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I i INDLEPNING 
I 
I D e  som har greie paa slike ting, vil kjende nogen mapper med gam- 

+ meldags hyggelige humoristiske tegninger av «C. D.». 6-8  blader i 

1 hver mappe. og de  vil vite at omslagets forbokstaver er skalkeskjul for 
gamIc Diriks, fyrdirekt~ren. Folk som har været borti Kristiania- 

1 
historie, vil ogsaa kjende ham, fra Colletts«GamleChristiatiia-Billeder> 
f. eks.. og mange har sikkert truffet paa ham som forfatter. E n  «Dag- 
bog, holden ornbord i 'Falken' 1869» blev i 1895 utgit som &. F. D.s 
Journal»; omtrent samtidig blev en del av hans efterladenskaber trykt i 
«Folkebladet» og i «Ringeren», og nu i det sidste er nogen av hans 
erlidringer blit offentIiggjort i <<Tidens Tegn». 

Det almindelige indtryk gaar att i alt i retning av humor, og det er 
der naturligvis <<naget i», det er bare litt for ensidig. Blandt de tegnin- 
ger som endnu findes av ham, er de humoristiske slet ikke i noget av- 
gjort. flertal. og de har noksaa sikkert m r e t  det endnu mindre blandt 
dem som paa forskjelIig maate er kommet bort. Og det er eanskemaane. 

I Det begav sig f.  eks, a t  a v d d e  amanurnsi. v-J l 
'1 . Let Fr. Olsen fik gjØre sig beltimdt med ni 

. w - -  - - -  ,..,., .-, ,... versitetsbibliote- 
-. . - , -.._ _  gen kister, fulde av tegninger 

'Y. J"... ....v. I Kiriicn on Niiilic D i r i k ~  Akvircl 1" l..-: 'n'* 
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og manuskripter, som efter fyr- 
direkt~rens død var blit overlatt 
til hans brors~n Edvard Diriks. 
maleren. Det var, som enhver vil 
begripe, =ariske uforsvarlig at la 
disse værdifulde tingene bli lig- 
gende vel forvaret i Dr~bak, og 
biblioteket fik ganske rigtig lov 
ti1 at plukke ut det som var av 
stØrst værdi kulturhistorisk. Og 

1 amanuensis Olsen plukket og 
i holdt paa til han hadde faat en 

m 

kasse fuld av tegninger og a h a -  
; reller fra hele Norge praktisk 

talt, - fra byene langs kysten, 
fra skydsstationer indi landet og 
alt mulig andet. Da biblioteket 

Carl Frcdcrik Dirik,. D.pucrmiypi. var kommet vel tilrette i sin nye 
bygning; paa Drammensveien, 

var kassen imidlertid ikke til at finde, amanuensis Olsen var d#d. og 
der var ingen andre som kjendte noget til den. 

Da Edvard Diriks en gang senere kom hjem fra utlandet hadde 
nogen Nick Carter-gutter i Dr$bak blandt meget andet ogsaa moret sig 
med at stjtele tegninger av fyrdirektfiren. Eieren bad saa pent han 
huide om at faa sine ting tilbake, - han skulde ikke melde tyvene til 
politiet eller noget. Men det hjalp ikke stort; tre skisseb~ker fik han 
tilbake, men det meste var vel alt tilintetgjort eller blev det da, av 
moralske grunde. 

Det blir derfor, takket være kulturhistorisk og litterer interese, et 
ganske sterkt beskaaret materiale dette utvalg bygger paa; 6-700 teg- 
ninger er jo ikke meget som resultat av flittig bruk av pen og blyant 
giennem 60 aar. Men forhaabentlig er det saa pas alsidig at det gir et 
nogenlunde rigtip billede. 

Det var i 1814 Carl Frederik Diriks blev fØdt, den 26. mars. Hans 
far, Christian Adolph Diriks, som var f ~ d t  i K j ~ b e n h m i  1775, var dem 
gang Eidsvalds-mand for Larvik, hvor han hadde været byfogd og 
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sorenskriver for pevskapene i to 
aar. 1 1814 blev han utnsevnt til 
professor i lovkyndighet, i juni. 
men fik neppe tid til at holde fore- 
lesninger. Like f r  var han nem- 
lig blit utnævnt til generalpoliti- 
direkt$r i Kristiania og var sam- 
tidig sterkt optat av aarets politi- 
ske forhandlinger. I november 
blev han utnævnt hl statsraad, 
f~ r s t  som chcf for politidcparte- 
mentet, som det dengang het, se- 
nere for kirkedepartementet, like 
til 1836. aaret f ~ r  sin d#d. Moren 
het Maren Cathrine Tax og var 
datter av en gcsvorncr ved Kongs- 
berg ~ i w c r k .  

Som sig Og 'Ør viste gutten Kiwien Diriti, f d i  Siibcll. Diyrrro!ypi. 
tidlig kunstneriske tilb~ieligheter. 
Han likte godt at bruke tollekniven, og kunde egentlig ha god lyst til 
at bli billedhugger. Men den slags gik jo ikke godt an, og i april 1826 
blev han indskrevet som sj~kadet i Fredriksvern. Mange aar senere, da 
Edvard Diriks gik hen og blev maler, faldt det fyrdirektgren vanskelig 
at tilgi ham det vaagestykket. 

Det blev imidlertid ingen daarlig sjØmand av ham. Da han i oktober 
1833 var uteksaminert fra Fredriksvern, blev han utnævnt til xkond- 
bibant i marinen og var paa tokt med korvetten <Ørnen». I 1835 var 
han med skonnerten <Arga» blandt andct til Rio de Janeiro; en tid 
skal han ogsaa ha været styrmand paa <(Prinds Carl». I 1640 blev han 
ubævnt til premierl~itnant. Samme aar blev han kaptein paa briggen 
«Preciosa» av Drammen og reiste i to aar i koffardi-fart fra Hamburg 
til Valparaiso i Chile. 

Senere i 1840-aarene var han for det meste dam~skibsf~rer. I 1844 
-45 reiste han med «Prinds Gustav* mtllcm Bergen og Hammerfest. 
i 47 - kan hende alt fra 46 - og til et stykke ind i 48 f ~ r t e  han 
dhristiania, i nite mellem Kristiania og Kj~benhavn. senere paa aaret 
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blev han skipper paa «Nordcap». som reiste mellem Kristiania og Kiel, 
og i 52 overtok han «Christiania» igjen. Men imellem blev han ogsaa 
utkommandert som sjg-officer. I 1842 var han paa tokt med korvetten 
«Ørnen>> igjen. denne gang blandt andet til Sherlandsflene. i 46 og 50 
med korvetten «Nordstjernen>>, i 46 til Madeira og New York. Han 
gjorde ogsaa tjeneste i kystmaalingen nogen aar som hydrograf, til han 
i 1855 blev utnevnt til fyrdirektdr. 

V i  hadde den gang, her som andre steder, hat en fikonomisk opgangs- 
tid, mere optat av at  fremme nærinzslivet og alt som het matenel kultur 
end av noget andet. - det var Fredrik Stangs og Schweigaards tid. 
Ikke rnindst blev der tat Igft for a t  bedre samfærdselen. V i  fik en 
langsigtig veiplan. der blev bygget jernbaner og kanaler, o& dampskibs- 
farten blev hjulpet frem, blandt andet ved at skille fyrvæcenet ut som 
egen arbeidsgren med en fyrdirektgr i spidsen, i 1841. Hvad.vi fpr 
hadde hat av fyr her i landet. var ikke rare greiene, - ikke i andre 
land heller forresten. Lindesnes er det ældste, bygget paa offentlig be- 
kostning i 1654. Litt blev der senere bygget privat. mot ret til at kræve 
avgift av skiber som drog forbi, Færder I. eks. i 1696, Kvitingsgi 1700, 
Rundg i 1769. Men endnu i 1647 var det ikke mer end 35 tyr vi 
hadde. mens vi i 1897 hadde 450. 

Det var med andre ord i en livlig og meget krevende tid C. F. Diriks 
overtok sit embede. E n  hel del nye fyr var at p lan l~gge  og bygge, 
særlig i de fdrste aarene. Stadig var der nye opgaver som krevet IØS- 
ning paa en ny maate, - fyr skutde bygges paa mere utsatte steder end 
fØr, vaaningshus-og taarn skulde bygges under ett f. eks. Nu var Diriks 
begavet med baade helse og humgr og arbeidsevne, men slitsomt var 
det, - det har han selv adskillig at berette om, og i 1881 syntes han 
det kunde være nok. Han hadde da  gjort tjeneste i 26 aar og bragt 
br-taIlet op i 112. Aaret for var han blit kommand~r av St. OIaf for 
fortjenctfuld embedsvirksomhet. men i sin avskedsans~kning er han 
ubeskeden nok til a t  være av en anden mening. H a n  har desværre ingen 
fortjenester at paaberaabe sig, skriver han, men fik til trods for det sit 
Ønske opfyldt. Han var da en mand paa 68, men Ievet endnu i 13 aar, 
til 1895. den 3. mars. 

Cjennern hele dette lange liv kan vi altsaa ffilge ham. i tegninger og 
akvareller, stundom oesaa i erindringer og andre opteEnelser. Den 
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aldste tegning som findes av ham, h 

er ui kopi fra 1825 av et klassi- 
cistisk hode (s. 15). Dette er l 
ogsaa eneste barnetegning som er 
bevaret. Hvor ivrig han har været 
til at bruke blyanten i denne f ~ r -  
ste tid, er det altsaa noksaa van- 
skelig at  vite. Nogen systematisk 
tegneundervisning vet vi heller I 
ikke noget om. Men han har vel 
lært endel som kadet, - paa 
Krigsskolen ialfald var der Banske 
god undervisning. Desuten harte 
jo tegning dengang nesten med til 
almindelig dannelse blandt em- 
bedsmmnd, - piano var en sjel- ! 
d m  ting. og netop Dinks-familiens i 
omgangskreds blandt «Intelligens- I 

i paheb> skulde vel vare et gunstig 
mili$ ogsaa for denne form for 
dilettantisme ; Carl Frederiks mg-  L 
ste sØsier, Julie Adelaide. som C. F. Diriti. Fmccgrif i .  

forresten d$de ganske ung. hadde 
tegnelyst, hun ogsaa. og hans ældste bror, Christian Ludvig. hadde som 
kadet deltat i Norges farste kunstutstilling i 181 8. Den teldste sØster. Mar- 
grethe Louise, blev gift med justitssekretær Johan Coilett ; den næstældste, 
CarolineWilhelmine, med borgermester Carl Fougstad; over hende og ogsaa 
over statsraad Diriks har Welhaven skrevet rnindedipt. D e  andre sdstrene, 
Emilie og NataIie, var skoleveninder av Camilla Collett ; Emilie var senere 
hendes stadige konespondent i Kristiania og <diendes hjertes fortrolige)), 
et venskap som varte til hun d d e  i 1843. Det var gjennem familien 
Diriks Camilla Collett blev kjendt med professor Schweigaards. assessor 
Fr. Motzfeldts, professor Kjenilfs - Theodor, Halfdan og Idas for- 
aldre - og mange andre. «Mine Bybesgg,» fortæller hun selv. <<til- 
brage jeg hos denne Familie, hvor jeg fandt mig inderlig vel, trods der 
noget formelt regelbundne, som dmgang maaske endnu mere end nil 
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prægede de mere h-itstillede Klassers Familieliv. Saa kunde Dagens . tegning fra 1840 (s. 1371, 
Bom viser hvor forskjellig 

stille Ensformighed afbrydes, naar Sgl~itnanten. den yngste af S~nneme.  
kom hjem i Bes$g og ved sit Vid og muntre Lune bragte Liv i Leiren., 

menneskene tar sig ut i sin 
. sammenbitie kamp mot s j ~  

Det er som denne muntre s j$l~ihant  vi treffer Diriks igjen i de fØrste syken, og hvor pussig de ind- 
selvstændige tegninger og akvareller. Ældst er en litem akvarel fra retter sig, de  som alt er buk- 1834 av nogen skiber ved Dover, ensfarvet. noksaa lys graabrun, med kei under; i forgrunden har 
sparsom bruk av pen og blyant, spids blyant, - en teknik som hm 
ogsaa senere har brukt ganske meget, delvis uten blyant og pm. Mm 
det varer ikke Iænge f ~ r  han ogsaa prfiver sig paa flere farver, frem- Diriks og liker sig. Ogsaa i , 
deles i akvarel; denne gang er det skonnerten <<Arga» ved indl~pet  til 
Rio de Janeiro 30. december 1835. Det er ikke mange farvene: blaa- 

teknikken skilIer den sig ut 

grØnt i himmel og sj6, for~vrig graatt, i b~lgedaler, i fjeld og seil, bare 
oplivet av den r d e  klat i flagget. Den er temmelig lys, denne akvarel- 
len ogsaa. men kan ellers minde om de  haarde og glatte skibsportrættene net, med tynde, regelmessig 
som der findes saa mange av langs kysten netop fra denne tid og far. paralelle streker og med kon- 
Der er hos Diriks tat mere med av omgivelser, men det er tydelig d e  tur, sterkere eftersom perso- 
samme f~lelscr som ligger under: sjgmandsglæde og stolthet over utfØrt nene staar nærmere. Konturen bedrift; skonnerten er avgjort hovedpersonen. og den er tewet med sj+ C. F. Diriks. 

er ikke altid saa &ker, men Tmmil mf H. C. OIwn 1632 efter Fotqrsfi. 
mandens Ømhet for detaljer. Diriks kunde forresten ha gnmd til at der er i tegnemaaten et stilferdig præg av staalstik. temmelig forskjellig 
være sj@mandsstolt. Han skal f. eks. være den fØrste som seilte det fra de andre. som er noksaa rotet og grov i streken og ikke Iri for a t  
norske flag forbi Kap Horn, - det var paa reisen i 1840, og det tor- 
tælles a t  der blev baade flagget og saluteret da han vendte hjem. Ed- , vare klosset i figurene (J. 99). Men han tar arbeidet op. Han har 

nogen udaterte marine-studier. som vistnok er fra begyndelsen av 
vard Diriks maatte rigtignok svi for sin onkeh sjgmandsskap, da han 
reiste kysten rundt som marine-maler; naar gamIe sj~folk hprte hvad 

40-aarene. Et par er endnu paa den gamle maaten, men i andre prgver 

han het, blev han pent n d t  til a t  seile uvorrent, han og. 
han at  modellere baade seil og bPger med paralelle streker, og enkelte 

Omtrent samtidig med disse sj~billeder er de  fØrste humoristiske teg- 
ganger kan han gjennemfplre det med streken i forskjellig tykkelse og 

ninger, fra 1835. Det er i begyndelsen nærmest guttefryd og jubel 
avstand, saa det i virkningen nærmer sig ~ræsnittene fra denne tid (s. 

over medmenneskenes uheld: en bikje som hopper op og flerret buksen 
95). Stundom overf~rer han det ogsaa paa sine figurer, som skravering 
(omslagstegningen og s. 115). ikke doktrinært, men saa meget at tegnin- 

paa en mand med hrenderne hilde av umistelige ting; en mand som gj$r 
b e d r ~ v e l i ~ e  fors+k paa hestobestigelse.. De viser en oprindelig sans for 

gen vinder i fasthet og renhet (s. 75). 
situations-komik, som Dinks bevarer frisk og usvækket gjennem hele sit I Fra den f ~ r s t e  periode er vel ogsaa de fleste - det vi1 si 3 -4 styk- 

ker - av de  bevarte oljemalerier, som samtidig gir u t w k  for nye sider liv. Som det vaakne menneske han er, gjØr han ogsaa snart sine psyko- . , ved ham. Der er et som er betegnet med «Horten 1837~. en haue 
logiske iagttagelser og har sii glede av at  gj~re  studier i ansigts-uttqk 
(1. 101) og i fremmedartede fysiognomier, i en tegning av en neger. f. 

med nogen guie og r d e  hus, omgit av tiet skog; foran stikker ind en 

eks., fra 1836. arm av fjorden, men den er nesten ganske skjult av nogen saftige t r ~ r ;  

Disse elementer er ferste gang smeltet sammen i en ganskestorpmne- - det er sj$mandens haabl6se kjærlighet til idyllen og det grdnne. I 

b 
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komik som i tegningen av 
folk som kommer for sent 
til baaten (s. 83). Men el- 
ters er det folkelivet som 
fe?ngsler ham. scener fra 
markedet i Trondhjem (s. 
206 - 07), striIer paa Fi- 
sketorvet i Bergen (s. 1 7 1 ) , 
med a r l i g  opmerksornhet - - 
for folkedragter, i det hele ' TC 
det stedegne. Det er sikkert 
et litet utslag av tidens \ 
turist-interesse for det bon- 
de-nationale, og naar han 
netop i disse aar har tegnet 
HaakonshalIen og Rosen- 
kranbtaarnet (s. 153) og 
litt senere Akershus (c. 
132), saa er det vel ikke 
saa s L t  a i  se dette i sam- 
menhang med den voksen- 
de sans for vore historiske 
mindesmerker. 

Det er sandsynlig at BIymi*iryina den i «Tegneba IWe Janumr For 1825~. Girl Fredcrik Diriki 

amanuensis Olsen fra disse 
aarene har fundet særlig meget som fortjente at opbevares som kultur- 
historiske dokumenter. Vi vet I. eks. at der fandtes en mangde teg- 
ninger av Dirika fra Bergen og Trondhjem, av bygninger og gater og 
smug. og de kan godt hdre hjemme her. Rigtignok har vi fra 1844 og 
45 en 25 tegninger i behold, nesten like meget som fra ti-aaret f ~ r  og 
efter. Men senere i 40-aarene reiste han for der meste i utenlandske 
ruter, paa Kj~henhavn og Kiel, og dermed blir det mindre av hjemlige 
motiver; nu blir det Helsinggr og Kj~benhavn (s. 105 og 109) og 
Travemiiude (s. 103). 

Det ser ut til a t  disse nve forhold har virket forfriskende Daa ham. - han f ~ l c r  sig mere som sj$mand igjen. Han kan fremdeles lage 
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skibsportrætter (s. 141) eller tegne sit dampskib ved indseiling til en 
brygge (s. 87). men blikket er nu vendt ut mot siden. og han har tyde- 
lig stØrre glæde av at vise skibet naar det hiver sig paa b~lgene (s. 133 
og 229). Det er havet han aapner sig for. - han kommer det im#te 
med en mere malerisk behandling. Den vanlige teknik med blyants- 
tegning. farvelagt væsentlig med tyst brunt og blaatt, strækker ikke 
l æ n ~ e r  til. Han indskrænker bruken av blvant Is. 229. som antanelis 
er Ga denne tid), og lager tilslut rene akv&eller.'med rikere og friske; 
og dypere farver end fgr. akvareller som virkelig gir uttryk for egte og 
f ~ l s o m  glede ved naturen. Han  viser nu ogsaa et ganske andet syn 
for billedets virkning som helhet. Tidligere blev det sjelden mere end 
en sum av detaljer; nu bruker han tingene bevisst som underordnede 
ledd til at tjene billed-virkningen (s. 85 og 105). Han faar interesse for 
belysning, men uten at  henfalde til atelier-effekter, - han er i stadig 
omgang med naturen. Det er betegnende at hans eneste uttalelse om 
samtidens malerkunst er nogen neserynkende bemerkninger om maane- 
maler Balche (s. 168). 

Disse aarene f@r og efter 1850 later i det hele til a t  ha været de mest 
værdihlde. kunstnerisk set. H a n  har arbeidet ganske flittig og sikkert - - - 
temmelig alvorlig, - hans unge hustru. som han blev gift med i septem- 
ber 46. har aiort forsdk uaa at  faa ham tit a t  stille ut. <+ - - terne -- . . 
og male g j ~ r  han - - temmeIig flittig.» skriver hun i februar 18% i 
et brev til sin slegtning Christian Fougstad, <<og n har nu Oliemalerier 
ophængte med Knappenaale mndt alle Veggene. Naar han kommer 
til Christiania saa lad mig see a t  Du faaer barn til a t  hænge dem op i 
Kunstforeningen; jeg skai sgrge for a t  de komme med og naar vi to ville 
slaae os sammen og tape os af ham, saa vil der vist komme noget Stort 
ud af det. - - Carl er nede Daa Isen med sin Teaneboa. i es  tenker - - - -  
nok han bringer hjem en etler anden god Figur.» 

A v  alt dette er der næsten ingen ting bevaret; en tegning fra Kragera 
fra 1849 (s. 1 1 7 ) ,  hvor lyset spiller en væxntlig rolle. er en av disse faa. 
og fra 1 fl5 1 er der et par akvareller fra en reise til syden. Fra 50-aarene 
er der i det heie svert litet, 10- 12 stykker i alt; til gjengjæld har vi 
her n o ~ e t  av det bedste han har niort. Det er for det meste fra Kristia- - 
nia han nu tar motiver. sjgmandens Kristiania. bryggene med skuter og 
seil (s. 32, 33 og 97). - dampskibene er han træt av. og der var nu 

helitr ikke den gang saa mange 
av dem her i byen. Det er til- 
dels ganske store akvareller. for- 
stgrret efter bly antskisser ; særlig 
en av Toldbodbryggen fra 1852 
(s. 33) er nydelig malt, med en 
fast og renslig helhetsvirkning av 
det blaagraa i sj*n og toldbod- 
taket sammen med det brune og 
graabrune i de  andre takene og 
seilene. 
Med 1855, da Diriks blir fyr- 

direktdr, begynder en ny periode. 
Nu blir det at seile rundt igjen 
langs hele Norges kyst, hver ene- 
ste sommer. Fra de  f ~ r s t e  aarenc 

Pnincicgning ingivelig 1865. 
har vi næsten ingen ting bevaret. 
Det var vanskelig at tegne under baatskyds; men i land. naar han ventet 
paa skyds eller maatte ligge over for uveir. lot han neppe nogen leilighet 
gaa fra sig; saa det er allikevel materialet som svigter (se s. 142 og 158). 

Fra 1862 har vi imdlertid en skissebak, og fra nu av findes der en 
m n g d e  tegninger og akvareller, 2-  300 i alt fra 60-aarene. - Diriks's 
frodigste tid. Det er fremdeles byer som i 40-aarene (s. 155. l 7 2  - 74. 
19 l ) ,  men synspunktet er mere malerisk og mindre topografisk end da ;  
der er mere av omgivelser og landskap, belysningen spiller en stcirre 
rolle, og det er næsten altid akvareller, temmelig lyse og lette, ofte med 
fine, skjære farver (s. 155 og 191, som begge virker litt for m$rke i 
reproduktionen). 

Landskapiinteressen gir sig ogsaa utslag i akvareller av kyst-partier. 
En sjelden gang kan den være enehersker. i tegning av nordlandske 
fjeld f. eks., men nogen særlig dragning mot den ubergrte og vilde natur 
har Diriks ikke; han finder sig bedre til rette hvor menneskenes hænder 
har været paa ferde. hvor der er baater og hus (s. 233, 18 1 ,  147 og 235). 
Naar han i embeds medfpr ferdes. ofte paa de barskeste steder av 
kysten, saa er det aldrig naturen i dens ensomme velde, det er fy-ne 
han tegner (s. 22 1, 149, 15 1. 1 67, 227, 142 og 23 1 ) . Som en vel- 

2 - Fyrditiku tW:r q foriclftr. 
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signelse feler han det. naar han en gang imellem kan komme væk fra 
dette nakne og golde og ind i de lune og mere menneske-venlige fjor- 
dene. eller til en frodig indlands-bygd som Voss (s. 197 og 199; se 
ogsaa s. 160. 194 og 195). 

Det var nu i 60-aarene Diriks traadte frem for offentligheten som 
tegner og forfatter. I 1863 sktev han i «Folkevennen» en lengere 
artiliel «Om de forskjellige Slags Baade i Norge» og aaret efter om 
<<Udenlandske Baade*, vesentlig utdrag av en engelsk bok. Men alt 
i 61 var han vistnok begyndt i Hartvig Lassens «Skilling-Magazi~, 
hvor en del av hans tegninger og akvareller fra kysten bIev gjengit i 
træsnit. ledsaget av litt tekst med oplysninger om stedet, dets historie. 
næringsveier og befolkning; dette holdt han paa med til ut i 70-aarene. 
hele tiden anonymt. 

Det  er sikkert ikke uten sammenheng med denne virksomhet, naar 
han netop nu begynder at skrive ned smaa erindringer k a  sine reiser, og 
historier og sagn han har h ~ r t  om mcrkværdige steder, - historie var 
Diriks meget interessert for. han kjendte Snorre ganske godt (se s. 77, 
180 og 236). men han var f.  eks. ikke ubetinget begeistret: for Olav den 
hellige. siden han rispet Erling Skjalgssfin i kindet. D e  f#rste av disse 
skissene ser ut til a t  være skrevet i 1865. naar han efterpaa sat hjemme 
i Kristiania og mediterte (s. 231, Skomageren s. 234) ; mens han husker 
det, tar han like godt med nogen smaa-ting fra aarene f ~ r  (s. 233, Ry- 
varden s. 234). Men aaret e R r  begynder han at  skrive paa selve 
reisen (s. 201, vistnok ogsaa s. 194). og dette blir han ved med (s. 
203). tiIdels i form av sammenhengende dagbok (s. 1 62). Det er for- 
driigsl~se og beskedne skisser, men de er fulde avopmerksom iagttagelse 
og menneskelig ærgrelse og forsonende humor. «Men foruden Detail- 
lernes omskndelige og livlige Fremstilling,» har han et sted notert (et 
utdrag av I. S. Brewer's «English Studies and Essays>>). <har disse 
Optegnelser Fordelen af at  være samtidige med de Begivenheder son1 
de  omhandte.>> 

Til flere av disse reise-skisser er der tegninger, ikke saa meget av 
lokaliteter, det er i saa fald nærmest for a t  illustrere en enkelt side ved 
stedet (s. 178 og 231) ; det er som oftest mennesker i en eller anden, set 
eller knkt ,  situation, en pussig scene han har moret sig over (s. 193, 189 
og 177). 

Men der findes ogsaa, serlig fra 60- 
aarene, en mengde slike reiseminder i teg- 
ninger som ikke knytter sig bestemt tilnogen 
tekst. Det kan være bittersgte sehoplevelser 
av reiselivets vider~ærdi~heter og bekymrin- 
ger for mat og hus (5. 145 og 213), hvad 
han ogsaa har en del a t  fortelle om i sine 
optegnelser; uten sine lyse og muntre sider 
er nu livet allikevel ikke (s. 208. 237 og 
159). Men oftest er det scener som han 
bare har været Mdne til, mrlig paa sine 
dampskibs-reiser (s. 94). 

Det var en del slike tegninger Diriis 
samlet og sendte ut i smaa mapper som 
<&kisser af Reiselivet i Norge), av C. D.; 
den farste, som kom i 1865. var merket I, 
og fortsettelsen fuIgte regelmessig med en 
mappe hver jul til 68, med 6 litograferte 
~mneteaninaer i hver. Det er mennesker 
b a  dampskibs-dækkket og paa bryggen (J. ~cniiciqngniiis miive~ig 1881. 
92, 93 og 88), det er billeder av tidenspri- 
mitive hotel-vesen (s. 205). der er en enkelt jernbane-historie (c. 248). 
mm like meget er det skiidring av landeveiens reiseliv, ofte med 
engelske turister (s. 201 og 203). Det kan virke overraskende at 
treffe fyrdirektfiren saa meget indi landet. og en kan fristes hl at 
k n k e  paa tegninger av Flintoe, f. eks. de <&ener af Reiselivet i 
Norge ,  som blev trykt i 1838-40 med tekst av Mauritz Hansen. 
Det var jo netop reiseliv tillands F l i toe  med forkjarlighet behand- 
let, og altid med humor: uheld under kj#ring paa dcdaarlige veiene 
og'den slags. Slike scener er der ogsaa hos Diriks, men nogen paa- 
virkning er der ingen grund til a t  anta; det er en naturlig utvidelse 
av hans egen motivkreds. Han  er ogsaa mindre interessert for landskap 
end Flintoe, og mindre for folkeliv, set kulturhistorisk og etnografisk, 
mindre ogsaa end han selv var i 40-aarene forresten. Det er egentIig 
ikke reiseIivet Diriks skildrer. det er menneskene i reiselivet. En lip- 
nende tendens kan merkes i «Skilling-Magazinen>: mot slutten er der 



mellem de topografiske tegninger ogsaa skildring av mennesker i virksom- 
het ved isvækning ( 1 870), og der er nordlændinger som arme daks- 
passaaerer (s. 2 1 7. 187 1 1. * - 

Det er for saa vidt betegnende at de f$lgende mapper. som fremdeles 
kom hvert aar, fra 1869 har faat titelen forandret ti1 «Allehaande». 
Der er skisser av reiselivet her ogsaa (s. 209, 90, 91 og 89). men det 
menneskeIige indhold er endnu sterkere betonet, det er blit til vits og 
redik. Herfra er veien til andre sider av menneske-livet ikke lane. Det .. 
kan en enkelt gang være karakterisering av en type som er hovedsaken 
(s. 2391, men i almindelighet er menneskene stillet mot hverandre i 
samspil, det er et Leblik som er fastlioldt, det er situations-komik. Der 
er billeder fra gaten (s. 40), der er huslige scener (s. 35 og 247), der 
er smaa historier om de sdte smaa (C. 44 og 451. .. , 

Diriks levet selv i disse aar et lykkelig og inspirerende familieliv med 
en velsignelse av barn, hvorav et halvt dusin vokste op. Det =Idste 
a v  disse blev fpdt i 53, det yngste i 62, og efter hvert som de blev saa 
store at de begyndte at  ligne mennesker, blev de yndede motiver for sin 
far. Den fdrste familie-tegning er fra 58. Egentlig portr~t ter  er det 
aldrig; det er, karakteristisk nok. altid en stilling de  indtar eller noget 
d e  holder paa med; de sitter og sover (s. 42) ,  de ligger og leser (s. 7), 
d e  tegner og syr og de  spiller, det hænder ogsaa at  de spiser. D e  eneste 
aIvorIige portrætter Diriks i det hele har tegnet, er vistnok et par av sin 
vordende hustru (c. 1 15). Som e~temand tecnet han hende slik a t  hun .. 
selv maatte gj$re opmerksom paa at  ahverken Carl eller jeg ere saa 
frygtelige, som han her har afbildet os» (s. 127; s. 129!). Dermed 
være imidlertid intet sagt. Men sine barn behandlet han adskillig penere 
og overraskende aivorlig. A t  det akkurat er englebarii, vil han ikke 
paastaa (s. 187 og 243), men nogen yndige skapninger er det (s. 29 og 
42 -431, og efter som dgtrene blir stØrre og uhrikler sig til cfuldendte, 
nordiske Skipinheder» og blir Kristianias vakreste damer. blir den ogsaa 
st$rre, den faderlige stoIthet (s. 21 og 122). 

Disse aarene omkring 1870 er overhodet hans lykkeligste tid og kan 
hende den frugtbareste. Rigtignok er omraadet topografisk blit min- 
dre; efter 1870 er nesten alle tegningene fra Kristiania. Ti l  gjengjeld 
har han her ~ i n e n c  og blyanten med sig overalt. Naar han er i <&the- 
n e u m ,  indskrænker han sig ikke til at lese aviser (J. 250) ; naar han 
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er paa bal. d ~ r  han studier f;;34 
i damenes toiletter, og han *,J .,&&fl 
forf~lger dem ogsaa paa ga- 
ten (s. 17 og 131). Han 
gaar paa torvet og paa bryg- 
gene og ser paa folkelivet (c. 
78, 3 1, 245, 236 og 249). 
han tegner toldboden i hØst- 
lig morgenlys. Om vinteren 
gaar han ut paa isen og 
gjengir det brogede sk~ite-liv 
ved Akershus ; længer ute sit- 
ter folk og fisker, og der g j ~ r e s  
raak for a t  holde skibsfart 
vedlike. Naar saa markedet 
kommer i begyndelsen av fe- j ]  
bruar, har han glade og ;i; 
travle dager (s. 46- 47). 
D i s e  tegninger av Diriks. / 

9 
som antagelig skiver sig for 
det meste fra 1866 og 67, er Fyrdirika klippa af iine Dailre. 

vist de eneste autentiske skil- Penneieaning 27. Jmuir 1076. 

dringer som finda av det 
Kristiania-marked, bortset fra en tegning fra omkring 1830, uvisst 

av hvem. og et maleri fra l843 av den danske maler Bratz. I begge 
disse er det imidlertid torvet og markedet i sin helhet som er fremstillet; 
Diriks derimot opl~ser  det i enkelt-scener og kan derfor gi et ganske 
andet levende og alsidig billede. Der er i skildringen en endnu stgrre 
bredde og saftig gemytlighet end i de  tidligere tegninger fra fiskebryggen 
og i <&kisser af Reiselivet»; det er østlands-bonden slik som han cr ind- 
fØrt i litteraturen av Asbj~rnse?, og endnu mere slik som bergenseren 
Harald Melker merkværdig nok har magtet a t  karakterisere. ham i sine 
ctPolitinotitserw, som kom i bokform i 1862; Diriks har ogsaa selv skil- - 
dret spwi litterært (s. 245). - 

Noget tilfælde var det altsaa ikke at Diriks fik i opdrag at illustrere 
Meltzezcrs &maabilIeder af Folkelivet». da de i 1874 skulde sendes ut 
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i fjerde oplag. Særlig vellykket blev de rigtignok ikke. D e  er grove i "ing Fredrik Collett (s. 
streken og u ~ e n d i g e  i sin komik, ikke paa hhde  hverken med det dype 238). 
menneskekjendska~ og den Eorstaaende humor hos Meltzer eller med Det var ellers vasentlig 
Diriks selv, naar han ser for egen regning. D e  er ogsaa a n o n p e .  q sine venner han dyr- 

ket. Han vanket fremdeles Aaret efter kom en liten mappe med tegninger «Fra Christiania Mar- 
w ";ff ked. som det vara, et utvalg av tegningene fra 60-aarene. og muligens . i  ccAthenreum>> (s- 231, , . l  . ,A i?, . 

nogen nye. I 76 kom «&Ilehaande No. VII», men saa blev det m men mest var han sammen . - i .N +. ,$c% ..;, i 
> ulykkelig pause. I 74 var hans yngste @n revet bort av en sygdom som med konsul Fleischer OS $.d!, 

de den gang ikke trodde var smitsom. Aaret efter d d e  imidlertid ogsaa sin skole-kamerat og bedste . 
ven Ketil Motzfeldt, som hans yngste datter; to aar senere. da  familien var flyttet Uid i et ny- 'T 

bygget hus ved Munkedamsveien, d$de den ncstældste datteren. et var like rdhaaret  som han -, * 

halvt aar senere den eldste og tilslut hans hustru samme aar. 78. Der Saa m ~ t t e s  de, disse 
sat han tilbake med to av sine barn, men de skulde heller ikke opnaa ensomme herrer. og 
noget langt liv: i 81 d ~ d e  en s ~ n ,  opkaldt efter hans gode ven Ketil holdt middag 81 minde om 
Mokfeldt. og be aar senere den sidste, en datter. den ene eller anden oplevel- C- .n, 

Det var ikke netop forhold som skulde opfordre til lystie produk- se i sit liv og t r~s tc t  hver- :..> 

tion. Fra 78 og 79 findes heller ingen daterte tegninger. der er en en- andre saa godt de  kunde. 
kelt fra 80 og to fra 81. alle sammen av unge damer (s. 19). sikkert Det blev tilbakeblikkets og Diriti og iTiun i *Aihenrurn". 

Blyantstcgning 1877. med en underklang av Iængsel efter det tapte. Men i 82 kom en ny erindringens tid. 
samling ~ A I l e h a a n d e ~ ,  den sidste. Diriks hadde da tat avsked som Diriks hadde allerede fgr skrevet en del erindringer. Den romantiske, 
fyrdirekt~r og hadde ikke noget bedre a t  nytte tiden til uid at  gaa paa ha[* novellistiske skildring av brudeferden er vistnok helt fra slut- 
gamle tomter, paa torvene, og se paa livet der (s. 34. 49 og 242). Nu ten av 50-aarene, <&kaanska Kriget>> er fra 1870, og «Kongetrans~orb 
bær menneskene efterhaanden mere i bakgrunden igjen og blir et ledd er vist omtrent fra samme tid. Nu gaar han lenger tilbake; han skriver 
i billedet av gaten. Naar' han tegner riksrets-dommen i 1883. er i 188? eller naget senere om sin ffirste sjØtur og supplerer forkllingen 
Stortinget tegnet i hele sin h ~ i d e  og menneskene samlet i en klump. med nogen smukk= og morsomme tegninger (s. 51 - 73) ; de andre barn- 
Som by-kronik~r kan han forresten paa ingen maate konkurrere med ar- domserindinger er sikkert ogsaa skrevet nu. Senere, efter avskeden. 
kitekt von Hanno. Diriks holder ogsaa et ~ i e  med byen som den ætci &river han «Et og andet Fyntæsenet vedkommende», ledsaget avnogen 
sig utover mot vest; der er adskillige tegninger fra Hregdehaugen og fiske pennetegninger (s. 222 - 2 5 ) ,  05 i 89 forteller han om sin stil- 
Uranienborg og de andre nye deler av byen (s. 41). O g  han gaar ling som Srdirekt~r;  tidligere, i 78, hadde han i «Polyteknisk Tids- 
videre til Vestre Aker, hvor ungdom og barn gaar paa ski. - hans knfb git en fagmaissig skildring av fyrvæsenet OK dets ubikling. Nu 
kjærlishet til barn og ungdom er ikke blit mindre (s. 50) ; det er blandt blir ogsaa r a m e n  videt ut, - han har jo set og oplevet en del som 
andet den som hoIder ham saa frisk. Nu tar han ogsaa op akvarellen kunde vere av kulturhistorisk interesse. I 89 skriver han «Et og andet 
igjen, som han nesten ikke har dyrket i 70-aarene, og lager vinterland- om Gjestgiversteder og Hoteller hertillands for indhl 50 Aar tilbage>>, 
skap i sne. Han  er overhodet mindre litterær end da, han er blit mere og tilslut., efter 92, om «Vor Dampskibsfarts Barndom». 
neukalt realistisk skildrende, sikkert opmuntret av det nye frilufts- Det er et temmelig ujevnt og forskjejelligartet forfatterskap, - det 
maleriet, - han var paa denne tid meget sammen med sin yngre slcgt- skitter efter tidspunkt. efter maaten det er blit paa og meningen med 

- . . 

