om det havde forskellige 
Mærker, saaledes som de ofte findes i Admiralsflag, det viste 
sig imidlertid, at være Huller i Flaget. Da Skibet skulle 
besvare vor Salut, lavede de i Hast et dansk Flag ved med Kridt 
paa et helt rødt Flag at danne et hvidt Kors; det blev ganske 
vist kun et Kofardiflag, da det manglede Splitterne. Vi har haft 
Besøg af Præsidentens Udsendinge, 3 Mand høj, i meget fine 
Uniformer, lyseblaa Frakker, røde Bukser med Guldgalloner og 
trekantet Hat med Fjer, de to var helt kulsorte den tredie, den 
fornemste, var en Del lysere. De beholdt Hatten paa i Chefens 
Kahyt, de nænnede maaske ikke at aflægge noget (30) af Fragten. 

Chefen har været til Audiens hos Præsidenten, det var for at 
gengælde dette, at de tre kom om Bord. Præsidenten er en kulsort 
Neger, han siges at være Fader til en utrolig Mængde Børn, hans 
Hus er velindrettet og elektrisk oplyst. 

Vi har havt vor Konsul med Familie til Fest om Bord, han er 
en særdeles net Mand og overordentlig velhavende, han er fransk 
Undersaat. De allerfleste Velhavende, der ikke er blanksorte, er 
i Reglen ikke haitiske Undersaatter, men de har stillet sig i 
Undersaatforhold til en af de civiliserede Nationer. Vi har 
ogsaa havt Besøg af den franske Gesandt med Frue og Legationsse
kretær, der blev danset, spist Kage og drukket Champagne. Der 
blev sagt, at der endnu bor vilde Hedninger inde paa Øen, der 
driver Kannibalisme. Sikkert er det, at et Skib, der strander 
paa Haiti, som Regel bliver ganske udplyndret. 

6/4 I Formiddags har Chef og Officerer overværet en stor 
Militærparade, det var et pragtfuldt Skuespil. Præsidenten holdt 
majestætisk paa sin Stridshest iført Generalsuniform med mange 
Ordener , omgivet af en pragtfuld Stab. Han tog sig helt im
ponerende ud. Der var ca 2000 Tropper, de var langt for den 
største Del iført Uniformer, der spillede i alle Regnbuens 
Farver. 

Kl 10 forlod vi Port au Prince og er paa Vej til St. Thomas. 
Jeg har i Dag tænkt paa, at jeg ofte, forinden vi ankom til 

Vestindien, havde Bekymringer ved Tanken om, hvor ubehageligt 
det vilde blive for Skibets Tjeneste og Vedligeholdelse, naar vi 
i Slutningen af December i den mørkeste Aarstid atter stod 
nordpaa op i Kulden, mine Bekymringer kunde jeg have sparet mig, 
og saadan gaar det med alle vore Bekymringer, vi kan godt spare 
os dem, hvis vi vilde bygge mere paa Herrens Ord, og lade hver 
Dag have nok i sin Plage. 

8/4 Kongens Fødselsdag, der er fe j ret med Parade og en kort 
Bøn for Kongen, og Officererne var samlede hos Chefen og drak 
Kongens Skaal i et Glas Champagne, efterfulgt af 9 Hurraer. 

Vi er sejlet Nord om Haiti og nærmer os stærkt til St Thomas. 
9/4 Atter i St Thomas Havn. Det for tælles, at en ung Pige, 

der traf Marineministren (31) i en Butik, spurgte, er det ikke 
Jøhnke, jo det er det, ja, fortalte hun saa kan De sige mig, 
hvornaar Valkyrien kommer hjem, jeg har min Kæreste der ombord, 
til Oktober, sagde Jøhnke. Naa det er vel en lavet Historie . 

10/4 En amerikansk Eskadre paa 5 moderne Krigsskibe under 
Kontreadmiral Higginson er ankret lige uden for Havneindløbet. 

12 /4 Den amerikanske Eskadre er atter afsejlet . Idag har vi 
faaet en sørgelig Begivenhed at vide, Stabschefen hos den 
Admiral, der var om Bord i det franske Skib la Tage, var rejst 
hjem, da han ikke længere kunde holde ud at være sammen med 
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Admiralen, skønt denne selv havde valgt ham. Saa fik Admiralen 
en anden Stabschef, men efter et Skænderi med Admiralen havde 
han skudt sig. Ja saaledes kan en Admiral, ogsaa en Skibschef, 
gøre Livet mere eller mindre uudholdeligt for sine Underordnede, 
uden at de har noget Middel til at værge sig derimod. 

Havnekaptajn Kruse har Sølvbryllup, Hornemann og jeg har paa 
Messens Vegne været inde og lykønske dem og foræret dem en 
Sølvplatmenage. Guvernøren mødte i Galla og udbragte deres Skaal 
i et Glas Champagne. Der var et Hav af pragtfulde Buketter, jeg 
tror 60; vor Platmenage var ikke den ringest af de mange Gaver, 
nærmest det modsatte. Jeg blev til Middag, og var der med to af 
de unge Officerer. Fruen havde mig til Bords, og jeg holdt en 
kort Tale for Brudeparret. 

14/4 Amerikansk Skoleskib:"Alliance" indkommet. Vi er 
egentlig helst fri for de fremmede Orlogsmænd, vi har det 
fredeligst, naar vi er alene, der er altid noget kunstigt i det 
Venskab, der sluttes mellem Søofficerer af forskellige Nationer. 

15/4 En lille Fest i Messen fremkaldt ved at Dr. Mortensen er 
kommen om Bord for at spise gule Ærter, og fordi Gotschalk i 
Aften rejser til St. Croix for at overtage Posten som Fortchef 
i Christiansstad en 14 Dage. Messens to Bordender ligger ofte 
for Spøgs Skyld i Strid med hinanden, den ene Ende kaldes den 
skarpe, og den præsiderer Kapt. Konow over, den anden kaldes den 
blide, og der fører Kapt. Ryder, ja nu Rothe, Forsædet, de kan 
overdænge hverandre med de mest utrolige Ubehageligheder og 
Uforskammetheder; det kan være meget fornøjeligt at høre paa de 
spøgefulde Drillerier. Vi har et udmærket Forhold i Messen. 
Gotschalk er bleven roet om Bord i Vigeland af Officerer; 
Maskinmesteren, Andenlæge og Konow, Hornemann styrede. (32) 
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16/4 Atter en amerikansk Orlogsmand:Skoleskibet Hartford. 
17/4 Sikke noget Fyrbøderne bilder deres Hustruer ind, at de 
aldrig kommer i Land, det forholder sig saaledes, at flere af 
vore Fyrbødere solder deres fleste Penge op i Land, lader 
Familien være Familie der er altid nogle beklagelsesværdige 
Stakler, der ikke kan beherske sig selv. De pæne blandt de faste 
Fyrbødere kan gaa i Land om Eftermiddagen hver 3' Dag. Og hvad 
er det, der siges, at det kun er Underofficererne, der faar 
deres Hustruer herud, der er ikke kommen en eneste Underof
ficershustru herud. Der er sikkert mange baade blandt Menige og 
Underofficerer, ja maaske undertiden ogsaa blandt Officerer, der 
binder deres Familier adskilligt paa Ærmerne. 

18/4 Kulfyldningsdag, det gaar nu meget bedre, hvor alle ved 
saa god Besked. 

19/4 Frokost hos Chefen for amerikanske Officerer - Of
ficererne har indbudt deres Landomgangskreds til en Skovtur fra 
Kl. 6 Aften i Maaneskin ud til en ubenyttet Villa, Guvernøren er 
med, saa jeg kommer ikke til min Lørdagsmiddag - Dr Mortensen 
har foræret mig et Krokodilleæg fra Jamaicas Laguner. 

20/4 Pinsesøndag. Her en lille mislykket Fiskeritildragelse. 
Vi saa fra Falderebet en mærkelig Fisk flyde paa Vandet, den 
lignede nærmest en Sommerfugl, men det var en Fisk af Længde som 
de to yderste Led af en min lille Finger og med et Par gulbro
gede Finner tæt bag ved Hovedet og et Par mindre henimod Halen, 
som den kunde lægge helt ind til Halen, og saa lignede den især 
en Sommerfugl. Den maa vi have fat i, vi fik "Moses" hen til 
Falderebet og en Pøs ned i den. Fisken blev ganske roligt ved 
med at flyde ovenpaa, Pøsen kom ind under den, men om For
ladelse, da Pøsen blev hævet op, fløj den et langt Stykke hen ad 
Vandet; og saa blev der en Jagt efter den, det lykkedes atter og 
atter at faa Pøsen ind under Fisken og løfte den helt ud af 
Vandet, men atter løftede den sig paa Vingerne og fløj hen over 
Vandet. Jagten maatte opgives. Men saa ser vi fra Falderebet en 
endnu mindre, lille Flyver, der nærmest lignede et Møl, flyde 
paa Vandet hen imod Falderebstrappen, jeg ned ad Trappen og 
nappede den med min Kasket, men ak, ogsaa den fløj ud, langt hen 
ad Vandet. Vi manglede en Ketsher. 

Til Middag hos Guvernøren. 
21/ 4 Frokost i Amerikaneren,f Hartford, jeg var ikke med. 

Hartford har været i København,. Kronprinsen var om Bord, han 
spurgte en Baadsmand, der saa meget gammel (2) ud, hvad Alder 
han havde, 57 Aar, Deres kongelige Højhed; Kronprinsen: "jeg er 
56 Aar og ser meget yngre ud." Baadsmanden: " I think Your Royal 
Highnes, I have had a much harder job in my life, than you", det 
er ægte amerikansk. 

Vi er atter kommen ind i Regnperioden. 
24/ 4 Stor Maledag, 40 Malere er i Arbejde, vi skal være 

færdige paa een Dag. 
En Cikade har forstyrret min Nattesøvn. Jeg kunde ikke finde 

Koncertsangeren, jeg vilde gerne have fat i den for at takke den 
for Adspredelsen og indlemme den i mit Naturaliekabinet. Cikader 
er der Myriader af i Land, men der er man saa vant til deres 
Koncert, at man ikke tænker over det; de frembringer en høj, 
skingrende Lyd ved at gnide Bagbenene mod hinanden. 

25/4 Storebededag og Landlovsdag. 
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26/4 Atter en lang Lørdagsspadseretur sammen med Dr Jacobsen 
op over Højderyggen ned paa Nordsiden og tilbage igen, og saa i 
Eftermiddag Midd~g hos Guvernøren . 

28 / 4 Frokost for de amerikanske Officerer. 
30/4 .De amerikanske Krigsskibe afsejlede. 
3/5 Lørdags-Vaabenparade og derefter Spadseretur over St 

Thomas Højderyg, hvor jeg plukkede Cedertræsblomster, det var 
ikke Libanons prægtige Cedre, men kun nogle mindre Buske og 
Smaatræer, nogle med gule, andre med lillahvide Blomster. Og saa 
Guvernørmiddagen. 

Jeg har ved Lodtrækning vunder Skjoldet af en 70U Skildpadde, 
som vi har spist, af Fars fra Skildpadden har vi faaet Skildpad
defrikadeller, Bordet havde vi til den Ret smykket med en lille 
Gren af en Agaveblomst, den fyldte en stor Bordopsats med et Hav 
af gule Blomster. Mon det ikke var en god Ide til Anvendelse paa 
Søkvæsthuset. 

7/5 For nogle Dage siden er der begyndt et vulkansk Udbrud 
paa Martinique der ligger ligesaa langt fra St. Thomas som 
Sweitz fra København, det er en gammel Vulkan, der er traadt i 
Virksomhed igen, det forrige Udbrud ligger 50 Aar tilbage. Der 
er kommet telegrafisk Meddelelse, at der ogsaa er begyndt 
vulkansk Ubrud paa St Vincent, der ligger Syd for Martinique, 
altsaa længere fra St Thomas. Udbrudene har overrevet Telegraf
kablerne til de ti Øer. Og saa er der nu kommet Meddelelse om, 
at der er mærket Stød paa nogle af Øerne Nord for Martinique, ja 
ind i St Thomas er der nogle der mener at have hørt en Lyd (3) 

10/5 Henimod Aften begyndte vi at komme ind i en fin As
keregn, der var meget generende for Øjnene, men iøvrigt ikke 
medførte Ulempe; vi er ved at sej le Syd paa kommen ud af 
Askeregnen, men selve Vulkanen, den er 4000 Fod høj, og som vi 
er gaaet langt udenom, har vi ikke set noget til. Vi havde havt 
til Hensigt at gaa ind til Fort de France, der ligger en 3 
danske Mil syd for St. Pierre og er Regeringens Sæde, da vi fik 
Lys at se, som vi formodede var i Fort de France, holdt vi ind 
imod dem, Lysene blev efterhaanden klarere, men vi saa ikke 
noget til de to Havnefyr og vi kunde ikke faa kaldt Lodsen om 
Bord. Da vi kom nærmere, gik det op for os, at den By vi saa 
brændte, Lysene var brændende Kulbunker og vi saa Ruinerne af 
flere høje Huse, der øjensynlig brændte i Grunden. Hvad var det, 
var det Fort de France, der brænpte; vi kunde ikke ved Nattetid 
gaa nærmere og drejede derfor utlefter og holdt gaaende Natten 
over et St ykke fra Land. 

11/5 Morgen; vi er nu ganske klar over, hvor vi er, i Løbet 
af Natten begyndte der at falde mere Aske over Skibet, vi laa nu 
ud for en stor Vulkan, der fortonede sig som en mægtig Aske
kegle, som skjulte Landet og tilslørede Solen, det maatte være 
Mont Pelee, Vulkanen pa Øens Nordside, og den brændende By, vi 
var inde ved i Nat, er St Pierre. Vi stod Syd paa og da vi var 
kommen gennem den værste Askeregn, stod vi ind imod Land, hvor 
vi fik den franske Krydser, Suchet?, i Sigte, den laa stoppet op 
ud for St. Pierre. Noget saa rædsomt har jeg aldrig tænkt mig. 
St Pierre paa ca 30000 Indbygger e var totalt ødela gt, helt 
opbrændt. Hele Landskabet var dækket med graa hvid Aske, det 
mindede meget om et nordisk Snelandskab . Paa Vejen ind mod Land, 
passerede vi mange Lig drivende i Vandet, i sammenkrøben 
Tilstand. Vi gik ikke i La nd, da vi i Suchet fik at vide, at der 
ikke f andtes leve nde Væsener i Byen. Den unge Mand, v i har med, 
gjorde v e d at se ind i Byen sig ikke noget Haa b, at nogen af 
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hans var undkomne. 
Men inden jeg fortæller mere om St Pierre, vil jeg meddele om 

det Redningsarbejde vi tog Del i. I Suchet fik vi at vide, at 
der Nord paa laa en lille By, Ville du Precheur, med en 3000 
Indbyggere, og en lille Flække, l'Abiesse, lidt nordligere. Vi 
gik derop sammen med Suchet og en fransk Kuldamper, P? Questies. 
Beboerne i de to Byer levede, det var jo næsten ufatteligt, men 
Byerne ligger helt ind under Mont Pelee, medens St Pierre ligger 
noget Syd for . Hele Landskabet havde samme Udseende som ved St 
Pierre, det lignede et Snelandskab, Træerne var afsvedne og det 
røg flere Steder i Grunden, men Byerne (4) var ikke brændt og 
Beboerne færdedes inde paa Strandbredden. Vulkanen udsendte 
nogle mægtige Askeskyer, der tildels indhyllede Landskabet, 
slyngedes højt til Vejrs og væltede ud over Havet, dog gik den 
værste Regn hen over os, og alligevel fik vi mere, end vi brød 
os om, men vi laa jo ogsaa helt inde under Vulkanen. 

Baaden blev sat i Vandet og en travl Virksomhed begyndte med 
at bjerge. Kirken laa kun nogle faa Hundrede Alen fra Land. Vi 
bjergede særlig fra l'Abiesse, de to andre Skibe fra Village du 
Precheur. Baaden gik tæt ind til Kysten, Beboerne roede ud til 
den i deres egne smaa Kanoer, og nogle enkelte roede helt ud til 
Skibet. Vi arbejdede ustandseligt fra 11 til 3 og havde da 
bjerget 567, Kvinder, Børn, Mænd, Gamle og Unge, med den Smule 
Bagage, de havde taget med, deriblandt en Mængde Høns, til 
hvilke vi straks indrettede store Hønsehuse. Vi anbragte de 
reddede forude og bespiste dem med Kiks, Te og Kaffe og andre 
Levnedsmidler. Til Kvinderne indrettede vi improviserede 
Aftrædelsesrum. De opørte sig overordentligt godt, lystrede 
villigt alle de givne Ordrer. Alle der vilde reddes blev reddet, 
nogle ganske faa foretrak at blive i Land. Der skal have hersket 
fuldstændigt Anarki i Byerne, siden Askeregnen var begyndt. At 
det har været forfærdelige Dage, kan man let forestille sig, de 
har jo næsten været fuldstændig indhyllet i en saa at sige 
uigennemtrængelig Askeregn, der bredte sit Liglagen overalt. 
Vulkanen knurrede og brummede, som om den igen vilde tage fat. 
Henimod Slutningen af Redningsarbejdet begyndte Vulkanen at 
drøne og udsende nogle mægtige Askeskyer, vi var ikke kede af at 
forlade dem. Hele Skibet var overdrysset med Aske og alle om 
Bord gik med et Askelag paa sig, og Folkene i Fartøjerne saa alt 
andet end smukke ud, Øjnene var.,hel t røde og sved. 

Der blev ialt reddet 2600. Da Arbejdet afsluttedes hejste 
Suchet Signalet:"Operationen endt", Hvorpaa vi gik til Fort de 
France. Her udskibede vi vor levende Ladning med alle deres 
Pakkenilliker i store Pramme sendt fra Værftet. Der var mange 
??? Sager, nogle af Børnene bar paa deres lille Hund eller 
Kattekilling. Der var ingen forbrændt eller tilskadekommen, saa 
vi fik ikke Brug for det Lazaret, vi havde indrettet. Vi talte 
dem, da de gik fra Bord, men fik da et større Tal" end da de kom 
om Bord, jeg drillede Ltn. Hertz, der ledede Tællingen, med, at 
det større Tal skrev sig fra, at nogle af Passagererne havde 
født om Bord, to af dem var nemlig højfrugtsommelige. Der var to 
Hvide, den ene havde mistet sin Hustru og sit Barn i St Pierre 
hvortil han havde sendt dem i den Tro, at de der var i Sik
kerhed. (5) 

Jeg vil saa fortælle noget om selve Udbrudet af Vulkanen og 
Følgerne. Man mener, at en Sø paa Mont Pelees Top den 4' Maj var 
sunken ned i Krateret og senest fra denne Dag begyndte Vulkanen 
at udslynge Aske og at knurre. Man var dog ikke særlig forfærdet 
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derover, allermindst i St Pierre, som man antog for ganske 
sikret imod Ødelæggelse, idet man gik ud fra, at denne kun kunde 
foregaa ved en Lavastrøm, og en saadan var Byen beskyttet imod 
ved nogle dybe Dale imellem Bjerget og Byen. Saa sikker var man, 
at flere Personer, deriblandt Guvernøren med Familie var taget 
fra Fort de France til St Pierre for at se paa Vulkanens 
Virksomhed. Saa kom Katastrofen den 8' Maj Kl 8 Morgen. Den 
skildres som en mægtig Eksplosion, der i et Nu, nogle faa 
Minutter, slyngede et Lag af glødende Aske hen over St Pierre og 
Omegn og over Skibene paa Reden, i samme Øjeblik var alt et 
Flammehav, og alle levende Væsener maa meget hurtigt være 
omkomne. Masterne paa Træskibene blussede op som brændende 
Tændstikker og styrtede om. Der menes at være omkommen ca 25000 
Mennesker. Virkningen hørte op noget fra St Pierre, paa Vejen 
fandt man forbrændte Lig, dem der befandt sig i Yderkredsen af 
Katastrofen fik svære Brandsaar, enkelte af dem er bleven 
reddet, der ligger ikke saa faa af dem paa Hospitalet i Fort de 
France. 

Ud for Byen laa omtrent 10 Skibe, de er alle, paa et nær, 
bleven totalt tilintetgjort. Det Skib, der undslap er i meget 
havareret Tilstand og mistede næsten hele Besætningen. Af de 
andre Skibe saa vi kun et rygende Vrag af en stor Jerndamper, 
fra denne siges der at være undsluppen en af Styrmændene, da 
Katastrofen begyndte, krøb han ned i Bunden af Skibet, hvor han 
skjulte sig, siges der, dækkede sig med et Lig, senere krøb han 
op paa Dækket, sprang overbord og svømmede i Land. · 

Vi har senere faaet en anden Fremstilling af Styrmandens 
Redning. Fortchefen paa Frederiksstad har nemlig talt med ham og 
Styrmanden har fortalt som følger: Han var Styrmand i den store 
Damper Roaima, han har ikke lidt nogen Skade, men synes dog at 
være bleven noget underlig. Klokken lidt før 8 Morgen den 8/5 
saa de Ild begynde st strømme ud af Mont Pelee; første Maskin
mesteren, der var paa Dækket, styrtede ned efter sit Fotografi
apparat, et Øjeblik efter kom han op, det er det sidste, der er 
set til ham, i samme Nu kom en Hvirvelstorm af brændende Luft
arter, Aske, Vanddampe og Dynd samt Smaasten farende ud af 
Bjerget ledsaget af (6) et voldsomt Brag, som et mægtigt 
Tordenskrald. Da Hvirvelstormen naaede Byen hørte Styrmanden 
Kirkeklokkerne i Byen slaa et Slag og derpaa blev alt dødstille 
inde over Byen, der straks b~v stukken i Brand. Da Stormen 
naaede Kabeldamperen Grappler, der laa en 1000 Alen fra Roraima 
blev den væltet helt rundt med Bunden i Vejret og gik derpaa 
tilbunds. 

Da Stormen naaede Roraima, der er en meget stor Damper, blev 
Skibet først væltet over paa den ene Side og umiddelbart efter 
til den anden med en saadan Voldsomhed, at Master og Skorsten 
gik overbord. Styrmanden styrtede, umiddelbart før Skibet blev 
ramt, fra Broen ned paa Dækket, hvor han blev mødt af en stor 
Del af Besætningen, der styrtede ind imod Dækskurene for at 
komme i Ly, her blev han væltet om, og hele Folkemængden faldt 
ovenpaa ham, det blev hans Frelse, derved undgik han Indaandin
gen af de dræbende, brændende Gasarter, Vanddampe og andet. Her 
laa han og brølte og sparkede og blev hørt af Tømmermanden og en 
anden Mand, der var kommen ind i et af Dækskurene ligeved, de 
aabnede Døren paa Klem, strakte Armene ud og fik fat i ham og 
halede ham ind til sig, de rullede sig ind i Tæpper. Da alt kort 
efter syntes at være stille, gik Styrmanden ud paa Dækket, der 
var bælgmørkt, Agterskibet brændte, men Fordækket var endnu 
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uberørt. Styrmanden fandt Kaptajnen, der ikke kunde leve. Med en 
Økse søgte Styrmanden at kappe Taljerne paa et af Sidefar
tøjerne, med det mis lykkedes. Tømmermanden og den anden Mand 
sprang overbord og bjergede sig op paa en svømmende Luge og af 
den og . Brædder fra et af de brændende, trælastede Skibe lavede 
de en Flaade, som de fik Kaptajnen ned paa, og derpaa drev de 
ind i Land. Kaptajnen døde, da de naaede Land. Styrmanden blev 
om Bord, han blev Kl 3 Aften reddet af Suchet.· 

Vi har ligeledes senere faaet at vide, at la Precheur og 
andre Landsbyer Nord for Vulkanen skal være brændt, og at den 
19/5 kom et nyt Udbrud saa voldsomt, at det tvang Krigsskibene 
paa St Pierres Red og Redningsmandksabet i Byen til at fortrække 
og mange af Beboerne i Fort de France har forladt Byen. 

Blandt de forsvundne? Skibe er, som ovenfor nævnt, . Kabel
damperen Grapple, vi kendte den godt. Hustruen til Kabel
damperens Proviantforval ter er pa Vej til Europa, til Ran
ders??? for der at faa en Lille. 

Fra Suchet tog Udbrudet sig ud som en Hvirvelstorm, men i 
Stedet for af Luft betod den af Ild, der næsten straks kæntrede 
alle Skibene. At det har virket som en Hvirvelstorm er højest 
rimeligt, da den kolossale Hede har sat Luften i voldsom 
Bevægelse. Suchet bjærgede straks efter Ulykken 28 Mennesker mer 
eller mindre forbrændte, deraf var mindst 16 fra Skibene paa 
Reden; af disse 28 er allerede nogle døde . 15 andre, som den 
yderligere optog, er alle døde. 

Det er naturligvis overordentligt vanskeligt, for ikke at 
sige umuligt, at faa en sandru, nøgtern og paalidelig Fremstil
ling af et saadant Naturfænomen, thi de faa Overlevende har havt 
andet at tænke paa end at anstille Iagttagelser med koldt Blod; 
Journalisterne sætter bagefter Kolorit paa, hvad der fortælles 
af dem, der har set noget. 

Man har senere faaet den Formodning, at Katastrofens egent
lige Aarsag er Søen, der den 4' Maj styrtede ned i Krateret. Den 
5' Maj kom det første mindre Udbrud med koghede Vanddampe og 
Dynd, der ødelagde Sukkerfabrikken Guerin. Den 8' kom saa det 
store Udbrud foranlediget ved, at Vandet er kommet ned til de 
glødende Masser i Vulkanens Indre, og der er sket en fuldstændig 
Eksplosion, fordi Vulkanens Krater, der delvis var tildækket af 
Plantevækst siden Udbrudet 1851, ikke var tilstrækkelig stort 
til at virke som Sikkerhedsy~ntil og give jævn Adgang for 
Vanddampene. Et nyt Krater har Bannet sig, og Bjerget har slaaet 
en stor Revne, mægtige Masser af koghede Vanddampe medrivende 
Ild og Dynd er bleven slynget ned over St Pierre, hvor man 
allerede ved 7 Tiden om Morgenen var begyndt at blive meget 
alarmeret paa Grund af Larmen i Vulkanen, og Folk er strømmet ud 
paa Gaderne og paa Strandbreden, og saa er de koghede Vanddampe 
strømmet ned og i et Nu er alle bleven dræbte ved at indaande 
dem, det har knapt taget 1 a 2 Sekunder, derfor findes Folk i de 
Stillinger, de indtog, da Ubrudet kom over dem. Først senere er 
Byen brændt. 

Fra Folk, der har været inde i Byen, fortælles det, at der 
saa ganske rædsomt ud derinde, der ligger Dynger af Lig, ud for 
Posthuset laa der maaske over 100 Lig, lidt længere henne laa 
???, her saa man en hel Familie, Faderen med et Barn i hver Arm, 
Moderen siddende bøj et over et lille Spædbarn, og saaledes 
gennem hele den ødelagte By. (9) (8) mangler. 

En lille engelsk Postdamper, Solent, var gaaet til St Pierre 
for at se Ulykkesstedet, de havde en Franskmand med, der var 
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Beboer af St Pierre, og hvis Familie var i Byen inden Katastro
fen, hans Hus var kun en rygende Brandtomt, han maatte med Magt 
forhindres i at styrte sig ind i Ruinerne. Den franske Konsul, 
vi har med, mener, at naar Regntiden kommer med sine svære Skyl, 
vil Asken blive skyllet ned ad Fjeldskraaningerne, og saa et 
Aarstid efter vil Jorden atter være tjenlig til at dyrkes. 
Konsulen har faaet at vide, at hans Ejendom har undgaaet 
Katastrofen, og hans Svoger fra St Pierre lever, han tog om 
Morgenen paa Ulykkesdagen til Fort de France. 

Den franske Krydser Suchet skulde paa Ulykkesdagen være gaaet 
fra Port de France om Morgenen Kl 6½ til St Pierre, men kom 
først afsted Kl 8 og undgik derved at dele Skæbne med Skibene 
paa St Pierres Red. 

Jeg har liggende et Brev til Telegrafselskabets Direktør i 
St. Pierre, som jeg har lovet at give ham, det faar jeg aldrig 
afleveret til Adressaten. 

Det man maa frygte for er ikke for et nyt Udbrud eller 
Jordskælv men for Pest: De Soldater, der har været beskæftede 
(sic) med at undersøge Ruinerne af de afbrændte Bygninger - fra 
Banken hentede de de 12 Millioner Franc i smeltet Tilstand - er 
bleven trukken tilbage, da de ikke længere kunde blive i Byen 
for Stank. 

Officererne fra den engelske Postdamper Solent?, der havde 
været inde i Byen, maatte binde et Tørklæde om Mund og Næse og 
dampe stærkt paa deres Snadder for at kunne udholde Lugten; 
Kaptajnen og Lægen fik de voldsomste Opkastninger dels paa Grund 
af stanken og dels paa Grund af det forfærdelige Syn, de blev 
der meget kort Tid. 

Ogsaa paa den engelske Ø St. Vincent har der været et Udbrud, 
der har kostet mindst 1600 Mennesker Livet. 

Alle har vist os den mest ubetingede Højagtelse, fordi vi saa 
resolut gik hertil og deltog i Redningsarbejdet. Fra den 
engelske Postdamper har vi saaledes faaet et Besøg, hvor de 
bevidnede os deres Højagtelse og tilbød at gøre alt for os, hvad 
de kunde tjene os med. 

Hvor forfærdelig end det er, vi har set og hørt i Dag, saa 
har jeg aldrig oplevet noget saa interessant og det har været 
velgørende for os alle ovenpaa de lange Tiders tilsyneladende 
Ørkesløshed, at have kunnet lægge os til Ro med den ( 10) 
Bevidsthed at vi har udført et ærligt Dagsarbejde . 

Som en Hemmelighed, der ikke maa komme videre, jeg er 
Forfatter til de allerfleste af Chefens officielle Rapporter, 
ogsaa dem, der vil blive sendt herfra, vil oprindelig være 
udgaaet fra min Pen; Chefen retter kun lidt i den hist og her, 
derfor vil den rimeligvis paa flere Punkter minde om Indholdet 
af mit Brev, og derfor beder jeg om, at ingen anden faar mit 
Brev at læse, eller at noget af dets Indhold kommer udenfor den 
allernærmeste Familiekreds. 

12/5 Vi har udskibet vor Proviant, den var meget velkommen, 
og det var en meget vis Bestemmelse af Guvernør Hedemann, at han 
resolut sendte os for 8000 Kr Proviant om Bord. Her er nemlig 
stor Mangel paa Proviant, ikke alene paa Grund af de mange 
Flygtninge, en 5000, men osaa fordi Byen ikke faar de sædvanlige 
Forsyninger fra Landet. 

Suchet har i Dag været ud for Vulkanen og siger, at man 
rimeligvis ikke nu? kunde have reddet Beboerne i Precheur og 
l'Abime'? da Vulkanen atter var bleven livlig og udsendte store 
Askemængder over de to Byer. 
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Nu begynder fremmede Krigsskibe at komme, men nu er der næppe 
Brug for dem, saaledes er den tyske Krydser Falke?? og det 
amerikanske Krigsskib Potomak? kommen. 

13/5 Idag har der været stor Sørgemesse i Byens Hovedkirke, 
som Chefen og flere af Officererne har overværet. Og saa er vi 
paa Vejen tilbage til St Thomas og passerer forbi Mont Pelee og 
Landsbyerne le Precheur og 1 'Abime ? ; Vinden bærer ind over 
Landet, saa der var ganske askefrit ind over St Pierre og dens 
Omgivelser, Solen skinnede smilende paa det ødelagte Landskab, 
kun Vulkanens Top og langt ned ad Bjergsiderne var indhyllet i 
en uigennemtrængelig Askesky. Vidste man ikke bedre, vi lde man 
tro, at man saa ind paa et snedækt Bjerglandsab, kun at Sneen 
var lidt for graalig, som om den var i Færd med at smelte og 
derfor var begyndt at blive smudsig. I Kiggert (sic) saa man ret 
tydeligt den ødelagde St Pierre. Vi har ikke før kunnet se 
Landskabet nær saa tydeligt, da det har været delvis helt 
indhyllet i Askeskyer. Det saa næsten ud som om en skarp Linie 
dannede Ødelæggelsens Begrænsning mod Syd og (11) som ikke gik 
langt fra St Pierre; nogle faa Hundrede Alen Syd for Byen laa 
ubeskadigede Huse og Landsbyer. Mont Pelee ligger imellem St 
Pierre og le Precheur og fylder saa at sige hele Mellemrummet 
med sine Skraaninger, disse var ganske askedækkede, al Vegeta
tion var dræbt, hvorved Fjeldsiderne har faaet et mere fornemt 
Udseende, med sine dybe, indskaarne Dale og Kløfter. Paa sine 
Steder saa man ligesom mørke Flodlejer i Asken, det har for
modentlig været Lavastrømmene; hist og her i Kløfterne var der 
andre mørke Stiber, der møjsommelig banede sig Vej gennem Asken, 
det var vistnok Smaabække. Der bliver Vandmangel, naar et 
saadant Askelag dækker Flodernes Kilder, og Vandet er ikke godt 
til Drikkevand, det samme gælder Floderne i en vid Omkreds, 
fordi der ligger Aske over en meget stor Del af af Øen, om end 
i et tyndere og tyndere Lag, jo længere man kommer væk fra 
Vulkanen, saaledes havde Fort de France, der ligger 3 Mil fra 
Vulkanen, et graaligt Skær. De to Landsbyer, hvis Beboere blev 
frelst i Søndags, maa forinden Katastrofen have ligget lidt 
idyllisk, derom vidnede de store Rester af en frodig Vegetati
on. l'Abiesse? laa meget tæt ud for Øens Nordende, det havde vi 
ingen Forestilling om, da vi var inde ved den under Bjergnings
arbejdet, den Gang virkede Øens Nordspids indhyllet i en ganske 
uigennemsigtig, sort Askesky, dfr var øjeblikke, hvor enkelte af 
Fartøjerne forsvandt i Askeskten. Skønt Asken er meget tung, 
løfter der sig dog af og til den ene Askesky efter den anden af 
lignende Form, som naar Gadesnavs paa et Gadehjørne, Vinden 
svøbes om, blæ~er op: en hvirvlende Kegle, kun er disse As
kekegler adskilligt højere, og undertiden forener de sig ned 
over Kløfterne, som om der skete et Sneskred. Asken er overor
dentlig findelt, over Vulkanen hæver den sig til en svimlende 
Højde. 

Naar jeg tænker paa Kristiansborg Slots Brand, som jeg var 
med ved , og som efterlod et dybt Indtryk paa mig, er det jo 
ingenting imod denne rædselsfulde, storslaaede Begivenhed. Og 
nu skal dette ødelagte atter bringes i Orden. De er begyndt at 
tilintetgøre Ligene ved at overhælde dem med Petroleum og sætte 
Ild paa det, man tør ikke røre ved dem af Frygt for Pest. 

Vor lille, unge Handelsmand holder saa nogenlunde Humøret 
oppe, naar han ikke er alene, han gaar sent i Seng, saa falder 
han omtrent straks i Søvn og sover (12) til henad Morgenstunden 
uden at vaagne . Han har af alle sine Kære nu kun en Søster, der 
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er Nonne, tilbage. 
14/5 Onsdag. Igaar, inden vi forlod Martinique, løb et Par 

store Sejlskibe ind til St. Pierre, de vidste intet om Ulykken; 
hvad mon de har tænkt sig, de, der skal modtage deres Ladning, 
eksisterer ikke mere. Der er sikkert mange af Øens Handelsfor
bindelser, der mister mange Penge, deres Fordringer paa deres 
Forbindelser i St Pierre kan de slaa en tyk Streg over. 

Nogle Dage forinden Katastrofen var der et mindre Udbrud, 
hvorved en stor Sukkerfabrik, Guerin, lidt Nord for St Pierre, 
blev fuldstændig ødelagt i Løbet af nogle faa Minutter af 
kogende Vanddampe og en Lavastrøm, og 150 Mennesker omkom. En 
Fader med sit Barrt saa Lavastrømmen kommende (sic) væltende, han 
raabte til Sønnen om at løbe til Siden, han blev forvirret og 
løb til Venstre og blev et Øjeblik efter ramt af og dræbt af 
Strømmen, medens Faderen løb til den anden Side og frelstes . 
Dette mindre Udbrud fik vi telegrafisk Underretning om i St 
Thomas, men hverken her eller paa Martinique anede man, at det 
var Forløberen til det mægtige Udbrud Torsdag den 8' Maj. 