. .  
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det. Det ældste, fortellingen om brudeferden. er et avrundet hele; vanskelig for a t  holde sig i - - 
stoffet er smeltet og git en form hvor den muntre og livlige tone er gjen- skjul; IremstilIingen er mun- 
nemf~rt.  Ikke fuldt saa ensartet er illustraiionene. men de er ganske ter, ofte springende og altid 
omhyggelige. de ogsaa, og levende og morsomme er de (s. 1 13. I 18 - 2 1 ,  rik paa associationer. Den 
123 og 125). Mere springende er 60-aarenes forfatterskap. Der er brudd- komiske virkning kan bero -I 

stykker, skrevet i et ledig ~ieblik paa reisen; der er Igsrevne reiseminder. . paa uttryk som egentlig ikke 
skrevet hjemme; der er ogsaa en del mere avrundede notater, men altid 

* 

passer paa stoffet, f. eks. der 
slik at  han gaar like IL paa saken. P a a  samme maate er der raske hvor han skildrer kj~ringen I .  . , 

* .  
tegninger. særlig av mennesker; der er «Skisser af Reiselivet» og gjennem KragerØs gater i - *' 

- .&.j-. k> 
,+ 

utkast til <<Allehaande», og der er for-sig-gjorte akvareller av byer sj~mands-jargon, eller slik 
(hvis man vil være aandfuld). I det Idgende, erindringene fra som han ofte bruker hem- . e - !; ' [ .- 
1670. er der mere sammenheng ipjen. det er fortlgpende beretning medord, gjetebukken f. eks., -. yr om begivenheter. Mer bevisst gtuppering og kompasition har været som <wed et ufotmodet S t ~ d  
ndvendig i BO-aarenes detalj-rike oversigter. D e  er ganske om- a posteriori» sendte officere- 
hyggelig gjennemarbeidet; litt stive og embeds-mæccige er de kanske ne paa hodet (s. 3 1 ) . Det kan 
blit; der er hyppig konstmktioner med particip og apposition - <<den ogsaa være det motsatte. - cti~l- 
nu end værre blevne Atmosfære» (s. 150) - og der er staaende uttryk han d e r  et sted om over- 
som dersteds* og eefker Omstændighederne». Det er fristende at trække kuisk anstrengelse, og det EV. f i i ier  A~MI. Bly in~r~ i~ning 8. Mii 1892. 
parale1 med utviklingen fra den raske og friske strek i pennetegninger vrimler av uskyldige ordspil 
fra 60-aarene (s: 17 og 135) over den fastere tegning i 70-aarene (Q. - «Flor@ der ingenlunde staaer i Flor» (s. 175), Helse-Bod istedenfor 
249) og frem til 80-aarenes tynde og mere modellerende strek (s. 19) apotek (s. 185) - og en mengde andre slike vitser som det nu ikke er 
og den beregnede likevegt i opbygningen av grupper uten nogen domi- tillatt a t  more sig over. Motsetning g j ~ r  han ogsaa meget bruk av - «mi 
nerende hovedperson (s. 5 1 og 55). maatte ud af  Vognen. og vore Penge ud af Pungen» (s. 72) - og han 

Der er her ingen grund til a t  gaa nærmere ind paa kjendsgjeminger ynder de sammenstillinger - «kun Christen Vivelstads 
i dette forfatterskap, men det kan være av interesse a t  konstatere at han Kvinder holdt sig i Hjemmet og i Skindeb (s. 144) - q svake uttryk 
heller ikke her er utelukkende humorist. Han er en vaaken og ganske d a t o  sterkere virkning - Avilket just ikke altid skete med nogen 
alsidig iagttager, som gjerne vil ha rede paa næringsliv og andre ting sardeIes Hensynsfuldhed» (s. 62). Andre ganger igjen kan han karak- 
paa de steder hvor han ferdes og tegner saa meget. A t  hans grundigste ,terisere ved at overdrive og dynge adjektiv paa adjektiv - <<denne bar- 
studier er viet matstel og reise-forhold, er jo ikke saa besynderlig. men berede, flaaede, slikkede. graa, fjeldknattede Vestkyst>> (s. 165). 
han kan ogsaa uten egen-interesse hæve sig til alvorlignational-~konomisk Det er for saa vidt samme virkemidler som i tegningene. V i  kjender 
bekymring. H a n  er en rationel natur som ergrer sig over dovenskap og overdrivelsen og ophopningen igjen ( f .  eks. s. 83 og 243) og ogsaa de 
skippertak og udyrket jord og alt det elendige stellet. At en ussel liten litt for svake uttryk (5.  49 og 129). Der er tegninger som bare illu- 
hytte kan være malerisk. er en anden sak, - han har en svakhet for det strerer et ordspil. - en dame med slep er «en feiende dame» (se ogsaa 
yndige, for idyllen. Naar han ikke kan finde noget s k j ~ n t  for diet i s. 41). Der er overraskelser. i sihiation eller i replik (f. eks. s. 40, 45, 
Fredriksvern (s. 72). er ogsaa det en tidsbestemt æstcbsk begrensning. 61 og 89). og der er sammenstillinger som f. eks. en torsk som beskiier 

Men om emnet er aldrig saa neutralt og alvorlig, har humoristen &I fisker med gjenkjendelsens glæde (se ogsaa trynene a. 34). O g  ser vi 
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paa deo liIle knerten som skal kommandere (s. 57), saa er han jo intet Diriks ældre end «Punch», som begyndte at komme i 184.1, men dette 
andet end et humoristisk fremmedord. Det er i det hele hos Diriks, som blad og endnu mere det milid det er vokset frem av. er sikkert en forni- 
i al anden komik rigtignok, altid en slik motsathiing virkningen bygger , setning for hele denne gruppe av hans tegninger. O m  han ikke selv altid 
paa, rikere varieret her i tegningene, som er hans egentlige felt. Det kan har været abonnent, saa kunde han finde det i <Athenæum», hvor han 
vmzre en motsetning mellem menneskene indbyrdes (5. 71, 201 og 203). ogsaa var en ivrig Iteser av «Timesa (s. 23). Naar det lille han nevner 
det kan hænde at virkeligheten ikke helt svarer ti1 menneskenesopfatning av litteratur i sine optegnelser, nesten utelukkende er engelsk, saa er 
av den (s. 35, 90 og 230) eller deres ~nsker  (c. I 18. 209 og 247). og dette neppe noget slumpetræf; hans forkjærlighet for engelske uttryk og 
det forekommrner at  resultatet ikke falder sammen med hensigten (s. 92). citater og hans mange ordspil peker samme vei. Han blir med andre 

Det er vistnok meget faa av disse situationer som er o~fundet ;  ord nærmest a t  betegne som en norsk victorianer, en borgerlig humorist, 
kilden synes overveiende at  være iagttagelse. Det er evnen til a t  gripe den eneste av denne type som vi har i vor tegnekunst. Nu  er det ikke 
det karakteristiske ved et menneske, særlig i samspil med andre, og hele «Punch» han repr~senterer; det er ikke Thackeray, - han var for 
gjengi dette paa en rammende maate - det vil si overdrevet - som spids og satirisk; bladet hadde jo ogsaa politisk karikatur. Det er 
p j ~ r  disse tegninger og skildriiger saa levende. Hans die har imidlertid «Pictures of Life and Characters Diriks overfgrer paa hjemlig pund;  
vreret skarpere end Øret; gjengivelsen av dialekt er usikker og inkonse- det  er utelukkende smaabilleder av hverdagslivet. Han overf~rer. han 
kvent, men det er betegnende at  han har fundet det ngdvendig for a t  kopierer ikke slavisk. han finder sit eget omraade. og han finder sin egen 
karakterisere sine figurer. djerve form, som godt taaler sammenligning med det kunstneriske niveau 

Ai Diriks har et særlig godt gie ti1 menneskenes komiske sider. kan i «Punch» f ~ r  Charles Keene. Men altid er han indenfor den engelske 
det synes litt utidig at  gjØre direkte opmerksom paa. Men det betyr ramme. Det er aldrig kafe- eller mandfolk-humor som i Frankrike; han 
blandt andet a t  han ikke er karikatur-tegner i moderne eller samtidig er anstendig, han kan underhotde den samlede familie. han er elskver- 
europæisk mening. H a n  f l e r  ingen trang til politisk eller social eller dig og hyggelig og uten ondsind. For saa vidt er der slegtskap ogsaa 
anden satire; han refser aldrig; heller ikke er han spids eller spydig mot med den danske tegner Fritz Jurgensen, men nogen paavirkning fra 
enkelt-personer. H a n  bare morer sig i al Østlandsk gemytlighet, han er denne kant er litet tænkelig. Det maatte da snarere være fra Vilhelm 
humoristisk tegner. i sin humor utpræget borgerlig. fri for mondmt Pedersen, han som illustrerte H. C. Andersens eventyr, som Diriks kan 
pikanteri og nmsten uten erotik. Det blir derfor bare samtidens engelske minde om i tegnemaaten, i skraveringen og i ansigtsformen. Diriis var, 
og danske karikatur han kan sammenlignes med. Fra England hadde motsat Jurgensen. hverken kritik-lysten eller indadvendt. 
Diriks meget tidlig mottat indtryk. E n  tegning som den fra London i Han var et sundt og elskværdig menneske. Rigtignok saa han baade 
1843 (s. 21 1) er jo det rene Pickwick-interi6r. og flere av tegningene bidsk og farlig ut og litt jægteskipper-agtig; ingen ska1 forresten kunne 
like efter fra Norge bærer ogsaa et umiskjendelig engetsk præg (s. 83). si at han nogen gang har forskjgnnet sig (s. 16 1, 159. 21 - 28). Som 
En forfatter som Dickens har netop veeret noget for Dinks. Naar man den sk~ier  han var, hadde han ogsaa sin store fryd over at  utnytte sit 
fremhæver iagttagelsen og den overdrivende fantasi som karakteristisk ydre til at lage overraskeIser og komiske situationer (se f. eks. s. 15 1 . 1  59 
for Dickens, rigdornmen av indfald og pussigheter, lystigheten og det og 24 1 ) . Hans selv-ironi er pragtfuld. Men der ligger ogsaa noget mer 
st~iende hurn$r, hans brede livsglæde og hans hjertensgodhet, hans ord+ i dette. det er en usnobbet, sund vurdering, en sans for det væsentlige i 
rike og stundom ukorrekte sti1 (Adolf Hansen), saa kan disse uttryk menneske-livet. Han  hadde like stor respekt for underordnede som for 
ogsaa brukes om Diriks, uten at  dermed noget skulde vare sagt om overordnede; han lot aldrig skydsen vente, selv naar han blev overhenet 
jevnbyrdighet. Men der er aandelig slegtskap; efterligning er det ikke, av bryllups-gjester; hans retsind var ubestikkelig. Kry var han aldrig, 
det er i tilfælde bare utl~sning. Nu er der humoristiske tegninger av men han var stolt og han hadde karakter. - Camilla Collett utaler sin 
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<<Beundring for den Sjelsstyrke, hvormed han har baaret et Livs mer 
end almindelig tunge Tilskikkelser». T i l  daglig kunde han være faa- 
mælt. men alsidig optat og belest som han var, dannet han midtpunktet 
i omgangs-kredsen, hvor han livet op med sit vidd og sin humor, stim nok 
kunde viiire hgir~stet og kaat, men som aldrig stak eller saaret. Derfor 
var han avholdt av alle. ikke mindst av de  unge damer; paa sine gamle 
dager, da han ogsaa moret sig med at  snekre, forærte han sine venners 
dØtre smaa rokoko-bord med hemmeIige gjemmer til korrespondanse. 

Slik blir han, ogsaa ved dette træk med snekringen, a t  betragte som en 
utl$per av embedsmands-dilettantismen fra aarhundredets fØrste del, paa 
mange punkter preget av tidens vekslende interesser, men adskillig mere 
vrien at  ordne ind i sammenheng kunsthistorisk end kulturhistorisk. H a n  
er nemlig bare et vaakent menneske som i al beskedenhet og uten kunst- 
nerisk pratention ser paa mennesker og liv med sine egne hiske dine, 
opmuntret av «Punch» rigtignok, men ikke bundet. Men netop derfor, 
fordi han er saa uforfalsket og oprindelig. og endnu mer fordi han 
magter a t  gi sine indtryk en dækkende form, saa blir han tilslut noget 
mer end et omfattende og sympatisk menneske og en underholdende og 
morsom mand. Med eller mot sin vilje og uten noget «hvis» blir han 
kunstner allikevel. 

Arne Nygaard Nilssen. 

,<Dumnuai di1icn.m Selvporirii. Penneieping. 

MINE BARNDOMSERINDRINGER 
Min fpirste tydelige Erindring gaaer ikke lengere tilbage end til 1819, 

da «Bordtomterne» (Bordstablerne) brtendte. Mine Forældre boede 
da  i den sydlige Del af Kongens Cade, og Lyshavct viste sig dersteds 

stcerkt, a t  man skulde troet Ilden var lige ind paa os. Forskrækkel- 
sen var ogsaa derefter, og vi traf skyndsomt Foranstaltninger til a t  redde 
de værdifuIdeste Eiendele og bl Udflytning. Mine ældre S ~ s t r e  (fra 
2 til 12 Aar ældre end mig) vare isrer betagne af Angst og gav denne 
tilkjende ved Jamren og Grædrn. Jeg skulde v i x  mit Mandemod. og 
udbrØd derfor: «I burde skamme Eder over at bære Eder slig, naar 
Barnet derborte i Vuggen ikke er det mindste bange!» Barnet. en yngre 

. SØster, var 1 a 2 Aar  gammelt. Hvorvidt denne lipesaa befgiede som 
kraftige Tiltale fruptede noget. skal jeg lade vepre usagt. men xnere 
hen fik jeg den repeteret meget oftere end jeg ikjdttede om. - 

Branden blev som bekjendt standset inden den havde angrebet den 
paa den anden Side af Havnen liggende truede Bydel. Ved Toldboden 
var Heden saa stærk, a t  man dersteds neppe kunde opholde sig nogle 
Øieblikke. - 

I 1820 flgttede vi ind i den, Oberst Ingier paa Lian tilhdrcnde saa- 
kaldte Rosenkrantsgaard i Dronningensgade. (Den blev senere solgt 
og omdannet til Hotel, ~de lag t  ved Ildsvaade, og atter opbygget som 
Horel. men piorde kun i kort TidTimeste  som saadant.) Navnethavde 
caarden e f G  den tidligere Eier statsraad ~osenkrants: - 

Efter hiinTids Begreber var det en statselig Bygning, med to Etager, 
Facade med 9 Fap' Vinduer til Gaden (i 2den Etage), en lang Side- 

Olm1 q M i ~ w  Dirikr. Penrieieening 30. Mirii 1667. 
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Racnkranli~auden, rentre H6tcl  du Nord. Litografi m f  Em. Bcrmtzm & 6. 

bygning med den da sædvanlige aabne Svalgang, og desuden nimmclige 
Udhuse med FjØs, Stald, Vognremisse m. m. Midt paa Bygningen 
var en Caded$r med en storTrappe af Gjellebek-Marmor, og i den til 
Krigskolen stdende Del en Port, udenfor hvilken,der laa en firkantet 
Sten, passende som Benk eller Sæde, men hvis oprindelige Bestemmelse 
hevde været at g j ~ r e  det bekvemt for FN Rosenkrants naar hun skulde 
stige tilhat. I Sommertiden var ved Siden af denne Sten placerct et 
lidet Kar med Vand for Brandtilfældes Skyld. Lignende Kar fandtes, 
i f~lge  Politi~temmelse, udenfor hvert Hus. 

Nederste Etage blev ved en fra GadedØren tvers igjennem Bygnin- 
ecn fØrende Gang delt i 2 Dele, den ene beboet af Kammerraad og 
ToldinspektØr Sunde. den anden af Raadmand Mandall. Hele Øverste 
Etage beboedes, eller rettere sagt var leiet, af mine Forældre. Den var 
nimmeligere end vi havde Behovefor, hvilket ister gjaldt ni meget stor 
Sal, der i sin Tid huvde været et Pragtværelse. og som havde store 
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Materier i forgyldte Felter indfældte i Veggene. (Senere hen havde 
det musikalske Selskab <<Lyeet» sine Sammenkomster hersteds). - 

Pan de store Lofter var der mange dunkle Kroge, som vi B Ø ~  havde 
al Respect for, og som vi ikke uden Benauelse passerede. Der var flere 
Kvistværelser paa Loftet, hvoraf et beboedes af min ældste Broder 
Ludvig, som paa den Tid var Lieut. i Cavalleriet. 

Det store, med Vandpost forsynede Gaardsrum. var min Legeplads. 
og Scmen for mange Batailler mellem mig og en Buk ved Navn Mads. 
der gav mig. om end ikke NaadestØdet, saa dog mangfoldige vældige 
Puf. Den blev efterhaanden saaledes tirret. at den angreb Folk iflteng, 
k r  det udover de Cavaiieriofficerer, der bes~gtemin Broder, hvilke 
den især havde lagt for Had, og som den stundom ved et uformodet 
S t d  a posteriori sendte paa Hovedet. - 

Lige over Gaden var der en stor, ubcbygget Tomt («Baggaarden» 
kaldet) som strakte sig lige til Hj~rnehuset ved Toldbodgaden (beboet 
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Toldbodbrywn i Chrisiiinia. B l y u i ~ ~ i e ~ n i n ~  rnliplis 1858. 

af Kamrnerraad Gliickstad) og som var den Legeplads vi foretrak. 
fornemmelig fordi vi dersteds var mindre under Opsigt. - 

H e r  indfandt sig ofte nogle af mine Jevnaldrende, og her havde vi 
frit Spil. legede og sloges, lo og gred  om hinanden. Blandt dem der 
havde fri Entre til Baggaarden var Malthe Langberg (senere dØd som 
Ingeniplroff.), Hans Barth (en Datters~n af Toldinspektør Sunde og 
boende hos denne) samt KetiI Motzfeldt. Af og til blev de, efter Om- 
stæadighedeme, trakterede med Sm#rrebr~d, Lakris, blaa p ine  og 
blodige Neser. 

Stundom var ogsaa mine to yngste S ~ s t r c  derover og deltoge i Legene. 
Engang da  min S ~ s t e r  Natalia skulde hjelpe mig at  bygge Festning, 
kom jeg bærende paa en stor Sten, snublede og faldt med Stenen oven- 
paa en anden Sten med min ene Lillefinger som Mellemlag. Fdlgen 
heraf var at omtrent Halvdelen af denne blev flad som en Pandekage, 
grundigen knust lige til Benet. D a  jeg holdt denne T ~ o p h æ  op til 
Næsen paa Natalia begyndte denne at  hyle og fik mig, halvt mod- 
stræbende, trukket over Gaden op til min Moder. Ogsaa hun blev for- 
skrækket. fik sendt Bud efter en Laege (Professor Holst) der med en Sax 
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afklippede Fingerslumpen, og forbandt den anden Halvdel. Dermed var 
den Historie forbi, og et Fingepeg om senere at vtere lidt mere forsigtig. - 

Mi stadige Legekammerat. Hans Barth, ( d ~ d  som Præst i Krager$) 
maatte som okest stjele sig ud, thi Bedstefaderen, Sunde. indsaa ikke 
N$dvendigheden eller Rimeligheden af a t  en Gut maatte have nogen 
Fritid, og behandlede ham ogsaa i andre Henseender med hjerte& 
Strenghed. 

I det Hele taget var denne Kamrnerraad Sunde en selvgod, ubehage- 
lig Mand, hvis saagodtsom eneste Tanke var at spise og drikke. Og 
det gjorde han tilgavns; han spiste og drak sin aarlige Indkgt  af 
omtrent 4000 SP., saaledes at  han, efter i mange Aar  at  have siddet 
inde med dette gode Embede, ved sii Dd ikke efterlod det Mindste 
ti1 sin Kone arr eneste Sdn. Hansværelse vendte ud til Gaardsrummet. 
og jeg kunde fra dette, daglig see hvorledes han fra et stort Skab frem; 
drog og derpaa lunkede sig med Vine og Delikatesser. At Skabet var 
rigelig forsynet med Flasker kunde jeg se. og efter hvad der blev mig 
%gt, skulde det indeholde de fineste og kostbareste Vine som var at  
erholde. I Caardsnimmet stadigen, for ham bestemte. Delikatesser 

3 - Fyrdiriti iipnrr og for~allcr. 
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Naar jeg tainker paa det tarvclige Mfilement som forefandtea i mine 
Foraldres Hus, og den simple Levemaade sam fandt Sted, giver det 
fuld Anledning til at anstille Betragtninger over hvorlunde Begrebet 
om Livets Forngdenheder siden hin Tid er forandret, hvorledes d a  
samle SlmpeIhed lidt efter lidt er veget for Luxus saagodtmm i enhver 
Reining. Lignende Bemærkninger er nu forflvrigt, af gamle Folk - 
Slægt efter Slegt - f@rt i iunden.  - 

Statsstuen (i ethvert Hus var dengang en Statsstue som kun ved hgi- 
tidelige Anledninger blev benyttet) havde vistnok Mahogny M~bler, men 
den var opsaa den eneste hvor saadant kostbart Inventarium forefandtes; 
Dagligstuen var rn~bleret med Birketr~s Stole, ct stort makt Slagbord. 
et mindre Bard, et Skab, en Sopha og 2 Forh#ininger. Disse sidste Ind- 
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Akcnelvcn. Blyuiiignin~ 20. Mai 1874. 

retninger var dengang almindelige i hvert Hus og benyttedes for at man 
bedre kunde se ud paa Gaden-den tomme Gade. De var sammensatte 
af Bord. omtrent 9 Tommer h ~ i e  og saa brede og lange at to Personer, 
med et lidet Bord meIlern sig. kunde finde Plads paa dem. Allerbedst ' 

man sad kunde det nok hende at det ene Stolben kom udenfor Forh~i- 
ningen og at  man gik bagover. selvf~lgelig med Resiko af at brekke 
Nakken. - 

Fortepiano, Malerier, Culvtæppe fandtes ikke hos os, og for~nigt  
kun i meget faa Huse. Et og andet Sted havde man et Engelsk Hakke- 
bræt og nogle gamle Familieportrcetter. S~lvtfiiet Lidskrankede sig til 
Spise- og Theskeer. samt en Sukkerskaal og en Punshøse. SgIvgafler 
fandtes ikke. - 

Den daglige Kost stod i Forhold til MdbIement og Service. Ti! Fro- 
kost The, Rugbrgd og S m ~ r ;  B#rnene Melk og B r d ;  Kl. 1 spistes 
Middag, almindeligvis to Retter. Ki. 5 The og Srn$rrebrd, og Kl. 8 
i 9 C r ~ d .  - Havde vi en sjelden Gang Gjæstebud, serveredes heller 
ikke mere end to Retter, men med Desert («Atpaasleik»-som Over- 
lærer Knudsen saa smukt oversatte dette Ord). og desuden Vin, Bor- 

, deaux. formodentlig Simplut; andre Sorter Vine saae man da nesten 
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aldrig ved et Middagsbord. Endvidere vankede der Franskbrd 
(Gjæctebrgd). der maatte bestilles hos Bager Bglling, og som kun ved 
saadanne h~itidelige Anledninger bestod-. - En Mugge eller Terii, 
alt efter Gjæstemes Anta1 - med varm Punsh. var den almindelige 
Drik om Aftenen. - 

At  holde Husholdning i hine Tider var hel besv~rlig. Vi bryggede, 
bagede, slagtede, s t~bte  Lys etc. etc. En gammel Kjæning ved Navn 
Kari indfandt sig hver Maaned til bestemt Tid for at beMrge endel af 
disc Arbeider. Hun staaer endnu klart for min Erindring; jeg kan i 
Tankerne se hende sidde ved sin Takke i Br~ggerhu~et og bage Flad- 
brpd; jeg kan ogsaa erindre hvorledes jeg &te at gjØre mig tilvens med 
hende for at faa en Lefse - en Kontrast til de gamIe, flinthaarde 
Brdskalke. hvoraf jeg havde et Magazin i en Skuffe, og som jeg, med 
paastrØet Salt, anstrengte mig for at faa ned-alt for at blive «sterk» - Noget man havde indbildt mig ufeilbarligen vilde blive Tilfailde 
med saadan Kost. 

Hvad der af disse huslige Sysler havde st$rst Interesse for os BØm 
var dog nest efter Julebagning Slagtningen. I November Maaned 
skulde to Grise, opdragne og gjdede i Baggaarden, lade sit Liv. 
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Vi imØdesaa Begivenheden 
med stor Spænding og ikke 
ringe Grad af Medlidenhed 
for de arme Svin - en Bag- 
tanke om de gode P~ l se r  
som senere vilde vanke, ri.+- 
stede os vel noget. Endelig 
blev Dagen bestemt, Stu- 

T 
/ 

-.,.p pipen fik streng Ordre af 

,t& 6. mig og mine yngste S~st re  
T L -8; ;\l:! om at vekke os Kl. 5 om .. .,:, 
' I ,;Y- is.;+& : Morgenen da den for os 

. , b >  ,: 2 L.?; ??y, - ~,. ligesaa grgelige som inter- 
.*k - %  / . : :G<, ,  ,* essante Begivenhed skulde 

---w7 :-w h;krs j 
-. L.3 Q;&. .-I - begynde. Og saa blev vi 

. -- -- . .- . ..- e - da vskket, idet vi haIv be- 
. - -  tagne af Rmdsel h ~ r t e  et 

hhende Griseskrig i det 
Blyinlilesnine 7. November 1864. Fjenie - det var de ukyl- Shibbr-Lim. B l y u i i i i e ~ i n ~  uiiineIig l r i  1840-Amrne. 

dige Oftere som fra Bag- 
gaarden blev trukket til Slagterbænken. Fra Vinduet saac vi hvorledes SmØr, Gryn, Mel etc. Af saadanne Jydeskippere kom der aarligen en 
de i den M#rke Novembermorgen ved Lys og Lygt modstræbende og Mængde til Byen, og hver havde sine bestemte Familier at forsyne. - 
med for os hjerteskjærende Hvin blev trukne over Gaden ind i Caar- I 1821 begyndte for mig Livets Cjenvo~di~heder og Lerdomrne. 
den og ned i Bryggerhuset. Nei. det var for fælt; med Graad i Halsen Jeg blev sendt paa en Pugeskole hos en Madame Schultz, boende paa 
og den dybeste Medlidenhed i Hjertet kastede vi os i Sengen og trak Hj~rnet  af Dronningensgade og Cunnetusgade. Der var et Snes B Ø ~ ,  
Dynen opover Ørene. SØmen slukkede igjen vor Sorg, og da vi til Gutter og Piger om hinanden i et snevert Rum, pugende, surrende og 
sædvanlig Tid atter var paa Benene, bmgte vi dem strax til at ile ned snuftende. Denvisdom der blev os tildel var ikke stor; Mutter SchuItz 
i Bryggerhuset for at unders~ge Forholdene. Huttetu. der Iaa en lang var nok et tarveligt udstyret Menneske; hendes Mandvar en D ~ ~ e n i c h t  
blodig Kniv; der hang den ene Gris i Bagbenene, hvid og glat; og der og Ranglefant, som kun af og til viste sig i Skoleværelset for at fylde dette 
laa den anden paa en Bank og blev skollet-med kogende hedtvand. med B r æ n d k s  Lugt og for at skjære Penne. Skolepengene var nu 

Med bebreidende Blikke og Ord til alle de i denne blodige Akt hell= ikke meget h$ie. nemlig en Daler pr. Maaned. Ved Slubingen 
implicerede Personer, Gamle Kari, Ola Caardsgut. og k n a  Kokke, aF en saadan heftede min Moder en Dalersedde1 med en Knappenaal 
forlode vi Bryggerhuset, lovende os selv at vi aldrig mere vilde være p a  Indeniden af min T r ~ i e  til Overbriigelse. og samtidig fik jeg, hvis 
Vidne til noget Lignende. N ~ s t e  Aar gjentog sig dog den samme mine Skudsmaal havde været gode, et Par Skilling. Disse anvendte jeg 
Historie I .~!rniodeligtic til Indkjph af Lakrits eller en saakaldt Kanelstang hos 

Hver H ~ g t  tidfandt sig en Jydeskipper, der forsynede Huset med &alhririp T r ~ n u n ~ e > > ,  en gammel Kurvkone som havde sit Tilhold 
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,braenhigade. Chriitimia. Blyinti~e(lning Jinuir  1884. 

rige. Han var for det meste i f ~ r t  Slobrok og TØfler, og med en lang 
Pibe mellem Ruinerne af ea vistnok i sii Tid kraftig Tandgar, og 
snakkede gebrokkent baade Tydsk og Norsk. Maaske var det under 
Opholdet i dette Hus, at han skrev sin bekjendte Tragedie «Postnes 
Rov paa Moss, eller hvor dibt en Menneske kan sinke». 

Efter et længere Cursus i den Schultzke kreanstalt blev jeg. Sam- 
tidig med min Legekammerat Hans Barth. sat ind i Borgerskolen. Denne 
havde d a 4 t  Locale i den nærværende Post- og Telegrafbygning. som 
var rummelig nok til at afgive Plads ogsaa til Christiania stØrstte Pige- 
skole, hos Jomfni Pharo. - 

Af vore Lærere var det et Par som senere opnaaede Hæder og Vær- 
diehed. eller iallefald hoiere Stillinger i Samfundet, nemlig Bretteville 
(senere Statsraad) og Presten Harbitz som under flere Storthing var 
dets President. Som Lærer var denne ikke omtykket, især fordi han 
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tarnpede os ubarmhjertig : 
der var 3 Ting han fordre- 
de, at vi altid skulde være 
forsynet med, nemlig Bly- 
ant, Pennekniv og Lomme- 
t~rkfæde; manglede vi no- 
gen af disse Ting tampede 
han os i Haanden. Han 
blev engang narret af en 
Cut. der ikke havde Lom- 
met~rkIæde, men som var 
kvik nok til at  trekke frem 
Fligen af sin Skjorte, der 
blev taget for god Fisk. - 
En tredie b r e r  var Vogt, 
senere Provst i Eidsvold, 
under hvis Time der engang 
foregik en ganske pudsig 
Scene. Vi havde for Vane 

M i m  Diriki. Penneicgnin~ 6. April 1867. at ]$be meget hyppigt ned i 
Gaarden. hvortil se lvf~l~e-  

lig Lererens Tilladelse udkrævedes. Saa kom Hans Barth, en Dag da der 
havde været mere end almindeligt Rend, med Foresp~r~seI om han maatte 
gaa ned. «Nei. nu er jeg kjed af dette idelige Read,» blev der svaret. 
Barth optog dette som en bIodig Krienkelse; vi saae ham nikke saa 
smaat paa Hovedet, idet han med sammenbidte Tander forfgiede sig 
til sin Plads, ret som han vilde sige: <Det skal du nok faa betalt.» 
Og Betalingen kom, det er sikkert, men paa en ganske usædvaalig 
Maade. Kort efter at Hans havde indtaget sin Plads, begyndte de 
ham nærmest Siddende at snufse og blive urolige, hvilket efterhaanden 
udbredte sig ogsaa til de Andre. Derpaa begyndte man at holde paa 
i i e  respective Næser. og nu brast en overveldende Stank over os. - 
Vogt fik da ogsaa lugte Lunten, styrtede ud med et knusende Blik 
p a  Barth. og med Besked om at vi kunde vere fri. Saa blev der et 
<<sauve qui peub som var voldsomt - Nogle observerede dog i Flug- 
ten at  Hans fremdeles sad paa i m  Krak. - 

M I N E  B A R N D O M S E R I N D R I N G E R  43 

Hvorlænge jeg frekventere- 
de Boxgerskolen erindrer jeg 

. ikke (dette er altsaa ikke, som 
Overskriften angiver. en Barn- 
domserindring); men fra den- 
ne traadte jeg over i Mgllers 
Institut, den stØrste private 
Skole i Christiania paa de 
Tider. Den holdtes i Huset 
paa HjØrnet af Toldbod- 
gaden og Kirkegaden. en 1 
Etages styg Træbygning med 
en stor, nesten hele Fortoget 
optagende Trappe til begge 
Gader, og med en Reokke . 

gamle Træer langs Facader- 
ne. Denne Skole frekventere- 
de jeg indtil jeg i 1826 drog 
afsted til Frederiksværn for at 
blive S+cadet. - Kciil q Olmt Diriki. Penneicping 13. Jmar  1867. 

Gland~~unkteme i min Barn- 
dom var de temmelig hyppige Ophold paa Lian (Stubbelian) hosoberst 
Ingien Denne var en Bgrneven, og bevirkede at jeg ofte fik Tiladelse 
til at f$lge med ham eller en anden af Familien, naar han efter et Bes& 
i Byen reiste hjem. Forinden min Skolegang begyndte var mine Ophold 
demde temmelig langvarige, senere fandt de alrnindeliBvis Sted i Feri- 
erne saalænge disse varede. 

Hvilken Fryd var det ikke naar jeg paa Bukken af Oberstens, med 
2 raske Heste forspændte. Vogn foer ud over Storgaden og Granland, 
opover de bratte Egebergbakker og videre udover. Ikke mindre fryde- 
fuldt var det naar vi vel vare komne frem til Lian, hvor jeg, saasnart 
den gamle, elskværdige Fm Ingier havde sØrget mere end tilstriekkeligt 
for min legemlige Forpleining, satte afsted i Skov og Mark. Det var 
noget andet end Madame Schultzes lumre Skolestue med de mange 
snottede Unger! Hvad jeg sgrlig gl~edede mig ved. var at holde til 
ved en liden Bek. hvor jeg drev et Sagbrug en miniahire, ligesaavelsøi 
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Hurcli ynpk Daller (iiI en gunmd Dme der tflcmr en Viril): *DU har bealml insrn 
Tendcr, Dull Do. nutynpie: *Gib op. laa v i  Lin meln 

Pennetcping til *Allehunder 1 (1869). 

ved at opholde mig i Drengestuen hos en gammel Smed. der paa Gmnd 
af Alder og Legemskade havde ombyttet Ambolt og Slagge med 
Huggestabben og Tollekniven. Denne forstod han at bruge og lærte 
mig at bmge, dog ikke uden at jeg fik mangen Aareladning. En saa- 
dan. hvoraf jeg endnu bærer Mærke var af en temmelig alvorlig 
Natur. Med en af Smedens meget skarpe og spidse Knive skulde jeg 
engang bore Hul i et Stykke Træ som jeg lagde paa mit ene L a t ;  
idet jeg trykkede haardt paa Kniven, vrak Træet og Kniven sad fast 
i Laaret. Jeg trak den ikke ud, men bqav mig med den, stikkende 
ud som et andet Haandtag. over til Hovedbygningen - en Distance 
af 100 A 150 Skndt - og traf i Kj~kkenet Fru Ingier, som blev meget 
forskrækket ved at se mig og den - mildest talt - maIplacerede 

Unl Dme: *Giv mia o p i  ei Kyr, min d e  Cui19, 
S d  Gul: *Nei. nu kin L n  Lp* Raienl-  

Penneiegning til *Allehianden VI (1074). 

Kniv. Hun og Kokkepigen fik imidlertid trukket den ud. og forbundet 
min. -- - "~ 

Mi Ven Smedens interessante Selskab maatte jeg nu i nogen Tid 
undvære. Han var en gammel pyntelig Mand. som, uagtet vanf~r, 
gjorde adskillis Nytte paa Caarden. idet han holdt Huset med Skeer, 
Slever og forskjelligt andet Træarbeide. Af saadant var Oparbeidelscn 
af Tyristikker ikke det mindste; andet BelysningsmiddeI i Drengestuen 
benyttedes i Regelen ikke. De var henved en Alen lange og omtrent 
3k Tomme brede: den ene Ende sattes fast i Tdmmemæaaen OK den 
&den antændtes: Selvf~lgeIig medgik der et stort ~ n t a l -  i en- lang 
Vimteraften. - 

Jeg havde ogsaa mange andre Forndielser ude paa dette Herre- 
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' l  F r i  Chrirtiinii Mnrked. rom det var. Ai Mapp: 1675. 

I sæde, saasom at kjØre med Caardsgutterne, at fiske Krabber nede paa 
! Bryggen (og at falde i Vandet). at bes$ge «Bruget», og om HØsten, 
I iser i Fnigttiden at streife om i den deilige Have og Park. Naw 

t Æbleme begyndtc at modnes styrtede jeg om Morgenen saasnart jeg 
var kommen i KIaedeme, ned i Haven, og frydcde mig uendelig naar 

I jeg forefandt meget Vindfald som jeg da opsarnlede, samtidig med at 
$ 1  jeg naturligvis ansaa mig forpligtet til at prØve de forskjellige Frugt- 

mrter. - 
l 

i Saaledes som jeg foer ivei, sled jeg hurtigen Klederne af Kroppen, 
1 og det hendte flere Gange at jeg efter et lengere Ophold derude, 
t ,  

gjorde mit Indtog i Byen i en ny, af Oberst Ingier anskaffet, Habit. 

l Hver Pintse kom mine Forældre og S~dskende ud til Lian, almindelig- 

I i v i s  tilbaads. en Befordringsmaade som jeg satte stor Pris paa, men hvis Be- 
hageli~heder mine S~s t re  ikke forstod at vurdere naar det biæste friskt. - 

' 
1 -  

1 .  j 
. . 

Fr. Chrisiiinir Marked. mm del vir. Pmnciegning iil Mippc 1875. 

Tilbagekornsten tit Byen efter disse Ophold paa Lian var af de 
Begivenheder som jeg ingenlunde regnede til de behagelige, eller ret- 
tue  sagt, den var saagodtsom en Afsli~tnin~ paa Alt hvad jeg kaldte 
Begivenheder. Til saadanne kunde jeg nemlig ikke henregne den dap- 
lige Vandring forbi min Veninde Cathrine til min Contrapart Mor 
SchuItz, eller at jeg i Baggaarden fik et blaat Pie, eller at jeg til Aftens 
maatte æde den Melkevelling som jeg om Middagen havde vraget. Af 
og til kunde jo nok indtræffe Et og Andet som laa udeafor det Daq- 
ligdagse, men det var dog sjeldent. 