I St Thomas, hvortil vi er kommen Kl 6, findes Familierne til 
flere af Officererne i Kabeldamperen Grappler, den havde jo 
Station i St Thomas. Første Maskinmesters Datter er Telegrafis
tinde, hun besvimede, da hun modtog Telegrammet om Skibets 
Undergang. 

Og saa maa jeg tilstaa, at jeg vilde have været meget ked 
af, om det var mig og ikke Ryder, der var bleven hjemsendt, saa 
jeg ikke var kommen med til St Martinique. Ja det kan kaldes 
underligt, at jeg gerne vilde overvære noget saa frygteligt, som 
det vi saa paa Martinique; ja det kan maaske findes endnu 
underligere, at flere af os, jeg var en af dem, havde en 
overordentlig Lyst til at aflægge et Besøg i den ødelagte By og 
se Rædslerne paa ganske nært Hold; men det fik vi selvfølgelig 
ikke Lov til. 

Saa er min Fødselsdag bleven fejret i Dag, Onsdag, min 
47fyrretyvende (sic) Konow holdt Festtalen. Blandt Gaverne var 
et Maleri af Mont Pelee, som det saa ud da vi passerede Vulkanen 
igaar, det var stillet foram min Kuvert, ligeoverfor sad Dr. 
( 13) Mortensen, han strakte Haanden ud over Bordet og tog 
Maleriet, det skulde han ikke have gjort, for det var endnu ikke 
tørt, Aarestrup udstødte et Brøl, men det var for sent, Morten
sens Fingre sad allerede i AsJ.eskyen; ja er det ikke det jeg 
siger, udbrød Mortensen, altid males der i et Orlogsskib, aldrig 
kan man komme om Bord uden at faa Maling paa sig, men aldrig før 
har jeg faaet det paa en saa nedrig Maade. Fra Dr. Jacobsen var 
der ogsaa et Maleri, det var Toppen af en mægtig blomstrende 
Agave, paa Bagsiden stod Menuen, den ene Ret, ægte Skildpad
desuppe, var angivet ved en Skildpadde. Ja der var endnu flere 
Gaver, et Leguanæg fra Ltn. Hertz, der havde faaet foræret en 
stor drægtig Leguan, som lagde 20 a 30 Æg; en udstoppet Kolibri; 
fra Mortensen var to Flasker gammel Vin, 1 Flaske Amontillado og 
1 Flaske Madeira. Og endnu mere. 

Og saa er det nu en Varme, ved Middagstid staar Solen i 
Zenit, lodret over ens Hoved, saa man kaster ingen Skygge. 

15/5 Ltn. Bistrups Fødselsdag, altsaa igen Fest, Ltn Aare
strup gav ham et Fotografi, hvor man ser Bistrup staaende paa 
Valkyriens Dæk og seende gennem en lang Kiggert ind mod Toppen 
af St Thomas, det er en Skik han har, for deroppe er der en 
mægtig Magnet, der trækker. Ogsaa fik han en umaadelig lang 
Kiggert sammensat af to andre, vi har nemlig flyttet vor 
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Ankerplads lidt længere ud, og saa maa man have en længere 
Kiggert for at se, hvem der staar paa Højen. 

Vi fylder iøvrigt Kul. Gotschalk og jeg har været en lille 
Tur oppe paa K??? for at se paa en af de mægtige Agaver, der er 
flere Fod høj .. Kulfyldningen gav Anledning til et Optrin, det 
var en Neger, der blev vist ud af Kul formanden, og som saa 
opførte en Sene (sic), kastede sig ned, vred sig, slog om sig, 
truede og skreg op, medens samtidig alle de andre Negre og 
Negerinder raabte op som en Flok skrigende Aber. 

18/5 Den tyske Krydser Falke, der kom ind sammen med os, er 
afgaaet i Dag. 

19/5 En mindre Spadseretur sammen med Prltn Rothe, jeg kan 
aldrig blive træt af at beundre Tropernes Farvepragt. 

20/5 Afgik til Christiainsstad med Guvernøren. 
21/5 Lettet fra Christiansstad og sejlet ned til Frederiks

stad. 
23/5 Spist Frokost hos Chefen sammen med Guvernøren - Fest i 

Messen i Anledning af Undermaskinmester Jensens Fødselsdag. (14) 
25/5 Ja, her ligger vi og venter spændt paa vor Hjemsendelse, 

nu da Øerne ikke skal sælges. 
Efter en Regnbyge gik jeg en Tur i Land med 2 Officerer og Dr 

Jacobsen. Vi gik først langs Stranden, bøj ede derpaa ind i 
Landet gennem en mægtig Mahognialle. Det er som Foraar herude, 
Træerne har faaet nyt, friskt, men lysegrønt Løv, mange af dem 
er dækket med Blomster. Paa begge Sider af Vejen var Sukker
marker, nogle næsten høstede, andre i deres Opvækst og atter 
andre klare til at høste. Sukkerrørene plantes som Stiklinger, 
idet Toppen tages af de ældre Planter. Efter et Aars Forløb 
høstes der, idet Rørene skæres af, men Roden bliver staaende og 
fra den skyder Planterne op igen for paany at blive høstet efter 
et Aars Forløb. Dette kan gentages i flere Aar, herude dog kun 
3 gange efter hinanden, men andre Steder, hvor Jorden er bedre, 
adskillige Aar. - Vor Vej førte gennem en Slags Hulvej med 
Vandet paa den ene Side og med en Mængde pragtfulde Træer paa 
begge Sider, de fleste med akasieagtigt Løv, der er en Art, der 
hedder "Womans Whisper", den bliver meget høj og har hvide eller 
røde Blomster. Flere Steder var der naturligvis Palmer. Midt i 
det saftige Grønne titter hvide Bygninger frem eller Ruiner af 
en forladt Plantage overvokset med Slyngplanter. Jeg har herude 
aldrig set noget saa smukt og ~temningsfuldt som denne Hulvej; 
og jeg har i det hele sjældentiset noget saa naturskønt. Vejen 
hævede sig opad og skar sig ind igennem et Bakkedrag, hvis Sider 
var klædt med saftfuldt Græs. Vi endte i Pastor Nygaards Villa, 
men blev der kun en 10 Minutter. Hvad der er meget smukt er de 
mangefarvede Bladplanter, med de prægtige Farver, men de kan kun 
blive til noget i Troperne. 

26/5 Saa har vi oplevet et rigtigt tropisk Regnskyl her ved 
Frederiksstad. Vandet har styrtet ned, der faldt 13½ Tommer Regn 
i Løbet af 5 a 6 Timer. Bækken, der løber ud tæt ved Byen, 
kunde ikke længere tage Vandet, det stemmedes op og brød sig et 
nyt Udløb gennem Vejen, tog et stort Stykke af Vejen med, 
skyllede Strandbredens Sand med ud i Havet, saa vi laa med 
Skibet i Vand, der var helt gult og grumset af Sand og Ler, og 
store Mængder Sukkerrøraffald drev forbi i en Strøm der var 
ligesaa rivende, som om vi laa i Mundingen af en stor Flod. Der 
hvor Vandet havde skyllet Vejen bort, lavede det sig efterhaan
den et bredere og bredere Leje, idet det undergravede Rødderne 
paa nogle store Træer, hvoraf enkelte væltede og gik til Søs. 
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Nogle levende Skabninger blev ogsaa ført med af ( 15) Vandet 
forbi os, vi saa dog kun en Rotte og nogle Firben, der løb rundt 
paa smaa Øer af Sukkerrøraffald. En lille hvid And kom ogsaa 
drivende forbi os, nogle af Folkene forsøgte at fange den fra et 
Fartøj, men kom ynkelig tilkort, naar den kom i Knibe, dykkede 
den og forsvandt i det gule Vand og kom op igen et helt andet 
Sted, end det var ventet. 

28/5 Hurra, 9 Gange, og der er Klang i de Hurraer, vi har 
faaet Telegram fra Guvernøren i Christiansstad idag Kl 4, om at 
forberede os paa at rejse hjem. Vi er derefter sej let ti 1 
Christiansstad, idet Chefen vil sige Farvel til Guvernøren. 

29/5 Ved St Thomas, hvor vi gør klar til Af°gang. Vi provian
terer og venter paa det endelige Hjemsendelsestelegram fra 
Marineministeren. Og saa har vi fyldt Kul herude for . sidste 
Gang. 

30/5 Nu kom Hjemsendnelsestelegrarnrnet, Hurra, vi forlader St 
Thomas 6½. Dette er det sidste Brev herfra. Vi har pakket Dækket 
fuldt med fyldte Kulsække; en ualmindelig svinsk Dag. 

Nu i Atlanterhavet. Hovedrengøring ogsaa af mig selv. Vi 
forlod St Thomas i en alt andet end fin Tilstand, selv lignede 
jeg en Neger. Vi sejler mod Porto Delgato paa St Miguel paa 
Azorerne. 

1/6 Storm og Skylregn og et storartet Svineri ftil Rest 
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angiver, hvem der skal betale. Jeg deltager aldrig i den Sport. 
Til min Middag drikker jeg aldrig andet end et Glas Rødvin med 
Vand, Fødselsdagene dog undtagne, hvor jeg udbringer Fød
selsdagsbarnets Skaal i Champagne. Min egen Fødselsdag er den 
eneste .Dag, hvor jeg har givet Vin, saaledes som Skik er ved 
Fødselsdagene. Længe forinden vi forlod Vestindien havde vi 
iøvrigt indført, at der saavel Frokost som Middag stod til 
Raadighed Karafler med billig Rødvin, af samme Slags som 
Mandskabet faar, og vi fortynder det alle med Vand. Jeg drak 
ofte isafkølet Sukkervand med Lemonsaft, undertiden blandet med 
lidt Rødvin, nu kan vi imidlertid ikke mere faa Is, og saa 
smager Lemonsaft mig ikke. 

Vi er nu gaaet tilbage til vor oprindelige Tjenesteordning, 
Øvelser fra 9½ - 11½ og fra 2 - 5, samt Frokost 11½ og Middag 5. 

Det er næsten ustandseligt Regnvejr. 
8/6 Luft og Vands Temperatur er nu 16 R. Styrtebadet føles 

iskoldt, men er dejligt forfriskende. Vi er paa 35 Nord Bredde, 
omtrent paa samme Bredde som Alexandria; København ligger paa 
omtrent 56 N. Bredde, eller 350 Mil nordligere. Jeg maa tage et 
Uldtæppe til Hjælp om Natten for min forfrosne Ryg (17) 

10/6 Passeret gennem en Flok legende Delfider, Springere, og 
set enkelte Skildpadder, der laa og sov paa Vandet, havde vi 
haft Tid, kunde vi have fanget en af dem fra et Fartøj. 

Underofficererne som Gæster, jeg havde Overkommandoen til 
Bords, det var overmaade vellykket. Vi har gennemgaaende nogle 
overordentlig flinke og elskværdige Underofficerer. Over
baadsmanden og Overkannoneren har været Lærling sammen med mig 
i 1871, vi opfriskede nogle af vore Fælleserindringer. 

Skønt det er straalende Solskin, er det dog efter vort Begreb 
koldt, og dog er det om Morgenen 14½ R. 

11/6 Kl 4 Eftm fortøjede vi i Ponta Delgadas Havn ikke mere 
end et Stenkast fra Land. Her ligger en fransk Sejlfregat, som 
vi har ligget sammen med ved Madeira, og en amerikansk Korvet, 
den har vi ligget sammen med i St Thomas. Azorerne er?? 

12/6 Vor sidste Kulfyldning og atter med Sække med Kul paa 
Dækket. Forlod Havnen Kl 5½ Eftermd paa Vej til Kanalen. Til 
Frokost i Dag fik vi lækkre Sager, en udmærket Bøf med nye 
Kartofler og Jordbær med Stilke?? Messen hare taget en Mængde 
Proviant om Bord, 3 Faar, der fores ( sic) med noget tørt 
Maj sstraa, men de guffer i s _~g, en Mængde Kyllinger, nogle 
dejlige store Høns, en Kalkun og en 70 U Skildpadde, den kostede 
kun 6 Kr. Og saa har vi faaet Tilsagn fra Marineministeren at vi 
skal anløbe Dartmouth. 

13/6 !morges holdt Styrtebadet kun 11 R. - .Vi har nu til
bagelagt fra St. Thomas 2850 Kvartmil og har tilbage omtrent 
1800. 

17/6 Igaar Middag hos Chefen for Halvdelen af Officererne. 
Temp er nu kun 9, Vandet knapt et Par Grader varmere. Vi er 

lige ved Opgangen til Kanalen. 
18/6 Vandet er nu ikke engang 10 R, det var mig for koldt, 

saa nu har jeg indstillet Styrtebadet. 
Kl 5 indkom vi til Dartmouth . Endnu mangler vi ca 900 

Kvartmil til Hjemmet. 
19/6 Saa har vi dog i Dag endnu engang maattet fylde Kul. Vi 

har faaet (18) Ordre til at paabegynde Hjemrejse 
Forladt Dartmouth ved Middagstid 
20/6 Passeret Dover Kl 8 Morgen 
22/6 Det er sidste Dag jeg har skrevet. Vi ankrede Kl 6½, ved 
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Helsingør, hvor vi venter paa Ordre fra Marineministeren. 

Kommandoen blev strøgerrlmn5 5 '.Jfunllii.. 

9. Krydseren Gejser 1903 30/6 
I Eskadre 3/8 - 27/9 

5/10 

12 

Eskadren bestod af: Krydserkorvetten Valkyrien, Krydserne 
Gejser og Hejmdal, Torpedobaadene Søbjørnen, Havørnen, Havhes
ten, Narhvalen, Hajen, Nordkapern, Søløven og Makrelen (sic), 
Kanonbaadene Falster, Lille Bælt og Øresund og Patrouillebaadene 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 og 9 . 

Eskadrechef Kontreadmiral Wandel, hans Flag var hejst i 
Valkyrien, Stabschef Kapt. Cold - senere Guvernør i Vestindien, 
Direktør for det forenende Dampskibsselskab og Udenrigsminister 
- Chef for Valkyrien var Kmd. Schluter, Adjudant: Prltn Amdrup. 

Jeg var Chef for Gejser, Næstkommanderende Prltn Pedersen, 
endvidere Prltn Rastrup?, Rechnitzer og Pade?, Reservelæge 
Meincke, Maskinmester Alsing, Undermaskinmester Jensen og 
Proviantforvalter Ibsen. 

Jeg havde min egen Husholdning og Hovmester, havde en 
udmærket stor Kahyt til Dagligstue og Spisestue og et godt 
Soveværelse. 

Gejser laa til at begynde med forlagt paa Orlogsværftet fra 
30/6 - 16/7 som Eksercis (sic) og Kaserneskib for Besætningen, 
og opholdt sig derefter i danske Farvande, indtil Skibet blev 
knyttet til Eskadren den 3' April. Jeg har ikke bevaret nogen 
særlig Erindring fra denne selvstændige Del af Togtet. 

Eskadren begyndte med et længere Ophold i Mus???? bugten, gik 
derfra 11/8 til Nexeløbugten og derefter 

·f 
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Alle Skibene har i Dag været fyldte til Trængsel af Besøgen
de. 

Underofficererne har i Dag været til Fest hos Garnisonens 
Underofficerer. 

16/8 Har havt Borgmesteren med Frue og nogle af mine 
Officerer til Frokost. Jeg tog efter den over til Nørresundby 
for at hilse paa Frk Krayenbiihl, Fru Fleischers Søster, der-• er 
Gæst hos Provst Bøggild. Og saa var vi til den store Fest, som 
Aalborg Byraad gav for alle Eskadrens Officerer, vistnok ialt 
50. Det begyndte med Middag i Byens Klublokale, der var ca 200 
Mennesker. Vi var naturligvis i fuld Galla. Paa Grund af 
Schliiters daarlige Fod var jeg den næstældste Officer og sad 
derfor umiddelbart ved Siden af Admiral Wandels Dame, Borgme
sterinden, selv havde jeg naturligvis ikke tilbords .en ung 
Dej lighed, dem var der forresten mange af, men en statelig 
Grossererfrue, Fru Klingenberg, hun var Bedstemoder, og havde to 
voksne nygifte Døttre, og dog var hun yngre end jeg, nemlig kun 
47 Aar; hendes Svigersøn, Læge Ipsen, havde engang været vor 
Skibslæge i Esbern Snare, hun var en meget livlig Dame og let at 
underholde. Lad (20) mig her indskyde, at skønt Byraadet 
enstemmigt havde indbudt os, turde de socialdemokratiske Medlem
mer ikke være med ved Festen. Middagen varede til Kl 10. 
Admiralen udbragte Skaalen for Aalborg By og jeg for alle 
Hjemmene, med de Store og Smaa, Høje og Lave, der alle havde 
været med til at modtage os paa saa festlig Vis, og vist os 
deres Glæde og Interesse. Grove?, Hejmdals Chef, udbragte 
Damernes Skaal, og Garde Hærens. Kaffedrikningen var først 
færdig Kl 11 ·og saa begyndte Dansen. Jeg valsede Salen en Gang 
rundt med min Borddame, mere var jeg ikke paa Brædderne. Det er 
en Fornøjelse at se Søofficererne danse, det er meget faa 
Herrer, der kommer op paa Siden af dem i den Kunst, og jeg tror 
Aalborgdamerne glædede sig over en saadan Samling trænede 
Balkavalerer, trods det, at meget faa af dem kunde regnes blandt 
Ungdommen. I Gejser er vi saaledes alle gift paa nær Lægen. Det 
var en overordentlig nydelig og vellykket Fest, som vi har Grund 
til at være taknemmelige for. 

Byraadet gav en Fest for Mandskabet fra 1 til 7, der ser
veredes Smørrebrød, Kaffe og Punch. 
(Indskud: 17/8: Stor Middag hos Admiralen og Fest i Valkyrien 
for Byen, hvortil Skibenes ~esser og Chefer og Admiralen 
bidrager deres Part, der var oierordentlig vellykket] 

Da vi forlod Aalborg, det var om Natten, fik jeg Ordre til at 
gaa forrest med stor Fart, saa kom den øvrige Eskadre bagefter 
i Gejsers Kølvand. Jeg maatte altsaa regne med ikke at komme paa 
??? Vand, en(d) at der var rigelig med Vanddybde til Valkyrien. 
Lods havde jeg ikke og heller ikke Valkyrien, der havde taget 
Lods, da vi stod ind gennem Limfjorden til Aalborg, og da var 
den forrest. Jeg skal dog tilføje, at naar der blev taget Lods 
ind til Aalborg, var det for at Lodsen kunde faa en Fortjeneste. 
Det var imidlertid ingen Kunst at staa Limfjorden ud med stor 
Fart uden et Øjeblik at mindske denne, for Limfjorden var 
allerede den Gang fortrinligt oplyst med Ledefyr, og det var en 
stjerneklar, sigtbar Nat. Ved Hals blev der stoppet, og saa 
overtog Valkyrien atter Førerskabet. Jeg antager Eskadrechefen 
lod mig foran ud ad Fjorden, for at sætte mig paa en Prøve. 

//---------// 
I Begyndelsen af Togtet, det var 5/8, fik Gejser og Hejmdal 

Ordre til at afgaa fra København gennem Hestehoved Dyb tæt Øst 
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for Falster og derfra gennem Grønsund; Farvandet mellem Falster 
og Møen og Falster og Bogø. Vi kom til Hestehoved, da det var 
mørkt, der ankrede vi, og jeg sendte Bud ind til Land, til 
Fyrmesteren paa Hestehoved Fyr, for at faa at vide, hvad 
Vandstanden var, baade Gejser og Hejmdal stak nemlig saa dybt, 
at de ikke kunde gaa gennem Hestehoved Dyb, hvis det ikke mindst 
var normal Vandstand. De kunde imidlertid ikke i Land give nogen 
Oplysning om Vandstanden. Saa signalerede jeg imidlertid (21) 
til Hejmdal, at jeg trods Groves Advarsel, lettede og stod 
videre. Jeg raisonnerede nemlig som saa, naar jeg holder mig 
nøjagtig i Fyrlinien, og Skibet saa kommer til at staa, ja saa 
er det ikke, fordi jeg har fjernet mig fra det dybeste af Løbet, 
for Fyrlinen angiver den dybeste Rende; naturligvis gik vi med 
langsom Fart [Indskud: Jeg indrømmer, at jeg va~ lidt nervøs, og 
paa det kritiske Sted havde jeg Officer til Rors.] Hejmdal vilde 
ikke blive tilbage, men lettede ogsaa, og vi slap lykkeligt 
igennem. 

Da jeg senere, 21/8, fik Ordre til, ligeledes sammen med 
Hejmdal, fra Stubbekøbing at gaa ud gennem Hestehoved Dyb og 
tilbage igen, fik vi at vide i Stubbekøbing, at det var betyde
ligt under dagligt Vande, og saa maatte vi opgive at gaa den Vej 
ud. Jeg maa give Grove Ret, jo mere jeg tænker over det, at det 
var en meget risikabel 

[K#!SFA=OF;BST;SSR=DSC,DOC,DWS,DBS;Sag, da vi første Gang gik igennem 
Hestehoved Dyb uden at kende Vandstanden. 

Vi har siden vi forlod Aalborg været i stor Virksomhed med 
Øvelser Dag og Nat. Ved en af dem fik jeg Ordre til at ankre 
Gejser om Natten Kl 12 paa en Ankerplads, der laa meget tæt ved 
Grunden ved Bogø, det var indenfor Fyrlinen??. Da det var meget 
mørkt, var det ikke let at afgøre nøjagtigt, hvor vi var, jeg 
maatte derfor forsigtig søge ind paa Ankerpladsen ved at holde 
Loddet gaaende, men Lodhiveren [ODS] har ikke forstaaet sin 
Gerning til Gavns, han har varskoet forkert Dybde. Heldigvis 
slap jeg med Skrækken og med et større Arbejde, idet vi ved 
Hjælp af et Varpanker [ODS] maatte faa Skibet ud i det dybe 
Farvand. Her maa jeg dog være Herren dybt taknemmelig, fordi han 
afvendte Faren og lod det være stille og smukt Vejr; først 
efter at vi var kommen ud paa det dybe Vand igen, og efter at 
hele Natmanoeuvren var overstaaet, blæste det op med Vinden lige 
ind imod Grunden. Under Nat???.f laa vi endnu i en ??? Stilling, 
saafremt det var blæst op, meh havde jeg fortsat med at faa 
Skibet holdt udefter, var Gejser ikke kommet til at udfylde sin 
Rolle i Planen. Min Stilling for Øjeblikket, med det forestående 
Avancement til Kommandør, taaler ikke det mindste Uheld, hvad 
der vel nok til Tider gør mig noget mere ængstelig og mere end 
vel er, og end min Næstkommanderende, der er et udmærket prægtig 
og dygtig Menneske, kan forstaa. Jeg ved jo Moder, dine Bønner 
staar Vagt omkring min Færd, og vi vil bygge vort Haab paa, at 
Herren, der hidtil i sin store Kærlighed har holdt sin Haand 
over os, ogsaa vedblivende vil beskærme os og lede alt. t~l det 
bedste for os. ! 

Og saa lader jeg et lille Solglimt finde Vej hjem, ingen 
andre fortæller jeg om det Solglimt. Igaar talte jeg med 
Skibschefen, Rapt Cold, han lod den Udtalelse falde, at Schluter 
og Grove var for ængstelige og, sluttede han, vort Haab bygger 
vi paa Gejser. Ja det er kun et lille Solglimt, især da Udtalel
sen kom fra en Officer, der er yngre end jeg, men han er jo 
Flagkaptajn [Stabschef hos den kommanderende · for en Eskadre. 
ODS] og den der faktiskt leder (22) alle Eskadrens Øvelser, saa 
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jeg haaber hans Tanker forplantes til Admiralen. Ved en tid
ligere Lejlighed sagde Grove, at man var ganske sikker paa at 
Komd. Holms Bedømmelse var uretfærdig?. Grove sætter jeg forøv
rigt megen Pris paa, han er et rart Menneske, vi har megen Glæde 
af hinanden. Det er ogsaa en Glæde for mig, at Forholdet i 
Gejser er overordentlig godt, baade mellem mig og mine Officerer 
og mellem Officererne indbyrdes. Alle kappes om at bringe det 
bedst mulige ud af Skibets Øvelser, og vi har ikke sjældent den 
Tilfredshed, at Bestræbelserne fører til et godt Resultat . Det 
er for mig ganske ubegribeligt, at Chef og Officerer, som det jo 
ikke sjældent er Tilfældet, lever sammen som Hund og Kat, vi -
kender det desværre fra et meget nærliggende Tilfælde; i Reglen 
gør Officererne hvad de kan, for at opfylde deres Pligter og 
udføre deres Gerning paa bedste Maade. 

Her er et andet Tilfælde under denne Eskadre, hvor jeg havde 
Held med mig. En Nat, vi skulde staa ud fra Københavns Havn i 
Kølvandsorden, Valkyrien først, saa Hejmdal og saa Gejser, 
Kølvandsorden vil sige Skibene i en lige Linie lige efter 
hinanden, havde jeg min Opmærksomhed fæstet paa, at holde den 
lige Linie nøjagtig, men lige udenfor Trekroner laa der en stor 
Muddermaskine [indskud: paa Kanten af Landgrunden, Strømmen var 
sydlig, det vil sige, den satte Gejser ind imod Maskinen] og 
Gejser, der var det bageste Skib, kom saa nær ind paa Maskinen, 
at jeg var klar over, det truede stærkt med en Kollision, saa 
gav jeg Ror?, saaledes at Gejser drejede ind imod Muddermas
kinen, Skibets Forende havde næsten passeret den, og ved at 
dreje til den Side, blev Agterskibet kastet bort fra Muddermas
kinen, og Situationen blev klaret. 

Under Øvelserne i Kattegat i September blæste det op til en 
ualmindelig svær Storm, der gik lidt forstyrrende ind i Øvel
serne. Gejser laa under Stormen til Ankers godt i Læ af Sjæl
lands Odde, ud for Gniben. Værst var det for Torpedobaadene, 
Kaptajn Jøhnke i Søbjørnen maatte saaledes holde gaaende rundt 
om Hesselø for at søge Læ. En gammel Transportbaad , der var 
bleven udstyret med traadlløs Telegraf, og som var knyttet til 
Eskadren, sank under Stormen i Anholts Havn, den var bleven 
slæbt ind i Havnen af to Torpedobaade. Det blev sagt, at den var 
tørnet imod Havnemolen, da den blev slæbt ind i Havnen, og 
dermed blev den læk. 

Om Eskadretogtet ved jeg ikfke mere at meddele . Vi havde en 
Del Øvelser med Københavns Defension?? og Søbefæstningen, men 
det har jeg ikke noget Minde fra. 

Jeg vil blot tilføje, at alle Officerer og Underofficerer 
skulde skyde med Revolver, ialt 24 Skud hver; vi delte det i to 
Serier paa 12 Skud, jeg reddede Æren ved i den første Serie at 
skyde 12 Træffere, hvad der iøvrigt ikke var vanskeligt, da 
Skiven var meget stor, hvorledes den næste Serie forløb, husker 
jeg ikke. ( 22) 

Efter Eskadrens Afslutning blev Gejser sendt til Gjedser for 
at eskortere Kongen, der var i Dannebrog, ti 1 Warnemlinde i 
Anledning af Aabningen af Dampfærgeforbindelsen Gjedser 
Warnemtinde. Dagen f ø r Aabningen spiste jeg Middag hos Kongen i 
Dannebrog, der laa i Gjedser Havn, det er det eneste Maaltid, 
jeg har indtaget i Kongeskibet. Saa s ej lede Kongen til War
n ernlinde, og Gejser skulde følge bagefter som Ledsageskib, men 
da vi lettede for at slaa Følge, sagde Lodsen, at Gejser næppe, 
fordi det var Lavvande, kunde gaa ud fra Gj edser. Det kunde 
imidlertid i kke falde mig i nd a t blive tilba ge, det vilde jo 
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være en net Forestilling, om Gejser, der udtrykkelig var sendt 
til Gjedser, for at være Ledsageskib, svigtede, saa jeg stod ud, 
og kom godt frådet. 

Gejser ankrede ud for Warnemtinde, derfor rejste jeg op til 
Rostock og del tog i Festlighederne i Anledning af den nye 
Dampfærgeforbindelses Indvielse. Vi vendte derefter tilbage til 
København og strøg Kommandoen den 5' Oktober. 

Det var min sidste Udkommando, den var af den allerstørste 
Betydning for mit Avancement til Kommandør. Jeg antager, jeg har 
faat en god Anbefaling, i al Fald blev jeg en lille Maaned 
efter, den 1' November, Kommandør. 

Moder og alle I Børn var jo en Dag om Bord i Gejser til 
Middag, jeg husker hvor I nød det. Vibeke, den Gang lille, søde 
fireaarige Lise, blev forkælet af alle Officerere, ja det blev 
I vistnok allesammen. 

Og saa forlader jeg Søen. 

Min Lærervirksomhed 

Ja hvori bestod denne Virksomhed, der fik sin Afslutning, da 
jeg blev Chef for Søminekorpset i 1899; naar jeg omtaler den i 
det følgende, er der ikke tænkt paa min egen Lærervirksomhed for 
Officerer paa Skolen ved Mineafdelingen og paa Torpedoskolen i 
Bramsnæsvig og i Esben Snare, den Virksomhed har jeg tidligere 
omtalt. Det jeg tænker paa er dels min helt??? Lærervirksomhed 
og dels min Virksomhed som Lærer paa Søofficersskolen. (24) 

Min første Lærervirksomhed var ikke af militær Art, men jeg 
medtager den ·alligevel. Sammen med en cand. mag Petersen, en 
Broder til en Søofficer, jeg havde været Kadet sammen med, 
oprettede jeg et Kursus for Maskinister, det vil sige unge 
Maskinarbejdere, der skulde forberedes til at tage Maskinistek
samens 1' Del og 2' Del, og som derefter vilde aspirere til at 
blive Maskinassistenter og avancere til Maskin~estre om Bord, 
eller til at blive Maskinmestre ved Fabriksanlæg. Vi havde som 
Lærer i Matematik engageret en Premierløjtnant i Ingeniørerne, 
han kunde en Bunke Matematik, men formaaede ikke at lære 
Eleverne noget, og da de klagede derover, maatte vi lade ham 
gaa. Jeg underviste i Fysik og Maskinlære, de øvrige Fag havde 
Petersen. Jeg undrede mig ofte over, at de unge Mennesker kunde 
holde sig vaagne i Timerne, f~ de arbejdede alle paa Maskin
værksteder, hvor de begyndte kl 6 om Morgenen og først holdt op 
Kl 6 Aften; de Elever, der læste til 2' Del, holdt dog op med 
Arbejdet et Par Maaneder før Eksamenen. Men de unge Mennesker 
vilde have noget ud af Tiden og noget for deres Penge, saa deres 
Flid var eksemplarisk. Undervisningen blev givet om Aftenen fra 
8 - 10. De betalte, saa vidt jeg husker, 1 Kr i Timen, det var 
ikke altid vi Kursusledere kunde faa saa meget for vore Timer, 
for vi skulde dække Udgifterne til Lokale, Brændsel og Lys. Saa 
fik imidlertid min Kompagnon Ansættelse ved en Skole i Jylland, 
og da jeg, paa Grund af min Tjeneste og Udkommandoer, havde 
meget vanskeligt ved at passe Kursuset, opgav jeg det og overlod 
det gratis til en af Orlogsværftets Konstruktører. 

Jeg underviste ogsaa i kort Tid en af de unge Mennesker, der 
aspirerede til at tage Adgangseksamen til Kadetskolen; han var 
hverken flittig eller godt begavet, og saa mente hans Forældre, 
at jeg mulig kunde piske ham op til Eksamen, men det mislyk
kedes, og jeg vilde ikke indlade mig paa et saadant Foretagende. 

Den 1' September 1881 blev jeg ansat som Lærer paa Søof-
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ficersskolen i Naturlære først kun for yngste Afdeling men fra 
den 3' Oktober for alle Klasser. Jeg fratraadte denne Lærervirk
somhed allerede i September 1883, ikke fordi jeg var ked af den 
eller selv ønskede det, heller ikke fordi Skolen vilde af med 
mig, men Chefen for Søminekorpsets 2' Afdeling, daværende Rapt 
Jøhnk.e, mente at det lagde for megen Beslag paa min Tid og ikke 
var til nogen Udvikling for mig i min Tjeneste ved Søminek.orp
set. 

Og hvilke Forudsætninger medbragte jeg saa til denne Lærer
virksomhed . Ja, jeg havde jo faaet Undervisning i Naturlære som 
Kadet, men den var nok kun saa som saa, min ( 25) Lærer var 
ganske vist den da bekendte Professor i Fysik ved Universitetet, 
Christiansen, han havde Kundskaber i massevis men havde ikke 
nogen særlig Evne til at overføre dem paa sine Elever. Jeg 
mindes, at han kunde faa det Indfald, naar Timen skulde begynde, 
træt at støtte sit Hoved i Hænderne og saa sige:" i Dag vil vi 
sove," og saa bestil te vi ingenting; men var han facil i 
Timerne, saa var han det ingenlunde ved Eksamen, der kunde han 
være meget ubehagelig. Saa fik jeg Undervisning i Naturlære paa 
Hærens Officersskole; Læreren i Fysik var den meget kendte og 
højtansete Professor Lorentz, men han var heller ikke nogen 
særlig god Lærer, ja naar han gik udenfor Pensummet og begyndte 
at fortælle om de store fysiske Problemer, saa var han højest 
interessant og fængslende, saa lyttede vi spændt efter, og deraf 
lærte vi naturligvis noget. Han var anset for at være en 
ypperlig Eksperimentator, men naar han skulde forvise og noget, 
saa var han upraktisk, det mislykkedes ofte for ham, og han 
tabte af og til Apparaterne og slog dem i Stykker, saa vi ikke 
undsaa os for, naar han havde en eller anden Glasbeholder mellem 
Hænderne at udbryde: "pas dog endelig paa, Hr. Professor, tab 
ikke Beholderen." Læreren i Kemi var derimod ypperlig, det var 
Dr Topsøe. Og saa havde jeg uddannet mig yderligere i Kemi paa 
Struers Laboratorium og ved polyteknisk Læreanstalt. 

Men jeg følte, at det var nødvendigt, at jeg satte mig bedre 
ind i Fysikken, jeg kendte saaledes næsten intet til de saakald
te absolutte Enheder, men det er ikke saa ligetil at være 
Autodidakt, man kan løbe sig en Stage i Livet. Den absolutte 
Kraftenhed hedder en Dyn, det er den Kraft, der meddeler en 
Masse paa 1 Gram en Hastighedstilvækst af 1 cm i 1 Sekund. Jeg 
udtalte i min Uvidenhed Ordet .YDejn", jeg kunde ikke Latin, og 
Ordet Dynamo var den Gang ikke et Hvermandsord, saaledes som nu. 
Hvorfor jeg brugte denne Udtale, er jeg ikke helt klar over, jeg 
mente maaske at Ordet var engelsk. Jeg løste Professor Chris
tiansen af ved Kadetskolen, og han blev saa Censor ved Eksamen 
i Naturlære, og da han førte Gang hørte mig sige "Dejn" undrede 
han sig naturligvis derover, og sagde det til mig, og dermed 
lærte jeg, at det skulde udtales "Dyn". Ja, le kun, for jeg 
synes selv, naar jeg nu tænker derpaa, at der er Grund til at le 
af det. (26) 

Naturligvis kunde jeg meget mere end Kadetterne skulde lære, 
om jeg forstod at bibringe dem deres Pensum kan jeg ikke selv 
bedømme, de gjorde ikke daarlige Eksaminer, og jeg forberedte 
mig grundig til hver Time, det bør enhver Lærer gøre, hvor 
overlegen han end er i sit Fag. Det mindedes jeg om v e d en af 
Eksaminerne, hvor en Elev havde trukken Spørgsmaalet "Faldet", 
Professor Christiansen hvisk.ede t i l mig: "det kan man kun, naar 
man lige har læst paa det", og det var Universitetets fysiske 
Professor. Jeg befandt mig vel i denne Lærervirksomhed, Kadet-
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terne var lette at have med at gøre, og de var opmærksomme og 
flittige. Men en Dag var jeg alt andet end glad ved at være 
Læreren. Jeg havde været til Bal hele Natten og havde kun lige 
naaet at komme hjem og klæde mig om, inden jeg skulde begynde en 
tidlig Morgenstund Fysiktimen. Jeg var alt andet end klarhoved, 
havde vanskeligt ved at samle mine Tanker, vrøvlede sikkert ikke 
saa lidt, og Kadetterne har en skarp Iagttagelsesevne, le højt 
turde de ikke, men jeg hørte dem af og til "Knikke"? og det 
fandt jeg saare naturligt; jeg lod som ingenting, men jeg lovede 
mig selv, at det skulde være første og sidste Gang, og det blev 
det. 