Saaledes hændte det engang da jeg skulde fdge min Moder ud i 
Byen, at hun meget nær var kastet omkuld af et Menneske som i ra- 
saide Fart styrtede forbi os idet vi dreiede om HjØmet ved Raadhus- 
og Dronningens Cade. Det var en bortr~mt og atter fakket Slave 
«Culbrand Lap» som susede forbi os. Han var f ~ r t  op paa Raadstuen 
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for at paalagges Jern, men det faldt ikke i hans Smag; han passede 
sit Snit, dog et par Vogtere og en Politibetjent i Svime og styrtede, 
da Farvandet var klart. ud af Raadhuset forbi os, opefter Dronningens- 
gade, hvor han bed den ene Tommelfmger af Thor Olsens Kudsk da 
denne & t e  at stoppe ham, og fortsatte Lgbet helt til Vaterland hvor 
han endelig blev greben - en gribende Scene1 - - Nogle Dage 
senere saae jeg at han blev kagstrggen ved en Pæl som havde sin faste 

1 Plads paa det Sted i Raadhusgaden hvor der endnu findes et Indhuk 

I eker Byens fØrste Tom. Det var en styg Scene. 

l 
Ea anden Gang, i 1825, Dagen efter et ganske ualmindeligt HØi- 

l vande, var jeg Vidne til den Mærkelighed at en tom Vedjagt laa oppe 
i Caden tæt udenfor B~rspladsen. Den havde lagt ved <&adelmager- 

l 
I 

bryggen» (som Fiskebryggen da kaldtes) og var om Natten bleven 
I befordret op paa det T~r re .  

De ubetydeIige Afvexlinger i Hverdagslivets Ensformighd der for- 
Øvrigt kunde falde. bestod hovedsageIig. under Sommertiden, i at be- 
g g e  en Have i Pipervigen som mine Foreldre havde leiet. Derhen 
begav vi 04 tilfods, en March som i hine Tider syntes meget lang. 

i l Senere leiede vi LØkken «Tullinberg» (nu tilh~rende Casværkdirekt$r 

n * l  Pihl). og naar vi skulde derud maatte <&varten, forsp~ndes. Vi holdt 
nemhg Hest og Gig, og min Moder der var en meget korpulent Kone 
benyttede gjeme dette Befordringsmiddel. uagtet hun var naget arneste- 

t lig af aig. Hun betroede sig helst til Ola Gaardrgut, som sagde hende 
I at «Frua var ligesaa skvetten som Svarten». - 

I Af og til vare vi i BesØg eller i Selskabelighed ude paa andre Lgkker, 

l saasom hos Postmester Wraatz, Professor Schjelderup og Cancelliraad ! 

I Morgenstierne som da eiede Munkedammen. Den egentlige Dam hvor- 
I efter Eiendommen havde sit Navn. laa hvor nu Jernbanen overskjarer 

Veien, men er forlængst forsvunden. Paa de Tider da jeg vankede 
I derude havde man en Baad i den, og der fandtes desuden et Par til-. 

st~dende smaa Kanaler. Munkedamsveien var dengang ingen Gade 
eller Kj~revei, men en Sti der f ~ r t e  over en sumpig Egn hvor man om 

I H~sien gik paa Jagt efter Sumpfugle. 

i '  Der var endvidere et andet Sted hvortil vi i 1825 gjorde jeniliEe 
Udfarter, nemlig Langvig. Den eneste derværende Hytte var leiet af 
os, for at mia yngste, sygelige SØster kunde erholde friskt S~bad .  og 

! 
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* H i a  Du ha for u bære denne Kj~ibci in ul le  Mor Hinscn pa i  Criiitand?r 
Pennetegnhg uiiigelig F r i  1880-Aarolt. 

hun fik da jevnlig B e s ~ g  af en eller anden af Familien. Stedet var 
dengang stille og hedeligt, uber~rt af Verdens Larm. Jeg drog flere 
Gange derud som Passager paa en Vedjagt, der havde sin stadige 
Route paa Byen. - 

I Sommertiden drog vi ogsaa stundom, vel udnistede, ud paa Lan- 
det - det> vil sige op til Uranienborgskoven -- for at plukke Jord- 
bær. - 

Christiania bar i hine Tider i Et og Alt Preget af en Smaastad, 
som den jo ogsaa var. Ingen R~reIse. faa og fattige Butiker, slet 
Brolægning etc. etc. Det kunde hende at vi fra vore Vinduer ikke 
kunde opdage et Menneske i den hele Cade; der færdedes i denne vel 
saamange Dyr, Hunde. Katte og K j ~ r .  Disse sidste rigtignok blot 
Morgen ogAften da de i en lang Rekke og i Kj~lvandsordenvandrede 
gjennem Byens Cader til og ha  Byl$kkerne, hvilke da ikke laa langt 

4 - Fyrdiriti iegnci eg forkller. 
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borte. (Det Strdg hvor nu Husene i Carljohansgade indtager kan jeg 
erindre som en Kaal-Have). - 

Caderne vare brolagte med amaa rundagtige, tildels ogsaa temmelig 
spidse Stene - AIper en miniature - med Rende-Stene i Midten. 
Fortouge fandtu ikke, endmindre flade Stene eller Heller. I Cadernes 
O~erskjærings~unkt var anbragt en stor Vandpost. StØrste Parten af 
Byens Huse var af T r æ  eller af Bindingsværk, I C 2 Etager h ~ i e ;  
i I825 fandtes ikke flere end 3 Stk. (mere end 22) 3etages Bygninger. 

Jeg har ovenfor berØrt a t  det hele huslige Stel var simpelt og tarve- 
ligt; men de  Tider havde dog ogsaa sin Luxus, nemlig med rummelige 
Boliger og mange Tjenestefolk. Mansen Huseier ansaae det som en 
Skam at  bortleie Localer, og kunde have en hel Etage staaende saa- 
godtsom ubeny ttet. 

Antallet af Tjenestebende var forholdsvis meget stgrre dengang end 
nu. Vi havde en Gaardsgut og 3 Tjenestepiger, samt dertil ofte E n  
og Anden til extra Arbeide. Om vor Ola Caardsgut var en stØrre elIer 
movere Courtidr end almindeli% skal jeg lade være usagt, men han " 
drev en sterk Courtise med Tjene~te~igerne, det er vist, og paa en 
Maade som stod et Trin lavere end den der praktiseredes bIandt de  
h$iere KIasser paa Holbergs Tider. 

Fri Slairparken. Pcnnc~cgninq u. 1880. 

MIN F0RSTE SØTOUR 
Kort efterat jeg, l2 A a r  gammel, i Foraaret 1826 var indtraadt 

som S ~ k a d e t  paa Institutet i Frederiksvsrn, indbb Ordre til a t  udtuste 
Kadetskibet, der hurtigst muligt skuide afgaa til Stockholm, for derfra 
i Forening med en Svensk Fregat at overfare en Ambassadeur til 
St. Petersbuxg. 

Som en F ~ l g e  heraf blev Konretten «Alsen» - en gammel ti1 
Korvet omdannet Brig - skyndsomt ekviperet, og vi Kadetter, 30 i 
Tallet, embarkerede i samme omtrent en Maanedstid tidligere end den 
sædvanlige Tid  for Kadetskibstogtets Begyndelse. Chefen for Kor- 
vetten var Kaptein Bendz, Næstkommanderende Kaptlieut. Winge, og 
FØrste Kadetofficier, Lieut. Konow. 

Om Reisen fra Frederiksværn til Stockholm erindrer jeg kun lidet 
(det er nu 54 Aar  siden den foregik) ; derimod staaer Ankomsten til 
Stockholm endnu klart for mig; thi da begyndte en Rekke  Uheld, 
hvorafi et P a r  vare egnede til a t  gjgre et saadant Indtryk paa et ung- 
dohuneligt eller barnligt Sind, a t  de vanskelig glemmes. - Idet vi 
skulde ankre ved Stockholm blev en af Skamfdingsgasterne i Store- 
M ~ r s  - jeg erindrer endnu at hans Navn var «&chwartm - beordret 
til paa Stor-Raa Nokken a i  rede efter paa Mærseskj~de naar dette 
blev opstukket; istedetfor at g j ~ r e  dette, bed han sig fast i Skjddbar- 

Dimben. Penncicsninp ca. 1860. 
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men og blev med denne. da det blæste en frisk Kuling, med Voldsom- 
hed slengt hid og did, under et saa frygteligt B r ~ l  at det kunde h$res 
over halve Stockholm. Schwarts blev imidlertid <<skoddet fon> igjen. 
og slap med Forskrekkelsen. Carl-Johan sendte en Adjutant ombord 
for at underske hvad der var paafierde. - Da saa Seilene skulde 
beslaaes. styrtede en Matros fra F. M. Raa ned paa Dækket, et Fald 
som i Almindelighed maatte medfflre Ddden. men vedkommende var 
heldig nok til at tØrne mod den ene Side a €  Baadamanden som netop da 
b$iede sig ned, for at tage noget op a€ Dækket; derved blev Faldet 
modereret saaledes at Matrosen hverken slog sig ihjel eller blev Kr&- 
lina: men Baadsmandens B.Bords Side bar længe Mindet om denne 
~edkomst. - 

Opholdet i Stockholm kembgd ikke noget Mindeværdigt: vi Ka- 
detter vare til Gjest hos Statsminister Sommerhjelm, og ombord havde 
vi et Par Gange som Cjæst Statssecret~r Due, der til Forargeise for 
mange -- og jeg skulde formode ikke til synderlig Nydelse for ham 
selv - hver Gang blev trakteret med Sursteg og ManØvresuppe. - 

Efter aogle Dages For l~b  embarkerede Hs. Ex. Feldtmarechal Grev 
Stedinck med Følge (hvoriblandt Nordmanden Kammerherre Kjelland) 
ombord i den paa Havnen liggende Svenske Fregat Euridice. Stedincks 
Mision bestod i at compbenler& .Keiser Nicolaus i Anlednimg - . -- --- - -- - 
af den nys stedfundne Thr~nbesti~else. - 

Saa afseilede vi da fra Stockh?lm, og erfarede snart at Fregatten 
var en anderledes god Seiler end vor gamle <iFedtsLo>>. . Da 
vi ikke maatte skilles fra den (Fregatten) var F#lgen at vi stadigen 
var n&t kil at presse med alle Klude, pai  sanune Tid som den lunkede 
afsted med smaa Seil. - Denne Omstændighed foraarsagede at de 
yngre Kadetter. Bram- og Bov.Bram.Ulsgaster, blev holdt saaledes i 
Aande med snart at gjØre los, snart at beslaa, at vi stundom var halv 
sprengte. Jeg var b l a n t  de Lykkelige der var fordelt til Boven-Boven 
Krydsseil, og ofte maatte jeg, @syg som jeg var. mange Gange om 
Dagen op til min luftige Station. Og fort maatte det gaa, ellers van- 
kede der Juling - en prægtig Kur for S~syge! - For en Beeynda 
var det nu heller ikke saa ligetil at klare sig under saadanne Omsten- 
dighedcr. Naar jeg og de gvrige til denne Raa Henhgkende - 3 i 4 
Gutter i Alderen 12 i 1 3 Aar - forpustede og forkomne var naaet op 
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paa Raaen, slog Seilet os ofte 
om prene saaledes at vi havde - -. -. - - 7 

, nok med at holde os fast. - - - 
, . I Begyndelsen blev vi ledsa- 

gede tilveirs. og hjulpne af en 
d d r e  Kadet med at faa Seilet 
ind; men denne Hjalp oph$rke 
snart - jeg kan gjerne sige til 
vor Glede, thi hvad vi vandt med 
Hensyn til vor Sikkerhed, det 
fik vi undgjelde ved diverse fplc- ,. 
lige Paamindelser, hvis vi, efter 
hans Formening ikke var rappe 
eller behendige nok. Saaledes 
fik jeg engang, medens jeg laa 
ude paa Raaen, et Rap af en 
Tougende, der trængte altfor let 

de b'nde 
Miiimen Sch i r t i i  i l y . 1 ~ 1 ~  i r*rUolm. smertede saapas, at jeg med beg- 

Pennelegning cm. l&M. 
ge Hender slap mit Tag i Raaen 
og Seilet. og dermed bar det forover med Perten og bagover med mig, 
saaledes at jeg skulde bleven til F d e  for Fiskene, om ikke vor Mentor 
netop i det sidste gieblik havde grebet mig i Nakken. - 

FartØiets, saa hht  tilvein, meget f~ldige  Bevergelser, gjorde os natur- 
ligvis lettere sgsyge end om vi havde v ~ r e t  paa Dækket; og ikke sjelden 
maatte vi. medens vi befandt os oppe blandt Skyene, betale vor Tribut 
til Neptun. Nede i Messerummet var det i saa Henseende ikke stort 
bedre. Frisk Luft er noget a€ det Væsentligste for at holde sig fri lor 
SØsygc; men nede i det overfyldte Rum med Lugten af Maling, Stank 
fra Sterrids og Pumpesod, vaade Kl~dnin~sstykker og en hel Del andre 
Lugter, var det ofte saa kvalmt at selv en barket Sggast gjeme kunde 
f ~ l e  Fome~nmelscr. - 

Kadetterne vare inddelte i 5 Kvarterer - som de kaldtes - altsaa 
6 i hvert; den ÆIdste, «Kvarterchefen», havde speciclt Tilsyn med 
aine 5 Underordnede, og skulde endog undervise de Yngste. Disse 
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Kvarterer gjorde tourvis sine regelmessige Vagter, saavel Nat som Dag. 
saaledes at der altid var et paa Dækket, og saaledes at der for et og 
samme Kvarter i Lgbet af 5 Dage faldt 3 Nattevagter og 2 Frivagter 
itrak. Det var, iwr i Begyndelsen, haardt nok at t$rne ud Kl. 12 om 
Natten eIler 4 om Morgenen, og. sØvnige som vi da altid. spyge som 
vi ofte vare, at maatte op paa D ~ k k e t  i alskens Veir. Og Gud hjæIpe 
den som ikke var paa Pletten naar det slog <<otte Glas>>. - 

Det daglige Liv ombord frernb. just ikke nogen særdeles rig AE- 
vexling. men for os Cr~nskollinger var der dog meget Nyt af Interesse. 
Den sædvanlige Dagsorden var, at man ved en gjennemirængende Piben 
blev purret ud H. 7; i en Fart rnaaite man tgrne ud og faa Ruxeme 
paa sig. thi inden Kl. 8 skulde man have surret sine KØier, langet deni 
op paa Dækket, vasket sig og spist Frokost. Vaskescenen var vistuok 

' 
eiendommelip men alt andet end behagelig. En Bak (omtrent som en 
liden Ballie) med S~vand, og en Flaske færskt Vahd til 12 Personer 
paa hver Side (Bagbords- og Styrbordsgaster) var alt hvad der hertil 
bestodes, og med dette maatte seIvfplgelig ekonomiseres i h$i Grad. - 

Efterat have vasket vore respeciive Fjær i Sgvandct, skulde Hen- 
derne for en Dag, og for at faa disse nogenlunde rene maatte der n&- 
vendigvis Sæbe, men da denne Artikel og SØvand ere fiendtlige Magter, 
maatte den ene Flaske færskt Vand offres til de 12 Par Hændcr. Dette 
skete ved at den reldste Tilstedevarende holdt sine hule Hændcr, med 
et Stykke Sæbe, over den nevnte Bak, den Næskldste sine tæt under. 
og saa fremdeles nedover, strængt efter Ancieniteten; en af de Yngste 
blev derefter beordret til at. helde en Skvet i de h$ist rangerende Lab- 
ber, disse gned da Seiben ind. og lod Vandet sile ned til det neste Par 
Hender, og saa fremdeles indtil det som en svart. tiikel Vadske naaede 
de nederste - det var omtrent som at blive overfist med Crovheder - 
dtrpae atter en Skjænk, tagende s a m e  Vei, og saa en tredie til AE 
skylling. - Den Skjænkende maatte vogte sig vel for at være for spen- 
dabel, h i  efterat Hænderne havde faaet sit, efter Omskndighederne 
godkjendte Kvantum. maatte der være saameget tilbage i Flasken at 12 
Munde kunde skylles. h i  ellers vankede der grov Mund. - 

Efterat Toilettet var færdigt maatte man op paa Dæk for at 
Messerummet kunde blive rengjort; naar dette Arbeide fuldf~rt, 
atter ned igjen for at spise Frokost. Denne bestod i Br& - haardt 

Motta-Toilettel. PennelWinp c a  1880. 

eller bl$dt efter Omstandighedernc -, Sm~r ,  The og stundom Ost 
(sitnplex). L a  vi i Havn fik vi ogsaa Melk til Theen - de Yngste 
almindelipvis 112 Thekop, de Ældre efter der- Ubeskedenhed og Graa- 
dighed. Saamange som kunde finde Plads var bænkede om det store 
Bord; de (brise (naturligvis de Yngste) maatte holde til dels paa 
Kister, dels ved Siden af saadanne, det vil da sige paa Dekket (Cul- 
vet). - Af Kister var der i Messen placeret 15 Stk., indeholdende 
Kadetternes Linned, Klader og gvrige Effecter - 2 Mand om hver 
Kiste. - 

«It is many a slip between the cup and the lipa siger Engellanderen, 
og Rigtigheden heraf maatte vi ofte sande naar vi i haardt Veir laa paa 
disse Kister, ballancerende vore Thekopper og Bisk6ter. Indholdet af 
mangen Kop naaede aldrig sit Bestemmelsessted, og mangen Biskeit I Ø ~  
bort fra sin Eiermand. - Naar det saa slog otte Glas (almindeligvis 
ledsaget af en Salme der præsteredes af Skibets 2 i 3 Musikanter paa 
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t . Blæseinstnimenter) saa var det forbi med Frokosten, om det .end ikke 
var forbi med Apetitten, og saa maatte et Vagtskvarter op paa Dækket 
for at afl$se det derværende. Dette da ned ti1 Vaskning og Frokost, 
medens vi andre fik frem vore Journaler eller Observationsb~ger, hvilke 
vi da, med de f~rntevnte Kister som Skriveborde, sfigte at  f ~ r e  til Dato. 

Naar det slog to Clas (Kl. 9) var det enten «Aile Mand op» - 
indledet ved en hvinende Piben - eller Forelæsning. I fgrstnævntc 
Tilfælde var det allehaande Man~vrer som blev foretagne - en Kadet 

. I kommanderede, de 5 Ældste (Kvartercheferne) pibende og de $vrige 
halende. Det var naturligvis med stor Forknytielse at vi Smaa som for 
f~rs te  Cang var tilds skulde træde op som Kommanderende, almindelig- 
vis for at tilsætte eller bjærge et Seil, og det var til stor Forngielse for 
deÆIdre at sce en saadan liden Person med en Raaber ligesaa lang som æ 

Personen selv. - 
Skulde der derimod holdes Fore l~snin~,  saa bleve vi alle nede i Mes- 

sen. hvor vi toge Plads rundt det store Bord med Laereren i S~mandskab 
paa HæderspIadsen. Da Alle ikke kunde finde Stede ved Bordet, 
havde de 5 ÆIdste almindelipvis sit Tilhold ved et lidet Bordbag Loire- 
ren. Deme i flere Henseender fordelagtige Plads droge de sig til 
Nytte, idet de som oftest sad nikkende og sovende; men hvis de i et 
vaagent Øieblik skulde bemerke at en af de Yngre fulgte deres Exempel 
saa hendte det ikke saa sjeldm at de efter Forelæsningens Slutning gav 
Synderen Tamp - de havde alrnindeligvis en saakaldet <&vedske» 
(liden Tamp) i Lommen, for efter Omstændighederne. prompte at 
kunne tractere sine Underordnede. - 

Disse Forelæsninger vare os. for det Meste. kjedelige og pdige. 
F ~ r s t  og fremst var det nu Foredraget. der var saa Iidet interessant at 
vi - især de der havde havt Nattevagt - kun med st6rste M$ie kunde 
holde pinene aabne. saa var der Stank sf Slagvand, og i haardt Veir, 
Slingring med en hgist monoton, sgvndyssende Knagen og Bragen i 
Skudderne, samt endeIig S+syge. Tilfxdsheden var derfor stor naar 
denne Session var vel forbi - ligesorn Man~vrene - i Regelen omtrent 
Kl. 11. Kort efter skulde der tages Middagsh~ide, og 3 i 4 Kadetter 
blev tourvis satte dertil, underTilsyn af Observationsoificieren. Omtrent 
samtidig blev et Par Kadetter sendt ned til Kabyssen for at paasee Ud- 
deling og Opbakning af Øl og Skibskost til Mandskabet. 

MIN F Ø R S T E  S Ø T O U R  57 

Saa steg da Solen ikke hfiiere. saa blev af Obsem.-Off. varskuet at 
Kl. var 12, saa begav den vagthavende Off. sig hen til Chefen med 
Melding derom og Foresp~rgset om han kunde lade slaa otte Clas og 
pibe til Skabing. Ja. Og saa hgrtes der da f$rst otte Slag paa Klok- 
ken, og saa en gjennemtrængende Piben af alle de Piber som fandtes 
ombord. Mandskabet kom nu efterhaanden OD med sine fvldte Skaffe- 
bakker, satte disse paa Dækket fra Faldrebet forover og g~pperede sig 
i Bakslag om dem. Samtidigen begav de Kadetter der havde tapet 
Observation sig ned i Messen for at udregne Bestikket, og de givripe blev 
sat til Skibsmanding - Knobning, Spledsning m. m. - deri underviist 
af Baadsmanden eller en anden Underoff. - 

Kl. 1 h ~ r t w  Trompe~stgd af de medhavende Musici, hviiket var Si- 
nal til Skabing for Off. og Kadetter. Dette var en liflig Lyd for os, 
og kastende Toupender med Knobe, Liner med Stik. Blokke, Seisiinger, 
MerIspigere etc. ned for Fddeme af Baadsmanden satie man i et 
Sprang hen til Storlugen og ned. Officierene og de 5 ~ l d s t e  Kadetter 
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gik derimod sedate ned af Agtertrap~cn, dem forbeholdt. Efterat vere 
kommen ned i Messerummet ahentede vi disse verdige Personers An- 
komst. tog derpaa Plads - Alle shængt efter Ancienniteten - ved et 
stort Hesteskobord. hvis Flpie stflte lige an mod Pumpesoden, saaledes 
at  de yngste Kadetter der skulde ind i Skoen, maatte krybe under Bor- 
det. Den aldste Kvarterchef bakkede nu op. Kosten var i Alminde- 
lighed riqelig og god, Apetiten glimrende. NB. naar der ikke var megen 
S$gang, thi da lagde Flere en paaskjfinnelsesværdig Afholdenhed for 
Dapen, og det hendte ikke saa sjelden at En og Anden med et blegt 
Ansigt og Haanden for Munden i stgrste Skynding absenterede sig, 
sættende Kursen for lai Faldreb. - 

Hver Sgndag var der extra Tractemente - I Flaske Bordeaux til 
hvert Kvarter - Off. ii dirretion - og en Pudding. det vil da  sige en 
til Styrbords- og en til Bagbordsgaster. Til disse Puddinger havde 
man konstrueret 2 Blikformer, af Facon omtrent som en fladbundet 
Pram og af betydelige Dimensioner. thi de  Maver som med deres Ind- 
hold skulde mrettes, vare ikke .fladbudede. Efterhaanden som disse 
Pramme befordredes nedover Bordet. med stadig Fomindskelse af 
Ladnigen. fulgtes de med spendt Opmærksomhed (meget stØrre end 
Tilfmldet under Forelaisningerne) af de yngre Kadetter. hvis p ine  stode 
stive naar de, fulde af Forargelse saa hvorledes enkelte (ikke saa taa) 
af  ældre, ubeskedne Kollegaer forsynede sig. saaiedes at  Chanceme for 
egen rundelig Andel blev mere og mere svindende. - Den omtalte 
Flaske Vin pr. 6 Kadetter uddeltes af Kvarterchefen. mere eller mindre 
samvittighedsfuldt, alt efter Vedkommendes Caracter og Craadighed- 
der var dem som i denne Henseende ikke besad Caracter men blot 
Graadighed. - Man skulde jo tro a t  Kontrollen var tilstede. og det var 
den da ogsaa, idet Kadetofticierenes Blikke stadigen tog sig en Tour 
nedover den tyggende Raekke; men der fandtes dog de Kvarterchefer 
som kunde sætte dem Blaar i Øinene ved at sætte en Korkestump i 
Flaskehalsen, og derpaa denne hurtig ned i de yngre Kadetters Tin- 
bageret ladende som om man til disse afgav et rundeligt Bidrag. «Havde 
vi bare Glasse istededor disse ekle, ugjrnnemtrængelige Tinbægere,» 
sagde de  Smaa, som ikke turde kny, eller paa nogen Maade tilkjende- 
give hvorledes de bleve snydte, dsaa skulde vi nok ikke blive saa skam- 
melig behandlet.» 
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Skifning i Sionn. Pcnnr~eguing 44. 1860. 

«Every dog his turn,» siger John Bull. og det Samme sagde de Smaa, 
eftersom de bleve aldre. - 

Under Stormveir var der selvf$lgelig ikke Sp~rgsmaal om at  dekke 
naget Hesteskobord; derimod blev der for Officierene anbragt et lidet 
Bord paa l e  Side i Messen; Kadetterne maatte holde til hvor de  bedst 
kunde - paa og ved Kister, i Kroge og Krinkler; de fik praktisere som 
Ballancemaskiner, og mangen comisk-tragisk Scene fandt da Sted. 
Snart kunde man see en eller anden Ulykkelig som fik sin Portion 
Ærter udover Brystet, snart saaes Poteter og TalIerkener i Vedde- 
I Ø ~  nedover til l= Side, forfulgte af sine Eiere. snart dannede der 
sig en liden Bæk, listende sig nedover i le, og lumskeligen ind under 
en dersteds paa Dekket siddende Gruppe; stundom kunde ogsaa, 
ved eh pludselig. voldsom Overhaling. En og Anden med Kniv og 
Gaffel i den ene Haand, en Tallerken i den anden styrte ned i l a ,  
ret som om han med Sværd og Skjold gjorde et heftigt Angreb. 
Var Lykken god kunde endog en Kiste. med paahensende Kadet- 
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ter, bryde lp fra sin Fortgining og komme tilankers paa modsal 
Side. - 

Paa Orlagsfart+ier i Almindelighed er Messeholdet ordnet paa en 
ganske anden Maade end her nevnt, idet saavel Off. og Kadetter som 
Chefen holder hver sin særskildte Messe, A t  slaa alle disse Personer, 
sammen i en fælleds Husholdning kunde vtere bekvemt, og i pekuniær 
Henseende, fordelagtigt nok, men var forØvrigt neppe anbefaleligt; dette 
som saameget andet ombord i vore Orlogsfart~ier i de f$rste Par De- 
cennier efter Adskillelsen fra Danmark, var ordnet saaledes fordi man 
ombord i det Danske Kadetskib havde havt det paa den Maade. At  
venne Gutter, bestemte for S~livet til et forholdsvis flot Leben med 
Vindrikken etc., kunde selvffilgelig ikke være dem tiL Gavn, ligesaalidt 
mm at bestaa dem saa nindelige Diæter som de dengang havde (4 Rd. 
or. Daa). De burde naturligvis været satte paa Skibskost - samme c-- - w. 

Kost som' for Mandskabet. - 
Efter Middagmaltidets Slutning gik Off. ind i Chefens Kahyt for 

at drikke Kaffe og rgge Tobak, Kadetterne bort i Krogene for paa 
Kister og Pijeker at uslange sig» eller for at < m r n e  Øh (lure af). 
eller ogsaa op paa Dækket, og det Kvarter som under Maaltidet havde 
havt Vagt blev nu aflgst for at laa sine sultne Mavers skrke Fordringer 
tilkcdsshllet. Naar det humed var krdigi, og det skete ikke saa 
ganske hurtigt, maatte det atter op for at  vedblive sin Vagt til N. 4. 
Efterat Bordet var ryddet bort, kom atter Skibsjoumaler, Observa- - 
tionsbØger og Sbmand~bd~er frem, og man arbeidet nu efter Omstren- 
dighederne indtil Kl. 4. da en skingrende Piben atter lod sig hdre, 
efterfulat af et brglende «Alle Mand op». Dette Raab satte altid 
Blodet - ikke at tale oni Benene - i sterk Bevegelse; man kastede 
fra sig hvad man havde i Hænderne og styrtede op som Besatte, thi 
den som var sidst paa Dækket blev «bidt Mærke i», og kunde vel 
ogsaa faa sig en mere fgIelig Paamindelse om at være kvikkere en 
anden Gang. Saa var der atter Man~vrering til omtrent Kl. 6, og 
dermed var Dagens Arbeider abluttede. - Kl. 7 ned til Aftens- 
mad - The, BrØd og Smdr, stundom Gr& Denne sidste Ret havde. 
efter hvad der blev os berettet, i tidligere Aar været den almindelige, 
men da den som Tilfældet med de fIeste stadige Gjentagelser, vakte 
Mishag. og Iedede til adskillige Uterligheder, som f. Ex., at Kadet- 
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Udpurring til Vagt. Pennciegnmp cm. 1880. 

detteme bombarderede hinanden med rygende varme Gr~dklatter, saa- 
ledes at diverse N ~ s e r  og Ørne led Overlast, blev den afskaffet som 
constant Rct. - Officierenu Aftensmaaltid holdtes ligesom deres 
Frokost i Chefens Kahyt. Kl. 8 Vagt~aflbsnin~, og Kjeldskvarteret 
ned hl Souper. - Var Veket nogenlunde godt gjk de ~vrige Kadetter 
op paa Dækket dels for at lufte sig og faa en Promenade agtehid 
i Iæ (til Luvart maatte vi ikke komme saalænge Chef eller Off. var 
paa Dæk), dels for at <daa Dask i Neeve», en meget almindelia Leg 
(om den kan kaldes saa) baade blandt Kadetter og Mandskab. 

F~rend  Soten gik ned kunde vel ogsaa en og anden Tvist mellem 
de yngre Kadetter afgj~res paa tprre Næver forud mellem et Par 
Kanoner, og Ingen lagde sig. ved saadanne Anledninger imeIlem de 
stridende Parter - Off. ignorerede Kampen, og de ældre Kadetter 
opmuntrede os cndogsaa «to fight it oub). 

Kl. henimod 9 blev man beordret til at tage K~ierne ned; disse 
udtoges da aF Finkenetterne ved nogen Matroser og Iangedes ned 
gjennem Messe-Skyligthet, hvor en af Kadetterne modtog dem en for 
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en, opraabende Nummerne og suidende dem i Amene eller Øiene  
paa vedkommende Eier. K~ierne bleve nu strakte eller ophengte paa 
sine under Dekket nummererede Steder. ved hvilket Arbeide de Ka- 
detter der skulde have Hundevagt, lagde m rosverdig Iver for Dagen. 
De Yngre maatte dog ofte forrette dette Arbeide for de Ældre. Man 
iagttog n$ie at fastgidre K$iestjerterne saaledes at de ikke med Let- 
hed kunde losgjgires, af begnidet Frygt for, i Nattens L Ø ~  at blive 
firet tildæks, noget der jevnligen hændte. endog saaledes at man kom 
til at  staa paa Hovedet. Tredive K$ier i et Rum, neppe stgrre end 
80 U4l.. skulde ikke afgive synderligt Alburum til deres Indehavere, b .  

ligesaalidt som Luften efterhaanden kunde ventes meget gavdia for 
Sundheden. Vi laa som et Lag Sild i en T ~ n d e ;  skulde man op i, eIler 
ud af en KØie maatte man trykke Naboeme tilside, hvilket just ikke 
altid skete med nogen særdeles Hen~~nsfddhed. I godt Veir havde 
vi Ventilation gjcnnem det mere eller mindre aabentstaaende Skyligth, 
mm under Storm maatte det lukkes. De der havde sin Plads lige under 
eller i N~rheden af samme havde det luftigt nok - imellem altfor 
meget af det Gode - men var fordvrigt udsat for alskens Overlast 
af vagthavende Kammerater, der (ligesom Gutter i alrnindelighed ikke 
fandt sig trykket af Hensyn eller Medlidenhed) kunde sende dem et 
Stykke af en vaad Svaber eller anden lignende Behagelighed i An- 
sigtet. Der skulde dog kraftige Argumenter til at forstyrre vor &e 
og farte S$vn; det kunde hende at det var vanskeligt nok at faa.os 
vaagnc naar vi bleve udpurrede til Nattevagt, og kom vi da ikke 
hurtigt ud af Kgiien, kunde vi være visse paa at vi i en Snup vilde 
befinde os sprallende paa Dekket, idet den ene Kfiiestjert blev los- 
gjort eller kappet. Det hedte for~vrigt at komme hurh'g i Kleiderne, 
thi inden et Kvarter efter Udpurrii~en maatte vi være paa Dæk. - 
Disse Udpurringer om Natten var os h~is t  ubehagelige, især i Storm- 
veir, og s p c i e l t  for dem som efter kun 2 A 3 Timers SØvn skulde 
op til Hundevagt. Ikke fbr vare vi komne ud af K~icn  fpend den 
indsovnede S-syge atter vaagnede, og saa skulde vi da. sammenbØiede 
under K~ienie og ofte, ved Skibets heftige Bevegelser, kastet frem 
tilbage. h a  ifgirt os vore Klædningstykker. alt ved Hjelp af en mat 
skinnende Praas i en med Hornruder forsynet Lanterne som en Skibs- 
gut holdt imod os. - 
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Komne op paa Dækket 
blev vi modtaget af skadt- 
froe Kammerater der ud- , , 

.s . . . :..' talte sin Clæde over at de- ,.. & 
res Vagt var forbi, og at 
det nu var vor Tour ti1 at 
bide i det sure Æble. - 

Af Vagkikvarteret havde 
nogle sine bestemte Gj~re-  
maal ; Kvarterchefcn fprte, 
under Officierens Tilsyn. 
Kommandoen agter, No. 2 
fonid, No. 3 skulde besgir- 
ge Bestikholdet - logge 
hvert Glas. nedskrive Kur- 
ser og Fart paaVagtstavleni Pri  Udtit. Pennclcgriir~ c 4  )W. 
passe Timeglasset m. m. De 
$vrige benyttedes efter Omstændighederne til noget af hvert, de to Yngste 
sedvanligvis til at sidde et Par Timer paa Udkik, en ved hvert Faldreb. 
Her sad vi da. ofte vaade, gjennembIæste og forkomne, med Pijek- 
kraven opover prene, anstillende melankolske Betragtninger over SØ- 
livets mange Sam, Gjtnvordigheder og Lidelser, især sammenlignet med 
det fredelige Hjem og dets uforstyrrede Nattero. - Af og til kunde 
disse Betragtninger blive afbmdt. snart ved en eller anden forngen 
Manfivre. snart ved et Offer til Neptun, snart ved at faa en Styrt* 
over os (af saamegen mere Betydning som man da  ikke havde Olie- 
eller Regnklæder). og snart ved en kraftig Kneps (Snuppert som det 
kaldtes) paa Næsen. idet vi med Forskrækkelse hgrte: «Naa Din Ravn- 
unge, sidder Du der og sover!» «Nei Kors da.» «Jo Du sad jo med 
lukkede pine!» <(Jeg bare lukkede dem for St~v,» var det engang en 
af de Smaa som svarede; og senere blev dette et almindeligt Udtryk 
naar nogen saaes at tage sig en Lur i Utide. 

Paa Dagvaden begyndte man altid strax at spule eller skmbbe 
Dækket, og at foretage en alrnindelig Rengjgiring. Kl. 6 kom almin- 
delipvis «&$ren Hovmester» (mangeaarig Steward, Kok m. m.) op med 
en Kande Kaffe. Brgd og S m ~ r  til vagthavende Officier. der lod Kvar- 
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terchefen deltage deri. Men saadant Tractement gik som oftest vor, Mandskab staaende. Efter en Salmes Afsyngen blevaf Proviantforval- 
Kaffeduften begjmrligt opfangende. Nese forbi. Vi maatte fasteetil teren. staaende ved Gangspillet, oplrest en Bdn. saa atter en Salme, 

N. 8, hvilket f o r ~ v r i ~ t  ikke generede os synderlig, men gav os en glim- og dermed var denne i Almindelighed h-itidelige Akt  blende. Alle 

rende Appetit naar Timen slog*). Som rimeligt kunde varre rnaatte maatte overvære den, undtagen de saakaldte «Krumholtsgaster», nemlig 
Gutter fra 12 til 18 A a r  efterat have fastet fra Kl. 4 ti1 8 om Morgenen Skibskok. Koksmatte, Hovmester, Dagvagt, HuIgast. Krankevægter, 
op i den T i d  sjouet baade med det Ene og Andet, have Behov for Sm~rstikker og Vandmand. Foniden disse, tildels besynderlige Benæv- 
mndelig Kost. Det var ogsaa utrolige Kvantiteter de  kunde indlade. nelser paa h ~ i s t  respectable Functioneirer havde vi desuden endnu en. 

Saaledes erindrer jeg at  da  de  6 forsultne Dagvagtsgaster engang kom og ikke mindst besynderlig, nemlig «Plyndergreve», den Mand som 
ned til Frokost forefandt de til sin store Overraskelse en ved en Feil- skulde passe og stelle ombordværende Dyr. (Matroserne gjorde sig en 

tagelse fremsat, nesten hel. Edamerost. Dette var agefundene Fressens. Forndelse af at praie paa «Greven», i ~ r  paa et senere Togt. da der 
ved Slutningen af deres Maaltid var det Slut ogsaa med Osten - ikke blandt Skibsoff. var en Lieut. Grev Trampe). - 
en S b e  igjen af den. D e  maa have holdt sig strengt til samme Efter Gebeten holdtes almindelig M$nstring. Om Emd. naar Veiret 

Princip som <<Capitain Dugal Dalgetty of Drumtwach», nemlig naar- ikke var til Hinder fik Mandskabet sie en Dands, i h d k e n  endel af 
somhelst der ved et Maaltid gaves Anledning. da at indtage Provisioner Kadetterne deltoge. E n  bedre Forngielse havde vi forgvrigt ved at  < d a a  

for 3 DØgn. -- Narrehoved», et Spil, bestaaende i a t  man med runde, flade Blyplader 
I ' /  U. 7 gik Kvarterchefen ned i Messen. behandlede sin skingrende kastede efter et paa Dekket afkridtet Hoved med forskjellige Afdelinger 

I /  
Pibe con amore. og brelede atØrn ud». - hver med sitTal. Det  af de to Partier, der f$rst opaaede  en i Forveien 

P a a  S Ø ~ -  og Helligdaze var vi selvfØlgelig fri for Arbeide. med bestemt Talst~rrelse gik af med Seiren. Den Indsats der spilledes om 
i Undtagelse af. a t  der med Vagthold. Bestikhold og fornadne M a n h -  var ingen, eller rettere sagt den var paa en Maade negativ; thi mod 

res blev forholdt som ellers. Morgentoilettet skete med stfirre Gnin- Sedvane var det her den Vindende som maatte «give». den Tabende 
dighed end til hverdags (dog ikke med stØrre Kvantitet færskt Vand); som skulde a o d t a g e ~  - Prygl. Disse bestode i a t  man tiidelte Ved- 
hi efter Frokosten blev vi E n  for En grundigen overhalet af Kadet- kommende et vist Antal Slag af en Stilkile under Fodsaalerne. -- 
ofkicrene Rent Linned, ren Krop og ufillede Klædningsstykker var Stundom kunde det hende at  Kadetterne efter Aftensmaaltidet fik 

Betingelsen for ikke at  faa sig en &kraber». Ogsaa hva  Onsdag en Terin med Punsch, hvoraf Rroderparten gik i de  E ldre .  De som 

byttedes Linned. Den Renslighed og Orden hvortil vi strengt blev til- «havde Stemme», gav ved saadan Anledning endel Sange tilbedste. 
holdt, var for de Allerfleste noget som vedvarede far Livet, og som blandt hvilke <<S$nner af Norge - Hvor herlig er - S k j ~ n n e  Minka>> 

for@vrigt dannede en temmelig sterk Kontrast med Skidenfærdighed og etc. lod til a t  veere Repertoirets m a t  yndede; vi andre «tegogdrab. - 
Slunrethed i Antræk blandt andre unge Mennesker af samme Samfunds- Kadetterne var alle fordelte hl bestemte Seil eller Ræer paa Kryds- 

klasse paa de Tider. - toppen, hvor alt Arbeide ved dem blev udf~rt ,  uden a t  nogeo Matros 

Mellem N. 10 og I l blev der ringet til «Gebet» **) ; ved3die Gangs maatte hjelpe. Saavel Rebning som Seils Losgjgren og Beslaaen fore- 
Ringning samlede5 man agterud, Off. siddende paa StoIe. Kadetter og gik i Almindelighed ligesaa hurtigt og godt paa denne Top  som paa 

de Øvrige. - 
*) h d c i I t d n  nu. d. Mairaer v d  a h  Forhyring il? iil BsiingeIm ai dulle have Knffe I det Hele taget var det en god Skole vi gjennemsik ombord; vi blev 

Kl. 4 m Morpnen inden de tilirde ain Vagt. holdt til Orden, Precision og ofte temmelig strængt Arbeide. Forseelser 
**) Af Ty&.= q HollmdiLc Ord havde ikke frmt bibeholdt iip p u  "oie 0 r l d b :  

uilcdci var feniden i G t b e ~ ,  -i rt&nkcvægkr*, aBviien- q Bindmm de rlmindtlige Be- 
vare ikke hyppige, og kun sjelden af nogen alvorlig Natur. D e  al- 

navneiser. 
mindelige Straffe bestod i at blive sendt op paa Stængesahlingen for et 

5 - Fyrdiii icgner q fnriæller. 
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P a r  Timers Tid, og at  nedlukkes i Seilkdien. Mellem Kadetteme ind- 
byrdes var det værre i denne Henseende; a t  de  Ældste gav de  yngre 
Samp var ikke saa ualrnindeligt. - 

Saavidt jeg erindrer udgjorde den hele Besetning, Off. og Kadetter 
iudbefattet, 113 Mand. Af Matroseme var vel henved Halvdelen faste 
Folk, af det sØmilitære Korps. Underofficererne henhcirte alle til dette, 
og enkelte af dem var Gjengangere fra «Holmens faste Stek)?. En 
af disse var en gammel Kanoneer, Otto Mgller, der var os til stor For- 
n~ielse, især naar han, for Matroslærlingerne, holdt Foredrag over Ar- 
tilleri. Saaledes a n f ~ r t e  han om Kanoners Anskaffelse. a t  «dem kan 
man erholde paa 4 Maader; enten har man dem, eller tar man dem, 
eller s t ~ b e r  man dem. ellem k ~ b e r  man d e m .  Dygtige Folk var de 
allerflaste af dem, hvad enten de  havde faaet sin Uddannelae i Dan- 
mark eller Norge. Saavel Underoff. som Maboser blev, efter Nutidens 
Begreber, ikke behandlet paa nogen pyntelig Maade; a t  endog en gan- 
ske ung Lieutnant kunde overhise en Underoff. var ikke ualmindeligt. 
og at  han «duttede» dem var det Sædvanl~~e .  Naar Und.off. blev he- 
handlet saaledes kan man slutte sig til hvorledes det blev forholdt med 
Matroseme. - Behandlingsmaaden var vel ogsaa noget der var gaaet 
i Arv ka den gode Danske Tid. - 

Skibskosten var i Sammenligning med Nutidens kun maadelig. Fro- 
kosten bestod af en Dram, en Kiar Smdr og Bisk~iter, hvilke vistnok 
ikke gled ned med megen Lethed. især da  SrnØrret ofte var harskt og 
Iignede Mastefedt. Middagsmaden var bedre. og bestod ahurlende av 
Ærter og Flesk den ene Dag, Gr& og $31 den anden. Naar man havde 
havt sidstnævnte Ret. gaves til Aftens <<Subberusk» (ØllebrØd) sam- 
menkogt af opsmuldrede Bisk~iter og i Regelen sutt p l ;  de gvnge 

( Aftener (3rd. - 
Frokosten blev serveret i det <<Gr#nne». Saasnart der blev pebet til 

, 
denne Act, steg Proviantforvalteren op fra de m$rke Regioner, ledsaget 
af sin Adjutant Sm~rstikkeren som medbragte en stor Træbak med Ge- 
ledder af opbrikkedc SmGrstykker og en Brændevinspds. Forvalteren 

l stillede sig t e t  forrenfor FaIdrebet ved en Kanon med SmØrret ved siie 
I li / F ~ d d e r .  Smcirstikkeren satte sig paa Raperten med Brændevinsp~sui 

melIem Benene, en Kadet indfandt sig efter Ordre for a t  paase rigtig 
Uddeling, isair af Brændevin, og Mandskabet stod i længselsfuld For- 

I 
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ventning, sammenstuvet i en tæt Klynge. Derpaa trak Forvalteren op 
sin Lommebog med Fortegnelse over Mandskabets Navn (Nummere 
brugte man ikke dengang - det vilde ikke været til Behag hverken 
hos den Ene eller Anden. da det skulde smagt af Solciaterm~nstring), 
og opraabte nu disse, hvorefter Mand efter Mand, hver almindeligvis 
med en Foldekniv dinglende paa Brystet og med en Bisk~it i den ene 
Haand, af Sm~rstikkeren erholdt det med Bramdevin fyldte BlikmaaI, 
som da tØmtes med synligt Velbehag; derpaa hen til Forvalteren, stak 
sin Kniv i en SmfirkIat, lagde denne paa Bisk$itcn og fjernede sig. Der 
kunde under denne Scene falde en hel Del BemærkninBer. dels plumpe, 
dels kvikke og vittige, almindeiigvis myniede paa Forvalteren og for- 
nemmelig paa Sm$rstikkeren som var Matrosernes Kontrapart, formo- 
dentlig paa Crund af hans veiende og maalende Functioner. Men gav 
han dem knapt Maal, saa maalte de ham min Tro. Skjeppen h ld .  
Kunde det slumpe til at Smolrstikkeren fik en dygtig Sgstænk over sig, 
eller a t  Forvalteren ved en Overhaling kom til at sette den ene Fod 
i sine Sm~rklatter og den anden i Brrndevinsp~sen, var saadant ingen 
til Sorg. - 

Hver Mand skulde s c l v f ~ l ~ e l i ~  have sin bestemte Vægt af SmØr, og 
sit bestemte Maal af Brændevin: hvad deraf kunde indknibes kom For- 
valteren, og muligens ogsaa han Adjutant tilgode. F$lgen heraf var. a t  
der blev knebet naar Leilighed gaves. Saaledes var det temmelig al- 
mindeligt a t  Sm~rstikkeren - i Distraction naturligvis - istedetfor a t  
holde Blikmaalet i dets Hank, satte sin Tommelfingers yderste Led ned 
i det, hver Cang han skulde fylde samme i Brændevinspgsen. et De- 
placement som ikke skulde blive saa ganske let nfiiagtig at beregne, men 
som gjentaget et halvhundrede Gange udgjorde et ikke saa lidet Kvan- 
tum. - Sm$rret blev udstykket ved at presses(?) ned i en firkantet 
Fonn (udhulet Traklods) og derpaa optaget med en miniatur Træ- 
spade. Sm~rstikkeren fandt det naturligvis vanskeligt a t  fØre denne saa- 
ledes at  der jo ikke kunde komme til at ligge lidt tilbage i Kanteme 
af Formen. Dette Arbeide kaldter a t  «stikkeSmdr». - deraf den pynte- 
lige Benævnelse c&mØrstikken>. - 

P a a  Nattevagterne var det almindeligt at Mandskabet Mgte at for- 
drive Tiden ved at  fortalle Eventyr og Historier, samt at  synge Viser. 
ikke altid afpasxde for h6viske Øren. - 
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Af Dyr havde vi ombord (Smaapluk sat ud af Betragtning) endel - 
H ~ n s ,  nogle Sauer og en Ced. Denne sidste f ~ r t e  Navnet «Meite>>, 
var helbefaren og kunde taale det Utrolige, endog at  fortære alle de 
Busser som Matroserne tracterede den med. Mette var bleven udkom- 
manderet for a t  Off. kunde erholde Melk til sii Kaffe, men den var 
meget lunefuld med sine Ydelser. Stundom fik Off. en upaaklagelig 
Portion, stundom saare lidet og stundom aldeles intet. Det  sidste TiI- 
fælde indtraf almindeligvis naar Hundevagten havde været m$rk; og 
Forklaringen paa denne Caade var kun endel af Kadetteme bekjendt. 
Det hendte nemlig, naar Natten var m ~ r k  nok til ikke at  resikere lagt- 
tagelse eller Overrumpling. at vi halede Mette ind under Barkassen og 
tappede hende for alt hvad vi kunde udpine. Erindringen om Mette 
bringer Tanken (forunderlig som det kan synes) paa Navnet Stedinck, 
nernIig paa Admiralen. der i sine yngre Dage som Kaptein kommande- 
rede et Orlogsfart~i under Gustav 111, i Ryska Kriget I denne ud- 
merkede han sig engang saaledes at  Kongen tillagde ham Rang, H e d e r  
og Værdighed som Kontra-Admiral, men {{fortfarende paa Kapiteins 
Tractemento>. Næste Dag under Mynstringen ombord i sit FartØi Iod 
Stediick sin Ced bringe frem og proklarnerede, a t  den nu tillagdes Rang, 
H e d e r  og Værdighed som Ko, men fortfarende paa Geds Tractemente. 

Na?sten stadig god Vind bragte os til Kronstadt tidlipere end. paa- 
regnet. Kort efter Ankomsten blev vi underretet om at  samtlige Ka- 
detter fra begge Fart~ier  skulde afsted til St. Petersburg, og dersteds 
opholde sig nogle Dage. Dette var Nyt  som satte Clæde og Bevægelse 
i leiren. Foruden den i vor Alder advanlige Higen efter Forandrin- 

- ger med tilhgrende store Forvtntninger om disses Behagelighed, havde 
vi ogsaa den anticiperede Nydelse af at skulle ombytte det snevre, 
kvalme Messenun med et rummeligt Hotel, og de mange Forn$ielser 
som deraf for6vrigt kunde flyde. - 

D a  Farvandet mellem SL Petersburg og Kronstadt var for gnindt 
for saadanne Fart~ier  som vore, skulde Reisen ske med et mellem disse 
Steder gaaende Dampskib, og dette var da ogsaa noget Nyt, thi Mange 
af os havde aldrig seet et saadant. - Ti l  bestemt T i d  embarkerede vi. 
omtrent 70 Mand skrk ,  og dampede afsted under en deilig Sommer- 
dags nesten brændende Sol. Nogle Russiske Passagerer hvoriblandt 
endel Damer, havde indfundet sig f$r os. Heden var som sagt stærk, 

* 
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og bragte Flere til under 
Dæk at  s$ge Beskyttelse 1 

mod den; en af de  Svenske 
Kadetter. «Långa Possenv . ,  - -- 
som han af sine Kammera- 
ter benævntes. beskyttede 
sig mod den endog i saadan 
Grad at  han lod sin lange 
Krop aldeles ubeskyttet af 
Klædningsstykker. Omtrent 
halvveis m d t e  vi et fra 
St. Petersburg kommende . .. - .  

Dampskib. og eftersom 
dette kom os nærmere. be- Melle meikes pai Hundsvagien. Pennelegning ca. IW. 
gyndte Russerne ombord i 
begge Fartflier a t  raabe og gestikulere til hinanden. med saadant Resul- 
tat at  vi IØb med fuld Fart lige bums ombord i hinanden, og det med 
saadan Force at  Flere af os faldt omkuld. Et P a r  Damer tog Anled- 
ning til a t  besvime, og de  der havde opholdt sig under Dæk kom op i en 
Fart, blandt andre kom Långa Possen «i et P a r  Byxem. Det andet 
Dampskibs Baugspryd borede sig igjennem og splintrede vor Forkahyts 
Kappe i samme Øieblik som en Kadet (P.  Steenstrup) var kommen op 
af den og faaet Foden fri. Den Øvrige Beskadigelse var vistnok betyde- 
lig. men vesentlig ovenbords, saaledes at vi kunde fortsætte, hvilket vi 
da ogsaa gjorde, efterat Russeskipperne havde skjeldt hinanden Huden 
fuld. - 

Ved Ankomsten til Petersburg blev vi strax indkvarteret i et stort 
Hotel, hvor der til de 60 Kadetter blev afgivet 3 rummelige Værelser. 
nemlig et Sovekammer til hver Nationalitet og et fælles Rum der tillige 
tjente som Spisesal. I hvert af Soveverelseme forefand vi apstablet 30 
Madrasser med Tepper  og Hovedpuder. efter Sigende laant eller leiet 
fra et Nonnekloster. - 

Saa fik hver af os udbetalt nogle «Landgangspenger», hvis Beløb var 
forskjelligt e l r  forskjellige Aldre og andre Orn~tændi~heder. Saavidt 
jeg erindrer erholdt jeg og mine Jevnaldrende omtrent 2 Sp., hvoraf en 



M I N  F Ø R S T E  S Ø T O U R  70 

stor Del, under Opholdet. medpik til Slikkerier. indkjfibte i Konditor- 
butiker hvor vi lortnnsvis opslog vort Kvarter. - 

Livet i Hotellet var den ene Dag som den anden. Om Morgenen Kl. 
7 blev der udpurret - med Undladelse af den forhadte Piben - og 
efterat være kornmen i Buxeme skaffede man sig Anledning til a t  van- 
dre frit om paa Gulvet: ved at  samle alle Madraser ved den ene .Veeg 
og dersieds stable den ene ovenpaa den anden saa b i t  som de Lengste 
af os. staaende paa Stole, kunde naa. Saa kom Vaskningen med en i 
lang T i d  ukjendt Luxus. nemlig Overflod af ferskt Vand; strax vi 
dermed vare færdige begav vi os ind i Fællesværelset. hvor ogsaa de 
Svenske Kadetter indfandt sig. og saa kom Frokosten for en Dag - et 
lidet Krus med Melk og et Stykke Sm~rbrpd (11;~ i 2 torn. tykt) pr. 
Mand. E n  saadan Portion var vistnok bestemt til hver, men endel af 
de ieldre Kadetter fandt nok at  deres respective Mavers Fordringer ikke 
stod i Forhold til hvad de  retmæssigen kunde tilegne sig, thi den fprste 
Dag var der flere af os Smaarollinger som kun fik Melkekmet. Ved 
Klage til en for sin R e t f æ ~ d i ~ h e d ,  blandt os, bekjendt Kvarterchef blev 
der den paafplgende Dag og senere sgrget for Uddeling til hver især. 
Hvem der havde taget Maden af Munden paa os. opdagedes ikke - 
Svenskerne beskyldte Normiendene for i dette Stykke at  have syndet, 
og omvendt. - 

Kl. 2 blev der anrettet Middag og Kl. 7 A 8 Aftensmaaltid. Et P a r  
Timer senere var det Kf etid; Madrasserne blev nedtaene og placerede 
paa Gulvet i Rækker. med smale Fodstier imellem dem. O g  saa begyndte 
alskens Spektakler, især Bombardement med Stgvler, Hovedpuder og 
andre lØse Gjenstande. En Aften da de Sve:ske og Norske Kadetoffi- 
cierer paa en Inspectionstour skulde ind til os, kom de ikke lengere ind 
end i Dgren f ~ r e n d  et Haglveir af Hovedpuder stod dem om grene. - 

Hotellets rummelige Caardsrurn var for de yngre Kadetter, naar de ikke 
paa anden Maade vare optagne, en almindelig Legeplads, og der forefaldt 
mange forskjellige Scener, saavel mellem os indbyrdes som med lang- 
skjegede Russer der kom ind for a t  sælge «Qvas» eller andre Sager. - 

Forholdet mellem de  Svenske og Norske var i det Hele godt uagtet 
vi jo nok endda havde adskillige fra Danskerne nedarvede Fordomme 
mod dem. - 

Under Opholdet blev de fIeste Fonniddage anvendt til, under Geleide 
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af Officierene, a t  tage 
Stedets Seværdighe- 
der i piesyn. Erin- 
dringen om disse er nu 
temmelig taaget, men 
Noget træder dog 
frem, saasorn Vinter- 
paladset, Admiralite- 
tet, Peter den Stores 
R y  tterstatue m. m. - 
A f  Udflugter uden for 
Byen var der meget 
faa. kun een alminde- 
lig, til Generalconsul 
Sterkys Landsted hvor 
vi vare til Gjest, og 
for6vrigt enkelte par- 
tielle af liden Ud- 
strækning. 

Cadel Hubcrii Ryaietit i SI. Peie&ur#. Penncieainy e.. 1880. 
En saadan blev 

foretagen af mig og to omtrent jevnaldrende Kammerater. V i  havdc 
h ~ r r  omtale et Forlystelsessted. som, efter hvad vi troede. benevntes 
Alexander Newsky, og ud til dette bestemte vi os da for a t  faa 
en Muntration i det Grbnne, V i  steg med stor Selvf~lelse op i en 
af de stgrste og eleganteste Vogne vi kunde finde, forspændt med to 
Heste og med en gigantisk Kudsk paa Bukken, kastede os nonchalante 
tilbage i de b l ~ d e  Sæder og tilraabte Kudsken: <<Alexander Newsky., 
Han gav os et Nik, Hestene et Rap. og afsted gik det. D a  vi passerede 
en af Broerne over Newaen skutde det til Uheld træffe, a t  et F ~ l g e  af 
Norske og Svenske Off. kom os imde .  V i  vilde gjerne undgaa dem, 
men det lod sig ikke vel gj$re, og idet de passerede os havdevi den Tort 
a t  de lo os ud. Lysten ti1 a t  spille Storkar tabte sig derved mdel, men 
vi fortsatte Kursen. indtil vor digre, skiregede Kudsk standsede ved en 
Kirke. Her  steg han af. pegede paa Kirken og gjorde et meget forstaae- 
ligt Tegn til a t  vi skulde træde ud. Men nei, det vilde vi ikke; w skulde 
til et Forlystelsessted og ikke til Kirke. Han vedblev a t  pegepaa denne, 
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paa samme Tid som han flere Gange repeterede <Alexander Newsky». 
og gjorde Tegn til at vi skuIde betale. Enden blev da at vi maatte ud 
af Vognen, og vore Penge ud af Pungen. Nu uds~andt der sig en noget 
heftig Discours - dels paa Russisk, dels paa Norsk, ingen af os for- 
staaende et Ord af hvad den anden Part sagde, men af hans Geberder 

P 
kunde vi bepribe, at han krævede mange flere Rubler og Kopek end vi 
offererede ham. Da vi, efter et kort Krigsraad enstemmigen nedlagde 
Protest mod hans Fordringer, greb han den Mindste af os i Bringen, 
hevede ham op i strakt Arm op rystede ham som om det havde været 
en H~visk. Vor lille Kammerats Tainder l ~ d  som et Par Castagnetter. 
medtns hans Dyrendal daskede ham om Benene, Vi to andre - som 
bevæbnede Krigere - burde jo nu have ilet vor betrængte og meget 
sprælIende Kollega til Undsartning ved at anfalde Russen i Flanken 
eller Bagfjerdingen, men ogsaa vi f ~ l t e  os rystede i den Grad at en 
saadan Tanke ikke opstod i vor krigerske S j ~ l ,  og bedst var det sikker- 
lig ogsaa, thi ellers havde Campagnen formodentlig endt med at vi alle 
Tre havde faaet en Dragt Prygl. - Vi beralte. - Derpaa tradskede 
vi i en stegende Hede, slukgrede og flaue, mm endel lettere for Mynt, 
tilbage til Petersburg. hvor vi vogtede os vel for at meddele Specialia 
om vor Lysltour. - 

Efter omtrent 8 Dages Ophold i den store Stad afreiste vi med 
Dampskib, og ahkom, uden Crambollager til Kronstadt, hvor vi sbax 
embarkerede i vor gamle Kasse. og lagde Statsklæderne samt Haabet 
om videre Fom#ielser under denne Tour paa Kistebunden. Forinden 
Afreisen modtoges fra Grev Stedinck en Present, bestaaende af for- 
skjellige Slags Vine m. m. til Off. paa begge Fart~ier og nogle Flasker 
Bordeaux til hver Kadet. - 

Efterat være kommen ud i ØstersØen skildtes vi fra Fregatten og fort- 
satte Touren hjemover, men stoppede ved Helsingger, hvor vi provian- 
terede for Messen, og saluterede for Frederik VI som da netop ankom 
dertil. - I 

Vi fortsatte derpaa Seiladsea op Kattegat og Skagerak, og I$b ind 
til Frederiksvæm. Dette Sted med deis ntermeste Omgivelser frembyder 
just htet Skjdnt for giet, men ved Ankomsten ha  S ~ e n  fandt vi det 
dciligt - Markerne forekom os saa frisk grØnne, Trteeme saa frodige. 
og de Mennesker der saaes gaaende iland fandt vi vistnok ikke skjdnnere 
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end ellers, men vi betragtede dem 
som lykkelige V~sener  der kun- 
de tilbringe den hele Sommer i 
saadant Ebsium. istedetfor at . , 

ligge ude i Sflen. vrere s$syg og 
gjdre Nattevagt. 

E t  grgnt Landskab har for 
Sgmanden en egen Tiltræknings- 
kraft naar han i længere Tid har 
p l~ie t  S$en; deraf vel ogsaa 
Aarsagen til at hans Hu staaer til 
engang at kunne pIgie egen Jord. 
Endogsaa en billedlig Fremstil- 
ling af et Landskab kan ombord 
tiltale os i stærk Grad, om den 
end maatte være tarvelig nok i 
kunstnerisk Henseende. Saaledes 
kunde jeg paa denne Tour. naar- 
somhelst der gaves Anledning ikke I F d e r i l i i v ~ r n .  Pcunctqning cm. 1880. 

undlade at kie iad i et Off.Lukaf, med et Landskab~st~kke. 
Jo mere s#syg jeg var jo deiligere fandt jeg det, og Ønskede blot at kunne 
ombytte Livet ombord med Tilværelsen i et saadant. - 

Efter et kort Ophold i Frederiksværn stak vi tilds for at tilbringe det 
Resterende af Touren i Nordspn. Her laa vi da, stadigen manØvre- 
rende og excerserende, af og til med den Norske Kyst isigte, og finskende 
os vel hjem igjen. Krydsningens Ensformighed blev kun afbrudt ved 
et Par  Begivenheder, hvoraf den sidst indtruhe var af en meget sgrgelig 
Natur. Fgrst hendte det, at en af Klyvergastene ved at bjærge Kly- 
veren blev slaaet overbord af denne; idet han efter en alvorlig Ned- 
dukken kom op paa Vandfladen, raabte han gjentagne Gange: <<Jeg 
faldt overbord, jeg faldt overbord.» En af Off. ((Lieut. Frie) Igb 
hurtigt op i Htekjollen. og idet Manden passerede Agterenden, eller 
denne Manden, tilkastede han ham det i Jollen stadigt beroende 
tamelige Redningsmiddel. nemlig et almindeligt Bord (eller tynd 
Planke). hvilket ved et Slumpetræf kom saaledes i Vandet at Klyver- . 
gasten kom hl at sidde skrævs over det - bogstavelig ridende paa 
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Bglgen blaa. - Jollen blev derpaa affiret og Mandcn f$rt uskadt 
ombord. -. 

Det andet Tilfælde var ganske anderledes alvorligt, En Morgen da  
Bramreierne skulde optage;blev som ciedvanlig ved saadan M a n ~ v r e  
tre Kadetter sendt op paa Krydstoppen; den ~ l d s t e  af disse, ved Navn 
Blehr (18 A a r  gammel) styrede Raaen under Opheisningen, paa- 
sm$gede Godset og da  der altid var stterk Rivaliseren med Matroserne 
paa de to andreTopper, skyndte han sig at  varsku «klar>> (maaske noget 
for tidligt); omtrent samtidig l ~ d  lignende Besked fra Stor- og Fortop. 
paa Dekket blev der kommanderet «kai», og Raaen svingedes i samme 
Pieblik horizontal. Der h ~ r t e s  et Raab fra Lydstoppen. Alles Blik 
rettedes derop, og til vor S k m k  saae vi Blehr hengende ved den ene 
Arm ude paa Nokken. Blodet stivnede næsten i vore Aarer ved at x e  
ham i denne frygtelige Stilling; nogle Sekunder holdt han sig fast, men 
styrtede saa ned, f ~ r s t  mod Randen af Mærset. saa flere Gange nindt 
nedefter Mes&svantet, og derpaa med Hovedet mod R ~ s t e t  og over- 
bord. I stØrste Skynding blev der braset bak og Jollen affiret for muli- 
gens at  finde hans, efter a1 Sandsynlighed, afsjælede Legeme, men al 
S@gen var forgjeves. Jeg glemmer aldrig de Øieblikke da vi  saae ham 
hoIdende sig i Raanokken, viet til Dodeh, og derpaa styrte ned. - A t  
være nærværende naar en Mand falder ned fra Riggen, er xlvf$lBeligt 
attid, efter Omstendighederne i mere eller mindre Grad s@rgeligt; men 
i Almindelighed sees kun SIutningen af en saadan Tragedie. Her  i 
dette Tilfælde derimod vare vi Vidne ogsaa d dens Begyndelse, hW1- 
ke! medfgrte en ubeskrivelig angsthild Spænding. - Dagen var en 
S@rgedag, og det varede lange iodea vi kunde forivnde'det smertelige 
Indtryk som denne Begivenbed efterlod, saameget mere som den For- 
ulykkede havde vmet  almindelig afholdt. - Ligeledes bibeholdt vi i 
lange Tider en vis uhyggelig FornemmeIse hver Gang vi hØrte Kom- 
mandoordet «Kai», - uviIkaarlig kastede vi da Blikket op for a t  for- 
visse os om at  lignende UIykke ikke atter skulde finde Sted. - 

Omtrent en otte Dages Tid  forinden Tostets Afslutning l ~ b  vi ind 
til Nevlunghavn for at  forblivc dersteds medens Examen i Sgvidenska- 
berne afholdtes. D a  vi vare færdige med denne seilede vi til Frede- 
riksviem og debarkerede. - 

BESQG PAA SHETLANDSDERNE 
I 1842 blev jeg udkommanderet Jom Skibsoff. med Cadetskibet, 

Korvetten (hen. Capt. Falch. I Begyndelsen af Togtet, nemlig i Slut- 
ningen af April anlpb vi Lervick paa Shetlandwrne. 

D a  vi nærmede os disses Kyst m d t e  vi, et P a r  Mile fra Land en 
bemandet Baad, der gav os et hjemligt Indtryk. thi saavel Baad som 
Mandskab syntes at være Norske. Baaden var ganske som dem der 
bruges paa vor Vestkyst. og Folkene i samme havde norske Physiogno- 
mier. Vi fik en af disse ombord som Lods, og kiinde endogsaa paa hans 
Sprog spore noget af det «ursprungliche Stamverwantschafb>; thi det 
havde ikke faa Norske Ord. Alt hvad der h ~ r t e  til hans Baad havde 
uforhlskede Norske Benævnelser. 

D a  vi ldb ind til L e ~ c k  forefandt vi en ganske rummelig og god 
Havn, hvor vi da ankrede. 

Kort efter Ankomsten blev jeg af Chefen sendt iland. for som sæd- 

BlymnitlqninB 10. Juli 1845. 
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Pcniinsk Drrgi. A k v ~ r e l  Decmber 1840. Pentanik Drigi. Akvirel Deerniber 1840. 

vanlig ved lignende Anledninger - at melde vedk. Authoriteter vor 
Ankomst. P a a  F ~ r e s ~ ~ r g s e l  erfarede jeg at  Sheriffen, Mr. Duncan 
var <<Bixen» paa Stedet, og op ti1 ham begav jeg mig da. Jeg forefandt 
en pynteIig gammel Mand, der ved at  h$re, a t  vi var Norske udbrØd: 
<<Indeed, I am myself very proud of being of old Norwegian blood.2 

Ikke alene Sheriffen sagde sig at  være af gammelt Norsk Blod. men 
saagodtsom hver Mand med hvem vi kom i Ber~relse fremhævede sin 
Norske Extraction, og udtalte sin Fornbielse over, i os, a t  see Landsmænd. 

Vi benyttede Opholdet til a t  sce os om saameget som muligt, dels paa 
Land, dinglende paa Ryggen af de  smaa indfd te  Heste, dels paa Vand 
i vore egne Baade. P a a  de  fleste af Baadtourene medhavde vi  som 
Veiviser og Cicerone Stedets Praist. der velvilligen gik os tilhaande paa 

" I mange Maader. H a n  var en yngre Mand, med stor Interesse for Norge, 
med godt Kjendskab til vort Land og deis Forholde; specielt havde han 

I ,  

l, ' 

1 ,! 
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n$ie Kjendskab til vor Historie, og 
havde endog læst Snorro. - Disse hans 
historiske Kundskaber lagde han engang 
for Dagen, paa en for mig mindre be- 
hagelig Maade. P a a  en af vore Ex- 
cursioner viste han os nemlig nogle 
Ruiner - som han kaldte det, men 
som egentlig kun var nogle regulære 
Ophfiininger i Jordsmonnet, idet han 
bemærkede at  d~sse skulde være Lev- 
ninger af nogle Forskandsninger som 
Harald Haarfager gdelagde da  han 
kom derover for at forjage Vikingerne. 
Hertil bemarkede jeg. at Harald Haar- 
fager ikke havde gjort noget Togl til 
Shetlandsgerne, eller iallehld at der 
intet nwnes derom. Men Præsten ved- n 

blev Sit, og jeg holdt paa Mit. F#rst 
efterat være kommen tilbage til Norge , 
havde jeg Anledning til a t  forvisx mig 
om hvem af os havde Ret - det var 

Pcruui i t  Drmat, Præsten. O g  jeg som indbildte mig at Atviml 
31, Domihr 

kjende Snorro saa godti 
Vore Udflugter tillands vare ikke mange, og foregik som nevnt paa 

Ryggen af Bens merkverdig smaa og mterkværdig stygge Heste. Vi 
b e ~ g t e  Scalloway - et lidet Fiskerleie med Ruineme af en gammel 
Borg. Thingvall (ThingvoId) Kirke, med et Par  Bautastener. det snævre 
Sund ved Noss med sine bratte Afstyrtninger etc. Hvor vi end færde- 
des viste Landskabet det samme triste, #de Udsetnde. Trævegetation 
var der ikke Spor af, og Cresvæxten syntes klein (dog var det jo tidlipi: 
paa Aaret). - Den lengste Baadtour der blev foretagei var til Moura 
for at besee det derværende Pictiske Taam. Jeg kom desværre ikke 
med paa denne Expedition da  jeg havde Vagt ombord. 
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! VOR DAMPSKIBSFARTS BARNDOM 
l 

! I December 1825 bcfandt jeg mig. dengang S ~ k a d e t  og omtrent 12 
A a r  gammel, tilfeldigvis paa den saakaIdte «Billebrygge» i Fredrik* 

I ,I vern, sammen med nogle andre Personer. blandt hvilke en til Camiso- 
aen h ~ r e n d e  Soldat. 

-1.1 Denne u d b r d  pludselig: «Jeg mener det er sjelve svarte D . . . . som 

d .I 1 kommer rykende og fossende ind af sØndre Q b . »  
Det var Dampskibet «Constitutionni», det f ~ r s t e  Norske Dampskib, 

' l der for &ste Gang viste sig i Norsk Farvand; det kom dirccte fra Eug- 
land, hvor det, for offentlig Regning var bleven bestilt. samtidig med 
et ander («Prinds Carl»), der da  endnu ikke var færdigt, Begge blev 
bygget under Tilsyn af  Capt. - senere Statsraad - Erichsen. 

Anskaffelsen af disse to Fartplier medf~rte, som bekjcndt, Rigsret 
over Statsraad Collett. 

Men med denne Anskaffelse var, saa at  sige, Crundvolden lagt til 

Piprv i&ry~n .  Akvirc l  1868. 
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den Norske Dampskibsfart - en Beivenhed af overordentlig Vigtig- 
hed for Landet. 

Den uendelig lange veirhaarde Kyst, s~nders~l i t te t  ved en Utallighd 
af tildels dybt indakjærende Fjorde, gj$r Landeveie af nogen Udstræk- 
ning i den vestlige og nordlige Del saagodtsom umulige. Saavel Per- 
sonbefordring som Varetransport var desaarsag henvist til $veien; mm 
uagtet denne for sttdrste Delen er beskyttet ved en fortl~bende Skj~r- 
gaard, hefter der dog mange og store Besværligheder ved den, især i 
H$st- og Vintertid. Brede F jordm~ndin~er  er at passere, smale Sund 
med hyppige og voldsomme Kastevinde, aabne Havstykker ved hvis 
Endepunkter Seilfart#ier kan ligge i Ugevis for a t  afvente Leilighed til 
a t  komme over. 

Saadant gjælder da isrer for Nordlands og Finmarkens Vedkom- 
mende. Som Exempel paa hvor lang Tid der kunde medgaa paa en 
Baadreise i hine Egne, kan anfØres, a t  en Pras t  i Alten, der med siin 
Familie. i 1837, flyttede sydover, brugte otte Uger fra nevnte Sted ti! 
Trondhjem. Ikke alene Tab af Tid, men stundom tillige T a b  af Helbred 
var forbunden med saadanne Baadreiser. Forprvrigt benyttede man sig, 
ved saadanne Anledninger, oftere af Jægter og andre Kystfartgier. 

Ogsaa i den syd9stiige Del af Landet, hvor der dog gaves Anled- 
ning ti1 at  reise overland. var Reiser tilvands meget almindelige, og fore- 
toges da  med Kystfarere eller Fragtmænd; thi dels var Landeveiene 
ikke i nogen god Forfatning - meget bakkedc og i det Hele meget 
besvairligc -, og dels var Befordringen forholdsns kostbar. Hvad 
Kommunikation med Udlandet angaar, stillede Forholdene sig ikke 
bedre. Landværts gjennem Sverige var langvarigt og kostbart, og man 
foretrak desaarsag almindeiigvis at. gaa som Passager med en &joben- 
havns Paketu - en Slup eller Jagt, med Rum til 6 i 8 Personer, og 
med meget tarvelige Bekvemmeligheder. 

Skulde man til England, Frankrige eller andre Lande i Europa, reiste 
man med en af vore Trælast- eller Fiskeskuder. 

Som en Fglge af hvad ovenfor er anfØrt, ligesaavelsom paa Crund 
af Mangel paa Midler. var det kun sjeldent a t  man, uden Ngdvendig- 
bed, foretog nogen Reise. Man var bunden til Hjemstedet, og kjendte 
kun lidet til andre Landsdele og disses Beboere. Nordland og Fm- 
marken var et Terra incognita. 
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Men ved Dampskibsfartens Indtrmden skulde nu alle disse Besvair- I 

ligheder. al denne Afspærrinq for en stor Del oph@re - en ny Æ r a  i 
i Kommunikationsvæsenet var oprundet. 

( 
A t  sætte Dampskibet <:Constitutionen», strax efter dets Ankomst, i 

l nogen Rute, altsaa i den mdrkeste og haardeste Aarshd, var der ikke 
Tale  om, hvilket jo dengang ogsaa kunde vare ganske riieligt. F ~ r s t  i 
det paaf~lgende Foraar. efterat det andet Dampskib. <<Prinds Carl», 

l 
var ankommet. begyndte Farten,. med sidstnævnte i Raute, engang 
ugentlig, mellem Fredriksvsrn, C ~ t h e b o r ~  og Kj~benhavn, det andet, 

t 1 ligeledes engang ugentlig mellem Christiania og Kristiansand med mange 
Mellemstationer. 

Disse tvende Far t~ ie r  var visbak, efter Nutidens Begreber, meget smaa 
I og uanseelige, - det mindste, <<Constitutionen» paa 70 h 80 Com.-L. 