Jeg afløste altsaa min egen forrige Lærer, Christiansen, der 
blev knyttet et Venskabsforhold imellem os, saa vidt det lod sig 
gøre mellem to, der var saa forskellige i Alder og Uddannelse. 
Jeg kom i hans Hjem, saaledes engang til Bal. Min Afløser ved 
Kadetskolen blev Professor Ellinger, senere Direktør for 
Landbohøjskolen; Jeg blev hængende nogle Aar ved Kadetskolen som 
Lærer i Naturlære. 

Det var iøvrigt til at begynde med en egen Fornemmelse at 
være Lærer der, hvor jeg nogle faa Aar tidligere havde været 
Elev; paa at have sin Plads i Lærerværelset mellem dem, der 
havde været mine Lærere, og som jeg havde haft Respekt for. Et 
Træk fra dette Lærerværelse, jeg talte med min forrige Lærer i 
Matematik, Professor Schellerup ?? ved Observatoriet, om 
Lysfænomener og Talen faldt paa de Frauenhoferske ??? Linier i 
Lysspektret, der f. Eks giver Oplysninger om Stofferne paa 
Solen. Schellerup troede ikke det mindste paa disse Linier og 
paa, hvad man udledede af dem; det var da mærk~ligt, tænkte jeg, 
og han er Professor ved Observatoriet. Saa faldt mit Blik paa 
Gulvtæppet, det var meget broget, og jeg spurgte Professoren om 
Farverne i Tæppet, det viste sig, at han var ganske farveblind 
og der (27) havde jeg Løsningen. 

Næste Gang jeg blev Lærer, var ligeledes ved Kadetskolen, og 
det var som Lærer i Sømine??? fra 1/9 1896 til 1/9 1899. Denne 
Lærervirksomhed til tal te mig mindre end Lærervirksomheden i 
Naturlære, og her var jeg dog fuldt ud funderet, men det var 
maaske fordi jeg daglig havde saa meget med Søminevæsenet at 
gøre , eller dog vel nok saa meget fordi det kedede mig atter og 
atter at skulle vende tilbage til det samme tørre Stof, der ikke 
tillod Variationer eller at ens_,Tanker blev grebet og rigtig sat 
i Bevægelse. Jeg skal om denne Lærervirksomhed kun meddele, at 
der i Klasserne gennemgaaende var 4 Elever, men det sidste Aar 
havde jeg en Klasse med kun to Elever. (28) 

Nogle Oplysninger om min Stilling som Chef for Søminekorpset 
og Chef for Matros- og Søminekorpset 

I 1899 den 24/9 blev jeg konstitueret som Chef for Sømine
korpset, men først den 1/11 1903, da jeg blev Kommandør, blev 
jeg udnævnt til Korpsets Chef. Dermed fik jeg alt Søminemateri
ellet under mig, passivt saavel som aktivt Søminemateriel, 
Søminekorpsets Værksteder og Kontorer, det elektriske Materiel 
og hele Søminepersonellet. Mine nærmeste Undergivne var de to 
Kaptajner, der var Afdelingschefer ved de to Afdelinger I og II 
Afdeling, K??? M???ingeniører, der havde Ledelsen af det 
elektriske Materiel. Paa mit Kontor, var der udelukkende til min 
Raadighed en Fuldmægtig og en Assistent, men desuden var der 
flere andre Kontorer, af hvilke Kompagnichefen nemlig havde med 
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det Kontor at gøre, hvor Regnskabet førtes af Baadsmand Kissum. 
Kommandør blev jeg 1/11 1903. ved Forfremmelsen fra Kaptajn 

til Kommandør, indstiller et Forfremmelsesraad 3 til at rykke op 
i det ledige Kommandørnummer, og Marineministeren skal indstille 
en af disse 3 til Kongens Underskrift. Sikker kan ingen være paa 
at avancere, saa man gaar i en ikke ringe Spænding. Dagen før 
jeg modtog Udnævnelsen, da Marineministeren, Admiral Jøhnke, 
allerede havde truffen sit Valg og indstillet til Kongen, modtog 
jeg om Aftenen en Flaske Champagne med Ministerens Visitkort, 
saa vidste jeg, hvad Klokken var slaaet, og der blev stor Glæde 
i mig Hjem. Moder kom ligefrem til at elske Admiral Jøhnke fra 
den Dag. Den Flaske Champagne drak vi med det samme, og selv om 
jeg havde været Totalafholdsmand, vilde jeg sikkert have været 
med til at drikke den. 

Allerede da jeg blev konstitueret som Korpschef flyttede vi 
fra Østerbro Kastelsvej, ind paa Søkvæsthuset i Jøhnkes Lej
lighed, han var bleven Chef for Orlogsværftet og Kontreadmiral. 
Den Dag vi flyttede var en kold Oktoberdag, vi var ikke kendt 
med hvorledes de store Porcelænsavne, hvoraf der var en i min 
Stue og en i Dagligstuen skulde behandles, at der skulde fyres 
op længe før, der skulde være varmt i Stuen, Følgen var (29) at 
vi lagde alt for sent i, og at vi sad og krøb sammen, frysende 
om den Ovn, vi havde fyret op i. 

Det var mens jeg var Korpschef, at den store Udvikling af den 
selvbevægende Torpedo foregik, det var nemlig i denne Periode at 
Varmlufttorpedoen blev opfunden og at Materiellet til Tor
pedoluft??? blev forbedret, saa at Kedlen kunde taale et meget 
højere Tryk. Men derom er der jo talt andet Steds. 

Det var ogsaa i denne Periode at Indførelsen den traadløse 
Telegraf faldt. 

Forøvrigt var en af mine vigtigste Opgaver i de første Aar af 
min Virksomhed som Korpschef, at faa de knapt tilstaaede Midler 
til at strække til, meget hyppigt maatte jeg konferere med 
Regnskabschefen for at sørge for at der ingen Overskridelser 
blev. Helt anderledes blev det som tidligere nævnt, da der ved 
den store Krigs Udbrud blev lukket op for Pengekassen. 

I 1907 kom der en ny Søværnslov, saaledes blev Søminekorpset 
og Matroskorpset slaaet sammen til et, og jeg blev Chef for 
Matros- og Søminekorpset fra 30/9 1907 med 3 Afdelingschefer 
under mig, nemlig for det pas,ive Søminemateriel, det aktive 
Søminemateriel og for Signalvæsenet, der fulgte med Matros
korpset. Underofficersbetegnelsen blev fælles for alle Underof
ficererne i det nye Korps, idet nemlig ????navnene med deres 
forskellige Grader fik Navnet Baadsmænd med de forskellige 
Grader herunder. 

Den 14/5 1917 tog jeg min Afsked som Chef for Matros- og 
Søminekorpset, men vedblev at fungere som Chef indtil jeg 
endelig fratraadte 30/4 1918. 

Og dermed forlod jeg Tjenesten ved Søminevæsenet. (30) 

Stabsofficer i Jylland 1/6 1918 - 2/2 1919 

Da jeg fratraadte min Stilling som Chef for Matros- og 
Søminekorpset, spurgte Marineministeren mig, om jeg vilde 
overtage Posten som Stationsofficer i Jylland, knyttet til 
Generalkommandoen i Viborg. Stillingen havde hidtil under Krigen 
været besat af Kommandør Schliiter, jeg ??? saafremt Schliiter 
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under alle Omstændigheder skulde kaldes tilbage, sagde jeg gerne 
ja, men ellers ikke, da jeg ikke vilde fordrive Schlilter fra 
Stillingen. Jeg fik det Svar, at Schltiter skulde fratræde, og 
saa stod mit "ja" ved Magt. Jeg vedblev jo dermed at være 
knyttet til Militæret og fik noget at bestille, om end jeg kunde 
forudse, at det ikke vilde blive overvældende. Fra jeg havde 
faet min Afsked i 1917 men vedblivende blev siddende som Chef 
for Matros-og Søminekorpset, idet jeg var bleven genantaget til 
Tjeneste ligesom alle andre afgaaede Søofficerer, fik jeg ikke 
alene Pension men ogsaa fuld Gage, men med Stillingen i Viborg 
fulgte tillige Dagpenge, 10 Kr, imod at jeg naturligvis selv 
skulde afholde Udgiften ved mit Ophold i Viborg. Hvis jeg i en 
Maaned ikke havde været paa Tjenesterejse, skulle Dagpengene dog 
nedsættes til det Halve, 5 Kr, indtil jeg atter kom paa en 
Tjenesterejse; dette Tilfælde indtraadte dog aldrig. 

1918 
Jeg kom til Viborg den 30' Maj, et Par Dage før, jeg skulde 

afløse Schltiter, for at faa Overlevering af ham. Jeg indlogerede 
mig paa Hotel Preisler, indtil jeg kunde flytte ind i Schlilters 
Lejlighed i Fru Larsens Pensionat i Leonigade???, hvor han havde 
to Værelser og fuld Kost. 

Jeg har en Mængde Breve fra den Tid skrevet til min Hustru, 
naar hun ikke var hos mig i Viborg, til disse Breve støtter jeg 
mig i det Følgende. 

30/5 Meldte mig til Generalløjtnant Berthelsen, der bad mig 
til Middag. Generalen lovede mig ikke ret meget Arbejde, 
tværtimod. Han har en overmaade stor og herskabelig Lejlighed, 
med en tilstødende Have. Det var en hyggelig Middag, sammen med 
Schlilter og Generalens Stabschef, Oberstløjtnant Bir??. Gene
ralen fortalte mig i en fortrolig Samtale om sin Hustrus Død, at 
hun ikke var ganske normal, og det fremgik af · Samtalen, at han 
havde følt det som en Lettelse, at hun døde. Han var ret bitter 
overfor Kvindekønnet, og tilskrev (31) Kvinden mindre heldige 
Egenskaber, som jeg bestemt maatte protestere imod ud fra mine 
egne Familieforhold, og som jeg heldigvis med fuld Føje kunde 
tage til Genmæle imod ud fra de Erfaringer, jeg havde gjort. 
Generalen mente ganske vist, at min Dom udsprang fra, at 
Kærlighed gør blind, dog deri har han ikke Ret. Han oplyste mig 
om at Viborg er en gennem korts,illende By, hvor jeg næppe vilde 
falde godt ind, da jeg ikke spiller Kort, hvad han forøvrigt 
heller ikke gør, hos ham spilles der aldrig Kort. 

Min Gerning vil komme til at bestaa i at inspicere paa 
følgende Steder: Frederikshavn, Hals, Aalborg, Nykøbing Mors, 
Løgstør, Randers, Hobro - Hadsund, Grenaa, Aarhus, Nyborg og 
Kerteminde. 

31/5 Har hilst paa hele Personalet knyttet til Generalens 
Stab, nemlig Adjutanten (sic), Skibsintendanten, Overintendan
ten, Stabslægen, Regnskabsføreren og Kontorpersonalet. 

Af Generalen har jeg faaet at vide, at jeg ikke kan beholde 
det Kontor, Schlilter har i Generalens Hus, jeg maa saa desværre 
have Kontor hos mig selv i Leoni?gade. Jeg flytter nogle af 
Møblerne fra Kontoret derhen, og Telefonen bliver flyttet 
derhen. Jeg er ked af det, men det lader sig ikke ændre , der 
tilfalder mig saa derfor en Kvartergodtgørelse paa 25 Kr pr 
Maaned. 

Vi læser jo her, som mange andre Steder, med Hjertebanken 
Efterretningerne fra Krigsskuepladsen, det er jo nu atter nogle 
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overordentlig spændende Dage, maaske bliver Europas Skæbne for 
lang Tid afgjort om kort Tid. 

Søndag 2/6 Jeg var til Gudstjeneste i Domkirken og hørte 
Stiftsprovst Helweg Larsen, jeg var glad ved Gudstjenesten og 
ved, at. der var saa mange i Kirken, ogsaa mange til Alters. Om 
de berømte Malerier af Skovgaard maa jeg sige, at det ikke kan 
nægtes, at de er noget andet end Kalkmalerierne i Aagerup Kirke, 
men jeg vil opsætte med at studere dem nøjere, til jeg kan gøre 
det sammen med min Hustru og udenfor Gudstjenesten. Jeg spiste 
efter Gudstjenesten for første Gang til Middag i Pensionatet, 
Maden var god, men det var jo ogsaa en Søndagsmiddag, med Kaffe, 
en Flothed der kun kan tillades om Søndagen - Det var jo i 
Rationeringernes Tid med Ernæringsmærker - Der spiser mange, men 
jeg saa kun en ringe Del, da der maa spises i Hold, højest 18 ad 
Gangen. 

Det er et meget blandet Selskab, der spiser i Pensionatet. 
Jeg er glad ved at Kapt. Mølgaard bor i Pensionatet, han er et 
overordentligt rart Menneske. 

Saa har jeg været paa min første Cykeltur herovre, den gik 
til Hald, det ~r for at træne. Jeg savner min Ordonants (sic) 
til at gøre Cyklen 

[K#!SFA=OF;BST;SSR=DSC,DOC,DWS,DBS;ren. 
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Admiral Henri Konow Erindringer v. Tage Kaarsted, 1966, Bd I, 
s. 276 (Kaarsted har normaliseret retskrivningen) 

lJ Da Valkyrien ligger ved De vestindiske Øer i 1902 er der tale 
...:.--:- om at øerne skal sælges, hvad der skaber uro blandt danskerne 

/ og blandt negrene ... 
L,> 11 Under .disse omstændigheder spillede samlivet om bord en langt 

større rolle, ~nd det plejer at gøre under et ophold i 
Vestindien, hvor man ellers søger adspredelse i at komme 
sammen med de bosiddende familier. Forholdet blev i en vis 
forstand vendt om, "Valkyrien" blev stedet, hvor man havde 
fred for det evige salgsspørgsmål. 

Den, på hvem hele den deprimerende situation tog mest, var 
sikkert vor chef, kommandør H.P.Holm, der tilmed led stærkt af 
varmen. Han havde svært ved at slutte sig til mennesker og 
havde derfor kun ringe omgang udover den rent tjenstlige. med 
sine officerer, ligesom han også kun søgte ringe omgang 
udenfor skibet. Heller ikke vor næstkommanderende, kaptajn 
Vøhtz, der senere blev chef for søminekorpset, var egnet til 
et ophold ombord i troperne, uvant som han var med praktisk 
skibstjeneste efter at have tilbragt en række år på 
kontorstolen. I alle tilfælde sluttede han sig ikke til sine 
messekammerater, dog kan hans tilbagetrukkethed måske også 
tilskrives en ikke helt afbalanceret religiøs vækkelse, som 
efter hans opfattelse ikke tillod ham at deltage i messens 
liv, som dog var højst uskyldigt og altid indenfor de rette 
grænser. 

s. 273 På en længere sørejse, hvor man, som officererne i en 
større messe, - lever mange sammen, spiller dog sikkert vejret 
en underordnet rolle med hensyn til velbefindendet, det er 
sammenholdet og livet i messen, der gør udslaget, og i denne 
retning står samlivet i "Valkyrien"s messe endnu den dag i dag 
for mig som et af de fornøjeligste i min lange tjenestetid. Vi 
var alle fast besluttet på at ville have det godt sammen, selv 
om det ofte gik hårdt til i diskussionerne under måltiderne, 
lykkedes det os derfor også. 

·f 

312



Vøhtz.Kirkesag 

Hefte uden forside. 
Kirkefond sagen. 

Side 1 Absalons Sogn 

1 

21/3 1919 Pastor Theiler. Naar Bygningslokouten ophører, haaber 
han der kan tages fat paa Opførelsen af Trækirken. 

Side 5 Aldersro 6/3 1919 Besøgt Sognepræsten, Pastor Charles 
Nielsen, han haabede at Sognet vilde blive selvunderholdende, 
naar Taksigelseskirken afløste Aldersro Kirke . I en Del af 
Sognet var Beboerne Nomader, der kun længtes efter at fraflytte 
Sognet, men som paa Grund af Bolignøden nu maatte blive i 
Sognet. Naar Sognet engang skulde deles var maaske Lyngbyvejen 
ikke den bedste Delingslinie, snarere paa den anden Led f.Eks 
Haraldsgade . 

Han tænkte at frigøre Pastor Nørfelt en Tid af Aaret til at 
rejse for at indsamle ti 1 Taksigelseskirken, og i den Tid om 
mulig faa ansat theologisk Kandidat Rasmussen som Vikar, 
saafremt han kunde faa ham ordineret. 

Grund: Bryggervangen havde tidligere været udlejet, men var 
det ikke længere. 

Side 11 Anna 20/3 1919 Pastor Waidtløw, uden Kald paa Landet. 
Menigheden er meget vanskelig at faa med til Sel vunderhol
delse??, idet en af de ledende indenfor Menigheden hævder, at 
det er Kirkefondet, der skal afholde Driften. Sognet er paa ca 
11000, men vokser stadig og vil nok naa henimod 20000. 

Pastor Grue, ugift, sagde at selv en ugift Præst maa have 
Lejlighed og holde Hus. 2000 Kr før Krigen var lige saa meget 
som nu 4000. Uden Dyrtidstillæg og de 25% kunde han ikke klare 
sig, han har 2500 Kr. i fast Løn. Han maa undervise. 

25/11 1919 Saa paa en Kirkegrund sammen med Pastor Waidtløw. 
Der bygges meget stærkt mellem Hørsholmgade og Borups Alle, 2 
store Bygningskomplekser, det ene bygget af Andelsselskabet 
Borupgaard ( Murmester Harald Petersen) det andet af Københavns 
Andels-Byggeforening (Kontor Søndre Boulevard 99 St.), de kommer 
vel til at rumme ca 2500 Mennesker, og der er Plads til mange 
flere Bygninger over til Ladegaardsaaen samt Nord for Tisvil
degade og Stefansgade i Stefanssogn. Jeg meddelte Waidtløw at 
Stadsarkitekt Wright havde sagt og vist mig at Kommunen havde 
udlagt en Kirkegrund i Trekanten mellem Tisvildegade, Borupsalle 
og Ladegaarden; men Grunden vilde ligge betydelig bedre ved 
Borupsalle og helst Øst for Borupsalle . 