Drægtighed, det andet paa omtrent 100; men de  var udmærket godt 
I bygget, og af uds~gte Materialier. Maskinerne svarede i Godhed til 

Skrogene. 
I '  Med den nevnte Drægtighed, og uden Overbygning paa Dækket, 

kunde der selvfglgelig ikke være Plads til mange Passagerer. Saaledes 
. . ,  kunde der i <<Prinds Carl», paa lste Plads ikke præsteres Kfiier til flere 
, .. end 12 a 15 Mandfolk. 6 h 8 Kvindcr og paa 2den Plads, der var fel- 

les for begge K j ~ n ,  ikke til saamange. Lastenimmet var liaeledes meget 
indskrænket. 

Og dog var det, under de fØrste Aars Fart, kun undtagelsesvis, a t  
I' der ikke var Plads nok. Nogen almindelig Reiselyst indtraadte fdrst 

I 
senere med bedre jikonomiske Kaar, og efterhaanden som Forholdene 
udviklede sig. 

i 
J 'I 

Som nievnt tog Dampskibsfarten sin Begyndelse i Foraaret 1827. 
«Prinds Carl» afgik hver Tirsdag Aften fra Fredriksvæm - efter 
<.onstitutionems Ankomst fra Christiania - til Cptheborg, eller ret- 
tere Masthugget, og til Kjdbenhavn, anlgbende Helsinggr, og kom til- 

I bage til Fredriksv~rn Sgndag Morgen. Her  modrog «Constitutionen» 
Post og Passagerer fra Udlandet, og afgik dermed til Christiania. Hver 
Tirsdag Morgen Kl. 5 afgik det igjen derfra (man var dengang ikke 

l saa bange for at staa tidlig op), a n l ~ b  de forskjellige Steder i Fjorden 

I I 
- D r ~ b a k ,  Horten. Moss og V a l b ,  f ~ r t e  ved Ankomsten til Fredriks- 
væm Passagerer og den til Udlandet bestemte Post ombord i «Prinds 

l 
l " i  

l ,  

- 
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,*Coniiiiuiionen" q *Prindr Cirl. ved Frcdriksytrn. Udinit af Tegning rf C. F. Wcrpann. 

Carl». fortsatte Onsdag Morgen Kl. 5 sin Route vestover til Christian- 
sand, hvorfra, det retournerede til Fredriksværn Lgrdag Eftermiddag. 

En vigtig Mand for Fartens Sikkerhed langs Kysten var naturligvis 
Lodsen. og man var heldig nok, til denne Funktion, a t  faa engageret 
en udmærket dygtig og ~aalidelig Mand, Ole Sanne (Sand$), der i 
omtrent 25 A a r  vedblev i denne Tjeneste. 

Routerne var, som man vil have bemarket, ikke meget anstrængende. 
En Udvidelse skete noget senere, idet «Prinds Carl». efter Ankomsten 
til Fredriksværn fra Kjgbenhavn, fortsatte Touren op til Christiania, 
hvorfra det igjen afgik Tirsdag Morgen Kl. 5. T o  Gange om Aaret 
lod man «Constitutinnen» foretage en Tour til Bergen. 

P a a  denne Maade gik det i flere Aar. D e  Reisende var ikke mange, 
og de havde ikke mange Fordringer. Livet ombord var meget gemyt- 
ligt; begge Dampskibsf~rere var al: en social Natur. og ansaa sig som 
Værier ombord. presiderede under Maaltideme ved Bordet, udbragte 

6 - Fyrdirikm icpcr ag f~riallcr. 
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Skaaler etc. Undertiden hendte det ogsaa at  man tog sig en Svingom. 
l 
Y 

Ved Bordet saaes aldrig Damer. 
Som rimeligt kunde vare paaventedes Dampskibet ved de forskjellige 

A n l ~ b s s t d e r  med Længsel og Nyfigenhed; man vilde muligens a f h  
Bekjendte; man vilde h ~ r e  Nyt, og man vilde bringe lidt Aivexling 
ind i det daglige ensformige Liv - naget der jo for@vrigt den h g  idag 
finder Sted ved A n l ~ b e t  af vore mindre Byer. Man havde Udkik for 
tidigst mulig at  kunne varsle Ankomsten, og naar saa endelig Damp- 
skibet kom paa Havnen. mylrede der af Baade, fulde af Folk der vilde 
se og B. Baadene kjempede for a t  komme fgrst til Siden. og Antallet 
var almindeligvis saa stort a t  de var til Hinder for a t  bruge Fartpiets 
Hjul. naar saadant var forndent. 

Endogsaa i Christiania var det i adskillige Aar  nesten som en Folke- 
fest naar den kjære «Constitution» skulde komme. (Ankomsken hver 
Sgndag Eftermiddag). Den daværende fashionable Promenade rundt 
Fæ~tnin~svolden var overfyldt af alskens Mennesker, der speidede 
udover mod Næsodden efter den constitutionelle R& og Damp; og 
naar saa denne opdagedes, kilede man afsted nedover til Toldbodbryg- 
gen, hvorfra man da  mnstrede (og kritiserede) de  i Baade landsætten- 
des Passagerer. Disse havde. den paaffilgende Dag. den Forngielse at  
sce sig navngivne i Avirrne, idet man blandt Bekjendtgj~relser kunde 
finde : 

d n b r n n e  Passagerer med Dampsa. N. N.: Fra Christiansand Hr.  
N. N. fra Valld, Fru N. N. osv.». men de  som kom fra Dr<ak nrid 
4cke den Æ r e ;  det hed sig kun: «Fra Drdbak saa .og saa mange 
Passagerer.» 

Dette havde siin Grund i, a t  man fra Christiania jevnlig foretog 
sis en liden Lysttour (uden Damp) til Drflbak. for &fra at vende 
tilbage med Damp. Mange af de  Personer. som saa gjorde. gav sig, 
ved Lqisning af Biller alskens Iherlige Navne. og da dette blev for 
d r ~ i t  for Expedit$ren, hevnede han sig ved a t  lade dem blive navnl~se. 
A t  l ~ b e  ind til en Brygge med Dampskibet var dengangi par  Grund 
af den antagne I ld~far l i~hed.  ikke tiliadr - et Forbud der stod ved 
Magt indiil op i Femhaarene, og for hvis Overtrædelse var fastsat en 
Bod af 10 Spd. Denne Benyttelse af Baade til Omborde og lland- 
bringelse af Passagerer var adskillig til Uleilighed for aldrende og sva- 

V O R  DAMPSKIBSFARTS B A R N D O M  
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, gelige Personer. fornemmelig Damer, og iser naar saadant - som ved 
Horten og Moss - ofte maatte ske i nogen S ~ ~ a n ~ .  Helle: ikke uden 
Rcsiko var denne Baadtranspott, hi det hendte stundom at En og 1\6 
den gik overbord fra Baaden. Naar man taper i Betragtning, hyilken 
overordentlig Betydning Dampkraftens Anvendelse havde paa Kom- 
munikationsvæsenet, turde det vel synes besynderligt. a t  der henaili 9 
A 10 Aar, inden man udvidede eller fordgede vor Dampskibsfart. Det 
var ikke Mangel paa aabne Pine for dens store Nytte i Almindelighed, 
ligesaalidt som at den i Særdeleshed for vor Vestkyst og for Nordland 
og Finmarken - der hungrede efter andre Kommunikationamidler - 
maatte vtere et overordentIig stort Gode. Nei, Aarsagen var vel sim- 
pelthen den. a t  man var for farlig til at  gjgre nye Anskaffelser af Damp 
skibe. Den unge Stat skulde jo skabe nesten alt h a  Nyt, og kun lidt 
efter lidt kunde man tilveiebringe Midler til Op@ldelx af de mange 
offentlige Krav. 

Saaledes blev f m t  i 1837 et tredie Dampskib. <<Prinds Gusiaw), an- 
skaffet og sat i R o u b  mellem Trondhjern og Troms~,  senere ogsaa tir 
Hammerfest. Dette Fart*. omtrent a t  samme St~rrelse som de to f ~ r -  
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nævnre, var ligeleda bygget i England, og forsynet med Skovlhjul - 
Skrue-Propellen kom f ~ r s t  adskillige Aar senere (opi Firtiaarene) i 
Brug. 

V a r  nogen Kyst skikket for - man kunde gjeme sige skabt for - 
Dampskibsfart. saa var det Nordlands; var der nogen Befolknhg, som 
higede efter a t  faa sprængt de Baand. som holdt den fask i Hjemmet. 
saa var det NordIands og Finmarkens. Nu kunde man da  beregne den 
Tid. der vilde medgaa til en Reise, og ikke som tidligere, efteral have 
begivet sig, maaske kun nogle faa Mile fra Hjemmet. a t  rnaatte vente 
Dage. ja Uger inden man for Modvind og Storm kunde naa tilbage. 
Og nu kunde ogsaa Fruentimmer og B Ø ~  komme hl a t  flakke ud; nu 
bebrivede de ikke. af Frygt for de stygge Baadreiser, a t  holde sig hjem- 
me, og ikke uim tidligere, naar de maultc ud, sidde i Skotten med vaade 
Klæder, med Angst i Hjertet og Sgsyge i Halsen. 

Da derfor Dampskibet for Igrste Gang sendte sin sorte Rgg over 
de n6gne Holmer og mod de steile Fjelde, var Clæden stor og almin- 
delig. Paa alle Steder, hvor det maatte standse i nogen Tid, var der 
Tilstelninger, og hvor det maatte overnatte, inviteredes Fdrer. Stymand 
og lste Plads-Passagerer iland til Kalas med Rigdom paa Taler og 
Skaaler. Den nordlandske Cjastfrihed strakte sig endog vel vidt. Saa- 
ledes hændte det. a t  Dampskibsf~reren, paa en af d e  fgrste Toure. 
ved et paatænkt Anl~bssted, maatte iland for i den Anledning at  
ordne det F o r n h e  med Presten paa Stedet. Da. efter endt Kon- 
ference med denne. Fereren vilde begive sig ombord for strax at 
fortsætte Reisen, udbrgd Prasten med Forbauselse: «De vil da vel ikke 
forlade mit Hus, uden a t  have opholdt Dem Nalten over - det vilde 
vsere Noget, som aldrig har hendt  mig i min lange Embedstid her- 
oppe.» 

Den Nordlandske Almue kunde vistnok skatte detie hidtil ukjendtc 
Befordringsmiddel, men den benyttede sig dog. i de fgrste Aar, ikke 
meget af det, og naar saa skete, var det med megen Uro og Engstelse, 
- der maatte være noget Troldskab i dette, at et Fartdi kunde gaa 
lige lugt mod Vind og Strdm. Endog efterat Dampskibet havde vcret 
7 A a r  i Fart, hgrte man, a t  en Mand, der ved et Anldbssted lagde til 
Siden med sin Baad. idet den overfl&ige Damp blev udsluppen og 
susede ham over Hovedet, udbryde: «Huf da Svart-Erik.» 
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I een Henseende var Dampfarten deroppe, efterat den havde veret 
i Cang et P a r  Aar, ikke populær hos de fleste af de i de store Fiskerier 
interesserede Personer. Man antog nemlig at det daværende mindre 
Udbytte af Lofodfisket skyldtes Dampskibet der ved den s t ~ r k e  Larm 
af Hjulene skulde skremme Fisken, ligesaavel som at  denne, ved den 
udkastede Sod og Aske skulde sky Bankerne. Denne Uvillie mod det 
vishok noget slgiende, men dog ganske uskyldige Dampskib var, under 
daarligt Fiske, i stadigt Stigende, og resulterede i Forestillinger til Amtet 
om at  bevirke Farten standset i den Tid Lofodfisket foreeik. 

Dette Fartgis Route var ordnet saaledes: Om Foraaret. 15de Marts, 
begyndte Farten, og vedligeholdtes til Sluiningen af September, med 
Afgang fra Trondhjem hver 3die Uge. 

Den lange Kyststrækhing rnellem Bergen og Trondhjem laa frem- 
deles. Iænge eherat Nordlandsfarten var begyndt, uberdrt af  Damp, 
nemlig til 1841, da Dampskibet «Nordcap» blev sat i Route mellem 
Christiansand og Trondhjem. 
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Dette Marinens f$rste Dampskib var bygget paa Horten, og blev i 

1840 seilet over hl England for a t  erholde den dersteds bestilte Ma- 
skine. Efterat denne var bleven indsat, afgik det til en Hollandsk Havn 
for derfra at  h jemf~re  Liget af den ved et Tydsk Bad, kort forud. af- 
dØde Statholder, Grev Herman Wedel Jarlsberg. Fartoet blev del 
paaf~lgende Aar midlertidig afgivet til Postvesenet. Uagtet adslollip: 
stgrre end de tidligere anskaffede Dampskibe, havde det dog kun Rum 
til et ringe Anta1 Passagerer, og for a t  afhjæIpe denne Mangel, blev 
det, efter nogle Aars F o r l ~ b ,  ligesom tidligere <<Prinds Carl» og «Con- 
stitutionenn. paabygget et rummeligt Ruf (Salon) og tillige omapteret 

I 

- .  

under Dæk. 
Fra 1641 gik det jevnere fremad med Fordgelsen af vor Dampskibs- 

flaade. Saaledes blev i det paafdlgende A a r  et nyt, i Sverige bygget 
F a r t ~ i ,  «Christiania», sat i Route mellem Christiania og Kj$bmhani. 
I 1843 indtog «Prinds Carl» Routen Christiania-Christiansand, 08 
<<Constitutionen» Bergen-Lerdalsdren. i hvilken den forblev indtil 

I 

- 
1846, da  den anbragtes mellem Bergen og Christiansand. 

E n  UdvideIse af Dampskibsforbindelsen med Udlandet foregik i 
1847, nemlig mellem Christiania og Kiel (senere Travemunde), i hvil- 
ken Route «Nordcap» anlragtes. I dets tidligere Route, Christiansand 
-Trondhjem aflpstes det ved <<Constitutionen» mellem Bergen-Aale- 
sund, og ved «Prinds Gustav», Aalesund-Tiandhjem. 

I 1848 afpav Marinen atter 2de Fartgier til Benyttelse i Postvimenet. 
nemlig Skrue-Dampskibene «GylIer» og <<Gler». Omtrent samtidig 
i n d k j ~ ~ t e s  i Udlandet 2de Hjuldampere, «Jylland» og <Lubeck». og 
omd~btes  til «Viken» og «Lindeinas>>. <<Gyller» benyttedes snart' her. 
snart der. og «Gler» anbragtes i 1851 i Fart mellem Bergen og 

Ill 

- 

Christiania. 
Aaret 1 853 var. i vor Dampskibshistorie, rnærkeligt, forsaavidtsom 

den tilbagestaaende Del af Kysten, mellem Hammerfest og Vadsd da 
blev indtaget som Slutningsledet i den store Forbindelseskj~de, idet 
«Gyller» blev sal i Route paa denne Strækning. 

O g  hermed var da  Landets forskjellige Kystdele, ved en kontinu- 
erende Dampskibsliiie. sammenknyttet. Vistnok var den hidtil ikke om- 
handlede korte Strekning mellem Moss og Frederikshald. ikke bleven 
befaret af Poshtresenets Fartdier, men den sidstnevnte By fik dog. i 
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1 8 4 0 4  1 ,  Mangelen tildels afhjulpei ved et privat Dampskib i Route 
paa Christiania. 

Med denne ene Undtagelse var det ved Statens Dampskibe, at den 
hele Kyst var sammenbunden. Efterhaanden. især fra Femtiaarenes 
Beg~ndelse, anbragtes private saavel i Kystrouterne som paa Udlandet, 
og remplacerede lidt efter lidt Staiens, indtil Farten med disse ganske 
oph~rte. Denne private Virkcomhed skal nu blive omhandlet. 

Omtrent samtidig med Statens ferste Dampskib anskaffedes, for 
Bergens Regning, ogsaa det fgrste private. Efterat Stiftamtmand 
Christie havde taget Initiativet til Dannelsen af et Aktieselskab, blev 
af dette indkjøbt et Dampskib, der fik Navnet «Oscan>. Det sattes i 
1827 i Fart fra Bergen saavel syd- som nordover paa Kysten. men da 
det stadig havde Uheld, og ikke svarede Regning, blev det. efter faa 
Aars Forlgb, solgt med betydeligt Tab. Blandt Aktiehaveme var Kong 
Carl Johan, der skjænkede. hvad der faIdt paa hans Part. til Bergens 
Fattigvesen. 

Omtrent 20 Aar senere mod Sluhinpen af Firtiaarene anskaffedes, 
ligeledes for Bergens Regnrns, et mindre Dampskib. <<Bj~rgvin». Dette 
var oprindelig bestemt til Slæbebaad. men blev dog hovedsagelig anvendt 
til Befordring af Post og Passagerer mellem Bergen og Lerdalsgren. 
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E m b i i k e ~ t i ~  i ei Dmpkib ved Oiiiiiiinia Bryspe. Penntiegning &p~mbei 1865. 
Udkrri iil *Stimer m f  Rti~Iiveim l. 

Med 4 i 5 Passagerer paa Iste Plads var Kahytten werfyldt. I 1855 
grundstdte det ved Indl$bet til Sognefjorden og sank, men blev dog 
optapet og istandsat. Omtrent samtidig blev i Bergen anskaffet et andet 
Dampskib, der i 1856 sattes i Route paa Lerdalsgren, i hvilken det ved- 
blev indtil N. Bergh. Amtskomrnune i 1858 anskaffede cFramntes» og 
«Fjalir». Begge disse hensigtsmæssige og gode Farther anbragtes i 
Fart paa Sognefjord. samt Fjordene i Nord- og Sfindfjord.*) 

Den private Dampskibsfart tog, som anffirt, fra Begyndelsen a i  
Femtiaarene et sterkt Opsving. saavel paa Udlandet som paa Kysten. 
D e  Fartgier der anskaffedes vare st$rre og hensigtsmæssigere end tidli- 
gere. Saaledes blev af det, ved f~rnævnte Tid. stiftede «Bergenske 
Dampskibsselskab», anskaffet et stgrre Dampskib «Bergen», og, i 1854. 

*) Nu hir denne Amtikommune ikke mindre cnd 5 siorre q 2 mindtc Dimpkibe i Frri 
deraleda. 
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uraiegei De viIla Prnncicgnins iil ~~Allrhmindeo V111 (1692). 

sat i Route paa Hamburg; kort efter ligeleda et andet «Norge» i samme 
Fart. Disse to Fartdier havde i 1855, i Nærheden af Chrisiiansand, et 
ulykkeligt Sammenstdd. ved hvilket <<Norge» sank. og flere Menneske- 
liv gik tabt. 

Af det S~ndenfjeldske Dampskibsselskab anbragte~ i 1854 og 55 to 
Dampskibe i Fart paa Udlandet, det ene, &t. Olaf» paa Hamburg, det 
andet, «Ganger-Rolf» paa England. «St. Olab> forliste senere ved 
Randpund, og «Canper-Rolh> fortrængtes af Engelske Far t~ ie r  fra 
dets fgrst indtagne Route. 

Det f ~ r s t e  Dampskib for Trondhjems Regning var uNidelvet~>>, der 
i 1852 anbragtes i Fart paa Indherred og tildels paa Romsdalen. Efter 
et P a r  Aars - i pekuniær Henseende - uheldig Fart blev det solgt 
til et Interessentskati, af dette forlenget og i 1855 sat i Fart paa Ham- 
burg. I 1857 stiftedes det «Nordenfjeldske Dampskibsselskab», der 

I - .  - - - 
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Theltdol: "Hia er'c for noe i denne Jirnknua, Du? Eg vart i i a  brienindt heit i -- 
Fyrboder: <'Skreppe-Smmrre Dii vait nok heiitre.. Ptnneiqning ti1 ,.Allehiande* V (1873) 

begyndte sin Virksornhed ved Anbringelse af «Hakon Jarl» paa Ham- 
burg. 

Samtidig hermed havde Dampskibenes Antal i Kyst- og Fjordrouterne 
lipeledes været i stadigt Tiltagende. 

Den tidligere omtalte Strekning mellem Mossog Frederikshald kunde 
synes stedmoderlig behandlet idet den ikke var bleven optaget af noget. 
Staten tihdrende Dampskib. Men saadant havde antagelig sin Gmnd 
i, at  det melIem Christiania og Christiansand gaaende Dampskib, <<Con- 
stitutionen». ikke kunde paaregne at  holde sin Route, hvis det skulde 
g j ~ r e  den lange Afstikker til Frederikshald, og derfra var det aabne 
Havstykke mellem HvalØerne og Færder. 

Frederikshald fik dog, allerede i 1-1, sin Forbindelse med 
Hovedstaden, ved ei, Grosserer Tofte i Christiania tilh~rende Dampskb, 
«Carl Johan». Dette vedblev dog kun kort T i d  i denne Route, der ikke 
lpinnede sig, og afl$stes i 1842. af et gammelt Fartfii, «Hardy». der i 
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Kommen indcnkjæri. Penneiegning hl aAllehannde* VI1 (1876). 

flere Aar sled s i ~  m@isommelig frem i dette Farvand En betydelig Foran- 
dring til det Bedre foregik i 185 1, da Dampskibsselskabct Halden satte 
et nyt Fart$i igang mellem de f~rnrevnte Steder. Dette, der gaves 
Navnet «Halden». var efter Bestilling leueret i England. bygget af 
Jern, og i det hele et udmærket godt Fart~i ,  der uden Overanstrængelse 
holdt sin Route regelmæssig 3 Gange ugentlig. 

Paa Skiensfjorden begyndte Dampskibsfarten i 185 1, og paa en 
meget beskeden Maade, nemlig med en, liden aaben Baad «Colibri», 
paa 8 i 10 Hestes Kraft. Efter et Par  Maaneders Fart g& den træt, 
og erstattedes i det paaffilgende A a r  af et hensigtsmcssigere Fartgi 
«Trafik», anskaffet af et AktieseIskab. 

Ogsaa paa vore stgrre TndsØer maatte Dampkraftens Anvendelseselv- 
f~lgelig kunne komme til Nytte; og det varede ikke ltenge. inden Er- 
kjeodelsen heraf Mste sig .  Randsfjorden var den f~ritte i n d s ~ .  hvor det 
nye Befordringsmiddel adopteredw. I 1836 begyndte man nemlig at  
bygge et lidet Dampfartgi, «Halfdan Svarta .  der i det paafalgende 
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A a r  blev sat igang. Mj6sen fulgte dernest. nemlig i 1839, da  et Inter- 
essentskab satte et Dampskib, «Jernbarden», i Fart paa samme. Dette, 
noget tungvindte, Fartgi kunde dog ikke lenge tilfredsstille Behovet, og 
et nyt. noget stfirre Fartdi, «Dronningen* anskaffedes i 1848. samt end- 
videre i 1854, af det da oprettede eoplandske Dampskibsselskab>>. 2 
Fart~ier,  «Færdesmanden» og c<Skibladner». 

Senere har Trafikedpaa Mjgsen mere og mere udviktet sig, saaledes 
at  denne nu befares af ikke færre end I l Farther. 

Den tidligere Befordring paa M j ~ s e n ,  hovedsageIig af Varer, havde 
foregaaet med Seilfartgier. af Stprrelse og med Rig omtrent som en 
almindehg Jagt, men alt andet end Skarpseilere, og meget tarvelig ud- 
nistede. Deres Fart fra den ene Ende af Indsgen til den andm, kunde 
stundoh medtage lengere Tid. end nu behfives for a t  komme fra Norge 
til Nordamerika. Det hele Udstyr var nemlig meget primitivt; saaledes 
havde de ikke Ankere, men Drægge af Træ, og Drægtoug af sammen- 
snoede Vidier. Naar da  et saadant F a r t ~ i  ankrede ved et eller andet 
Sted. og der opstod en stærk Paalandskuling, kunde disse skr~belige 
Greier ikke holde, 0% Skuden drev iland, med stØrre eller mindre Hava- 
rier saavel paa Skrog som Ladning. 
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V i d  Tinibcr~ Tonde. AI ,,Skiuer a l  Rei,clivei~~ I (IBbS]. 

Nords6 i Thelemarken fik sin Ffirste Dampbaad, <<Statsraad Stang», 
i 1852. Bandaksvandet Iigeledes i samme Aar. 

P a a  vore Elve kan Dampskibsfart kun Einde liden Anvendelse. Hin- 
dringerne ere formange - hyppige Fossefald, Stryk og grundltendte 
Steder. Dog er den bleven sat igang hist og her, saaledes i en kortTid 
paa Losna, paa en Strekning af omkring 2 Mile, med Gaarden Elstad 
som det nordlige Endepunkt; paa Glommen mellem Sarpsborg og Sal- 
montud i Eidsberg, samt paa AadalseIven. Endvidere paa Topdals- og 
Oterelven, i en Strækning af 1 a 2 Mile. 
Som i det Foregaaende vil være bemerket, Ifinede den private 

Dampskibsfart sig ikke i det farste Snes Aar, efterat den var begyndt 
her i Landet - (Statens antagelig end mindre). ReiseIysten var endnu 
ikke vakt, Nutidens Uro var endnu ikke faret i Folket, Turist-Epidemien 
ikke udbrudt; den almindelige Fekuniære Evne var liden. og Passager- 
fragten meget h ~ i .  Efterhaanden forandrede disse Forhold sig. og de 
Reisendes Anta1 tiltog stadigen, paa samme Tid  som Driftsomkostnin- 
gerne ved Dampfarten aftog, nemIig paa Cmnd af bedre Maskiner og 
betydelig reduceret Kulforbrug. Som.en Fglge heraf begyndte Farten 
a t  give gode Renter af de deri anbragte Kapitaler. Et sterkt Opsving 
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I indtraadte demfter; saagodtsom hver Kystby, hver Fjord, hver Indsg af 
nogen Udstrtekning, fik sine Dampskibe; endog det fjerntIiggende R ~ s t  

! - denne lille bitteverden for sig selv- fik sinDarnpskibs-Forbindelse. 

l Og paa Udlandet tiltog den i samme Grad. 
Ved Udgangen af 1892 havde Lindet en Dampskibsflaade af 767 

SKAANSKA KRIGET 
Efterat jeg i et P a r  Maaneder af det mærkværdige Aar 1848 havde 

faret som Skipper paa Dampskibet Nordcap mellem Xania og Kiel, 
blev jeg reven ud af denne fredelige Syssel for at deeltage i de  stort 
Krigsbegivenheder - den saakaldte «Skaanska eller Sylvanska') Kri- 
gcb>. jeg skulde vedblive at fdre Nordcap, men dette Fartfli skulde nu, 
istedetfor Post og Passagerer, fbrst fpre Tropper herfra til Slesvig eller 
Skaane. og senere Iægges under Commando af Chefen for en Bataillon 
Kanonslupper, der vilde blive at  stationere i Landscrona. Mine Oplcvel- 
ser i hiint Aar  vare mangfoldige, tildeels af adskillig Interesse, og jeg 
kan ikke andet end beklage at jeg dengang ikke fØrte Dagbog. Meget 
har jeg glemt. men hvad jeg endnu - e-er 22 Aars F o r l ~ b  - erindrer 
vil jeg her nedskrive. 

Det voldsomme Uveir. der i Februar 1848 b r ~ d  lgs i Paris. og ud- 
bredte sig over stØrste Delen af Europa, naaede ogsaa os, men kun med 
nogle svage Pust. Vi fik MistiIlidsadresse til Regjeringen; Arbeider- 
uroligheder, og meget Snak om Krig med Tydskerne. Dette sidste satte 
især Uro og Spænding i Gemytterne, og efterat mani langereTid havde 
nydt Uvishedens Behageligheder, blev det da endelig bestemt. at 4000 

*) Syhan vir  Navnet pma Vcrien i dei cnub  Hoitl i LanLkroni, del cneric Tilflugiutcd 
hr nimilia Officicrtr. 
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Mand skulde rykke i Marken og en Bataillon Kanonbaade i Sgen. - 
Forberedelserne til denne store Udrustning bleve nu drevne med stor 
Iver, men tillige med stor Forvirring. [General Wedel var da  Armeens 
Hgistbefalende; Admiral Petersen Marinens; Statsraad Bloch Chef for 
Armee-Dept.. og Statsraad Foss for Marine-Dept. Denne Sidste var 
en udslidt Mand, med kun lidet tilbage af sin f o r d v s  Dygtighed. Hans 
Ex~editions-secretair. Blix, lod ikke til at interessere sig for det militere 
v i sen . ]  

Medens Armeens Authoriteter havde det saare travlt med a t  skaffe 
Buxer og Sko m. m. til sine 4 000, var Marine-Dept. beskjeftiget med at  
udvælge 12 af de mindst raadne, gamle Kanonbaade, og med a t  fragte 
Koffardifartgier hl Transport af Tropper og Materiel. Denne Behagt- 
ning blev overdraget til Havnefoged Rasch (en gammel ci-devant 
Skibsf~rer, hos hvem Statsraad Foss i lengere T i d  havde boet tilleie) 
og hvad varre var, Rasch blev, med Forbigaaelse af S~ff iciereme,  sat 
til a t  ordne og forestaae det hete Transporbesen. 12 i 14 Skuder fra 
omtr. 100 til 150 Corn. Læsters Draegtighed bleve fragiede til b i e  
Priser, og sendte ind til Christiania. - Her erholdt de  nu efterhaanden 
sin Last, nemlig lidt Materiel og endeel Heste. Der blev draget langt 
mere Omsorg for disse Firbepedes Beq~emmeli~hed end for Soldaternes. 
Ved  H j d p  af Spirer, PIanker og Bord blev der dannet et Slags Spil- 
touge nede i Rummet af Skudeme, og til hver Hest blev der bestaaet en 
Sæle eller Indrebing - af Seildug og hderremme- der hang under 
Hestens Bug, og hvori den kunde hvile sig naar den maatte blive træt 
af a t  ~ i t e  c&dbeen». - D a  de fgrste Heste blev embarquerede ved 
Toldbodbryggen, var der en svare Sjou - General, Admiral. Corps- 
chefer, Lieutenanter etc. etc., og den store Havnefoged ikke at  for- 
glemme - Alle om b a n d e n  og Alle commanderende. - Publicum 
og P ~ b e l  critiserende. «Heisl» raabte den commanderende General- 
«Fiir!» raabte den commanderende Admiral. cSutjes, saa smaat,» 
brglede H a ~ n e f o ~ e d e n .  - A l  denne kostbare Tilstelning for Hestene 
vakte ogsaa senere, ved Ankomsten til Skaane, den commanderende 
General. Bror Cederstroms, Opmærksomhed. «Kors for Tusan hvor 
Herrerne have bemoiet sig med Hestene,» sagde han, «nei. da tog vi 
det paa en enklere Maade da  vi i 1813 fgrte Heste til Pommeren - vi 
gjorde ingen Indrebinger i Fart@ierne. men embarquerede saamange i 
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Botkrhullr~ Atvarcl 18. Jrnuar 1854. 

hver Skude, a t  de stode saa tætpakkede. at den ene Hest stØttede den 
anden.» 

Efter uendelig megen Hurlumhei, Rend af Adjutanter, Ordonantser, 
Intendanter, Perer og Pouler, Sp~rgen  frem og tilbage, S ~ g e n  efter 
Havnefogeden (allways out of the way when wanted. and in the way 
when not wanted). kom endelig Embarqueringsdagen. Der stod dog 
endnu meget tilbage at  ordne. eller rettere sagt Intet var ordnet S~gte 
Nogen Besked om Et etler Andet, la almindeligviis Svaret « S p ~ r g  
havne foged en^ - og han var. som f$r nævnt, intetsteds at  finde. I 
sidste Øieblik blev Capitain G r ~ n n  ansat som et Slags Transportchef. 
Den store Dag kom som sagt. T r e  Dampskibe, Nordcap, GylIer og 
Constitutionen, Iaae fprdige udenfor Toldbodbryggen ; 10 i 12 Trans- 
portfartgier ligeledes. - Om Eftermiddagen den 13. Juni mod Aftenen 
begyndte Indskibningeme) Veiret var godt, og PubIicum i store Masser 

*) Jeg hivde insenuirnhelii Undrrretning modinpi F r i  de militrire Authoiiicttr om nrir 
denne &ulde findt Sid. 

7 - Fyrdirib tegner 08 fori~llcr. 
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tilstede paa Bryggerne. F#rst kom en fra Trelasttomterne laant 
F~r ings~ram med General Lowzow og hans Stab, samt omtrent 150 
Mand af Jiegercorpset. Hulter til bulter kom de ombord med Geværet 
i Haanden, Pikkehuen paa Hovedet, Patrontasken paa Ryggen og 
Feltflasken paa Rumpa. stdende, skuppende og stikkende hinanden 
med disse Reqvisiter. Det var som om de Hrr. Officierer, fra det @e- 
blik de kom ombord. ikke havde nogetsomhelst med Soldaterne at skaffe, 
og disse skulde v ~ r e t  ganske overladte til sig selv, hvis jeg ikke havde 
taget mig af dem. Det f$rste jeg loretog var at lade dem aflevere Ge- 
verer, Patrontasker og PikkeIhuer. hvilke bleve stuvede ned i Lasken. 
For at faae Plads til den anden Pramladning, ligeledes paa 150 Mand, 
maatte jeg see til at practisere endeel af Soldaterne samme Vei som 
Pikkelhuerne. Storlasten var ferdig til deres ModtageIse. reengjort og 
oplyst med et Par Lamper. samt med en Tougleider hengt i Lugen. 
Uagtet gjentagne Opfordringer kunde jeg dog ikke bevage en eneste 
Mand til at stige ned; de kastede kun et Blik ned i det halvm~rke Dyb. 
rystede paa Hovedet. og retirerede bort fra Lupen. Jeg samlede Nogle 
om mig, skammede dem ud, gik selv ned af Leideren og viste dem 
hvorledes de skulde bære sig ad. Efter dette vovede et Par forvovne 
Karle sig ned i det svælgende Dyb, men ikke Flere. Saa Iod jeg Baads- 
manden anbringe en BIok paa Gaffelen. Iigeoverfor Lugen. og ind- 
skjære en Jolle, i hvilken nu et passende Anta1 Soldater, en for en, blev 
firet ned som andet Gods. Kort efter h ~ r t e  jeg en af de Modige stige 
op af Leideren og aflægge en Beretning til sine Kamerater om Lastens 
Mysterier. <&r Du fra Romerige, Du?» spurte en af mine Bekjendte 
(Birch-Reichenwald, der var kommen ombord for at  see paa Statsen). 
&ra Romerikel~, svarede Manden, ctroer Du at nogen Romerik'mg 
turde gaae ned her da!, - Derpaa kom den anden Pramladnimg Ka- 
nonfgde ombord, saaledes at Nordcap nu var - jeg havde nler sagt - 
belemret med 300 Soldater, 12 a 14 Officicrer og 4 Heste. Soldaterne 
bleve henstuvede overalt med Undtagelse af i Lugarenepaa fprste Plads, 
hvor Officierene havde sit Tilhold. - General Lowtow, af hvem jeg 
den hele Tid ikke havde h ~ r t  et Muk, $kulde nu iland igjen. og jeg 
tilb@d ham naturligviis en af Dampskibets Baade; men han betak- 
kede sig. steg ned i den store fiirkantede Pram, i hvis Midte han 
stillede, sig. og lod sig nu sætte iland af Prammens Besætning - S 
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Skipper Dirikr o(l S~yrmindcn pai -Pmiouu. Psuueiegning 1840. 

Bryggeslusker. Et vlerdiqt Transportmiddel 'for en commanderende 
General I 

Gyller og Constitutionen fik derpaa hver sin Ladning. omtrent 200 
Mand. Ombord i de store Transportfartgier detimod, blev ikke sat en 

. eneste Mand; de havde allerede faaet sin Ladning, nemlig nogle Hester 
og nogle faa Personer til at passe disse. - Næste Morgen Kl. 9 i 10 
skulde det da bære afsted. .Dampen op. - Ankeret let, og 4 Trans- 
portfartbier paa Slæb. Cyller maatte tage 3 saadanne og Constitutionen 
2. Saa var det Skyden og Br~len i det Uendelige - Hurraskrig fra 
Bryggerne for de bortdragende Verdenserobrere. og do. fra disse. Jeg 
fdlte mig en heeI Deel lettere da jeg endelig kom ud af Havnen og bort 
fra al denne R-re; men Nordcapm med sin slmre Ladning og de 4 
store Fart$ier paa Slteb, fØlte sig mindre end let. Dog gik den tappert 
frem indtil vi kom lidt udenfor Drgbak, da det begyndte at blæse op 
fra SW. Efterhaanden som Vinden friskede, mindskede Farten. og til- 
sidst blev det <paa Stedet March~. Kastede los Skudeme og over- 
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antvordede dem til sine Seil og sine Skjebner. C r ~ n n  heiste Signal paa 
«Die gute Christiim *) <&auve qui peut». og derpaa dampede vi dem 
snart ud af Sigte. D a  vi kom udover Fjorden var der saa megen Kuling 
on Sd  at vi maatte ankre i Sandesuod. Laae sammesteds Natten over, - .  
og gik næste Morgen tils~s. Fremdeles temmelig S$gang, - Hestene 
balstyriske - en af dem bed en Troskudsk tvers igjennem Haanden; 
- Soldaterne sdsyge; - Matroserne i slet Humeur over alt det Svineri 
som de  skulde bortskaffe; - jeg i slet Humeur over Officierenes totale 
Mangel paa Tilsyn og Commando; - og endelig gamle Ole Sand$ 
(Lodsen) i yderlig slet Humeur. «Nu Sanne,» sagde jeg. «hvad gaaer 
der af Dem, D e  seer jo ud som den sorteste Uveirssky, hvad er hendt?» 
<<Hendt1 kommer der ikke en af disse Soldaterslampar bort ti1 mig og 
sppir om jeg er Dansk! H a r  Captainen vel nogensinde hpirt Maken ,- 
den Stumpegnager, tage mig for en Dansk!» Jeg sagte at trgste Gamlen 
for denne blodige Fornremeise. men forgjæves. - 

Efterhaanden som vi kom laengere syd, blev Veiret bedre, og Sal- 
daterne kom nu paa Benene, men deres nye Uniformer saae frygteIige ud. 

For at  ærgre lille Falsen (Chef paa Constihitionen) Id jeg af og 
til Nordcap beskrive en Circel rundt dette F a r t ~ i ,  idet Musikkorpset 
spillede op. - 

Uden nogen merkelige Tildragelser ankom vi til Malm$, hvor Trop- 
peme strax bleve ilands?tte. og modtagne af den gverstbefalende, Ce- 
ra1 Bror Cederstr~m. - Efter et kort Ophold i Malm$, hovedsagelig 
anvendt til Reengj@ring. dampede vi igjen ahted. for i Christiania at  
indtage Ladning No. 2. - P a a  denne Maade gjorde de  f~xnævnte 
3 Dampskibe i det Hele 5 Toure med Tropper til Malm$. 3 Gange 
fra Christiania. 1 Gang fra Fredcrikstad og 1 fra T~nsberg.  

I Frederikstad foregik Embarqueringen paa en S$ndag - og al Ver- 
den var paa Benene. D a  vi skulde afgaae, maatte vi, for i den stærke 
Str~m at  fan Skuden rundt. tage en svEr Trosse agtcnfra iland. Efter- 
a t  Ankeret var lettet. lagde Skuden sig paa Siden og svingede ud, men 
i det samme sprang Trossen, og v i  maatte igjen ankre. Men det varede 
dog ikke længe f r  vi kom afsted. 

Med undtagelse af lste Tour, maatte vi hver Cang a n l ~ b e  Helsing- 
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$er for - som det hedte - sammesteds at erholde Betemmelse om 
Tropperne skulde f~rea  til Slesvig eller til Malm$. - Det lod til at 
Skuffelsen var stor naar det - som hver Cang var T i l f e l d t  hedte 
«til Malm&. jeg byte engang en Soldat af e)sterdalske Chor yttre 
sp rk  Længsel efter at cakjute og stinge Tydsken», hvortil en anden 
bemærkede at det nok ikke var saa godt at komme i Kast med ham 
endda. <&a vi er naa saa Mange, vi,» svarede den F~rste. - 

Under et af mine korte Ophold i Christiania, medens jeg var oppe 
i denne Troppe-Transport, blev jeg anmodet om at komme op i Marine- 
Dept., hvor Slatsraad FOSS underrettede mig om. at et .af de fragtede 
Koffaxdifartarier var udeblevet, at man strax havde Brug for det, og 
at jeg med Nordcap maatte hente det snarest muligt. $Hvor ligger 
Fartgiet nu,» spurgte jeg. «Ja, det veed man ikke,» Idd Svaret. 
«Hvad Slags F a r t ~ i  er det. Skib. Brig eller Skonnert.» <<Ja, det veed 
man ikke., <<Hviket Navn har Fa i~~ ie t?»  #Venus!» Det var al den 
Besked der var at faae saavel af Statsraad som Exp.Secretair. - Og 
med denne magre Undeiretning skulde jeg dampe afsted paa maa-og- 
h a ,  for at s ~ g e  efter Venus. - Jeg gik ombord og Iod fyre under 
Kjedlerne, derpaa iland igjen. hvor jeg meddelte denne comiske Ordre 
til nogle af mine Bekjendte. Et Par af disse, Indrulleringschef Con- 
stantius Rasch (aImindeligviis benevnt Sko-Ra&) og Holger Collett 
fulgte mig ombord for at deeltage i Venus-Jagten. - 

Saa dampede vi da udover Fjorden; et Stykke udenfor Næsodden 
opdagede vi en Brig under Vestlandet, satte Coursen lige mod den, 
l ~ b  den paa Laaringen, og praiede «Brig ahoi, hvad heder Fart~iet?» 
aFamiliens Haab.9 I@ Svaret. Afsted igjen udover Fjorden; ved 
Crisebo m d t e  vi et Skib, ]@b der langs Siden - <&kib ahoi! hvad 
heder Skudeo2» «De fire S$dskende!» Frokost i Salonen for Constan- 
tius og Holger. T ~ m t e  et Glas paa at vi maatte finde Venus. - &ap- 
tain,» sagde Baadsmanden idet han stak Hovedet ind, «her er e 
Skute forud sam xer ud til at kunne være noe af hvert.» - Ja saa 
t$r det nok hande at det er Venus. Men nei, det befandtcs at vere 
Mette-Margrethe. Saaledes holdt jeg nu paa ud over Fjorden, I~bende 
snart i ~ s t ,  snart i vwt, for at praie alle dc Skuder vi saae. For hver 
Gang vi praiede. og blev skuffet ved at h ~ r e  aile andre Navne end 
Venus. tog Constantius sig en Taar. Vi vare nu komne heelt ud til 

S K A A N S K A  K R I G E T  103 

Laurkullen. og fik da P)ie paa en B r i ~ ,  som laae omtrent midtfjords. 
Dampede ud til den saa fort vi kunde. <<Brig holloiI hvad heder 
Briggen?» «Venps!» b d  det til Alles Clæde og Overraskelse. Og 
saa fik vi da strax Slæber ombord i den, spendte Nordcap fore og 
trak ahted med den indover Fjorden til Christiania, hvor vi ankrede 
om Aftenen. Constantius havde været i «high spirits» den hele Tour. 
og tilkjendegav mig sin Tilfredshed, ikke alene da han gik fraborde, 
men ogsaa den neste Dag, ved at overrekke mig en Æresraabert. en 

Messingtingest som han selv havde benyttet ombord i Fregat- 
ten «Fljalperen» i Middelhavet 1797. og som for$vrigt lignede en 

Kork forinden jeg skulde afgaae med den sidste Ladning Soldater fra 
Christiania, opsagde min ombordværende Restaurateur sin Bestilling og 
erklmede, at han maatte fratræde samme Dag. Efter hvad jeg senere 
erfarede var det Kuglefeber som foraarsagede hans Opsigelse; han 
vidste nemlig at naar vi havde gjort denne sidste Reise, skulde vi gaa 
til Landscrona for der at Lidlemrnes i Kanonbaads-Batailonen, og antog 
saa at dette bar lige op i Krigen. Jeg lod ham gaae med alt sit Haben- 
gut. uagtet det i mange Henseender vilde være slemt ikke at have Nogen 
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ornbord som kunde sgrge for Bespisningen. - jeg lod Lieut. Lund 
(Styrmand ombord) afkjdbe ham saamegen Proviant som han ansaae 
forn~dent til at holde Livet i mig, Lund, Jarmann (lste Maskinist) og 
Konow (2den Styrmand). og sendte derpaa Bud op til Etterstad - 
hvor de Tropper camperede som vi skulde have med os - med Besked 
om. at Officiererne fik forsvne sin selv med de fornddne Provisioner til 
p ei sen, da  Intet var a t  erholde o-&ord. 

Indskibningen foregik og vi dampede afsted; men de Hrr. Officierer. 
hvoraf der var 14, foruden 2 Læger, havde ikke forsynet sig med saa- 
meget som et B r d .  foregivende at  de ei havde havt Tid dertil. - D a  
det ferste Maaltid skulde indtanes. rvkkede vi frem med vor. af Re- - - 
staurateuren afkj~bte, Niste. Heldigviis var denne meget belydeligere 
end antaget; thi Restaurateuren, der 'formodentlig mere end gjeme vilde 
være af med saa meget som muligt mod contant BetaIing, havde prakket 
paa Lund en heel Deel Sager, og formeret ham en Regning saa langsom 
LeporelIos Lister. Lund, der ikke <<vprlte Penge», top altzusamrnen. og 
betalte uden Indsigelse. Denne Ornstændighed kom os - eller rettere 
sagt vore selvbudne Gjester - til Nytte. Bordet blev dekket i mit 
Lugar (hele Salonen var stadigen optaget af Soldater), hvor kun 9 
Personer ad Gangen kunde rummes. Som en F d g e  heraf var Ædningen 
sammesteds continuerende den hele Dag: naar de Sidste havde faaet 
Frokost. begyndte de Fdrste paa Middagen. og i det Samme denne blev 
sluttet, var det T i d  til a t  begynde Aftensmaaltidet. E n  h ~ i s t  ubehagelig 
Trafik! Foravrigt h ~ r t e  jeg ikke saameget som T a k  af Nogen hverken 
for gratis Beværtning eller Uleilighed. - 

Saavidt jeg eriidrer var det paa denne Tour, a t  gamle Overlairer 
Frikner drog med os til Danmark, for a t  besee Krigsskuepladsen ved 
Sundeved OQ Als. Hans Kundskaber i f i ~ s h i s t o r i e  var menet stdrre - .  

end hos nogen af de  Militaire der ledsagede os. og sandsynligen st$rre 
end hos nogen anden Mand i det hele Land. Han fulgte med os til 
Helsingpr, og drog derfra over Belterne i Compagni med en anden 
Nordmand. - Efter hvad jeg senere h ~ r t e  skulde han en Das stige 
tilhest for med flere Andre at besee en Slagmark; da  han saa havde 
Vanskelighed ved at komme sig op paa Hesteryggen, bemerkede E n  
af hans FØlge. a t  det vel var Iænge siden at Overlæreren havde været 
tilhest. «Laenge siden!» svarede Fritzner, idet han lod sin Fortid pas- 
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sere Revue, «lad mig nu see, aa nei. det er nu ikke saa særdeles lange 
siden: det var i 98, Dil» 

I Slutningen af Juni var jeg ferdig med denne lidet behagelige 
Troppetransport, og nu skulde Nordcap g j ~ r e s  til Orlogsmand. X den 
Anlednins var Besetningen bieven forgget med 6 - sex - Mand. 
og Haandarmatur ti1 18 Mand medgivet F'art~iet. - Efterat jeg i 
Malm$ havde debarkeret den sidste Ladning Soldater, pi jeg over til 
Kjflbenhavn for at  blive forsynet med Proviant og andre Fornfiden- 
heder, og satte saa Coursen for Landscrona, hvor jeg nu skulde ligge 
under militair Commando. PaaVeien fra Kj~benhavn til sidstrneldtested 
foregik den store Cermoni (uden Cermonier) Commandoens Heisning. 

Ved Ankomsten til Landscrona meldte jeg mig da hos min Chef, 
Capt. Jean Etieme Meyer. der laae stationeret sammesteds med 12 
Kanonslupper, ombord i hvilke omtrent 700 Mand. Fonden disse laae 
der 10 i 12 Norske Transportfart~ier. og 12 Svenske Kanonslupper. - 

Besetningerne paa disse Kanonbaade ind~vedes saagodtsam daglig i 
Gevær-Exercitie efter Anneens Exercitie-Reglement. D e  Norskes (Dvelser 
foreg& paa en Slette der kaldtes «Craaen»; de Svenskcs paa en anden 
Kant, saaledes at  de neppe kunde see hinanden. - Hverken Officierer 
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eller Matroser fandt Behag i disse Leir-(dvelser, og da det jo er Lysta  
som skal drive Værket, g ~ k  det heel maadelig med Exercitien og Man- 
Øwene. Der var altid hldt  op af latterlige Scener paa <<Graaen», hvor 
jeg ofte indfandt mig som Tilskuer. Efter omtrent 3 Maaneders @el- 
ser havde man den Satisfaction af sine Anstrængelser at Kong Oscar, 
som fra Malm$ begav sig tii Landscrona for at see S~lolket wercere. 
med et Smiil sagde at han mindedes om de Tydske Friskarer. - En- 
gang imellem gik Kanonbaadene ud af den trange Havn og evolerede 
udenfor, hvilket betraptedes som en Recreation. efter den eensformige. 
kjedelige Landexercitie. - Det Liv som Officiereme Igrte var alt andet 
end misundelsesværdigt, De vare indqvarterede ombord i sine respective 
Kanonbaade, i hvis ene Ende de havde et Telt over Hovedet og et 
lidet Skab ti1 at ligge i. Enhver f ~ r t e  sin egen Menage, og da der i 
Landscrona var yderst lidet af Provisioner at erholde, var det kun 
kleint bevænt med Forpleiningen. Et saadant Liv kunde naturligviis 
ikke mage de mange graahaarede Lieutenanter, hvoraf de fleste vare 
gifte og vante til anden Levemaade. Som en F ~ l g e  heraf tyede man 
jevnligen, især i Reen og Uveir, til Byens eneste Hote1 eller Vertshus, 
hvis Eier hedte «SyIvan». Hos ham var Samlingsstedet for Norske og 
Svenske, og hos ham nedlagdes baade Gage og Diæter. Heraf Benæv- 
nelsen <<Det Sylvanska Kriget». Efter Nordcaps Ankomst deelte dette 
F a r t ~ i  Æren og Fom~ielsen(?) med Sylvan, af at modtage jevnlige 
Besdg af hungrige, vaade, 'lemstre, forkidlede og forsufneNorskeLieute- 
nanter. Den store Salon afgav tilstrekkelig Plads til hele Off.-Perso- 
nalet; hos Restaurateuren*) kunde man ofte faa sig en Beefsteg, og 
i Kpieme en Lur uden at blive vaad. Nordcap blev derfor et' andet 
Sylvansk Hotel. og tjente forglvrigt til alt muligt, blandt andet ogsaa 
som Lazareth for et Par syge Off. - I sammenligning med disse Ka- 
nonbaads-Folk havde jeg det som en Prinds. Man fordrede ingen 
Excercitie af mig eller mit Mandskab, og vi havde vort gode Hjem i 
Nordcap, uafhqgigt baade af c<Graaen» og af Sylvan. - 
Lang Tid ad Canpen laae jeg da  heller ikke i Landscrona; jeg blev 

sendt paa allehaande E~~editioner, især til Kjfibenhavn og Malm$. 

*) 1 Kimbenhavn hivde j- engaprei ni Dm& Rniiunicur til mod fuini GdWortl .c ii 
bapi B ~ t n t i p l .  

a- 
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hvor jeg fom~iede mig medens mine ulykkelige Collegacr svedede paa 
Craaen. En af disse Expeditioner staaer endnu temmelig levende for 
min Erindring. En vakker Dag blev jeg beordret til at afgaae fra Lands- 
crona til Malmø, hvor jeg skulde modtage nærmere Instructioner af Hs. 
M. selv. Jeg indfandt mig da i Malm* og blev strax efter Ankomsten 
beordret op til Kong Oscar, der forelpbig sagde mig at jeg vilde komme 
til at afgaae til Wismar med de da i Malmg vierende Preussiske Be- 
fuldmægtige, Genera1 V. Below og Major Wildenbmch. Jeg blev 
især paalagt at afgaae «genasta disse Herrer havde embarkeret. Senere 
paa Dagen kom Udenrigsminister Baron Stjemeld, og efter ham Man- 
derstr$m ned til Nordcap og gjentog dette Paalæg om at afgaae strax 
Preusserne vare ombord, samt gav forgvrigt nogle nærmere Besternmel- 
ser om Touren. - Næste Dag blev der bxagt ombord en heel Deel Pro- 
visioner, Vine etc., og et Par kongl. Kokke og nogle Lakeier embar- 
kerede. Jeg holdt Fyr under Kjedlerne. og ventede til omtrent ved 
Middagstider, da Stjemeld atter indfandt sig og gav Besked (som det 
syntes med lettet Hjerte) om at Preusserne nu snart vilde komme, og 
at jeg da strax maatte afgaac. Conventionen til Malm$ var netop da 
underskreven. Det varede heller ikke lenge farend de to store mili- 
taire Preussiske Diplomater kom anslettende, og ikke for havde jeg an- 
viist dem deres Kahytter farend jeg - naturligviis med General Belows 
Samtykke - styredc ud af Havnen. DipIomatiska Corpsen paa Quaien 
lod til at va3re mycket belåten med at blive Preusseroe saa hurtigt qvit. 
En Times Tid efterat have forladt Malm$ mHte vi et Dampskib med 
Preussisk Flag, styrende for samme Sted. Jeg underrettede ikke Preus- 
seme, der vare under Dæk. om Mde t ,  men fortsatte min Cows. - 
Ved Afreisen var Veiret ganske godt. men kort efter begyndte det at 
blese friskt og at gaae nogen SØ - General og Major bleve usynlie. 
Ud  paa Eftermiddagen kom en af de kongelige Lakeier bort til mig 
og averterede om at «Dnk var serverat uti Salongen». Paa mit 
Sp~rgmaal  om de Preussiske Herrer allerede vare ved Bordet, svarcde 
han: <Nei vas Herre, de ere mycket sjØsjuka och kunna als inte eta.» 
<daa mycke tant-mieux'are,~ tenkte jeg, idet jeg begav mig ind i Sa- 
lonen, hvor jeg forefandt min Styrmand [Lieut. Lund] staaende med 
et forsultent Udseende, og kastendc lange Øine bort til Bordet. Vi 
satte os da ogsaa strax ned ved dette, hver af os med en Lakai bag 
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I Stolen, og lod de  mange gode Retter smage os fortræffelig. Lund gjorde 
I rom Capitain Dugald Dalgetty - han indtog Provisioner for 3 Dage. 

Preusseme vedblev heldiviis a t  vere cmycket sjgsjuka» den hele 
Dag, og General Below holdt sig derfor stadigen «down below». Men 
jeg var oppe hele Natten. I .  Den neste Morgen vare vi under Land, der hvor den lange Indseiling 
til Wismar skulde begynde, men ingen af de Mrerker og B ~ i e r ,  som 
efter Kart og Beskrivelse skulde findes. var at opdage, hvormeget vi 
end stirrede. Dette var ikke videre behageligt thi fuldt af Sandgrunde 
var der overalt indover, og temmelig grundt Vand imellem disse, saa 

m <  gmndt at vi saae den lyse Sandbund hele Tiden. Jeg lod Baadsmandcn 
gaae op paa Fortoppen for derfra at  varsko om hvor han saae m$rkest 

1 (dybest) Vand, og styrede nu, deels efter hans oplysende Meddelelser. 

l deels efter Kartet, indover. Efter  nogen Tids Dampen saae vi en Skon- 
nert indenfor os, og satte Coursen mod den for a t  faae Besked angaaende 
de manglende Merker. Men denne lod til ikke at  ~ n s k e  nermere Be- 
kjendtskab med os, thi den forandrede strax Coursen for a t  komme bort. 
Vi fyrede derfor et Skud, og nu blev der en frygtelig Forskrekkelse 

( ombord i Skonnerten - Mandskabet lgb om hinanden paa Dekket som 
l 

I '  Besatte, og Skuden Igb op i Vinden saaledes at dens Seil bakkede. V i  
I ,  I$b den paa Siden - lidt vel nær, thi vi gav den et Puf. beregnet paa 

at  fodge Forskrekkelsen, og fik nu af den fortvivlede Svenske Skipper 
(der lod til a t  tro Fangenskab og Fordgmmelse nær) vide. a t  Mer-  
kerne var borttapne for at Danske Krydsere ikke skulde kunne gaae ind. 
og forgvrigt at vi vare i rigtigt Farvand. Saa styrede vi atter indover 
med Lodsflag paa Toppen. og stadigen imellem Sandbanker. D a  vi 
vare komne heelt Lid mod <<Hvalfisken» saaes endelig en Baad, hvor- 
ifra vi kort efter fik en L d s  ombord. Han saae ud som en Bonde, og 
bar et gr$nt Forklæde paa sig; men han lodsede os dog sikkert ind og 
n ankrede i god Behold ved den gamle Stad Wismar henimod Aftenen. 
Kort efter bleve Preusseme satte itand, men vi beholdt de  «kung$ gc 
Lakaier og Kokke». - I '  

Tidligt neste Morgen forlod vi Wismar, med den samme Lods om- 
bord, og slap beelskindet ud. - Ved Ankomsten til - eller rettere sagt. 
udenfor - Malm$ blev vi allerede paa Rheden praiet af en Baad, der. 

! II bragte Ordre fra Kungen sjal, a t  vi. da Wismar var «mistænkb> (for 
n -  

' 1 1 1  
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I 
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I 

h e l  Slrun4 Kjobcnhwn, med Chriiiiiaiborg Slotdtirkc. 
Akvarcllcrcl BIynntiicgning oktober 1848 ciitr 19. Fibruar 1849. 

Cholera) skulde ligge i Quarantaine. men at  jes kunde vælge Malm$ 
Rhed eIler Kj~benhavn som min Ankerplads. Q~arantainefla~ skulde 
nu heises strax, men saadant Flag havdes ikke ombord, og jeg stod 
netop og speculerede paa hvad jeg skulde finde paa at heise, da  B a a d r  . 
manden traadte frem og sagde, «at denne Wismar-Piloten som vi havde 
havt ombord, han havde nu efterglemt det gr$nne Forkliedet sit. og 
dette kunde vi vist brug-. - Forkledet blev hemlagt, besigtiget. be- 
fundet tjenligt, og derpaa heist. Og saa sb@g vi ahted til Kj~benhavn. 
som jeg naturligviis foretrak for Malm6 Rhed. Hver Cang vi senere 
maatte heise Quarantaineflag, saavel i dette sam i dei paafplgende Aar, 
hcdte det: «Heis Lodsens Forklede!» Og det bevaredes lenge ombord 
i Nordcap som en Tropha  fra Wismar-Touren. - 

Under Kong Oscars langvarige Ophold i Malm$ var han en Dag 
med stort Fglge (Ministre, Generaler etc.) ude at promenere. og blev 
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nede ved Havnen pludselig overfaldt af et voldsomt Tordenveir med 
Styrtregn. <&auve qui peut,>> hedte det, og da der i Nærheden ikke 
fandtes andet Tilflugtsted end en ved Kaien liggende Norsk Brig, 
skyndte man sig ombord i denne. Skippren (Cl#rsen fra Fred.haId) 
der blev ligesaa overrasket ved det h ~ i e  Bes$g mm H. M. ved Regn- 
skylIet. modtog sine ubudne G j ~ s t e r  paa bedste Maade. og fik i et Pie- 
blik sin lille Kahyt nesten h l d ,  hvorpaa han, for a t  forebygge yderligere 
Trengsel, traadte frem i Kahytdgren og raabte med hØi Stemme til de 
paa Dekket Tilbageværende: <<Alle dem som ikke er af Generals Rang. 
dem gaar i L a s t a b  - AImindelig Applaus og Latter i Kahytten. - 
HvorYidt H. M. lod undersg~e om nogen under saadan Rang a l Io  
rede var kommen ned i Kahytten, og om han i w a  Tilfælde, for at 
efterkomme Skipperens Ordre, lod holde nogen Udkastelsesforretning. 
vides ikke. 

I Kjebenhavn laae vi - jeg erindrer ikke rigtig om i 3 eller 5 Dage 
- i den saakaldte Quarantaine, under hvilken vi. saasodtsom daglig, 
modton Bes& ombord af Norske Officierer d e l s  fra Malm@ og deels . -  
fra Landscrona, og som vendte tilbage til sine respective Stationer Iænge 
fØrend vi bleve IØste af vore Baand. der vare aIt andet end trykkende, 
thi vi tilbragte en stor Deel af Tiden iland. - 

Efter udstaaet Quarantaine begav vi os da tilbage til landscrona. Her  
befandtes alt ved det Gamle - sultne, misfornfiede Licutenanter. 
drebende kjedelig Exercitie paa Graaen; Sylvanska Hotellet h I d t  om 
Aftnerne etc. etc. - For mig vare det atter snart en Slaebning af et 
T~ans~ortskib. snart en Tour til Kj~benhavn efter Proviant. snart en 
Tour bl Malmg med Officierer. Hver Gang jeg kom tilbage til Lands- 
crona var man dersteds mere misforngiet. og higede mere og mereefter a t  
denne Skaanske Expedition skulde vere  tilende. Eftersom Aarstideii 
avancerede frem blev det ogsaa mindre og mindre behageligt a t  tigge 
ombord i de aabne Kanonbaade og at  excercere paa Craacn. D ~ e n e  
Rygte efter det andet om at  der nu var kommen, eller skulde komme 
Ordre til at drage Hjem, circulerede og slugtes med B e g j ~ r l i ~ h e d .  Men 

' 
Skuffelserne vare hyppige. 

Endelig kom der da Ordre til a t  drage hjem i Begyndelsen af Sep- 
v 

tember. og der blev nu Travlhed og Clæde i Leiren - med Undc 
tagdse af naar de Sylvanske Regninger skulde betales. - Jeg troer 

S K A A N S K A  K R I G E T  1 1  1 
det var den Sdie September at  vi om Morgenen droge bort fra Lands- 
crona, Nordcap med 7 Kanonbaade, og Gyller med 5 paa Slæb. 
Veiret var godt hele Dagen, men om Natten begyndte det a t  blæse op. 
Det var mindre end behageligt a t  ligge en m ~ r k  Septembemat i Katte- 
gat med en saadan lang ubehjælpelig Hale efter sig. og omgivet af 
Seilere paa alle Kanter. - Som jeg og Capt. Meyer (der var ombord 
hos mig), omtrent Klokken 2 om Natten. stod og talede sammen. h ~ r t e  
vi et frygteligt B r ~ l  agrerud. Maskinen blev sagtnet, og der bIev nu 
praiet fra den niermeste Kanonbaad. at Lieutenant Clasena Baad holdt 
paa at fylde og synke. Vi maatte derfor gaae med sagtnet Fart, og 
da  det desuden nu blæste temmeIig haardt, med tilsvarende SØ, avan- 
cerede vi nmten ikke. Ved Daggry blev Kulingen saa s k r k  at  Kanon- 
baadene n~dvendigviis maatte sgge Havn. Vi vare da omtrent tvers 
udfor Nidingens Fyre, ind mod hvilke der nu blev styret. Men saa 
maatte vi slippe vor lange Hale, og det hedte nu <&auve qui peuts. 
Kanonbaadene spandte ud sine Vinger og tytde som en Flok for- 
skræmte Fugle mod Land. - V i  kom i Havn paa forskjellige Steder 
hvor vi bleve liggende indtil Veiret bedagede sig. Saa afsted igjen med 
den samme Hale; saa den samme Historie igjen da M kom ud for Mar- 
strand - Storm og sver s$! Derpaa ind til dette Sted. hvor vi kort 
eher ankomsten bleve ainlåtne til en Sexa hos Commandanten*. Hos 
denne fik vi Punsch. Sm~rgaas  og Sild samt en lang Tale om at han 
(Commandanten) qmycket beklagede at  hans ældste Dotter som - om 
han nu sjelf skulda seia det-var en Ijusande Stjerna, ikke var himma». 
Ogsaa vi beklagede naturligviis meget, at vi. under vor Nærværelse, ikke 
skulde see denne Stjerne stige op over den Marstrandske Horizont. -- 

Tidligt neste Morgen var Al t  i Bevegelse; Veiret havde bedaget sig 
og der blæste en peen sydlig Briis. Den ene Kanonbaad efter den anden 
forlod Havnen, og tiisidst var alene Nordcap tilbage. Medens vi Icttede 
Anker, bemærkede jeg at en Baad hvori en Officier og en Dame kom 
roende fra Land henimod os. Det  ahnede mig strax hvem disse Per- 
soner vare. og jeg fors~mte ikke at  rapportere til Gapt. Meyer, «at nu 
kom den Ijusande Stjerna ombord». «Hvad for Naget» - hg5 Meyer 
ud igjennem Neseborene - idjusande Stjerne - hvad Satan mener 
Del>> «Kommandanten og hans eldste Datter, Hr. Capitain; de kom- 
me nu for at aflægge os en Visit.» «Gid Satan havde dem begge T o  
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I 
l . - vi har nu ikke Tid til at modtage Visitter.» <Det gaaer paa ingen 

l 
I ! Maade an ikke at lade dem komme ombord; vi maa standse med at 

lette Ankeret, og nedfire Trappen!» Hertil maatte da Meyer give sit 
I Samtykke, og nu kom da Commandanten ombord. som med triumphe- 

rende Mine prasenterede den lysende Stjerne. der netop var kommen 
hjem Og a h a  smuk var hun, det er viar; men der blev ikke Tid til 
at gjgre hendes nærmere Bekjendtskab, h i  Commandanten var da saa 
forhuftig at gjplre Bes~get kort. - 

Derpaa dampede vi afsted, holdt indenskjærs, og naaede neste Dags 
Eftermiddag tværs af Ferder, hvor vi skildtes h a  Kanonbaadene.") 
Disse droge til Horten, og jeg $1 Frederiisvern. for at fylde Kul. An- 
kom dertil om Aftenen, og saa afsted igjen næsie Morgen KI. 6, for i 
Malrnd og Landscrona at begynde paa den Forretning, Troppe- 
transporten. Hvorniange Reiser jeg nu gjorde med Soldater, erindrer jeg 
ikke, men det gik Slag i Slag. Paa en af Tourene fik jeg ombord Gene- 
ral Lowzow og Oberst X med 300 Mand af denne Sidstes Corps. 
Vi vare neppe ude af Havnen fdrend Obersten kom hæsebltesende op 
til mig paa Kornmandobrettet og sagde, at vi maatte stoppe. PaaSp$rgs- 
maalet om af hvilken Aarsag, svarede han noget forlegen: <<Fanen maa 
være glemt - vi kan ikke finde den!» «Ja jeg kan dog ikke stoppe 
uden forsaavidt Generalen maatte befale saadant.» Saa kom da Be- 
falinsen - eller Anmodningen h a  Generalen, saa stoppede jeg, og saa 
blev Fanen, efter megen Sggen. fundet blandt noget gammelt Skrammel. 
Et Regiment glemme, eller somle bort sin Fanel! Men man havde 
lignende eller ligesaa stemme Historier i hundredeviis at fortelle om 
de Norske Corps- og C~m~agnichefer der havde ligget i Leiren ved 
 malm^. - - - - I 

*) Det var iidiie &uB. ai de!ic SsLripvcviibsn blev benyttei - det vil aldrig merc kommr 
til Anvendelia 

\ ,  
* 

I 

EN SØMANDS BRUDEFÆRD 
SAND FORTÆLLING 
FQRCTE OG ENECTE CAPITEL 

Da jeg i Sommeren 1848 var Skipper paa Dampskibet Nordcap gik 
jeg ofte i Giftetanker. uden at ~ i n e  Muligheden af at kunne faae Tid 
til at gifte mig. Jeg havde denpang været forlovet i mere end et Aar, 
og ansaae mig derfor berettiget og fotpligtet til at Lidtræde i den hellige 
Ægtestand - ikke at tale om min store Jsngsel derefter. Men for 
at mit fiske skulde kunne realiseres, maatte jeg have et Par UBera 
Permission (IigeMis som jeg fik Permission til at forlove mig), hvilket 
ikke lod sig obtenere paa Grund af den dampende Activitet hvori jeg 
befandt mig. Jeg blev nemlig, efter at have faret en Maantds Tid paa 
Travemiinde, jaget frem og tilbage mellem Norge og Malmo - i det 
Hele 5 Reiser, hver Gang fuld af Soldater og Veggedyr, af hvilke 
fØrste jeg indiadede 300. Ikke fØr havde jeg faaet aue vore uovervin- 
delige Krigere ned til Skaanes Sletter for der at slagtes - som mange 
af dem trode - fdrend man forvandlede det fredelige Nordcap til 
Orlogsmand, det vil sige. gav det Orlogsflag og Vimpel, en med 6 

0 - Fyrdirib icgier og fortuller. 
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Mand foreget Besatning. samt gamle B~sser  op Huggerter til 20 Mand. 
Saaledes udrustet med Folk og Vaaben, samt, for mit eget Vedkom- 
mende, med et Forraad af Taalmodighed, Smfir, Ost og BrØd (Restau- 
ratewen havde retireret sig i Land da  han hdrte, vi skulde i Krig) fik 
jeg Ordre at begive mig til Landscrona for der at forene mig med de 
sammesteds &ationere.de 1 2 Stkr. Canonslupper under Capt. Meyers 
Commando - en Forening jeg skjØttede langt mindre om end den 
f~rnævntc ægteskabelige. - Jeg begav mig da til det yndige, livlige 
Landscrona, meldte mig til den Commanderende, fort~iede mig for og 
agter, og gik tilk#is for at hvile paa mine anticiperede Laurbær. - 

Udsigterne vare nu mindre end lyse, ja stundom vare de  endogsaa 
m ~ r k e  som Tordenskyer, thi Rygtet sagde, at vi ikke skulde forlade 
Skaane f ~ r e n d  Forviklingerne mellem Danmark og Slesvig-Holsteinvare 
komne til et Resultat - og naar kommer vel Tydskere ti1 noget Resul- 
tet! Saaledes maatte jeg da for det F$rste slaae alle Tanker om Ægtc- 
skab ud af mit Hoved, thi under saadanne Omstændigheder at sØge 
Permission vilde været Calskab, især naar man. som jeg, ikke havde 
andre Grunde at anfgre end <<Lyst til at gifte mig». 

Vabnet med Taalmodighed i dens skjonneste Skikkelse og med min 
gode - i Skeden fastnistede - Dyrendal, blev jeg liggende i Lands- 
crona, betragtede Canonbaadenes Evolutioner, Matrosemes Exersitie 
paa <Graaen». besdgte c<SyIvanska» Hodlet .  fandt aabne Breve fra 
min Kjæreste i Rendestenen, gjorde med Nordcap af og til en Reise 
til Kjbenhavn efter Provisioner hi Flotillen etc. etc. - P a a  denne 
Maade gik Dage og Uger, ligesaa fattige paa Afvexling som Canon- f 
baads-Lieutenanteme paa Penge - og det vilde sige meget, 'thi den 
f ~ r s t e  Dag i Maaneden strdg Gagen i Sylvans Lomme. 

D a  det lakkede mod Slubingen af August. begyndte man at blive- 
eller rettere sagt, var man, meget utaalmodige. De gifte Mænds og de 
Forlovedes b n s s e l  efter respective Koner og Kjærester steg til en lor- 7 

' uroligende Grad. Alskens Rygter. snart om at  vi skulde drage hjem. 
snart om at  vi fremdeles skulde forblive hvor vi vare, forggede den sorte 
Misfom~ielse. der af og til miidnedes ved Svensk «Banco». - 

Endelig kom, i Begyndelsen af September, den Iængselsfuld ventede 
Ordre til a t  begive os hjem. Nu blev der Clæde og Activitet i Leiren - Afskedsvisiter i Landxrona, do. paa de Svenske Canonbaade, 
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Afskedstaler, Afskedsglas, 
I og - Afskedstaarer idet 

i man skildtes fra de Svenske 
Skjganee, og idet man betal- 

i te Sylvan. Dampskibene 
(Nordcap og C y  ller) sendte 

1 tykke Kosskyer hen over . 
Byen. Canonbaadene roede 
ud, Damperne tog dem paa 
Slæb. og afsted gik det. 

Veiret var gunstigt indtil 
om Natten Kl. 2, da det 
begyndte at  blæse dygtig 
op. - - - Efter 1 5 2 
Dages OphoId fortsatte vi 
Reisen indtil vi naaede 
Ferder ; her blev Slæberne 
loskastede og Canonbaade- 
ne overladte til sin egen 
Skjæbne. Hermed var den 
store Expedition - det 

. <<Sylvanska Kriget» forbi. 
Men det ulykkelige Nord- K~rvien S~abcl l~ Blyiniiiqnini 10. Juli 1847. 
cap var endriu ikke færdip 
- det havde nu slebet: hjem S$magia, men at slæbe Landmagten 
stod tilbage. Tiden maatte jo saaledes gaae slæbende for mig. Jeg 
maatte igjen ned til Landscrona for at traekke ud alle de derv~rende 
Norske Transpordart~ier - ikke færre end 14 store, tunge Skuder, 
hvorefter jeg atter skuIde bringe nogle Ladninger Soldater tilbage til 
Norge. Jeg indbildte mig, at naar jeg hermed blev færdip, saa skulde 
jeg ogsaa være færdig med al Dampfart for det Aar, hvorpaa jeg da  
strax vilde gifte mig. Altsammen Regning uden VEIL! - Bryllupuden 
Brud I Bestemmelse kom om at  Dampskibet Nordeap efter tilendebragt 
Troppetransport skulde i Dok i Kjgbenhavn. og saa - nu kommer 
Humlen! - og saa fare hele Vinteren imellem Xania og Xsand. 

O, du himmelske Cathrine! hvor jeg blev lang i Ansigtet, hed om 
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Ørene og kold nedover Ryggen ved at erfare denne sidste hjertel~se 
Bestemmelse. der skuppede Brylluppet ind i neste Aar. Jeg blev saa 
ærgerIig at jeg strax vilde hasige mig Dampskibet, men - jeg betænkte I 

mig. - Derniest tænkte jeg mig om, hvorledes jeg skulde bære mig ad 
under disse Skjebnens haarde St$d. 

i 

I Forbindelse med f#rbemeldte grusomme Bestemmelse skulde Nord- 
cap, efter at have hjembragt den sidste Rest af Tropperne til Frederik- 
stad, begive sig til Frederiksværn, for derfra at afgaae Torsdagen den 
21de Sept. til Kjpbenhavn med Post og Passagerer. Kunde ieg nu 
drive det til at ankomme til Frederiksværn 1 2 D$gn forinden jeg 
igjen skulde afgaae derfra, saa havde jeg vundet Spil, thi dette Mellem- 
rum vilde jeg da benytte til at reise til Krager@ (min Tilkommendes 
OphoIdssted) og til at gifte mig. Endvidere var det min Plan at tage 
Bmden med mig strax Vielsen var over, at f$re hende ombordi Nordcap 
og saa til Kjdbenhavn for sammesteds at tilbringe Hvedebr~dsda~cne. 
Med en Elskers sangvinske Forhaabninger fik jeg Alt dette til at gaae 
saa let som Fod i Hose - i eet D Ø ~  (mere Tid fik jeg formodentlig 
ikke) skulde jeg reise fra Frederiksværn til Krager@, en Reise der som 
oftest medtager en Dag - demæst skulde jeg meddele min Forlovede 
(der bar det smukke Navn «Kirsten») mine dristige Planer og erholde 
naadigst Aprobation; saa skulde jeg overtale hindes Foreldre til at 
samtykke i dette Hastværksbryllup; saa maatte jeg bevage Presten hl, 
kun med et Par Timers Varsel. at vie os; saa rnaatte der g j~res  An- 
stalter hl Brylluppet - saa kom selve Vielsen - saa en Frokost eller 

9 

Middag, thi vi kunde ikke vel gaae lige fra Kirken i Baaden, - saa 
Afskedstagen, saa eh Baadreise paa 4 Mile, saa en Land-do. paa 1112. 
Jo, der var nok at gjØre; bagefter har jeg ofte forundret mig over at 
alt dette lod sig udfdre paa saa kort Tid. - Disse Bryllups-Planer , . 
bleve udkltekkede paa den sidste Reise til Malmo, og der gaves saaledes 
intet Middel til at comunicere dem til min Kjæreste og hendes Foreldre, t 
som derfor, lige indtil min Ankomst til Krager$, vilde være aldeles b 

uforberedte paa Bryllup. - Da jeg ankom til Malm6 forefandt jeg 
sammesteds Motzfeldt, som bestyrkede mig i mit smukke Forehavende; 
og nu higede jeg da blok efter at komme afsted fra Malmo. 