Side 15 Apostel 

Side 17 Bethlehem 13/3 1919 Pastor Svelmøe Thomsen. Fandt det 
gik ret forhaabningsfuldt i Sognet, mente at det kunde have sine 
Vanskeligheder, om den nye Kirke kom til at ligge paa den anden 
Side af Aaboulevarden. Var ganske paa det rene med, at en 
Klokker, der kun er Klokker, har meget for lidt at varetage; 
mente ogsaa at en Kirkebetjent mulig kunde undværes og erstattes 
med en Rengøringskone. Vilde tage mere Arbejde op for Selvunder
hold 
Pastor Schwarz Nielsen 
Pastor Svelmøe Thomsen mente at Indsamlingen til nye Kir·ker 
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burde foretages under Et. 
14/11 1919 Forhandling med Frk Buch/Bach, Professor Westergaard, 
Seidelin og mig om at skaffe en ny Grund til Kirken om mulig paa 
Ladegaardens Terræn; vi lovede at skrive til Magistraten om 
Sagen, men gav kun lidet Haab. 

Side 21 Blaagaards 19/3 1919 Pastor Mads Thomsen. Betegner sig 
som staaende helt udenfor alt vedrørende vor ny Kirke, foretræk
ker ogsaa at beholde den gamle men at gi ve den en smukkere 
Facade. Kendte ikke det til Kirkefondet indsendte Regnskab. 
Pastor Skrøder ??, kaldte netop paa ham, da han skulde rejse. 

Side 25 Brorsans 21/3 1919 Pastor Kold savnede ikke Forbindelsen 
med Kirkefondet; havde Vanskelighed ved at virke for det, især 
da han nu arbejder for Lukasstiftelsen. 
Pastor Poulsen paalagt ham at tænke paa Storebededags Kollek

ten. 

Side 27 Davids 12/3 1919 Pastor With og Pastor Sparsø. Intet 
særligt. 

Side 29 Elias 

Side 31 Esajas 26/3 1919 Besøgt Pastor Juhl og Pastor Grilnfeld 

Side 33 Filip 18/3 1919 Pastor Drejø [Dreiøe] billigede at 
Kirkerne burde være selvunderholdende, haabede at Filip ogsaa 
vilde yde en stor Storebededagskollekt. Havde talt med Provst 
Fenger om, at de gamle Kirkers Menigheder burde støtte Kirkefon
det langt mere. 
Pastor Hvidt. 

Side 37 Fredens 11/3 1919 Pastor Ege sluttede sig ganske til 
Pastor Jespersen (Frihavns K) med H.t. Klokkerne, og særlig 
Fredens Klokker. Han var en meget varm Kirkefondven; mente at 
Kirkefondets Bestyrelse lod det mangel noget paa Energi og at 
den burde gaa i Spidsen, naar der var Tale om at bygge nye 
Kirker, saa at det ikke blev i saa høj Grad som nu de enkelte 
Præster, der tog hele Kirkebyggeriet i deres Haand, 

Samme Dag et kort Besøg hos Pastor Olsen. - Ege var glad ved 
at Professor Westergaard saa ofte havde været i Fredens Kirke, 
ogsaa Pastor Jespersen glædede sig over at Professoren af og til 
kom i de forskellige Kirker. 

Side 39 Frederiksholms 2/4 1919 Pastor Leth - mener Kirkebarak
ken burde f???, Kælderen under Gulvet er helt fuld af Vand, der 
staar en 3 Alen over Grunden. Pastor Leth ønsker at dyrke ca 750 
Kvadratalen af Grunden. Tilladelse gives med 10 Kr Afgift og mod 
at han finder sig i at kunne blive opsagt til enhver Tid - der 
ligger en Del Sten paa Grunden, jeg undersøger hvem de tilhører 
- har spurgt Magistraten 3' Ingeniørkontor, men det er sikkert 
ikke (Murmester Andersen Central 11275 har havt med Grunden at 
gøre) Magistratens, dernæst har jeg henvendt mig til Ingeniør 
Jørgensen Tlf Godthaab 1598 eller snarere Vester 7238. 

10/9 1919 Saa paa Markentenderiet??? ved Enghavevej sammen 
med Pastor Oldenburg, Leth og Se idel in, Arkitekt Smi th og 
Indremissionær Erboe - se iøvrigt Side 100. 

11/9 1919 Pastor Leth havde forhandlet med Bestyrelsen og 
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Sagførerne for Marskentenderiet med tilstødende Grund. 

Side 43 Frihavns 10/3 1919 Pastor Jespersen oplyste, at en 
Klokker i de mindre Sogne kun har højest 1 Times Arbejde om 
Dagen, foruden Søndagsgudstjenesten, det er Kirkebetjenten der 
ringer Morgen og Aften og holder Kirke og Gade ren; han mener at 
Klokkeringningen maatte kunde overtages af en af Menighedens 
Medlemmer mod en mindre Godtgørelse saaledes som i Timotheus 
Sogn, hvor det er en Fuldmægtig, der har Kontortid fra Kl 6 til 
7 om Eftermiddagen. Og især hvis der oprettes et Registrerings
kontor. Pastor Ege ved Fredens Kirke har en Klokker der har en 
Villa i Rungsted (eller andet Sted) og som, naar Foraaret kommer 
lægger sig paa Landet. 

Side 45 Gethsemane 

Side 47 Grøndalsvænqet 

Side 55 Kapernaums (har i 1919 Efteraaret ca 15000 Indb) 
4/11 1919 Saa paa Kirkegrund sammen med Pastor Marius Nielsen 

og Malermester Oppenheim; dels ved Sokkelundsvej dels ved Borups 
Alle; ved denne havde Kommunen i Kapernaum Sogn bygget et stort 
Bygningskompleks, der mentes at have mindst 3500 Indbyggere og 
lige overfor ved Borups Alle bygger Landmandsbanken et stort 
Bygningskompleks, men det ligger i Brønshøj Sogn. Grundene ejes 
vistnok af Kommunen. Der vil med Tiden her blive en stor 
Bebyggelse, og der er ret langt til Kapernaums Kirke samt 
daarlig Vejforbindelse. Grunden ved Sokkelunds? tænkes nærmest 
benyttet til Kirkegrund i et nyt Sogn udskilt fra Kapernaum og 
Brøndshøj, der bør være ca 3000 kvadrat alen. runden ved Borups 
Alle tænkes straks benyttet til derpaa at opstille en af 
Soldaterhjemsbarakkerne, der menes at kunne anskaffes for meget 
faa Tusind Kroner, der skulde her begyndes Søndagsskole og andet 
Menighedsarbejde. 
6/11 Forhandlede med Stadsarkitekten, der sagde at Grunden ved 
de nyopførte Bygninger ikke foreløbig kan afvandes; naar 
Kirkefondet skrev om det, vilde der formentlig blive taget 
Hensyn til en Kirkegrund, som jeg pegede paa helst maatte ligge 
ved Sokkelundsvej; om en Grund kunde tages ind til Barak vilde 
blive undersøgt. Grundene ligeoverfor ejedes af Landmandsbanken. 
Endnu var Gadeplanen ikke fast l agt. 

13/11 1919 Grosserer Johansen meddelte at der for Tiden ikke 
havdes nogen Soldaterhjemsbarakker, man haabede at kunne stille 
en til Raadighed om 3 a 4 Maaneder; der var hidtil g i vet 4000 
til 5000 Kr for en Barak, større vilde Prisen ikke blive. 

1920 
19/2 Tal te me d Grosserer Johansen om Barakke n, som vi har 

f aaet tilbudt for 5000 Kr, tog derfra til Hagens Tømmerplads, 
hvor Barakken er opstillet, og hvor de betaler i Leje af Grunden 
for 208 kvadr.M 26 Kr pr Maaned, Tømrermester Hage n: Tlf 4580. 
Johansen anbef alet Tømrermestrene Ovesen og Aagaard Vodrofsvej 
2 2 Tlf Vester 1618v - Barakken e r assureret9 okt for Kr 6000. 
Jeg har meddel t Gros. Johansen at Kirkefondet vil have den . 

Side 57 Kingo Marts 1919. Besøgt Sognepræsten, Pastor Kent. 
Forholdene v a r vanskelige i Sognet, da Menigheden blev splittet, 
da Pastor Eriksen f orlod Sognet, mange gik t i l andre Sogne og 
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Pastor Nimb Larsen havde ikke faaet Menighedengensamlet, endnu 
var det ikke helt lykkedes, der fandtes saaledes en lille 
K.F.U.K. paa 8 Medlemmer ved Siden af den store Forening, som 
var vokset op under Kents Virksomhed. Havde Kent vidst, hvor 
vanskelige Forholdene var, vilde han ikke have søgt Kaldet. De 
havde havt store Udgifter til Flytning og Forandring af Orgel, 
til Forandring af Bænkene og nu til Reparation af Varmeapparatet 
- den kostede 1100 Kr, men heraf har Menigheden dog kun ydet 200 
Kr. Nu vilde der komme yderligere Vanskeligheder paa Grund af, 
at Pastor Lindeløv maatte fratræde. Han vilde dog forsøge at 
forøge Menighedens Bidrag til Kirkens Drift. 

Side 59 Luther 1919 Aflagde Taarnurfabrikant Bertram Larsen et 
Besøg i Anledning af hans Gave af et Taarnur i 1916, der først 
var tilbudt Nazarethkirken, der imidlertid afslog den, fordi det 
kostede for meget at opstille Uret. Gaven blev dernæst af 
Kirkefondet tilbudt Lutherkirken, der tog imod den. Den 29/3 
1916 skrev Bertram Larsen til Arkitekt Smith [ant. C.M.Smidt] og 
foreslaar i Stedet for et først tilbudte Ur et Ur med Slagværk, 
der skal optrækkes hver 24' Time, dets Istandsættelse vil dog 
koste en 2250 Kr. Hvis Lutherkirken ikke tager imod Gaven ved at 
opstille Uret, bør den betale Bertram Larsen hans Udgifter til 
Opmaalinger og Tegninger, ligesom Nazarethkirken gjorde i sin 
Tid, det kostede den Gang 177 Kr 50 Øre. Det oprindelig tilbudte 
Ur, der er uden Slagværk, skal optrækkes hver 8' Dag. At passe 
et Taarnur godt vil koste en 200 Kr aarlig. Hvis Midlerne til 
Urets Opstilling ikke er til Stede inden Udgangen af 1920 
bortfalder Gaven. 

9 Oktober 1919 Møde med Direktør V Jensen og Pastor Skettrup 
om Uret. Det vedtoges at jeg skulde forebringe Bertram Larsen 
følgende: Lutherkirken vil vedblivende meget gerne have Uret, 
men det er umuligt at sige, hvornaar Midlerne til dets Opstil
ling kan foreligge. Helst vil de have et Ur med Slagværk. 
Direktør Jensen mente, at det var det oprindelig tilbudte Ur, 
som Bertram Larsen havde tænkt mulig at indrette med Slagværk, 
jeg mener at det er et helt andet alt nu med Slagværk indrettet 
Ur eller i al Fald let forandret dertil - men kan det ikke blive 
med Slagværk da tager Kirken ogsaa imod et Ur uden. Kirken 
henstiller, at Uret opmagasineres i Lutherkirken, og at det da, 
naar Tiden kommer, sendes til Istandsættelse, skulde Bertram 
Larsen i saa Fald kræve, at han ikke vil gøre Istandsættelsen 
gratis, maa Kirken betale den. Jeg meddelte at Bertram Larsen 
ventede, at Kirken, hvis Uret ikke blev modtaget, betalte de 
Udgifter han havde havt i Lighed med Nazareth Kirken. 

November 1919 Sagen er senere ordnet gennem en Skrivelse fra 
mig til Luther Kirken - hvoraf Bertram Larsen fik en Afskrift. 
Svar herpaa fra Luther Kirken og derefter en Skrivelse fra mig 
til Bertram Larsen. Denne Korrespondance beror hos Kirkefondet. 
Luther Kirken vil derefter modtage Uret uden Slagværk, beder om 
at Bertram Larsen vil gøre det i Stand, hvorefter det opbevares 
i Kasse i Luther Kirken . 

Side 61 Nathanael. Marts 1919. Pastor Lomholt Thomsen meddelte, 
at dem der tilflyttede det nye Kvarter med 2 a 3 Værelsers 
Lej ligheder for en stor Del ikke føl te sig hjemmehørende i 
Sognet, idet de kun af Nød var tilflyttede indtil de kunde faa 
en større Lejlighed andet Sted. Dem der tilflytter Sognet fra 
Menigheder, der ikke medvirkede til deres Kirkes Drift, havde 
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vanskeligt ved at forstaa, at de nu burde yde Bidrag dertil. Det 
var vanskeligere for de Kirker, der havde præsteviede Medhjælp
ere at bl i ve selvunderholdende. Han syntes dog Forholdene i 
Sognet var mere forhaabningsfulde end han først havde funden 
dem. Sognet havde nu en 17000 Indbyggere, de fleste Familier 
havde mange Børn, hvorved Trangen til en Sogneudskillelse blev 
mindre, men hvorved det ogsaa blev vanskeligt at faa Menigheds
arbejdere. Jeg mente de skulde forsøge at blive selvunderhol
dende i 1919, der manglede kun 400 Kr. 

Jeg besøgte ogsaa 2' Præst Pastor Christiansen, han længes 
bort fra Byen. 

Side 63 Nazaret [Tom side] 

Side 65 Simeons Febr 1919 Sognepræsten, Pastor Frandsen, er ikke 
nogen Ven af Kirkefondet; han er Centrumsmand, der glæder sig 
over at Kirken styres af Rigsdag og Kirkeminister. Han lovede at 
søge Menighedens Tilskud til Kirkens Drift forøget, men han 
krævede at 2' Præst Pastor Bjerregaard skulde gaa i Spidsen. 

Side 67 Simeons 2' Distrikt Febr. 1919 Pastor Bjerregaard og 
hans ledende Menighedsmedlemmer vilde forsøge at faa Tilskuddet 
til Kirkens Drift forøget, blandt andet ved at tage en Offerdag, 
hvilket jeg henstillede til dem. Forholdene er ikke helt lette 
paa Grund af Sognepræsten, Pastor Frandsens, Betragtning af 
Kirkefondet. 

Drøftede Købet af en Kirkegrund. Pastor Bjerregaard længtes 
meget efter en Kirke, uden hvilken i en nærmere Fremtid han ikke 
kan tænke sig at fortsætte. Der var ikke ubetinget Begejstring 
for Tanken om nu atter at skulle indsamle til en Kirke bland 
Menighedsmedlemmerne, Manufakturhandler Skjoldjensen mente, at 
egentlig var 1 Kirke med 4 Præster tilstrækkelig for et Sogn paa 
20000, naar blot Præsterne kunde samarbejde som de burde, og han 
mente det var ret haabløst at se hen til at der skulde indsamles 
250000 Kr til en Stenkirke. Stemningen var dog gennemgaaende for 
at der skulde tilvejebringes en Kirke, men Kirkegrunden og den 
første midlertidige Kirke maatte Menigheden have foræret. Man 
fandt at en Kirke paa 400 Siddepladser var tilstrækkelig og 
mente derfor at den ca 1600 Kvadratalen store Grund i Thorsgades 
Forlængelse kunde bruges. Skjoldjensen syntes der burde tages et 
Landsarbejde op for at indsamle Midlerne til Kirken i Kjøben
havn. 

Ny Kirkeqrund 24/3 1919 Fabrikant H.G.M. Hansen (K???) 
Jagtvej 85 Central 1850 lovede at yde et Laan paa 1000 Kr 
rentefrit det 1' Aar, ellers 4%, at afbetale i Løbet af 10 Aar. 

Grosserer I.R. Lykkeberg, Nørrebrogade 213 (Træhandel) gav et 
blankt "Nej". 

Hof-Zinkstøber Laur-Rasmussen [= Hofbronzestøber Lauritz R.!], 
Raadmandsgade 16, lovede at overveje Sagen den 10/6 gav han et 
endeligt Nej, men gav Anvisning paa Farver Juel i Raadmandsgade. 

12/ 9 1919 Forhandlede med Overretssagfører Linnemann om 
forandrede Betingelser for Købet af Grunden paa Hjørnet af 
Torsgades Forlængelse og den paatænkte Gade fra Jagtv ejen . Vi 
enedes om en Forhøjelse fra 10 Kr til 12 Kr pr Kv-Alen, dog kun 
med en Udbetaling af 5 Kr pr Kv-Alen og en Forlængelse af 
Fristen for Forlængelsen af Thorsgade til 1' September 1923. Den 
terminlige Afbetaling sættes til Kr 575. 

Kolonihaverne bestyres af Malermester Løv, Holtegade 8, 
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Central 7750 (s.68) 19/9 1919 besaa sammen med Malermester Løv 
Grunden i Torsgades Forlængelse, den ligger inde i en Række 
Kolonihaver, der betaler en Aarsafgift af 5 Øre pr . Kvadrat-Al 
og som bestyres af Malermester Løv, der indbetaler til Over
retssagfører Linnemann, hvilken Forsikringsorden kunde vedblive 
ogsaa efter at Kirkefondet eventuelt har faaet Grunden, idet saa 
Linnemann kan betale Kirkefondet 5 Øre pr kvadrat Al. Løv havde 
omgaaedes noget med Tanken om at forhøje Lej en, men havde 
støttet det i Brev, jeg meddelte ham, at Kirkefondet ikke vilde 
forlange at forhøje Lej en, hvis den ikke blev sat op for de 
øvrige Kolonihaver. 