Embarqueringen af de tilbageværende Soldater blev bestemt til Tirs- 
dagen den 19de September Kl. I l Fmd.. og jeg vidste saaledes nu at 
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- -- - -  - - . . . . . -  . 
Krigera. Blyiniiitgning 22. Jinurr 1849. 

jeg under gunstigste Omstendigheder ikke kunde faae mere end eet 
D* til Elnideferden. - Ernbarquering~da~en kom; Kl. blev l I. men 
ingen Tropper kom. Motzfeldt blev rasende. jeg blev rasende, men 
den paa Bryggen ventende commanderende General, Cederstr~m, var 
kold som en Agurk. Kl. 12 kom endelig Soldaterne, st@vede, svette og 
trætte. Pakkede dem ombord. haledc fra Quaien, og skulde netop til 
at afgaae, da en Uitnant kom med den Besked at den commanderende 
Capitain endnu ikke havde indfundet sig. General Cederstrflrn der blev 
underrettet herom, sagde at vi skulde vente. Generalen gav sig derpaa 
til at spankulere frem og tilbage paa Bryggen - jeg ligesaa paa Com- 
mandobrættet. idet jeg lyste Forbandelser over den ulykkelige Capitain. 
Efter en stiv halv Times Forf~b kom Synderen gaaende i al Ro og 
Mag. aNam - tsonkte jeg - cmu faaer han da vel idebindste en 
dygtig Overhaling af Generalen.» Men heller ikke denne T ~ Ø s ~  skulde 
jeg have - Cederstrgm tog Afsked med ham uden at nævne et Ord om 
Mangel paa Precission. I samme Pieblik som Capitainen satte sine tunge 
Fdder  paa Faldrebstrappen, satte Nordcap afsted. Veiret var gunstigt, 
men jeg syntes dog det gik sagte - Soldaterne vare for tunge og fede. 
Fartgiet stak desaarsag for dybt og kunde ikke g j ~ r e  den sædvanlige 
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Fri  Frederiksvain i11 HelEtriien. Blyini i ic~nin~.  

gode Fart. AI en L~itnant  fik jeg Besked om Aarsagen til Capitainens 
Udebliven - han skulde k j ~ b e  sig nogle Handsker!! - det Asen! - 

Næste Dag Ki. 3 Emd. ankom vi til Frederikstad, I$b langs Qdaien. 
kjprte Soldaterne iland. svingte rundt, satte afsted og ankom Kl. 8 om 
Aftenen til Frederiksvcrn. Ikke f-r var Ankeret i Bunden fer Op- 
passeren var iland for at bestille Hest. Imidlertid pakktde jeg ind min 
Brudgornssta~s: et Par  gamle Buxer, en do. Kjole, en forrusten Dolk, q 
et P a r  nye Epauletter og en Uniformslue som havde seet sine bedste 
Dane. Omasseren kom tilbaae med den Besked at  ingen af alle de - 
Heste. han havde været hos vilde skydse. Begav mig selv iland og var 
endelig, efter nogle forgjæves Forsdg, saa heldig at  faae fat i en Skarve- 
gamp med en Skranglekjærre og en snoitet Skydsgut. hvormed jeg strax ' 
tog Veien til Helgeraaen. Det gik imidlertid bedrrivehg smaat, thi 
Hesten var saa daarlig at endogsaa Skydsgutten var enig med mig i at , * 
den var <<e Fillempr>>. Kl. 1 1  naaede jeg Helgeraaen. hvor jeg efter 
112 Times F o r l ~ b  fik fat i en liden Baad med 2 Mand der skulde roe 
mig lise til Kragerp. Vi  roede afsted i den mfirke Nat, med Jomfru- 
lands Fyhr lysende for os i det Fjerne. S6en var rolig, og den lille Baad 
gled hurtigt frem over Langesundsfjorden. «Faaer vi ondt Veir her 

irnorgen,» tænkte jeg, «saa er jeg stygt luurt,» - hvorpaa jeg faldt i 
S ~ v n .  Jeg havde vel sovet et P a r  Timers Tid, da jeg pludselig blev 
vekket ved et <<Skaat. Cut! Dæven hente mæ truer ien ikke vi har rod 
reint gæli!>> «Ja han maatte gjerne hente Dig,» sagde jeg i min retfær- 
dige Vrede. <<men f ~ r s t  efter a t  Du har bragt mig rigtigt frem.» Formod- 
ningen om at vi havde roet «gæli» var kun altfor sand; vi vare komne 
langt udenfor Langgaardsund - den nærmeste Vei - og laae nu og 
rodede imellem nogle ubekjendte Smaager, eller store Stene. Efter at 
have gjort en ikke ubetydelig Omvei kom vi atter i kjendt Farvand. Nat- 
ten var bleven meget kold, og jeg fr#s saa jeg klapprede Tænder. Det 
begyndte at  grye ad Dap;  vi roede igjennem et Sund. ved hvis U d l ~ b  vi 
odagede den store Stad Kragere liggende for os i Morgentaagen. Den 
forekom mig som en s k j ~ n  stor Stad - jeg indbildte mig den maatte 
ligne Venedig eller Neapel - der laae en Trylle-Atmosphære over 
den, thi den indsluttede jo noget hdist Dyrebart. <<Hurra nu, Gutter, 
hal udl» 

&aa skaten hen?» spurgte en af Baadfolkene. 
«Til Toldcassereren!~ 
aJa, saa faaer vi roe ti1 T o l b u a ! ~  
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Roenkurlen ~ornsr ud. Blyiaiiiqnin~. 
9 

Vi rode  mod Toldbodeo, et stort anseeligt Huus tæt ved Vandet, 
og med en hyggelig liden Plads og Brygge udenfor. Vi lagde til ved 
denne - min Fart var sluttet - jeg steg iland med hoppende Hjerte, 
klapprende T ~ n d e r  og stive Lemmer. 

Klokken slog 6 - Gud veed hvor, thi Byens skulde paa lange Tider 
ikke have formeaet at  give Lyd fra sig. Jeg Mdste at Kirsten blev 
vekket hver Morgen Kl. 6 1 2  af en Roerskar1 der med en Baadshage , 
bankede paa hendes Vindue, og jeg holdt nu skarp Udkik efter denne 
Roerskarl, idet jeg travde frem og tilbage paa Bryggen for at faae 
Vanne i mig. Endelig steg et gabende Menneske - som saae ud til 
at vare Roerskar1 - ud af et Slags Vagthuus. Jeg gjorde ham en dyb 
Compliment og spurgte: «Boer ikke Toldcassereren her?» «Jo.» <<ET 

. I 
. 
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ikke De  Roerskarl?~ «Jo,» IM Svaret. idet han saae noget forundret 
paa mig. «Er ikke det Frgkenens Værelse?» (jeg pegede mod et Vi- 
due). Fyren betragtede mig med opspilede Pine, og en Mine som om 
han vilde sige: «Hvad Satan er vel Du for En.» Jeg lod mig imidlertid 
ikke afskrække fra at gjentage mit Spdrgsmaal, og fik et bekræftende 
Svar. 

«De vækker hende jo hver Morgen med en lang Baadshage?» Roers- 
karlens Forbauselse steg nu over alle Crændser. og berdvede ham Mælet. 
idehndste fik jeg intet Svar. Efterhaanden kom han noget til Fatning 
igien, men betragtede mig med et overmaadc mistroisk Blik. For at be- 
rolige ham fortalte jeg ham nu at jeg var en god Bekjendt af Cassereren, 
at jeg af ham havde faaet Underrebiing baade om Værelset til Fr~ke-  
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nen, og om hvorledes hun 
blev vækket. Derpaa an- 
modede jeg ham om at  
purre ud; han saae paa sit 
Uhr. og svarede at  det ik- 
ke kunde skee fdr om 10 
Minutter; jeg insisterede, 
men han var fast og urok- 
kelig. Efter forgjæves at 
have seet mig om efter 

C 'I_ Naget. jeg kunde bruge 
k istedetfor Baadshagen, gav jeg mig atter til a t  spadsere 

frem og tilbage. betragtede 
-- Toldboden, prfivede paa - om ikke Caded~ren  skulde 

være aaben. saae paa Uhret 
I etc. etc. Taalmodighedd 

Toiletie ( N i i i l i c  Diriki). Blgrnlr~egnin~ b. Februmr 18i2. havde netop forladt mig, 
og veget Pladsen for en 

fast Beslutning om at gjdre Allarm paa en eller anden Maade, - 
uden at  bryde mig en Dpil om Roerskarlen. da Baadshagen saavel 
som dens Herre kom tilsyne i Vagthuus-Ddren. Med afmaalte t 
Skridt og værdige Miner skred Roerskarlen hen mod et af Vin- 
duerne, og jeg lige i Hælene paa ham. Han Idftede sit veldige Vaaben 
og gav to saa svage Slag paa Vinduposten at  intet fornuftigt Menneske 
kunde falde paa at  vaagne derved. Jeg kunde ikke dye mig lengere. 
«Hvorledes Fanden er det De banker paa - troer D e  at Nogen kan 
vaagne ved en saadan Pirken - laan mig Baadshagen, saa skal jeg - 
-D «Nei ellers mange Tak.» raabte han forbitbet, idet han r w  Baads- a 
hagen - som jeg gjorde et Greb efter - til sig. Efter a t  have ventet , 
forgjeves paa at see et Resultat af sin Banken, gjentog han den noget 
stærkere. Jeg stod i spændt Forventning med Øinene spilede paa Vin- 
duet. Rullegardinet bevæger sig - det gaaer op - jeg skimter en 
hvid Natkappe med et vakkert lidet F j a s  i - jeg gjdr et Hop. e t  Sving 
med Hatten - Roerskarlen har atter tabt baade New, Mund og Con- 

Brudgommen (in spe). Pritgl, Praslinde m. Il. Blyinti~cgning. 

cepter - atter et Sving med Hatten, der bragte Roerskarlens til at flyve 
i Luften.. P a a  Taaspidserne og med langstrakt Hals stirrer jeg op mod 
det haIvdunkle Vindu - det lader som om jeg har tildraget mig Op- 
mærksomhed - jeg seer Kirsten gnide sine Qine - hun stirrer ud - 
gnider atter og atter indiil hun har gnedet al Tvivl bort fra dem - jeg 
seer en trippende Bevegelse, et Slags «Paa Stedet March>r - jeg hdrer 
et Udraab - jeg er endelig gjenkjendt! - Rullegardinet i et andet 
Værelse gaaer op. og min tilkommende Svigerfader seer ud om det vir- 
kelig skulde vsre  mig. Jo ganske rigtig! «Nu skal D u  strax komme 
ind.» I& det. Jeg smigrede mig med at  dette «strax» skulde betyde 
meget strax. men det varede mig græsseIig Iænge. Imidlertid havde jeg 
Leilighed til at bemærke at  Roerskarlen med beroliget Sind, med et 
Indscik i Hatten og med Baadshagen paa Nakken. tgflede at. - Om- 
sider aabnedes Gadedpren - et Slags Himrnerigs-Port - ind ad hvil- 
ken jeg gjorde et Sprang, og - - holdt min Pige i mine Arme. 

«Nei, er det virkelig Dig!» 
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<<Ja gu er det mig!» 
Hun I d  sig ngie med min Forsikring; vi gik ind i Stuen. hvor jeg 

fremsatte Aarsagen til min ufomodede og uventede Ankomst Jeg fik 
intet Svar, men derimod en =od Kop Caffe. der gjorde godt i mine for- 
frosne Lemmer. Nu fik jeg nyt Liv og mere Courage. og rykkede atter 
i Marken med mine dristige Planer. - Cassereren kom ind, Thina kom 
Lid, Fræriksen og Souhoit kom ind - Forundriig paa alle Kanter! Fik 
Cassereren bort i en Krog og forklarede ham den egentIige Hensigt med 
min Reise. Efter nogle hgist naturlige Udraab af «Bryllup!» <udag!» 
<:hvad tanker Du paal» - gav han til Svar a t  han skulde tale med sin 
Kone. Jeg kjendte min tilkommende Svigermoder som en særdeIes. for- 
nuftig. IiberaI, etskværdig Kone, der ikke nærede saadanne gamle For- 
domme som at  der udfordredes mindst 2 Maaneders Forberedelser til 
et Bryllup - her i dette Tilfælde var det jo riptignok kun 2 Timer. 
men jeg nærede dog sterke Forhaabninger. - Jeg var i den syvende 
Himmel, og i spændt Forventning. Da min Svieerfader atter traadte ind 
saae han ud som et Afslag - jeg begyndte at  s k j ~ l v e  i mine Sko! «Jo, M 

hun skulde see om det lod sig gj~re,» !&l det, og jeg befandt mig atter 
paa Lykkens *erste Spids. - Dog. endnu var jeg ikke ganske sikker 
paa a t  Brylluppet skulde kunne foregaae-det kom nu an paa Presten. 

aJeg vil ~iebl ikkel i~ gaae hen til ham, hvor boer han?» u d b r d  jeg. 
*Ikke saa hidsiar> - svarede Cauereren - <vi kunne ikke gaae til 

Manden Klokken 7 om Morgenen, han sover jo adnu.» 9 
<Jeg skal snart faae ham vaagen!» 
«Nei, det gaaer ikke an, vi mase vente til H. 9.» 

I !  
1 '  Min tilkommende Svigermoder kom nu ind; jeg fik en kjerlig Mod- 

tagelse og derpaa en alvorl i  Irettesættelse for min Falden ned fra 
Skyerne, samt for al den Forstyrrelse jeg foraarsagede. 

Klokken blev 9; jeg satte afstcd til Presten. ledsaget af Cassereren. ' 
For fØrste Gang betraadte min Fod Krage* krogede. snævre, bakkede M , I!! I , I  Roser. Ankomne til «Bj~msborp» bleve vi indferte hos P r ~ s t e n .  en 
og knudrede Cader - Veien faldt dog let. thi den var bestret med , 

1 1  
a , gammel stiv, formel Fyr, langsom i s i i  Tale og langsom i sine Bevegel- 

I 
I ser, af hvilket jeg ikke spaaede mig noget godt. Efter en pyntelig Hilsen 
Il og en kort Indledning skred jeg strax til Hovedsagen idet jeg spurgte: 
I 

I «Kan Pastoren vie os?» 

I  
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Par Vci iil Kirken. Blyaniiitgnin~. 

«Har D e  Deres Papirer i Orden?» 
«Ja her ere de.» 
«Naar gnsker da  Hr. Lieutenanten at  Vielsen - denne hellige 

Handling! - skal foregaae?~ 
Jeg kunde tydeIig see paa Pastoren at  han tenkte sig den hellige 

Handling et godt Stykke ind i Fremtiden - mindst et P a r  Uger, eller 
saa omtrent. Jeg betog ham imidlertid strax Vildfarelsen idet jeg dri- 
stigen svarede: 

«Klokken elleve. Hr. Pastor l » 
Hr. Pastoren stammede. blegnede, vaklede og holdt paa at daane i 

sin Prestindes Arme. 
<Klokken l l I - i Dag!!» u d b r d  han endeIig med svag Stemme, 

idet han kom noget til sig selv igjen. 
<<Ja, idag Kl.. l l .  Hr. Pastor - ikke et Minut længere kan jeg vente, 

jep er n#dt til at reise Kl. l .» 
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«Umuligt. Hr.  Lieutenant l» 
Ja. tenkte jeg det ikke nok - mumlede jeg ved mig selv; jeg var 

paa Veie til a t  blive sindt, men holdt mig dog i Skindet, da jeg indsaae 
at  her maatte Alt  udrettes med det Gode. Jeg satte derfor op et saa blidt 
F jes  som jeg kunde fremtvinge (det var suurt som Edikke, sagde Cassere- 
ren mig sidenefter), sagde Pastoren nogle smukke Ting. udviklede n#iere 
hvorIedes Sagerne stode, erklærede at ingen Brudetalevarnidvendig etc. 
etc. Lidt efter Lidt begyndte han at give Kj~b. og tilsidst fik jeg da 
trykket et Samtvkke ud af ham. hvorpaa vi tog Afsked. D a  jeg atter 
kom tilbage til Toldboden var Alt  i stgrste Bevegelse - Huset var sat 
paa Taget - Dgre smeldte, Piger rendte - Cryder kogte, Pander fra- 
sede, <Souhaib> g j~ede ,  Thina I Ø ~  rundt - Kirsten gik det nindt'for. 
Det var jo ogsaa ganske naturligt a t  Alt  rnaatte være i en Rgre; det er 
ikke S p ~ g  at gjfire istand til Bryllup, især naar man ikke har mere end 
et P a r  Timer at g j ~ r e  paa. 

Kl. 12 skulde, efter Aftale. Presten være parat i Kirken; men jeg 
havde stor Mistanke om at  Bruden ikke kunde blive saa betimelig fe; 
dig. og jeg paaskyndede derfor uafladelig. Kl. l I gik Cassereren og 
jeg ovenpaa for a t  ifgre os vor H ~ i t i d s d r a ~ t .  H a n  havde neppe faaet 
sin Kjole og siie St#vler af  sig, f ~ r  jeg allerede stod færdig-straalende 
i min to Aars gamle Uniform. 

aHvad, Du er vel ikke færdig?» u d b r ~ d  han. 
<<Jo - klappet og klar!» V 
«Nu har jeg da aldrig seei noget Menneske klede sig af og paa i 

saadan Fart - især naar han skulde staae Brudgom!» 
Jeg begav mig nu ned, stationerede mig i Gangen. hvor jeg koldt 

krydsende for smaa Seil for a t  opkapre Enhver der %ik ind i Damernes 
Paakl~dnin~sværelse, og derved faae fremsendt Anmodninger om at 

' 

hale ud. Jeg var nemiig meget bange for ikke at  komme betimelig af-) 
sted fra Krasero; der forestod os en lang Rotour, paa 4 Mile. og derpaa Y 
Ilk MiiI overland fra Helgeraaen ti! Frederiksvean, hvor jeg egentlig , 
burde være Kl. 7, men hvor jeg gjorde Regning paa at  indtræffe f#rst 
Kl. 10 - saafremt Veiret blev godt. - Jeg holdt fremdeles til i Gan- 
gen. og var utrættelig i a t  sende Bud paa Bud ind til Bruden. Dette 
vakte tilsidst Forargelse, og jeg fik fra min Svigermoder Besked om at 
alle disse Budsendelser intet nyttede - <<man maatte have den tilbplige 

*Forraitm Irve vi vel. og dyrke Kunii:ma, hver i vor Krg.' 
Pennclcpning i Bitv 21. Fcbniir IBM. 

Ti&. Jeg gik baade paa Naale og paa Clgder; jeg gnavede paa mine 
Negle; jeg saae paa Skyerne og endnu oftere paa Uhret ; jeg anstillede 
Betragtninger over Fruentimrnemes Forfaeogelighed, Pyntelyst, Mangel 
paa Precision etc. etc. indtil Klokken sIog 12. Da forsvandt den sidste 
svage Rest af Taalmodighed; jeg traadte atter ud i Gangen for a t  sende 
et eftertrykkeligt Budskab - men i det samme kom Bruden udl Hvor 
hun overstraalede Brudepigerne, uagtet den egentlige Brudekjole laae 
tom og led& hos Jomfru Lorentzen i Christiania! Under al min Be- 
undring og Henrykkelse glemte jeg dog ikke hvad Klokken var slagen, 
men drev det til at vi strax efter embarquerede i 2 Eqvipager der skulde 
fgre os til Kirken. 

P a a  Smaastæder pleier en Standspersons (!) Bryllup at bringe den 
hele By paa Benene. men at Saadant ved denne Leilighed ikke ,kunde 
blive Tilfældet. antog jeg som afgjort, da jeg med Grund maatte for- 
mode at meget Faa  vare bekjendt med hvad der skuldr foregaae. Jeg 
bedrog mig storligen; ikke f$r stak jeg Nasen ud af Gadeddren farend 
Krager@ store Toldflag (heist af min Ven, Roerskarlen) viftede sine 
mægtige Folder lige i Synet paa, mig, og en gabende Mængde med 
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nysgjerrige Blikke slugte baade Brud og Brudgom. Saadanne Forsam- 
linger af Nysgjerrige kan jeg ikke fordrage. og jeg tilkastede Mangdm 
nogle bidske Grin, der bragte den til at retirere. Hestene satte sig i 
Bevægelse, og Vognene langt mere. Krager$ Gader ere ikke beregnede 
paa Hestebeen, endnu mindre paa Hjulvoiturer, og M fik os saaledes 
en frygtelig Skaken. Oftere saae det farligt ud naar Vognen med BN- 
den snart krængede over til Styrbord, snart til Bagbord, snart vippende 
Bmden saaledes i Veiret at jeg frygtede hun skulde fare paa Hovedet 
ud. - Udenfor en Kibbmand Larsen var Farvandet saa snlevert at vi 
nar  vare blevne siddede fast med et Hjul fast i Huucvaqgen paa hver 
Side af Caden. Vi styrede imidlertid smalt. og gik klar af denne Fare; 
fortsatte Coursen. laae heldigen forover et slemt Forbjærg paa Torvet, 
fik Landkjending af Kirken. og standsede endelig ved denne uden at 
have brukket Arme og Been. Hvor vi havde faret frem vare Cademe 
og Vinduerne hilde af rnaabende Lediggjengere. og i Kirken var det 
lige galt. - Vi traadte ind og bleve rnodtagne af min Ven Pastoren, 
der endnu ikke rigtig kunde troe. det var Alvor. 
' 

Den h~itidelige Act foregik endelig-l~ftet blev aflagt for AlteTet. 
paa samme Tid som jeg desuden stiltiende gjorde mig selv det L ~ h e  
stedse at g j ~ r e  alt hvad der stod i min Magt for at Kirsten skulde fØ1e 
sig lykkelig. 

Hvor yndig hun stod der i sin hvide Dragt - en Gjenstand for 
almindelis Beundring. - Tilskuerne gjorde vistuok ogsaa sine Samme- 
lignmger mellem den blege, fine. spinkle, smukke Brud, og den stump- 
næsede, grovlemmede Brudgom der desuden var bruun som en @z- 
stubbe. 

Da vi troede. vi vare vel færdige. begyndte Præsten at holde en Talc 
som Ingen havde anmodet om. Jeg indbildte mig. at den skulde blive 

' . 

ganske kort, men deri tog jeg Feil. Manden gav sig god Tid, talde 
meget langsomt og meget slet. Blandt andre smukke Ting sagde han r - og det 3 forskjellige Gange med særligt Eftertryk - «at det var med 

I 

Forældrenes Vidende og Samtykke at Datteren blev viet til den unge 
Mands. Formodentlie svntes Præsternanden at det Hele havde Wd- " - 
seende af en Bortforelse. Talen varde  i det uendeIige, og jeg ytrede 
vistnok min Utaalrnodighed paa forskjellige Maader. Som alt Andet 
fik da ogsaa den en Ende. og vi tiltraadte det farefulde Tilbagetog. - 
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Hvedcbrrddnpne forbi. Pennciqnin~ 2. Ooi&r 1867. 

Ved Hjemkomsten haglede Gratulationer ned over os, og M satte os 
derpaa - 12 i 14 Personer stærk - til et Frokost- eller Middagsbord. 
Jeg expederede hvad jeg fik paq TalIerkenen i en Fart - sidenefter fik 
jeg nok Adskiligt paa min Tallerken i den Anledning - men jeg kunde 
ikke bringe Andres K j ~ v e r  til at bevege sig hurtigere, især gik det lang- 
somt med Præsten der senere skal have beklaget sig over et saadant 
Bryllup hvor man ikke engang fik Tid ti1 at spise sig mæt. Der blev 
udbragt Skaaler og holdt Taler, indd jeg brØd Laget med den Erklæ- 
ring at nu maaife jeg reise. - Præsten saae ud som om han hnkte: 
<Havde jeg blot vidst at Du ikke undte mig Maden engang, saa skulde 
Du da rigtignok heller ikke bleven viet.» - Nu blev der atter Forstyr- 
relse og Hurlumhei over det hele Huus. 

9 - Fyrdirk m e r  og forkllc~, 
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I den lille Sjækte med hvilken jeg var ankommen vilde jeg ikke byde 
min unge Brud at reise, og jeg fik derfor laant en prcegtig Baad, som 
jeg bemandede med 4 Mand. I Sjækten der skulde fglge som Tender, 
blev Baggagen stuvet. 

s ska dr en laae ved Bryggen. - Afskeden kom, og den var for min 
Kone tung nok, thi hun skuIde nu for f~rs te  Gang forlade sin Fader og 
sii Moder. Endelig rev vi os Us, steg ombord i Baaden, og roede bort, 
under mange venlige Tilvibinger fra de paa Bryggen Tibageblevne. 

Veiret var yndigt; Luften klar, reen og mild. S ~ e n  laae blank som 
poIeret Staal for os - en smukkere September Dag kunde ikke tankes. 
Det var som om Naturen selv vilde give os en venIip Modtagelsk, og i 
den Reise der forestod os give et Billede af vor store Reise gjennem 
Livet. - 

Hurtjgt gik det nu ahted over den stille Vandllade, medens Kirsten 
1 I og jeg beundrede baade den smukke Natur og - hinanden indbyrdes. 

1 1 1  - Efter at  Folkene havde hvilet en Stund ved Hafsund, ankom vi KI. 8 
I hl Helgeraaen. Her traf vi Capt. Finne (Veibyggeren) inde i Gjæst- I I, I 
I I givergaarden. 

<&a JØsse Navn da. er De her; jeg troede De f ~ r t e  Dampbaad!». 
<<Jo, jeg har været saa fri at tage en Tow hid.» 
«Haa kommer De  fra da Far?» 
<<Fra Krager$.» 
«Did ska1 jeg ogsaa. - Men (idet han fik P)ie paa Kirsten) trads- 

sen Faen er dette - reiser De med en ung Dame?» 

l / «Ja, som De  seer.» 
«Hva heter7a?» (trmkkende mig bort i en Krog). 
Efter at have pinet hans Nysgjemghed endeel fortalte jeg ham ende- 

. !  I lis hvem hun var. B 
<<Hva - en Datter af min gamle Ven. Stabell! - men hvorledes, 

' . ' l  Satan. kan De komme ti1 at reise med hendela i* 
«Hun er idag bleven min Kone.» 

I ,  «Konel - - hun! - Del - jeg boer De er gal. De har jo 
' 

' l  ikke været forlovet engangl» 

a : In Nu havde jeg nok af Finne; jeg tog Afsked med ham, betatte alle 
mine Roerskarle klækkeligt - saaledes som man betaler naar man fdler 
sig meget lykkelig - fik vore Sager paa den ene Kjarre (jeg havde 

1 

i '  I, 
I i 

I 
8 , I: # , .  

I 
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Dagen i forveien bestilt to). vore Personer paa den anden, og kj~rte 
ahted. Jo det var en net Eqvipage for Brud og Brudgom1 - den var 
sikkerlig et ældre Medlem af samme KjærrefamiIie som jeg den 
foregaaende Dag havde benyttet. Efter at have k j ~ r t  et Stykke, holdt 
den paa at blive bundls, og jeg havde nok at gjpe med at holde min 
Kone og mig selv fast. Men ihvor galt det var, saa fandt vi  det dog 
ganske morsomt. Efter 111% Times Morro af dette Slags, befandt vi os 
paa Bryggen (Billebrygga) i Frederiksvæm. Prayede ombord - Svo- 
ger Peter kom ned paa Bryggen og blev yderlig forundret ved at h ~ r e  
at hans S~ster  virkelig var gift. - Baaden kom iland - roede ombord 
- Lund paa Faldrebet (han var den Eneste som vidste at jeg muligens 
kom tilbage med en Kone) - presenterede hende for ham - lettede 
Anker - dampede ud af Lgbet og stak tils@s - og dermed var den 
hurtige Brudefærd forbi. 
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KONGETRANSPORT 
Som Skipper Daa Dampskibet Christiania, i Route mellem ~ j ~ b e n '  

havn og Christiania, ankom jeg ti1 sidstnævqte Sted engang i Sommeren 
1647. Ikke f ~ r  var Ankeret i Bunden (man lagde dengang ikke hl 
Bryggerne) farend en Person indfandt sig ombord med Anmodning' fra 
Hs. Excellence Statholder L+venskiold om snarest muligt a t  komme ud 
til Holgerslyst. - Dette Budskab var ligesaa ubehageligt som uventet) 
jeg havde gladet mig til at tilbringe de faa Timer jeg skulde være i 
Xania paa anden Maade; disse Faa Timer vare allerede stygt beklippede 
ved at jeg var forsinket i Routen, og nu skulde de anvendes til a t  reise 
frem og tilbage mellem Byen og Holgerslyst samt til en tete-i-tete med 

' 
Hs. Ex. - Nei, det var for galt! I min Gr~t tenhed  svarede jeg Budet, 
a t  «hvis jep fik T id  skulde jeg komme.» Men det varede ikke Iænge 
fjirend det «drog efter med mig», og farend jeg indsaae det Upassende 

Del kongelige Slo1 q Atertkur. Akvaiellcrci Blyiniiiewting Auuuii 1847. 

- - . .. - - 
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i Svaret. D a  saa min Neveu Chr. Fougstad kom ornbord. fik jeg ham 
til a t  gaae op i Stiftsgaarden med Besked om at jeg skulde indfinde 
mig. Det fØrste Budskab var dog allerede afgaaet. - 

Jeg fik mig da  Hest og Cariol og foer ud til Holgerslyst. Hesten 
blev f ~ r t  til StaIden og jeg til Statholderen, paa hvem jeg hoede at  
mærke at  mit fdrste svar var ham overbragt in natura. H a n  forklarede 
mig nu hvorfor han havde anmodet inig om a t  komme ud til ham; det 
var i Anlednimg af Kong O x a r s  nær forestaaende Reise til Xania, hvor- 
til det av mig farte Dampskib skulde benyttes. Jeg fik en heeI Deel In- 

. stniktioner, hvoriblandt de væsentligste var. a t  jeg ved min neste An- 
komst fra Kjgbenhavn maatte sette alt ombord i saadan Stand at  Hs. 
M. kunde embarquere; at jeg den paaf~lgende Dag vilde faae Hs. Ex., 
General Wedel, Admiral Petersen, Commandanten Oberst Kros, Alle 
med respective Adjutanter etc. etc. ombord, hvilke Personer skulde folge 
med Dampskibet til Str~mstad, hvor Hs. M. skulde hentes. Ovenpaa 
alle disse Instructioner fik jeg en Kop Thee, og da den var vel nede reiste 
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jeg mig og spurgte om Hs. EX. havde mere at befale. Nei, der var ikke 
videre at bem~rke, og en Tjener blev derpaa beordret til at lade min 
Voihue k j ~ r e  frem. Kort efter h ~ r t e  vi et frygteligt Hyl ude i Caarden. . 
Hs. Ex. skvat op som en Gummilasticums Bal, og ud af DgIren, - jeg 
i hans Kj~lvand. Da vi vare komne ud, opdagede jeg min fillede Skyds- 

I 
gut. sat i en endnu mere fillet Tilstand ved de hvide Ttender i Munden 

i I 
pae Hs. Ex. store Hund. «Hvad er det, hvad er det, mon Dieu, saa 
tal dogl» Skydsgutten til hvem Hs. Ex. adrescrede disse Ord, svarede, 
idelig afbrudt ved Hiksten og Flæben: «Au. au, aa de var naa denne 

I fæle Bikja-ho flau paa me, og skambeit me i Beina.»- «Mon Dieul 

l 
- Hei Bergstr~m, Niels, Hans, kom dog og hjælp Drengen, - vask 
ham med Edikke og Vand!» «Det er dog ogsaa fatakl» Gutten blev 

! under~$~t  og vasket, og det viste sig da at det ikke var saa farligt med 
Skambidaingen. Og saa tog Hs. Ex. til at gjennemhegle Gutten fordi 

I : I  han var fillet. - Bergstrjim fordi Hunden havde bidt, - NieIs fordi 
Gutten var bleven bidt, og mig fordi jeg havde en Skydsgut som var 
fillet. Til det sidste svarede jeg ganske rolig at jeg havde bestilt Hesten 
hos en Vognmand der havde medsendt Gutten i et saadant mindre pas- 
sende Antræk, men at jeg for ikke at spilde Tid havde taget Skydsen 

i som jeg fik den. Paa samme Tid tenkte jeg ved mig seh at det havde 
været rimeligt om Hs. Ex. havde draget Olsorg for min Befordring 
ved denne Anledning. w 

Hermed var Beshet forbi, og jeg foer i flyvende Fart tilbage hl Byen. 
I Otte Dage senere efter atter at være ankommen til Xania fik jeg det 

da travlt med at sætte Skuden istand til de h$ie Passagerers Modtagelse. 
Der blev skuret og spulet og pudset og flikket. Endeel Inventarium fik 

i 
jeg ombord fra Palaiet. og en Sadelmager blev sat iverk med at be- 
trekke og decorere Kahytterne. Den nmte Dag embarquerede Hs. Ex..) 

~ Generai Wedel og de gynge f$mævnte Personer, og vi dampede afsted 
nedover Fjorden for at gaae til Str~mstad. - Statholderen spenderede 

I Middag, - taalelig god Mad. men maadelig Vim. Da jeg bemærkede 
* 

General Wedel og et Par andre Persanex gren ad denne, henvendte 
' 

jeg mig til Hs. Ex. med Foresp~r~sel om han tillod, at jeg lod sætte et 
I I Par Flasker Madeira paa Bordet - en Madeira som jeg selv havde 

indkjgbt paa pen, og som det maaskee kunde interesiere Selskabet at 
' I (  smage. Noget Afslag kunde der nu ikke vel tænkcs. Vinen kom fr? 

1 1  ; 
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og blev iskjænket. General Wedel t$mte sit Glas meget langsomt, gav 
derpaa et Slag med Tuhgen og udbrfl: «Ja det var Viin det!> - 

Efter Bordet kom man da op paa Dekket for at smØge en Cigar til 
Caffen. Chr. Johansen (Admiralens Adjutant) og jeg havde netop faaet 
tændt vore Cigarer da vi bemærkede Admiralen med en meget lang Pibe 
i Munden. Johansen tog derpaa atter sit Cigar-Futteral frem, gik bort 
til Admiralen og spuqte om han ikke vilde tage en Cigar. «Nei. mange 
Tak, jeg har min Pibel» «<Ja men det seer saa spidsbotgerligt ud, Hr. 
Admiral!» D r ~ i  Tiltale fra sin Adjutant! Men Admiralen var en me- 
get godmodig Mand, og lod sig ikke anfægte af Bemærkningen. 

Mod Aftenen ankom vi til Str6mstad. Her var Alt paa Benene - 
baade By og Omegn. Hvidkladte Jomfruer med Blomster, Karnmer- 
herrer og Junkere, Kyrkoherder, Tull-Embedsmænd, Officierer, La- 
keier etc. etc. De fra Xania med Dampskihet ankomne Personer (min 
nnge Person indbefattet) blev atilsaptn til Souper hos Hs. M. Vi ind- 
fandt os da pligtskyldigst til bestemt Klokkeslet, men Audientseme vare 
endda ikke forbi. I et Forgemak, hvor Chr. Johansen og jeg havdetaget 
Plads. pawrede de Lykkelige som havde havt Foretræde hos Hs. M.. 
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a g  de  mdnu Lykkeligere som stulde have. Saa kom der en Kyrkoherde 
bort til Johansen, bukkede meget dybt, og <dioppades at Hr. Kammer- 
herren ursaptade at han frågade etc. etc.>>-stort Iænger kom han ikke. 
thi med dyb Indignation, mdrk som en Tordensky og visende et 
P a r  Rader skinnende hvide Trender. u d b r ~ d  Johansen: «Kammer- 
herre! Jeg Kammerherre!)) - og vendte derpaa Kyrkoherden 
Ryggen. J. var i slet Humeur den hele Aften over denne blodige For- 
nærmelse. - 

Neste M o r ~ e n  almindeliu Embarqation - Skuden hild - Dampen 
op og afsted. 1 D a  vi kom ud af Skjærsaarden blæste det en Br. S. 
Kul. med tilsvarende SØ. Dette var nok hl a t  g j ~ r e  d e  h ~ i e  Herskaber 
mycke sjdsjuka - Konge, Dronning. Prind~er  etc. offrede alle til Nep- 
hin. Jeg stod hele Tiden paa Commandobrettet, hvor jeg af og ti1 fik 
m S ~ s q v æ t  over mig, saaledes at  mine Epauietter efterhaandm bleve 
grØnne, og udskjætnte - en Forn~ielse der kostede mig 18 SP. Medens 
jeg stod og anstillede s6rgeIige Betragtninger herover, kom Admiral Pe-  
tersen op til mig for a t  forhbre sig fra Hs. M. om Aarsagen, hvorfor 
jeg havde valgt den Vei, vi nu idet han tilf~iede at Hs. M. var 
meget misforn~iet herover. «Fordi denne Vei er den sikkreste og den 
korteste - indenfor Hval~erne  er en Iængere Vei og meget ureent Far- 
vand.» Dermed s t r ~ g  Admiralen. Hs. M. ofkede atter til Neptun. Kort . 
efter kom Admiralen atter bort til mig for at sige at  Hs. M. fr&- 
deles var meget misfom~iet. - Efterhaanden som vi kom Iengere ind 
Fjorden aftog Sbgangen og med den S~sygen. Hver Skude vi m-&te 
tilkjendegav sin LoyaIitet ved at  salutere - om det ikke var andet ehd 
Vedjagter saa blaffede de. O g  for hver Gang skulde jeg da  indhente 
Hs. M.s naadige Bestemmmelse om h v o ~ d t  Salutten skuIde besvares, \,l: 
ket skete ved en Kammerherre som Metlemmand. D a  en lumpen Kalk- 
jagt havde affyret et P a r  Ndgleb$sser gik jeg ned af Commandobrettet 
og agterover; jeg saae ingen Kammerherre og satte derfor Coursen lige 
mod Hs. M.; mcn da  jeg kun var nogle Skridt fra Denne, styrtede Pr. , 
O x a r  frem og spurgte hvad jeg skulde. &pdrge Hs. M. om han be- 
faler denne Salut besvaret!» «Er her ingen Kammerherre?» <.leg seer 
ingen.» «Daa skal jag fraga Hs. M.!» Vær saa %od tænkte jeg. det 
kan være mig lige fedt. Men Etikketten forekom mig meget forfeilet. Jeg 
som var Skipper paa Skuden - til hvem Hs. M. altsaa paa en Maade 
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havde betroet sig - jeg var ikke vrerdig til at frcmsætte det vigtige 
Sp~rgsmaal, men en eller anden Kammerherre maatre til. 