Side 71 Timotheus tom side 

Side 81. 31/3 Talte med Pastor Steen [Andreas sogn]. Han hævder, 
at Sognene burde være paa 15000 Mennesker med 3 Præster - lovede 
at bede om en Gave paa Søndag før eller efter Storebededag, hvis 
han ikke den Dag prædikede til Højmesse. 
1 / 4 1919 Provst Fenger gav det samme Løfte som Steen. 
3/4 1919 Pastor Gottschalck-Hansen, lovede at lægge Indsamlingen 
Store Bededag ved Højmessen varmt frem. Ønskede et Møde i Kirken 
sammen med Professor Westergaard for Kirkesagen. 
4/4 1919 Stiftsprovst Hoffmeyer; meddelte at alle Frederiksbergs 
Klokkere og Kirkebetjente faar Løntillæg og Dyrtidstillæg efter 
Statens Regler, og at der nu skaltes?? hen til at alle Kirkefon
dets Klokkeres og Kirkebetj en tes Tillæg af samme Art skulde 
udredes ved Ligning - eller i al Fald Halvdelen - desuden var 
der Forslag om, at alle Kapellaner skulde vælges ved Indstilling 
gennem Menighedsraadene og ikke af Ministeriet uden Indstilling; 
men det beroede paa Kirkefondet om Sagen kunde gennemføres, og 
her tav Ussing enten ved Forhandlingerne eller han frygtede for 
at Kirkefondet ved en saadan Ordning tabte Herredømmet over 
Præster og Funktionærer; Warming, der ogsaa sad i Udvalget, saa 
derimod anderledes paa Sagen. 
7/4 1919 Pastor Dall, Stefanskirken, var en Ven af Kirkefondet, 
men mente, at der fra Kirkefondets Side var bleven vist for lidt 
Anerkendelse af det gamle Arbejde ved de gamle Kirker, og ikke 
tænkt nok paa, hvilke Vanskeligheder det affødte for det gamle 
Arbejde at faa et Sogn delt - han havde været ude for det 5 
Gange, Aldersro, Kingo, Simeons, Kapernaum, og Anna - og maatte 
saa, indtil den nye Kirke blev rejst dele Kirke med Præsten i 
det udskilte Sogn, han mente, at inden Sognetudskiltes, burde 
Kirken være rejst. Det var pinligt al tid at kun at kunne 
indsamle saa smaa Bidrag. 
7 / 4 Pastor Beck, Helligkors; ved Helligkors var Klokkeren, 
Aachen, umulig; var en varm Ven af Kirkefondet, han gjorde 
opmærksom paa, at mulig Staten skul de afholde Dyrtidstillægget 
til Kirkefondets Klokkere, ?? til Magistratens 1' Afdeling 
Kontorchef August Niel sen (s. 82) 
8 / 4 Pastor Hornbech er Ven af Kirkesagen, skal ikke prædike til 
Højmessen St. Bededag, men lovede at lægge Sagen til Rette. 

Pastor Welding [Helligånds] ogsaa en Ven a f Ki rkesagen, det 
havde været paatænkt at udskille en Del af Sognet til Vartov, og 
saa gøre dette ti l et Sogn. Ostenfeldt havde villet??? Samuels 
Kirken til et nyt Sogn i Matheussognet. 

Pastor Lundsgaard, St Paul, .var meget . ked over den Maade 
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hvorpaa Luthersognet var bleven udskilt fra Jacobssognet efter 
en Linie parallel med i Stedet for en Linie tværs paa Østerbro
gade; derved beholdt Jacobssogn alle de tilflyttede, der var 
knyttet til andre Sogne og mistede alle sine unge, blandt hvilke 
der var de største Arbejdsmuligheder. I Pauls Sogn bor der mange 
Udlændinge, der kan kun ventes ringe Bidrag fra Sognet til 
Kirkefondet. 

Pastor Larsen Helligaands, var ængstelig for Kirkefondets 
frikirkelige Bestræbelser, navnlig for Lange, og mente ikke at 
Kirkefondets Mænd saa tilstrækkeligt forstaaende paa det gamle 
Folkekirkearbejde. Han synes ikke Kirkefondet i de senere Aar 
ved de Forhandlinger, han har overværet, har fremført vægtige 
Bidrag, men kun Pindehuggeri. 
9/4 Pastor Storm [Kastels] erklærede sig som Ven af Kirkesagen, 
lovede at indsamle til Storebededag. 
10/ 4 Provst Schultz- Lorentzen [Vor Frelsers] Kritiserede 
Kirkesagen paa alle Ender og Kanter. Nu, Kirkefondet havde holdt 
25 Aars Jubilæum burde Kursen forandres, der burde ikke bygges 
saa mange Smaakirker, f.Ex. paa Østerbro burde Jakobskirken have 
været benyttet meget mere m??? flere Præster, der kunde derimod 
bygges eller lejes Mødesale rundt om i Byen som man kunde samle 
Mennesker i, der ikke vil komme i Kirke, saaledes havde Præsten 
bedt Burmeister & Wain om at bygge en Mødesal naar de laver en 
Arbejderby paa Opfyldningen Syd for Værftet. Det var ogsaa 
forkert at Hans Tausens Kirke ikke blev standset, saa at 
Grundtvigskirken kunde have faaet Islandsk Brygge til Sogn, et 
grundtvigs Sogn; der burde ikke arbejdes paa Bygning af saa 
mange Kirker paa en Gang, men der skulde tages en ad Gangen. 
Lovede at samle ind til St. Bededags Kollekten. 
10/ 4 Pastor Helmer [Christians] er erklæret Ven af Kirkesagen. 
Lovet at indsamle St.Bededag. Gade [Vor Frue??] var ikke nogen 
Mand med Initiativ, han maatte sættes til Arbejdet, og ofte 
gjorde han det endda ikke, saa Helmer foretrak selv at gøre det, 
men han var let at komme ud af det med. 

side 83 11/4 Pastor Hviid-Nielsen [hvor?] udtrykte s ig som en 
Ven af Kirkesagen, men i meget vage Vendinger, lovede at støtte 
Store- Bededagsindsamlingen. 

Pastor Ricard [Garnisons] var en Ven af Kirkefondet, skulde 
ikke prædike til Højmessen St . Bededag, meddelte at Gar
nisonskirken ogsaa maatte afholde alle Dyrtidstillæg og Løn
tillæg til Kirkens Funktionærer, saa med Forventning hen til, at 
Kirkefondet fik lagt Byrden ovenfor paa Ligningen, skete det, 
vilde han forsøge det samme med Garnisonskirken. En Ven af 
menighedsraadene. 

Jeg har forgæves to Gange søgt at træffe Pastor Schneekloth 
[Sundby] 

14/4 Pastor Oldenburg - de arbejder stærkt paa at gøre Frede
riksholms Distrikt selvunderholdende; han fremhævede stærkt 
Nødvendigheden af at skaffe en Grund i Trekronerkvarteret, vi 
v i l senere sammen se derpaa, han mente mulig at ville bede Aller 
om en Grund. 

Provst Levinsen Mathæus, vil ikke samle ind til Store
Bededagskollekten, da han ikke prædiker den Dag, troede at 
Kirkefondet udnævnte Sognepræster og Kapellaner. 

Pastor Vermehren Mariesogn, var en Ven af Kirkesagen, lovede 
at indsamle til Storebe dedag, hvor han har Højmesse. De har en 
kvindelig Missionær Fru Dehnfeldt?, der arbejder blandt de 
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finere Skøger, gaar op til dem. 
15/ 4 Provst Schouboe Marie, afgjort Ven af Kirkefondet, men 

vilde dog næppe samle ind en anden Højmessedag end St. Bededag. 
Pastor Just Christensen, Mathæus, lovede at tage under 

Overvejelse at indsamle til Kirkefondet St. Bededag, hvad han 
aldrig havde gjort før . 
Fru Falk Rønne, Krist, hendes Mand var Dagen før bleven indlagt 
paa Hospitalet til Observation p. Gr . af Underlivssmerter; han 
ivrede stærkt for en Sogneudskillelse, de havde en 42 Aar gammel 
Theologisk Kandidat Larsen, nu hos Professor Larsen, Skoleman
den, der var villig til at lade sig ordinere og tage et Arbejde 
op i et paatænkt nyt Sogn. Falk Rønne havde ogsaa set paa 
Grunden paa Hjørnet af Sønder Boulevard og Enghavevej, de havde 
gennem Gunner Engberg Tilbud om en af Soldaterbarakkerne, der 
mentes egnet til en midlertidig Kirke, der maatte saa (84) lejes 
Lokaler til Menighedsarbejdet, Søndagsskole, Blaa Kors m.m. Men 
Pastor Jørgensen havde faaet Flertal i Menighedsraadet til at 
indgive til Ministeriet en Andragende om en Sogneudskillelse og 
om at hjælpe med Erhvervelsen af en Kirkegrund og Hjælp til en 
Kirke, han vilde saa være Sognepræst og samtidig residerende 
Kapellan ved Krist Kirken. Falk Rønne havde ikke noget imod, at 
Kristkirken midlertidig blev benyttet til kirkelige Handlinger 
af Præsten i det nye Distrikt, han var en Modstander af Jørgen
sens Tanker; det hastede med den nye Sogneudskillelse, Sognet 
har ialt en 23000 Mennesker. Cand. Larsen anser han for særdeles 
skikket til at virke i et saadant nyt Distrikt. 
22/4 Pastor Richard Thomsen var meget ked af, at han skulde have 
Pastor Frederiksen fra Frue Kirke til Kapellan. 

Pastor Albeck, Mariendals K, var en stor Ven af Kirkefondet, 
men mente at Grøndalsvængets Kirke var altfor lille, hvis 
Præsten da duede til noget; Kirkefondet burde have bygget 
Blaagaardskirken for længst; hans Kapellan, Pastor Nissen, var 
Kirkefondsfjende, han vilde ikke overlade ham Højmessen paa St 
Bededag, han samlede aldrig ind til Kirkefondet . 
23/ 4 Pastor Larsen 2 1 Præst Godthaabs, en stor Ven af Kirkesa
gen, men vilde ønske at Sognene blev delt ikke i Distrikter men 
i to særskilte Sogne fælles om samme Kirke. 
Pastor Jørgensen, 2 1 Præst Krist. Stor Tilhænger af Folkekirken 
(Statskirken) og mente det var ganske forkasteligt at Kirkefon
det ikke overlod Staten sine Kirker, hans Varme for Kirkefondet 
af meget tvivlsom Art. Han havde ikke faaet Svar paa Andragendet 
til Ministeriet om Sognets Deling, blev det et Ja, vilde han 
begynde at arbejde paa at rejse en Kirke . Mente at Kirkefondet 
var ganske lammet af sine store Udgifter, og derfor ikke havde 
nogen Udsigt til at vinde frem. Hvis han fik Ja paa Sognets 
Deling, vilde han træde i Forbindelse med Kirkefondet. Og det er 
rent forkert at bygge de midlertidige Kirker, det er spildte 
Penge, nej der skal straks bygges en Krypt eller et Menigheds
hus. 
24/ 4 Pastor Hans Koch, Solbjerg, en stor Ven af Kirkesagen. 

11 
" Borresen, Lukas 11 11 11 11 11 de samler ind 

til en Jubilæumsgave 25 Aars Kirkejubilæum i 1922, nyt Orgel. 
side 85 Pastor Juel, 2 1 Præst Lukas, Kirkefondsven; en Modstan
der Menighedsraadene, der gør mange Fejlgreb og Uretfærdigheder 
ved deres Indstillinger, vilde ønske at Indstillingen skete af 
Biskop, nogle Provster og Lægfolk. 
29 / 4 Mliller St Thomas ubetinget Ven af Kirkefondet, men de har 
et saare mægtigt Arbejde indenfor Sognet og han i Sabathskole 
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og for Fru Heibergs Arbejde i Indien, at han ikke kan gøre noget 
særligt for Kirkefondet, dog vil han indsamle Søndag efter St. 
Bededag, hvis Pastor Nielsen ikke indsamler St. Bededag (hvad 
han ikke gør) 
Nielsen St Thomas Modstander af Kirkefondet, af den Maade det 
ledes, af at dets Kirker ikke er Statens, af at Kirkefondet har 
taget imod Taksigelseskirken, og derved udelukket store Ret
ninger - Kirkeligt Centrum m.fl fra at yde Bidrag, vil ikke 
indsamle til Kirkefondet; er en stor Centrumsmand og ivrig 
Modstander af Landsforbundet . 
30/ 4 Laursen, Markus, ser venlig paa Kirkefondet, men vil næppe 
gøre noget for at samle ind, har ikke Højmesse St. Bededag . 
2 / 5 Borregaard, Sion, lovede at lægge Sagen godt frem paa Store
Bededag; men det var vanskeligt i Sionssogn at skaffe en større 
Gave; han stod nu Kirkefondet ret fjernt det vil sige, han 
fulgte ikke længer dets Virksomhed. 
Geismar Trinitais en Kirkefondsven, men mener, at der gøres for 
lidt for at rette et samlet Angreb, apologetisk, paa de velstil
lede og dannede, f. Eks. burde maaske Pastor Hans Koch frigøres 
til helt at kunne tage et saadant Arbejde op. 
Westergaard Helligkors, mente at Sognene burde være større, 
Kirkerne staar jo næsten tomme, og saa skulde der ansættes fra 
3 til 5 Præster ved hver Kirke, og Arbejdet skulde tildeles dem 
efter deres Evner, f. Eks. en have hele Ungdomsarbejdet. Det 
var forkert, at der skulde bygges en ny Bethlehemskirke paa en 
Grund til 60000 Kr, her behøvedes ingen ny Kirke, de kunde godt 
være slaaet sammen med Helligkors. Store Bededag til Aften
gudstjeneste skal Kontorchef Sivertsen prædike, og saa plejer 
Kirken at være fuld, han er den aandelige Leder i Menighedssam
fundet . 
5 / 5 Provst Rasmussen Jacob var en ven af Kirkefondet, men fandt 
Delingen af Jacobs Sogn foretaget efter uheldige Linier, men at 
Rosenvængets Sogn blev delt forkert, er ikke Kirkefondets Skyld. 
Se Pastor Søndergaard St Pauls. Vilde gøre hvad han kunde Store 
Bededag. ( 86) 
Friis-Berg Apostel. Tænkte paa at forlade København. Ivrig 
Kirkefondsven; Skulde gøre, hvad han kunde, Store-Bededag. 
12/5 Pastor Lindeburg Thimotheus . Var ked af, at der ikke af og 
til kom nogen fra Bestyrelsen, de følte for lidt til dem, f.Eks 
ud til Gudstjenesterne. Sognet omfat ter nu 10000 Mennesker og 
det vil vokse mægtigt. 
Side 91. 22 / 3 1919 Forhandlede i Badstuestræde med Bangert og 
Seidelin om nye Kirkegrunde 
1) Om Grund paa Amager ved Englandsvei henholdes til Husejer 
Løvholt Frederiksborggade 29, 2, Tlf Byen 4002 
2) I Kristsogn mener Ussing at kunne anvise en Mand til at træde 
i Forbindelse med. Jeg forhandlede med Direktør Koch Og Stad
sarkitekt Wright i Magistraten om denne og andre Grunde. En 
Grund i Kristsogn menes at ville koste en 15 Kr pr kvadratalen, 
se Side 92. 
3) I Valby skal forhandles med fhv. Fængselsbetjent A.M. 
Andersen, Bjørnsonsvej 12, Tlf Valby 527y (Onsdag fri) og om 
Grund i Trekronerkvarteret tillige med Landinspektør Birck 
Reventlowsgade 14, Tlf. Central 4636. Men her bør først for
handles med Pastor Oldenburg og Pastor Lindenburg (Thimotheus) 
vi bør sammen gaa Kvarteret igennem. 
4) Om en Grund ved Damhussøen maa forhandles med Direktør cand 
jur la Cour Amagerbrogade 2, Central 7897 
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5) En ny Grund i Sionssogn, her bør først forhandles med Pastor 
Marius Hansen, jeg har spurgt Stadsarkitekt Wright, der anviste 
en Grund i det nye Strandvej skvarter, denne bør Arkitekt Smith 
[antagelig C.M.Smidt] se på. Grunden menes at ville koste 10 a 
15 Kr pr. Kvadratalen . (med tegn) 
6) Om en ny Grund i Anna Sogn bør forhandles med Annakirkens 
Kasserer Fuldmægtig C.M. Nielsen, Lykkeholms Alle 26 - Central 
6678. 
7) Om en Grund i Brønshøj forhandles med Direktør Harsløf 
(Friis-Hansens Broder) Kirkevej, Tlf Brønshøj 45 - Jeg vil ogsaa 
tale med Pastor Kalf. 
8) Bethlehemskirkens Grund - Frk Buch,, Kastelsvej 3, Tlf Øbro 
1927x. Jeg har spurgt Direktør Koch og Stadsarkitekt Wright om 
en Grund paa Ladegaardens Plads, og saa forhandlet med Af
delingsingeniør Bjerre i Magistraten; men dette synes at være 
mere end problematisk, da Ladegaarden vel skal nedrives, og der 
er udstukket et helt nyt Kvarter, men Ordningen heraf kan ikke 
træde i Kraft før Jernbanelinien nedlægges, Grundene skal da ind 
under Købhvns Kommune, en god Hjørnegrund menes at ville koste 
100 Kr pr Kvadratalen ifølge Direktør Koch. 
side 92 
9) Kapernaumssogn en ny Grund, der tages først fat, naar Pastor 
M.Th. Nielsen er bleven rask - mulig dog for gennem Klokkeren 
Nielsen Reslet ?? Frederiksmindevej 17 Taga 14v 
10) Davids Sogn Grunden i Vardegade. Grasserer Hauberg, Øre
sundsgade 20, Central 2410, Bopæl Østerbrogade 140, 1, Øbro 1651 
y. 
11) Om hvem der kan yde bidrag til en Grund: Kristsogn for
handler med Grosserer Bruhn Valdemarsgade 17, Central 10105 
(Bruhn & Lohmann), og Fabrikant Eichhoff Valdemarsgade 8 Vester 
5108 X 

12) 13/5 Var ude for sammen med Pastor Leth at se paa en 
Kirkegrund der var 8000 kvadratalen - 3 Parceller 3000, 3000 og 
2000 - paa Grønnemosegaard i Søborg, der er paa 67 Tdr Land og 
som udstykkes af Malermester Nielsen, Grunden vil blive foræret 
til Kjøbenhavns Kirkefond. Kort over Grunden ligger i den store 
Konvolut. 

I Anledning af Kirkebetjent Mathias en ved Frihavnskirken kom 
ulykkeligt af Dage Lørdag 18/10 1919 ved Kulilte fra Trækkanalen 
til Fyrstedet forhandlede jeg den 24/9 med Murermester Andersen 
om at overveje om vi ikke burde undersøge al le Kirkefondets 
Kirker, hvor der kunde være Fare for Ansamling af giftige 
Gasarter fra Fyrstedet, der kunde blive farlige for Fyreren. Han 
lovede at undersøge, hvilke Kirker, der kan være Tale om 

1920 

16/1 Sammen med Professor Westergaard hos Departementschef 
Damkiær angaaende Dyrtidsforhandlingerne vedrørende Kirkefunkti
onærerne; han vilde foreslaa Ministeren at overlade Kirkefondet 
et Beløb fra Begravelsesvæsenet - kaldes?? ogsaa Kirkefondet -
jeg nævnede at Beløbet naar det skulde ???lige det overor
dentlige Løntillæg og Konjunktur- og Dyrtidstillæg f or samtlige 
vore Funktionærer og for Oktober og Januar Kvartal vilde komme 
til at andrage mellem 60000 og 70000 Kr. Departementschefen 
ud tal te endvidere at fra 1' April var Tanken ( 93) at alle 
Dyrtidstillæggene for de med Præstepenge Lønnede Kirkefunktio-
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nærer skulde ind paa Kirkeligningen, idet de skulde stilles 
ganske som Kirkefunktionærerne ved de øvrige Kirker. Endvidere 
tænkte man at lade de præsteviede Medhjælpere, der maatte siges 
at være nødvendige, overgaa til Kaldskapellaner. Men man vilde 
da kræve, at Kirkefondet skulde forelægge Kirkeministeriet, naar 
det agtede at foretage Udvidelser - nye Sogneudskillelser. I den 
Kommission, der skulde drøfte Lønforholdene fra 1' April, burde 
Kirkefondet, efter Departementchefens Mening være repræsenteret. 
Departementschefen forlangte ogsaa at Præsteboligerne skulde 
indgaa under de samme Betingelser som andre Præsteboliger, 
altsaa at der skulde gives Husleje af den med 1/8 af Grundløn
nen, at anvende til deres Vedligeholdelse. - Nye Sogneudskil
lelser vilde blive gjort afhængig af at der var Penge til 
Lønningerne gennem den forøgede Kirkeligning. 

31/1 Forhandling med Vognmand P. Hansen, Jagtvej 141 St. Ejeren 
af Pastor Waideløvs Lejlighed Jagtvej 23, 4 om at Kirkefondet 
ønskede at overtage denne Lejlighed, naar Waideløv flyttede. Hr 
Hansen meddel te at Lej ligheden rimeligvis vilde komme til at 
koste 1600 Kr skønt Waideløv kun giver 1300. Han vilde ikke love 
os Lejligheden, da han mulig selv vilde disponere over den til 
sig selv eller Familie, eller maaske sælge. 

20/1 Professor Westergaard og Ego var hos Kontorchef Hollbøl, 
der sagde, at han bestemt troede, at Ministeriets Forslag om at 
der fra 1' April til hver af Københavns Kirker skulde knyttes 3 
Funktionærer - Klokker, Organist og Kirkebetjent eller Graver, 
der skulde lønnes af de folkekirkelige Midler, vilde gaa 
igennem; derimod ikke, at der til hver af Kirkefondets Kirker 
blev afgivet en bestemt aarlig ??? , som var Prof. Warmings 
Forslag, men som han rimeligvis vilde trække tilbage. Han mente, 
det var givet vi vilde faa et Tilskud til Kirkefunktionærernes 
Dyrtidslønninger, men der forhandledes med Begravelsesvæsenet, 
han selv var ikke glad ved at tage Pengene derfra, de havde 
været benyttet til at give enkelte Kirker som Andreas og Mariæ 
etc?? Driftskapital paa 25000 Kr. Vort Besøg var foran (side 94) 
lediget ved Biskop Ostenfeldts Forslag ved Udvalgsmødet 18/1 at 
vi snarest skulde andrage Ministeriet om et aarligt Tilskud til 
Kirkefondskirkerne i Lighed med Tilskudet til de private Skoler. 

8/3 Professor Westergaard og jeg til Forhandling hos Depar
tementschef Damkiær og Kontorchef Hollbøl. Departementschefen 
meddelte Professoren i store Træk Indholdet af det Lovforslag, 
der skal forelægges den 12 d .. Det var det samme for Kirkefunk
tionærer og Kor som i den Kommissionsbetænkning, Ussing har 
lovet?? os. Alle de præsteviede Medhjælpere ved Kirker, hvor 
der ikke i Forvejen er en Kapellan, bliver Kaldskapellaner. Vi 
faar til Hjælp til Dyrtidsforanstaltninger for Kirkefunkti
onærerne det Beløb af Kr 48371 der er anført i Ministeriets 
Skrivelse af 20' Januar d.A., altsaa kun for de med Præstepenge 
lønnede, og paa Vilkaar af, at en Del af Pengene overlades i 
Form af Obligationer til den Indkøbspris, Ministeriet har givet. 

19/3 Atter var Professor og Ego hos Departementschef Damkiær 
for at udtale, at Kirkefondet ønskede at der i§ 5 i Forslag til 
Lønnings lov for Folkekirkens Tjenestemænd i København og paa 
Frederiksberg skulde komme til at staa: Ved de Kirker, hvor der 
foruden Sognepræsten kun er en præstevi et Medhjælper kan de 
nuværende Stillinger som saadanne omdannes til Kaldskapellanier. 
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Departementschefen vilde ikke gaa med hertil, idet han erklære
de, at der ved alle de københavnske Kirker skal være mindst to 
faste Præster, men Kirkefondet kunde derudover ansætte en eller 
flere præsteviede Medhjælpere. Endvidere udtalte vi, at Regula
tivet for Gravere burde affattes saaledes, at de uden Vederlag 
skulde feje og renholde Gaden, samt deltage i Møder i Kirken 
udenfor de ordinære Gudstjenester. 

9 / 4 Professor W og jeg hos Departementschef Dog Kontorchef K 
for at protestere mod det store Tab af 8000 a 9000 Kr paa 
Obligationerne fra Begravelsesvæsenet. Det blev lovet os, at vi 
skulde faa en Godtgørelse. 

24/ 6 Professor W og jeg hos Kirkeminister I.C. Christensen 
for at bede om Hjælp i Henhold til vor Skrivelse af 10/ 6 1920 
til Løntilskud til vore Kirkefonds??? for April Kvartal med 9400 
pr Maaned, samt om yderligere Tilskud til de med Præstepenge 
lønnede Funktionærer for Oktober og Januar Kvartaler med ialt 
6750. 
Side 95 

1920 

1/7 Forhandlede med Fuldmægtig Styrup i Magistraten, Direktør 
Kochs Kontor, om Grunden til Barakken i Kapernaums Sogn, han 
viste mig en udmærket Grund, lige ved Kommunens store Bygninger 
paa ca 430 Kvadrat meter, men vilde først have 2000 Kr i Leje, 
dernæst 1000, indtil jeg paaviste, at det var ganske urimeligt, 
baade fordi Grunden skal kunde opsiges med ½ Aars Varsel, og 
fordi den efter hans Opgivelse kan købes for 15 Kr pr m2 eller 
ca 6500 Kr, og Renten heraf, 5%, er kun 325 Kr., medens en 
Lejeafgift af 30 Øre pr m2, som han ansaa for rimelig kun er ca 
130 Kr aarlig. 

1921 
6 / 6 Talt med Direktør Larsen ved Aagades Brødfabrik om at 
Fabrikkens Graderværk [ODS: d.s.s. Drypværk] sendte Fugtighed 
ind gennem Bethlehemskirkens Mur, saa at denne saa alt andet end 
godt ud; han lovede at undersøge Sagen og lade Fagmænd se paa, 
hvad der kunde gøres for at forhindre dette. 

Side 99 Juni 1919 Trekronerkvarteret Valby Sogn En Grund 
Hjørnegrund ved Bjørnsansgade [egl. -vej] og Strindbergsvej stor 
3160 Kvadratalen kan faas for 12500 Kr med 8000 i Udbetaling. 
Grunden e r indhegnet og kan, mener Ej e ndomshandler Andersen -
Bjørnsonsvej ? ? ? 12 - udlej es for 300 Kr aarlig ( 10 Ør e p r 
Kvadrat alen) 

Ejendomshandler Andersen gav endvidere Anvisning paa at bygge 
en Kirke i det udlagte og beplant ede Anlæg, der ejes af Grund
ejerforeni ngen ved Vigerslev Alle - Formand Viceskoleinspektør 
Frederi k Jensen Bjørnsonsvej 24 - og som Københavns Kommune har 
forlangt udlagt til et ubebygget Anlæg. Det anslaas at være ca 
½ Td Land. Kirkefondet skulde al tsaa have først Københavns 
Kommunes Tilladelse til at bygge en Kirke paa Pladsen, dernæst 
Ti lladelse fra Gr undejerforeningen, de nne mener Anderse n a t 
kunne faas imod at Kirkefondet betaler Jernstakit tet, der 
omgiver Anlægge t, samt overtage r dets Vedligeholdels e - den 
Gartner, der holder det faar 300 Kr aarlig - og Udgiften til 
Ve dlige holdelsen af Vejene paa d e to sma lle Leder, hver ca 70 
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Alen lange, for Tiden koster det 50 Øre pr Alen - Anlægget 
ligger imellem Bjørnsonsvej, Karensgade og Strindbergsvej { Se 
Skrivelse af 11/6 19 fra Ejendomshandler Andersen} 

Pastor Oldenburg gav Anvisning paa en Grund 2975 Kvadratalen 
stor, en Hjørnegrund ved Karensgade og Kløverbladsgade, der ejes 
af Alfred Benzon, dog ikke alene, Sagføreren er Overretssagfører 
Ebstrup, Nørregade 6, med hvem jeg har konfereret den 3' Juni. 
Vi kan faa Grunden for 5 Kr pr Kvadratalen og med en Udbetaling 
af 4000 Kr samt en Forrentning af Resten med 5% og Afbetaling 
paa 10 Aar. Der er et Bud til samme Pris og med fuld Udbetaling . 

7' Juni Stadsarkitekt Wright viste mig et Kort over en ny 
Bydel ved Borups Alle vistnok mellem Ladegaarden - Hornbækgade 
og paa den anden Side af Borups Alle - i Annas og Stefans Sogn -

grænsende op til Mariendals Sogn paa Frederiksberg, der har 
udlagt en Kirkegrund i Stykket mellem Tidsvildegade og Borups
alle; men Grunden er her meget sumpet, Stadsarkitekten yttrede, 
at det maaske var derfor Magistraten havde tiltrådt Forslaget, 
der nu skal forelægges Borgerrepræsentationen til Godkendelse. 
Tidsvildegade skal nedlægges. Naar Planen er godkendt, kan vi 
faa Kortet. 
11 Juni konfererede med Direktør Koch, han mente ikke det kunde 
tillades at bygge en Kirke paa Hjørnegrunde i By???, fordi der 
var Villaservitut paa alle Grundene. Han saa skeptisk paa en 
Grund i Krist Sogn, mest at en Hjørnegrund vilde koste en 20 Kr 
pr Kvadratalen, dog kunde vi mulig faa den noget billigere, 
ogsaa mulig uden Udbetaling mod nok 5½% Rente . 

s.100 
1919 

10/6 Ved Flaskekroen i Hvidovre Sogn udstykkes til Bebyggelse, 
Ejendomshandler Andersen raadede til at tænke paa en Grund der -
han vil sende et Kort { Se Skrivelse af 11/6 19 fra Ejendom

shandler Andersen, det er "Ny Valby" ved Kalvebodsstrand.} 
Jeg bemyndigede Ejendomshandler Andersen til at lade en 

Landinspektør opmaale og afmærke Grunden ved Vigerslev Alle 
Højmark Kvarteret. 

Besaa sammen med Ejendomshandler Andersen Terrænet fra 
Damhussøen over Vandløse - forbi Kirken - og til Grunden ved 
Ofeavej???, denne sidste er næppe mere end 4000 Kvadratalen idet 
et stort Stykke fragaar til Vej. 

Hr Andersen mente at der ikke alene vilde være ønskeligt at 
sikre en Kirkegrund i Damhussø-Kvarteret men ogsaa længre Nord 
efter i Vandløse eller Brøndshøj maaske helt op til Husum. 

Grunden ved Vigerslev Gasværk er for lille, der bør tilkøbes 
en 1000 Kvadratalen; jeg bad Ejendomshandler Andersen tænke 
derpaa, hvis den tilstødende Gaard skal udstykkes . 

10 September, saa paa det ved Enghavevej liggende Marketender
hus???, der tænkes lejet eller købt til Menighedshus og Vugges
tue, mulig samtidig Haven til Grund for Frederiksholms Kirke, 
naar denne efter al Sandsynlighed en Gang skal flyttes. Til 
Stede var Pastor Oldenburg, Pastor Leth, Pastor Seidelin, 
Arkitekt Schmith (Smidt?) og Indremissionær Erboe ??, samt jeg 
selv. Det besluttedes at Pastor Leth og Ejendomsmægler Andersen 
skulde søge Forhandling med Sagføreren. 325
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28/9 1919 Saa Kirkegrunden ved Amager Landevej og besøgte??? 
Svend Johansen, der har lejet Stykket, og hans Søn Jan Johansen. 
Johansen har solgt sit 18 Skæpper store Stykke Jord og sin Gaard 
til Kommunen for 90000 Kr med Ret til at blive boende til han og 
Hustru dør. Kommunen vil lægge en 30 Alen bred Vej over hans 
Jord. 

9/10 1919 Ejendomsmægler Andersen meddelte mig, at der kunde 
faas en Grund ved Damhussøen for 3,50 for Kv Alen med 1000 Kr 
Udbetaling og at afdrages paa 12 Aar samt forrentes med 5% 

Side 101 
1920 

Den 16/1 Var hos Stadsarkitekten og fik af Afdelingsarkitekt 
Holger Rasmussen Stadsarkitektens Tegnestue forelagt en Plan 
over Kirkegrunden ved Ladegaards Aaen, paa Hjørnet af Tisvil
degade - der skal nedlægges - og Boulevarden, fik Løfte paa at 
faa sendt en Plan deraf. En?? Andersen drøftedes en Kirkegrund 
ved Borupsalle paa Hjørnet af Hillerødgade o Anledning af den 
paatænkte Søndagsskolebarak ved Kommunens store nye Byg
ningskompleks. 

25/2 var med Arkitekt Smi th [Smidt?] og Pastor Marius Th. 
Nielsen til Forhandling hos Afdelingsarkitekt Holger Rasmussen 
om Grund til Kirke paa Hjørnet af Borups Alle og Hilderødgade 
[sic], der var lagt en Kirkegrund paa Trekanten foran Indgangen 
til Landmandsbankens Grund. Endvidere forhandledes om en 
midlertidig Grund til en Søndagsskolebarak; der blev ikke 
fastslaaet nogen endelig Plads. Arkitekt Rasmussen var bange for 
at lade den være for fremtrædende, da Barakken herved bliver 
langvarig. 

2/3 Forhandlede med Direktør Koch i Magistraten havde 
Arkitekt Smith med - om Grunden ved Borups Alle og Ladegaardsaa
en, som Magistraten har givet os Meddelelse om i Skrivelse Ø.J 
Nr 1101/1919 af 21/1 1920. Vi aftalte at skrive og udbede os det 
Areal, vi mener at have Brug for - 1000 Kvadratmeter - og 
tilbyde at gaa ind paa den forlangte Pris 25 Kr pr m2, og 
saaledes at Beløbet afbetales med Kr 2500 aarlig - 1250 Kr i 
hver Termin - og forrentes med 5% - Vi omtalte tillige vort 
Ønske om at leje en Grund til Barakken i Kapernaum Sogn. 

19/5 Forespurgte Direktør Koch om vi snart kunde forvente Svar 
paa vor Skrivelse af 20/3 d.A. om Lejen af en Grund i Kapernaum
sogn til en Barak, han lovede at fremme Sagen. 

24/8 Forhandlede med Arkitekt Smi th om Grunden ved Strand
boulevarden [vel Aboulevarden?] og Borups Alle-Tisvildegade, fik 
ved den Lejlighed at vide, at Snedkermester Jensen fra Kaper
naums Sogn har været hos Stadsarkitekten for at tale om Grunden 
til Barakken ved Vestergaardsvej, paatalte overfor Pastor M. Th. 
Nielsen det utilbørlige heri, og at man i Magistraten havde 
undret sig derover. Alle Forespørgsler maa rettes til Kirkefon
det. Arkitekt Smith havde givet Tømrermester Ovesen Lov til at 
begynde Opstillingen af Barakken, hvad (s.102) der skyldes en 
Misforstaaelse fra Arkitektens Side, idet Magistraten endnu ikke 
har l ejet os Grunden, han skal mundtlig gaa op og give Magistra
ten en Undskyldning og beklage det skete . - Arkitekten meddelte 
mig senere pr. Telefon, at der ikke var sket andet endnu , end at 
der blev kørt Slagger paa Pladsen. 
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den 20/6 1922 saa Biskop Ostenfeldt og jeg paa Grunden i 
Vigerslev Alle, ved Kommuneskolen - Thimotheus Sogn, idet 
Biskoppen havde lovet at forsøge at faa vor Kirkegrund foræret 
af Larsen i Firmaet F.L. Smith. 

Side 109 
Mænd i Magistraten Direktør Koch Stadsarkitekt Wright 
Kontorchef Sivertsen - Afdelingsingeniør Bjerre. 

Amager - Sundby - Husejer Lovholt - Frederiksborggade 29,2 -
Tlf Byen 4002 
Valby Fængselsbetjent A.M. Andersen, Bjørnsonsvej 12 - Tlf Valby 
527 y (Onsdag fri) og for Trekronerkvarteret endvidere Land
inspektør Birk, Reventlowsgade 14 Central 4636 
Damhussøen Direktør Dornonville de la Cour, cand.jur. Amagerbro
gade 2 Central 7897 
Ryvangen Gartner Pauli Fløjstrup, Svanemøllevej 15, ?? 244 og 
Pastor Knudsen, Pastor Skovgaard-Petersen. 
Kapernaumssogn Klokker 
Anna Sogn 
Brønshøj Læge dr.med Harsløf (Friis-Hansens Broder) Kirkevej 3, 
Tlf Brh 45 (9 - 10) 
Smaa Kirker Frk Buch Kastelsvej 3, Øbro 1927x. 
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