Da vi kom op mod D r ~ b a k ,  blev der dækket Middagsbord paa 
Halvdækket, og en eller anden Lakai eller en Kammerherre [underret- 
tede] mig om, at  der var serveret. -Jeg satte Styrmanden paa Commando- 
brettet ved Siden af Lodsen og gik agterud. Her kom en Kammerherre 
(jeg troer det var Chr. Holst) og anviste mig Plads ved et lidet Bord 
tit 3 A 4 Personer. Foruden dette var der kun eet. ved hvilket H. M. 
op det hele Øvrige Personale var placeret. I ~ ~ r s i i n g e n  faldt det mig 
ikke ind at h d e  Naget Besynderligt ved Placeringen; men da jeg saa 
bemærkede nogle yngre Lieutenanter - Adjutanter hos General, Admi- 
ral og Commandant, ved det store Bord, saa fandt jeg ud, a t  jeg vel 
nu skulde have min Straf. den Tort  I ;i) at  sidde ved et lidet Bord - om . . 
ikke ganske for mig selv, saa temmelig nrer. - Naar Maden er god kan 
det være mig lige fedt, tænkte jeg. - 

Saasnart jeg efter Ankomsten til Xania havde faaet hele Fglget iland, 
var jeg ikke seen til a t  styre samme Cours, saameget mindre som jeg blandt 
Publicum paa Bryggen havde opdaget en ung Dame, der trak som en 
Magnet. - O g  dermed var den Kongefærd forbi. 
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Omtrent 2 Aar senere, nemlig i Sept. 1849, kom jeg atter op i en 
lignende Kongetransport. Jeg f#rte dengang Dampskibet Nordcap 
imellem Xania og Travemunde. paa hvilket sidste Sted jeg da i om- 
trent 3 Maaneder havde havt mit egentlige Hjem, forsaavidt min unge 
Hustru havde været inqvarteret sammesteds. - P a a  en af mine Toure. 
i Sept. Maaned blev jeg ved Ankomsten til Xania gjort bekjendt med 
at  Kong Oscar med hele sin «Famæli>> agtede. med Nordcap at foretage 
en Tour til Skien (for paa Fossum at  gjeste Statholder LØvenskjold), 
og derfra videre til Str$mstad. Jeg kan just ikke sige, a t  jeg f$lte mig 
synderlig Iykkelig ved denne Underretning. Jeg fik kun 8 Dages 
Varsel, og dampede med dette samt nogle faa Passagerer, afsted til 
Travens Bredder. Efter det sedvanlige Ophold dernede retournerede 
jeg. medtagende min Hustru og hendes Saster (der havde gjort hende 
~ e l s h b  dernede). P a a  Optouren forefaldi: ingen Begivenheder verd 
at  nevne, med Undtajelce af a t  da  vi bavde passeret D r ~ b a k ,  og netop 
sad ved Middagsbordet, bumpede Skuden i Grunden saa vi nær vare 
faldne ned af Stolene. Jeg Tar ikke meget b e n  til a t  komme ud paa 
Dæk, hvor jeg forefandt Lodsen med et hvidt Fjes, og med Samvit- 
tigheds-Rynker i Panden, samt Skuden atter i blaat Vand. - Uagt- 
somhed fra Lodsens Side, foraarsagede at  Nordcap s t ~ d t t  mod den ydre 
Decl af Storgrunden (dengang ikke betegnet ved noget Merke), men 
gik efter et P a r  veldige Dunk lige over den og var atter flot. Nordca@ 
der var næsten ligcsaa sterk som Storgmnden havde ingen Skade er- 
holdt. iallefald ingen bemerkbar. 

Efter Ankomsten hl Xania underrettede jeg for en. Sikkerheds 
Skyld Admiral Hesselberg, Kongens Kammerherre, om at  vi' havde 
stanget Storgninden. - Saa var der da  Skuring og Pudsning og Deco- 
rering ombord i det Uendelige. Damekahytten blev istandsat til ~ r o n ?  
ningen, Herrekahytten til Kongen, Lugarene til Prindserne og Suiten. 

P a a  bestemt Tid  embarquerede de Kongelige med alt sit uendelige 
Ti lbeh~r.  D a  O x a r  kom paa Faldrebstrappen syntes han denne var Y 

noget sjanglet eller ledlgs (jeg havde dog forstattet den noget ved at  
kile ind Træplugger hist og her) og betmkte sig om han turde gaae 
videre. «Er Trappan &icker,» sagde han til mig. som i grand tenue 
med tresnudet H a t  stod klar til a t  tage imod ham. <Fuldkommen sik- 
ker. Deres Majestet;» og dermed kom han da over. Kort efter dam- 
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pede vi nedover i det deiligste Veir - blikstille, klart og mildt. Da vi 
om Emd. kom til Sandesurid vilde Hs. M. ikke reise længere den 
Dag, og vi gik ti1 Ankers. - Kongen og Dronningen lod sig sætte 
iland paa Wasser (som det kaldes demedc - det er da Wasser-Land) 
og gik ind i en Lodsbolig. Medens de vare derinde kom Dampskibet 
Prinds Carl, i sin Route til Christiania. og da mm Styrmand Lieut. 
Lund som havde styret Kongen iland, blandt Passagererne bemterkede 
en Dame af intimt Bekjendtskab. syntes han det var behageligere at roe 
ornbord og tale med hende. end at  sidde i Baaden og vente paa en 
Konge og en Dronning. - O g  han roede ombord til Donnaen, gav sig 
god T i d  og vendte tilbage med Baaden. f ~ r s t  da Pr. Carl afgik. 
Heldigviis for ham havde Kongen og Dronningen kommen sig ind i en 
luun Passiar med Lods og Lobinde, saaledes at Lund ikke blev savnet. 

Næste Morgen tidlig dampede vi afsted - de hgie Herskaber i sine 
K ~ i e r .  D e  vare endnu ikke komne paa Dækket da vi vare udenfor 
Frederiksvern. [Med min Kikkert bemerkede jeg at der stod Udkik 



oppe paa Udkiks$en. Haa. haa. tænkte jeg. de  venter - - saa halvt 
om halvt a t  Kongen skal bedge dem - iallefald tror de sig ikke ganske 
sikkre. Stakkels Frederiksværn var netop i Overgangsperioden dengang; 
man ber$vede Stedet det Ene etter det Andet, som f ~ r t e s  til det for- 

. Nu skal jeg spilIe de gode Folk et Puds. tænkte hadte Horten - - - 
jeg, og dermed commanderede jeg Roret Bagbord og stevnede ret imod 
Lfibet-. Nesten i samme Qieblik gik Signal op paa Udkiksgen, hvilket 
naturligvis underrettede de lykkelige Beboere (hvoraf mange neppe 
vare ude af Sengen) om at  Hs. M. kom til dem. Jeg saae i Tankerne 
al den Hurlumhei og Forvirring som pik for sig; jeg saa hvorIedes 
Værftxhefen udsendte Budskaber og Ordrer i alle Compasstreger. og 
hvorledes man !@b hinanden overende i Befippelsen. For at  de skulde 
komme rigtig i Gang med sine Forberedelser og &re dem tilgavns hede 
om Preyvedblev jeg den samme Cows mod Stedet saalænge jeg vel 
kunde, og holdt saa atter ud. Neppe var jqg eller rettere sagt Skuden 
færdig med Svingen f$rend Hs. M. stak 'Næsen op paa Dekket. 
Det var godt passet, min Cut, tænkte jeg, de  Æslcr klarede D u  godt 
- men Lide i Fredenksvæm er der nu en deilig Suppe! D u  ikulde 
blot vide hvilken Muntration jeg har havt paa Din Bekostning; D u  
skulde blot vide hvorledes man nu i Fredv. vil kriticere Din Vægel- 
sindethed, D u  som f ~ r s t  har sagt a t  D u  vilde gaa directe til Skien, be- . 
stemmer Dig saa til a t  besØge Fredv.. styrer ind mod Stedet, og s& 
frafalder D u  atter, efter nogle Øieblikke Din BestemmeIse - saadant 
gaar jo ikke an, allermindst for en kongelig Person.] 

Saa strØg n da forbi Fredv., over Langetunds Fjorden. gjentiem 
Langesund (der saae ud som en Æreport) og videre op Fjorden 
til Skien. Strax efter a t  vi havde ankret sammesteds saae vi en s 4 r  
fiirkantet Pram (en saadan som bruges til Transport af  Bord og Plan- 
ker), buxeret af en almindelig Skibsbaad. nærme +g. I Prammen stod 
Amtmand Aall og Hoharskalk L$venskjold, .der skulde ombord til w 
os for a t  complhnentere og modtage Hs. M. Deres Befordimg saae 
latterlig ud. 

4 

E n  halv Times Tid senere steg hele det kongl. F&e ned i Trælast- 
prammen (hvor der var sat Stole) og blev buxeret iland. Samme D a g  
var der stor Middag paa Fossum, hvor der var meget galant, og hvor 
gamle Excellensen holdt en Tale, takkende Hs. M. for B e s ~ ~ e t ;  og 

K O N G E T R A N S P O R T .  141 

haabende at han oftere - som de gamle Norske Konger - vilde fare 
om og gjteste sine gjæveste Mænd. - Den paafplgende Dag saae jeg 
Intet til mine h ~ i e  Passagerer. - A f  Ha. M. var jeg paalagt a t  erholde 
Sundheds Pas, og sØgte i den Anledning den constiluerede Byfoged, 
Frich, der dog intetsteds var at  finde. Jeg skulde netop begive mig 
ombord igjen. da  jeg traf Doctor Frelsen. Ti l  Denne beklagede jeg 
mig over at  Byfogden ikke var at  finde hverken i sit Hjem eller paa sit 
Contor. «Hvad for Nogct, kan D e  ikke finde «Dobbelt-Frækp, kom 
med mig. saa skal jeg nok vise Dem hvor han er.» Derpaa travede vi 
gjennem et P a r  Gader; Frelsen gik ind i et Huus. lagde Haanden paa 
en D~rklinke, og forinden han aabnede D ~ r e n ,  sagde han: «Derinde 
sidder han,» hvorpaa han slog D$ren paa vid Veg .  Ganske rigtig, der 
sad Dobbelt-Frak med et. Glas og en Cigar - Huset var et Verbhus. 

Nteste Dag embarquerede de Kongelige og vi dampede afsted i 
samme deilige Veir; da  vi kom ud af Fjorden laae Havet som et Speil. 
og smult som en Melkebgtte. O m  Emd. ankom vi til Str~mstad, hvor 
mine Passagerer strax toge iland. Forinden de  forlod Nordcap blev 
jeg kaldt ned til Kongen og Dronningen. fik h ~ r e  nogle naadige 
Ord, og blev overrakt en smuk Brystnaal. Denne Gang gik det da 
bedre end sidst. tænkte jeg - takket vaere Veiret 
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MIN STILLING SOM FYRDI REKTØR 
Min Stilling som Fyrdirekt. medf~rte  hyppige, og som en F@lg af t vor udrtrakte Kyst med dens haarde Veirlig, lange og ofte besvær ige . 

I 
Reiser. I de  fdrste 5 Embedsaar forepik disse hovedsagelig i aaben 
Baad, af og til men kun for kortere Strækninger, med Passagerdamp- 
skib. Senerehen blev som Befordringsmiddel leiet (af Fiskeriopsynet) 
en af de saakaldte Fiskeskgiter, drægtig omtrent 4 C.L. Dette vak en 
stor Forbediig. men en end stgrre fandt Sted i 1872. da  der for Fyr- 
væsenets Regning blev anskaffet et for Øiemedet bygget Dampskib 
af omtrent 15 C. L. Drægtighed. - 

Reiserne med Baad (med Baadskyds) tiltraadte jeg allerede i mit 
f ~ r s t e  Embedsaar. efter a t  jeg i Juli 1855 var bleven ansat som Fyr- 
direkt~r;  men de vare da  kun af kort Varighed. 1 de paaf@lgende A a r  

r 

bleve de derimod lengere a g  mere varige end 6nskeligt kunde være,' 
op til 150 Mile; og der skulde en stærk Helbred (som jeg heldipvis var 
i Besiddelse af) til i Længden at holde ud. A t  sidde Dag efter Dag, 
Uge efter Uge i Skotten af  en liden Baad, ofte overvadsket af SA saa- 

Lille Ferder Fyr. Blyuri,itminn 17. Aupil 1W. 

ledes at man blev vaad til Skindet. var ikke alene træitende. men ogsaa 
- mildest talt-mindre heldigt for Helbreden. O g  veirhaarde Strek- 
ninger var det jeg havde at befare (fomemmeIig var det paa Vestkysten 
jeg Iaa og skvalpede), thi min Vei faldt for det meste ude ved de  ydre 
Havskjær. Man kunde klede sig som man vilde, vaad blev man meget 
ofte (iser i de  nordlandske halv submarine Indrebinger), og naar saa- 
dant indtraf kort efter at man i den aarle Morgenstund var sat ud. be- 
holdt man denne V a d e  hele Dagen. Og heldigt var det om man, efter 
Dagens Cjen~ordi~hcder. kunde erholde et Nattelogis, hvor der gaves 
Anledning til at faa t ~ r r c t  sine vaade Plag. Med Væden og en kold, 
skarp Vind kom ogsaa Frysningen, saaledes at mine Tænder mangen 
CanK klaprede som Castagnetter. Hvis jeg saa, naar der ikke blev 
brugt Seil, tog en Aare og roede en Mils Vei, blev jeg vel varm, men 
Jaa var jeg træt, maatte legge Aarcn, og blev da  hurtigt afkjglet igjen. . 
hvilket var endda værre. - Dertil kom et Kosthold som ikke skulde 
hjelpe synderlig paa Sagerne - Bred ,  Smgr, Ost og Spegep~lse med 
en Dram som befordrende Middel var min Nistetines IndhoId og mine 
stadige Retter. 

Ogsaa med min Garderobes Indhotd var det ikke skort bedre be- 
vendt, hvad Reiseklæder angik - en Diiffels Yderfrak. Sydvest, S+ 
st~vler  og en Regnkappe. Andet kunde det ikke nytte at  fare med sig. 
P a a  Vestkysten og i Nordland blev mig ofte anbefalet at anskaffe en 
«Rye» og en skindforet Frak, men naar saadanne Plag bleve vaade, 
tog det en Evighed inden man kunde faa dem t$rre; jeg indlod mig 
derfor ikke paa saadan Luxus. - 

En P r ~ v e  paa TaaImodigheden var det naar jeg skulde skifte Skyds, 
thi paa de Steder hvor saadan kunde tilsiges, drog det i Regelen uende- 
lig Iænge ud inden den blev tilveiebragt, og det hændte ogsaa, a t  man 
rent ud nægtede at  ville have nogen Befatning med den Sag. End værre 
var jeg stillet paa Steder hvor der ikke var Starion; enten var der ikke 
Folk hjemme. eller de havde Arbeide fore som ikke kunde opsættes, 
eller Baaden var i Ustand etc. etc. Efter langvarige Underhandlinger, 
lang Venten, og Akkord om god Betaling. fik jeg dog næsten altid 
Befordring, om end ikke af synderlig god Beskaffenhed. Især fik jeg 
ofte Baade af mindre St$rrelse end jeg, paa aabne Fjorde, eller ved 
bpstaaendt Kuling var tjent med. - Kun een Cang ha3ndte det mig 
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at jeg stod aldeles fast - at jeg var. hvad Yankeen kalder «in a regu- 
lar fix». Jeg drog nemlig med Skyds fra BrØn$sund nordover. efterat 
jeg af Skydsskafferea havde faaet Besked om at den neste Station var 
paa Forvig. Ved Ankomsten dertil en LØrdag) Emd., anmodede jeg 
sbax om Skyds; men Folket benargtede, at der var Station, og v a  
Sp~r~smaalet  om hvor saadan da fandtes, ytredes en svag Formodnuig 
om at  det maatte være hos «han Christen Vivelstad». «Hvor er han at 
finde og hvorlangt herfra>» <&efter en snau Fjcr ing.~  Jeg afsted 
med lange Steg over den snaue Fjerding, Christen ikke hjemme, 
kun Fruentimmer der samtlige i C& afgav hgitidelig Forsikring 
om, at de (og selvf$lgelig ogsaa Christen) aldrig havde havt noget 
at skaffe med Skydsskafferi. <<Er der da ingen Skydsskaffeti Egnen?» 
<<De veit vi inte, men er der nogen, maayet være paa Forvig.» Tilbage 
til Forvip, gram i Hu; fik, paa gjentagen Opfordring ikke anden Be- 
sked end tidligere. Intetsteds var Baad at faa leiet - alle Mandfolk 
havterende paa Bjprn Marked, ja pgsaa en stor Del Fruentimmer; kun 
Christen Vivelstads Kvinder holdt sig i Hjemmet og i Skindet. Og 
saa maatte jeg da, ikke saa ganske resigneret i Skjebnens Tilskikkelwr, 
slaa mig ned paa Forvig, dersteds ngtwngen forblivende ikke alen ! det Resterende af L@rdagen, men hele S ~ n d a g  og en god Slump a 
Mandag. Opholdet fandt jeg ikke fuldt saa behageligt som Leopold 
von Buch, da han i 1809 i lengere Tid var ti1 Gjest hos den da der- 
steds bosatte Justitsraad Brodtkorb. Endelig slog Forl~snin~ens Time, 
idet jeg, efter tilf~ldigvis at have haet Nys om at <<Kj~~svendenb ' 

skulde afsted til Bj#m Marked, fik mig tinget med ham. Saa bar det 
afsted i en gammel Skarvebaad for en stiv «SegeIsvind», han ved Styr- 
vollen og jeg ved Ausekarret der ikke fik hvile. Ved Ankomsten til 
Bj#m forelandta en Mangfoldighed af Folk af alle Slags og Baade 
af alle St$rrelxr. men at faa Skyds, nei det var ikke muligt. Heldigvis 
stØdte jeg paa en Mand som eherat have k j ~ b t  sig en ny Femb$ring, w 
agtede sig nordover til sit Hjem. Jeg I~s te  Passagerbillet mod Erleg- , 

af 1 a 2 Sp., og embarkerede. Det gik strygende nordover, og 
jeg blev landsak paa Meld, efterat være bIeven indviet i alle de Vid- 
undere der var at see og h ~ r e  paa B j ~ m .  - 

De Steder hvor man gjorde sig Umage med at tilveiebringe Skyds 
var hos Landhandlerne. dog maaske ligesaa meget i egen Interesse som 
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i den Reisendes. Thi kom jeg ikke afsted, maatie man sgirge for Mad 
og Herberge, noget der jo. alt efter Omstændighedeme, visbok kunde 
loraarsage Vedkommende mere eller mindre Uleilighed. Dertil kom 
at man aasaae sig forpligtet. eller rettere sagt, man ansaae det for en 
skyldig Heflighed at holde mig med Selskab. Det Sædvanlige var der- 
for, naar jeg vel var kommen i Hus, at Landhandlera traadte ind for 
at underholde mig, men hermed gik det ofte traat, saameget mere som 
det kunde s k i b e s  at hans Tanker var andetsteds. nemlig ved de  mange 
Cjfiremaal han havde at varetage udendgrs. Og naar han saa, efter 
nogen Tids Forbb landt Situationen for trykkende. absenterede han sig 
med Bemerkning om og Undskyldning for. at han maatte forlade mig 
for aogle Øieblikke. Saa indfandt Hustmen sig til Afl~snhg, og saa 
lagde vi os hver paa sin Pinebenk. Hvor jeg skulde overnatte sq@e 
jeg at gjgre slut paadderine, for begge Parter mindre hyggelige Sihation. 
ved a t  anmode om man vilde anvise mig det Veerelse. jeg skulde have, 

10 - Fyrdirit. iegncr a t  foricller. 
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for a t  jeg dersteds kunde skrive nogle Breve. Jo, det skulde man da, 
men det tog forunderlig lang Tid  inden det aabnedes for mig. O g  naar 
jeg saa. den p a a f ~ l ~ e n d e  Morgen skulde afsted, havde jeg den Ubeha- 
gelighed, at man ikke vilde modtage Betaling. trods Protest og alskens 
Forestillineer. Det lykkedes mig dog ikke saa sjelden at g j ~ r e  Prose- 
lyter i den Re&g. 

Overalt paa disse Handelssteder m ~ d t e  jeg stedse Hdflighed. hvilket 
var saameget mere a t  paaskjanne som Reisende ofte kunde komme til 
stor Uleilighed. Den kortvarige Sommer maa Nordlændingen nemlig 
benytte til mangfoldige Gj~remaal, Bypgearbeider. Reparationer paa 
Huse. Brygger, Jægte og Baade. Forsyning med Ved og Kul. For- 
beredelser til Afskibninger til Bergen etc. .etc. Travlhed var derfor som \ 
oftest $iensynlig, men med Tjenerskab og leiede Arbeidsfolk, var den 
vistnok ikke af rette Slags. Jeg arrgrede mig stadig over den langsomme, 
træge og dovne Maade hvormed der blev arbeidet. Dog, skete der ikke 
store Prastationer i Arbeidet, saa vare de desto stflrrei Madfadet. Dette 
i Forbindelse med et meget talrigt Tjenerskab maatte æde Handels- 
mandens Fortjeneste op. Jeg maatte ofte tenke paa den Beskyldning 
Tolenvasringen g j ~ r  Folket i en Nabobygd: «De eder  saa de sveder 
arbeider saa de fryser.» 

P a a  mange Steder af Kysten .greb jeg ofte, for at komme hurtigt 
afsted, uden at  ville vente paa Skyds, det forste det bedste Befordrings- 
middel der t i l w  sig. Saaledes kom jeg engang til Furresund (Sdnj- 
fjord). hvor det vilde vare længe inden Skyds kunde erholdes. Strax 

. 

efter at have anmodet om at tilsige saadan, kom jeg i Snak med en 
gammel Mand i en forpjudsket. F~ring,  og erfarede af ham, at han, efter 
nu at  have gjort sine Indkjgb i Furresund (blandt andet a l  Brgd med 
en Tomme tyk Raadeig) skulde nordover hjem. Til Gamlens - og 
ikke mindre til Landhandlerens Forundriig - spurgte jeg om jeg kunde 
fglge med ham. hvortil han gav sit Samtykke, idet han dog udtalte sin 
Formaning om atShan havde altfor usle Greier til «saadan Kar». Javist 
var det kleine Greier - en Iiden gammel Færing. med Gamlen og en 
10 Aars Cut som Besretning - det fandt jeg kun altfor megen Crund 
til a t  erkjende, eftersom vi kom forbi den den da  i Svob liggende Florg 
By og ud paa Fjorden. Det tiItog med Vind og SØ, saaledes at  det 
lille Ndddeskal med Vanskelighed klarede sig. og gjennem vaade bleve 
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vi naturligvis Alle. Men vi kom dog - jeg kan gjerne sige mod For- 
modning - lykkelig frem til «Bryggen» henimod Aftenen. - Stor 
Baad paa aabne Fjorde og Havstykker. det er en Regel som jeg ofte 
undlod at  bef@Ige, uagtet jeg nmsten ligesaamange Gange havde lovet 
a t  jeg skulde holde mig den efterrettelig. - 

D a  det var mig bekjendt. at Landhandleren I «Bryggen» var af 
dem der ansaae det for en Skam at tape Betaling for Nattelogis og 
Kost. besluttede jeg mig til. træt og vaad som jeg var. at fortmtte 
Reisen (over Fjeldet) samme Aften. Jeg fik leiet en Mand til at bære 
min Kuffert, selv overtagende Transporten af min Natsatk og dyvaade 
Yderfrak. Kl. 9 satte vi afsted opover Bergstaeidet, paa en kun lidei 
banet Fjeldsti. Brat og ulendt var den. og Vagten af den overtagne 
Byrde syntes for os Begge at voxe med hvert Skridt. Mindst hvert 5te 
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Minut maatte vi hvile, og da vi endelig kom op paa aHØgda» - om- l 

trent halweis - tog vi en Iængere pustende st~nnende Rast, dertil en 
Dram med et Stykke Br#d og Ost (IcSbeaw restes de  la Nistes). 

l 

hvilket vi Begge fandt overordentlig godt. Til min Bemærkning om, 
at  en Byrde at bere paa saadan Vei var i h ~ i  Grad udrnattende. sva- 
rede han: «Ja Du kan seie de, de er ingen Sak at gaa lausreipa.» Saa 
satte vi afsted igjen, og kom Kl. henved 2 til Eidet. Her  var Folket 
heldigvis endnu oppe, idet der noget ifbveien var ankommet andre 
Reisende, og jeg fik strax aniist et noksaa pyntelig Kammers med 
Seng. Og denne tiItrængte jeg da h@iligen; saa -t, og i saadan 
Transpiration kunde jeg ikke erindre tidligere at have været - jeg 
vred min Uldskjorte saa det bogstavelig silede af den. Derpaa fik jeg 
en Ringe sd Melk. antagelig indeholdende omtrent 3 Potter, som jeg 
i nogle faa Drao: satte tillivs, og med disse indenbords stupede jeg i 
Sengen hvor jeg sov de  Retfairdizes Sdvn. Om Morgenen Kl. 7 afsted 
igjen. over Manseidet, og saa i Baad over Vandelvsfjorden. - 

Naar det traf ind med stiv Modvind, kunde det gaa umaadelig traat 
og iangsomt paa disse Baadreiser. Saaledes da jeg engang (den 17de 
Mai) havde i h e i  Kl. 6 Morgen fra Christiansund. med 3  and 
i en Sexring. for at begive mig til Tyrhoug Fyr - en Distance af 3 
Mile. Det blæste en stiv, koId Nordrnvind, og jeg kom ikke frem 
firend Kl. l I om Aftenen - naturligvis vaad, forfrossen og sulten. 
Folkene havde klin hvilet 2 Timer underveis. - B .  

E n  noget lignende Tour havde jeg engang fra Halten til Valder- 
sund - 2 A 3 Mile over Frohavet, senere indenskjærs. Jeg aheiste 
fra Halten omtrent Kl. l l Fmd. med en bidende Norden Kuling; da 
vi kom ud paa Havet, forefandt vi h& Sd med styg. toppet Strflmskavl 
og tiltagende Kuling. Jeg sad agter i Skotten og glædede mig over at  
see hvorledes Baaden, idet den skjpd afsted (som en Pil er jo den 
sædvanlige Lignelse) klarede sig i S~erne .  Men mit'eins b d d  en SØ % 
indover Laaringen og over min Person, sendende Vandet opigjennem , 
mine Ærmer, op til Halsen, og derfra i en S t r ~ m  nedover Bryst og 
Ryg, samt fyldende Baaden saapas med Vand. at min Kuffert fandt 
Anledning til a t  anstille smaa Seiltoure rnellem Tofterne. Saavel Baad 
som Kuffert blev Øset lens, og vi slap ind ti1 Kysten uden flere saa- 
danne Gjenvordigheder. Men vi vare ikke vel komne indeaskjærs fdr 
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Vinden faIdt stik imod, og nu maatte vi «slage» i uendelig Tid. Slag- 
ning er ikke Nordlandsbaadens <<Forte». men dens Piano - Baaden 
er ligesom Nordlandingen selv. <<langsom i Vendingen». Fdrst Kl. 10 
om Aftenen naaede vi Valdersund, hvor jeg fik Kvarteer hos Handels- 
mand Normann. Denne var galant nok til a t  laane mig (for Natten) 
en Skjorte-Alt hvad jeg havde i min Kuffert var vaadt. Mit Værelse. 
med dygtigt i Kakkelovnen, blev gjort til Tgrrestue. Næste Fmd. af- 
sted med Darnpskib. - 

I 1857 skulde jeg fra Andenæs (Vesteraalen) drage til Trornsd; af- 
reiste om Formiddagen i en FembØring med 3 Mand og en Kobberslager 
der havde havt Arbeide ved Fyrtaarnet. Veiret var nogenlunde godt. 
og vi satte ud paa Andh?vet med Cours for Malangen. 10 MiIe fjernt, 
men ved Middasstider kantrede Vinden. saaledes at vi maatte opgive 
d a  tilsigtede Route. og istedetfor holde s ~ d e n o r n  Senjene - en meget 
lang Omvei; fra Andenæs tit Troms i 7  mile -. Det var i Sept. og 
M ~ r k e t  faldt paa da n kom ind under (aen; Vinden faldt nu ogsaa 
imod, med tiltagende Styrke, saaledes at Hdvedsmanden erklærede 
ikke at  ville fortsætte, og at vi maatte s6ge Kvarteer, hvilket han mente 
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i :  

. vi skulde kunne erholde i en liden Hytte under «Senjehesten>> - den 

l :I eneste paa lang Distance. Baaden blev lagt tilland og fortgiet, hvorpaa 
vi alle Fem i M$rke og Dynd stolpede op til Hytten. Ved Indtrsedel- 
sen i denne forefandt je5 i et lidet. med stærk Kakkelovnsvarme og en 

I , i  fiygtelig Atmosfære o ~ f y l d t  Værelse to Fruentimmer og to Unger. «Kan 
vi faa Ly her inat. 5 Mand i det Hele.» spurgte jeg en af Kvinderne. I 

<<Aa jo, I faar vel det.» «Tak, hvor skal vi saa holde til?» <<Hvor.» 
' 1  sagde hun. <<det maa da  bli her i Stua. for vi har naa ikke nogen an- 

den.), Dette var et DonnersIag. thi Nattens forestaaende Lidelser i 
I langt, m ~ r k t  Perspektiv stod tydelig for mig. <<Har De da ikke noget- 

somhelst andet Sted, hvor iallefald et Par  af os kan ligge.» «Nei, ja. 
det maatte da blive oppe paa Lofte» (hun gav dette et eget Navn 
som jeg ikke erindrer) og dermed pegte hun paa en Stige som stak 
Hovedet op igjennem en liden Aabning i Værelsets Tag. Jeg var ikke 
seen til at entre op i Loftrummet. hvor jeg forefandt et taaleligt reent I 

Gulv, et P a r  store Stabler med Fladbrgd og endel andre Sager. Da 
jeg forelrak dette, forholdsvis rene Sted for Stua, uagtet Atsmosfæren 
selvf$lgelig ikke var bedre men snarere værre. foresion ieg Kobbersla- 

l 
geren at vi T o  skulde holde til ovenpaa og Baadfolkene i Stua, hvilket # 

Forslag blev modtaget med Aklamation ha begge Parter. 
I l 

Saa gik vi da  tilsengs. det vil sige, vi lagde os Alle i fuld S ~ h y r e  
paa vore respective Culve, jeg ved Siden af Kobberslageren. Men jeg 
havde neppe ligget et Kvarteer farend den kvalme Luft blev mig uud- B. 
holdeIig. og jeg krdb derfor ned af Stigen og ud i det Frie for a t  rendse 
mine Lunger. Uagtet det nu blæste og regnede sterkt, vandrede jeg i 
Mfirket frem og tilbage saalænge jeg aarkede. Derpaa op igjen til den 
Kobberslager som sov sddeIig og slog Neesetriller. Dog virede det ikke 
længe inden den nu end værre blevne Atsmosfære tvang mig ud igjen; 
og saaledes vedblcv jeg hele Natten. vexelvis ind og op, ned og ud, 
indtil Dagens Frembrud. uden at have faaet et giebliks Blund. S a l  m 
purrede jeg ud saavel Kj~rringer som Baadfolk og Kobberslager, , 
gjorde os derpaa seilklar, betalte for det velvilligt afgivne. om end ikke 
meget indbydende Natteherberge, 05 str$g afsted for en frisk Kuling 
med Regn. Saa Frokost - det srrdvanlige Nisteindhold. V i  vare hel- 
dige med Vind og Strgm og ankom til Troms@ allerede ved Middags- 
tider. Her  tog jeg ind i LodsoIdermand oo; Havnefoged Ludvigsens 

l 

- 
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Hotel, Djæveiens Hule kaldet. et Navn som var det bestaaet af 
Tromsds dengang talrige Pietister, fordi der solgtes Brændevin og en- 
gang imellem hoIdtes Dands. - 

Min f ~ r s t e  Forretning var at holde en grundig Vask og at skifte 
fra Top  til T a a ;  neppe var jeg dermed f ~ r d i g ,  f ~ r e n d  en Opvartnings- 
pipe anmeldte at Middagsmaden stod paa Bordet. Dette l ~ d  som den 
lifligste Musik i mine @ren (jeg har kjendt en Dame som erklærede 
at  det Smukkeste i vort Sprog, det var: <<Vær saa og kom og 
spiis») og jeg var ikke seen med at komme mig ned i Spisestuen. Her  
forefandt jeg 3 mig ubekjendle Personer, der ved min Indkedelse stak 
Hovederne sammen, og forte 'en hviskende Samtale, som. efter Miner 
og Piekast a t  d$mme. maatte angaa min ringe Person. Jeg bekymrede 
mig dog nu kun om Madfadet, visende dette al mulig Agtelse. og ind- 
lod mig ikke med nogen af de Tilstedeværende. Senere paa Dagen kom 
jeg i Passiar med en af disse, der ytrede. at han og de Øvrige Botd- 
gjæster, ved min Jndtrædelse i SpiseværeIset, havde antaget mig for en 
halvdrukken Jatgteskipper som de ikke syntes videre om at  have til 
Selskab, saaat de havde confereret om hvorvidt de burde budsende 
Værten med Anmodning om at  kaste mig paa Dfir. Jeg tilkjendegav 
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I / ham min Forbindtlighed i den Anledning, paa samme Tid  som jeg 
I v ikke kunde forundre mig over Feiltapelsen; thi efter de to sidste Dages 

i ' ; l  - og især sidste Nats - Oplevelser, hevde jeg et r ~ d s ~ r æ n g t ,  for- 
suffent Udseende, antagelig som om jeg skulde være kobberforhudet. 
og mit Antræk var da  heller ikke synderlig pynteligt - en luvslidt. 

j , I  Lidsaltet «Monkey-Jackeb og fryndsede Buxer. - 
En stor Modsætning til denne Tour var en anden som jeg et Par  

'I A a r  senere Foretog fra S6rvaagen (Vatlofoten) over Vestfjorden til 
I Helligvær, udenfor Bod$ Efterat have nydt et ualmindeligt rigeligt 

Aftensmaaltid hos Handelsmand Arntsen. sammen med VergbPrresten 
l 

(Lagaard, der neste Dag skulde have BrylIup med Miss Amtsen) 
var den bestilte Skyds. Fembdring og 3 Mand, f~rdig .  Jeg tog en ' 1 ,  . pyntelig Afsked og begav mig med en god Del af Bryllupskosten i 

( 
Livet. ned til Baaden. Neppe var jeg kommen ud i denne f ~ r e n d  C 

I Presten indfandt sig, og forespurgte om hvor jeg havde mit Reisetgi. 

' l 1 . ,  
«Mit Reisetdi1 det har jeg som D e  seer paa mig,» pegede derpaa 
med berettiget Stolthed paa min glindsende Yderfrak, paa mine vsl-  
dige S ~ s t ~ v l e r  og min Sydvest. «De vil da  vel aldrig. saa tpdklædt, 

l ' . [  
legge ud paa Vestfjorden, og det ved 'Nattetid.» <<Jo det var min 
uforgribelige Formening.» «Snak.» og derpaa drog Præsten sans facon 

, l  afgaarde med en aF mine Skydsfolk, kilende opover til Bryllupshuset. 
11 l Strax efter vendte de  tilbage, Baadmanden bærende en Finmut «See 

I her,» sagde Præsten, < m r  fornuftig og tag denne paa Dem, D e  kan B. 
I sende den tilbage med Skydsen.~ Protest ha min Side, dog uden 
I Nytte, derpaa Taksigelse, og saa bar det ahted ud paa det vildsomme 

Hav. Veiret var godt men dog meget: kj#Iigt, og det varede ikke længe 
fgrend jeg tog under Overveielse om det dog ikke skulde værh ganske 
godt at gj$re nærmere Bekjuidtskab med den i Skotten liggende Fin- 
mut. Jeg krgb ind i denne, strakte mig ud i Bunden af Baaden og fdlte 

I snart en behagelig - jeg kan gjerne sige for mig hidtil ukjendt - 
Varme; faldt derpaa i Sdvn og sov sddeiig til den lyse Morpenslund. 
V i d e n  havde været gunstig den hele Nat, og vi havde allerede Kjen- 

I ding af Helligvær. hvor vi ankom omtrent KI. 8. En saa behagelig 

l '  i Baadtour havde jeg ikke tidligere havt - Bryllupskost i Maven. 
1 

I Præste-Finmut over Skuldrene, tØrt Skind og S~vn  i timeviis. under jevn 

I hurtig Fremgang med Baaden. - 
. . 

1 .  ' i  

I n  , 
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Beredur.  Biyinttiegning 22. April 1845. 

Som fpr wævnt var mit Kosthold paa disse Baadtoure mindre be- 
hagelig. og vistnok ligeledes mindre sund. Jeg blev saa kjed af dette 
<4mmer eins Bier», at jeg f. Ex. i mange A a r  ikke kunde hale  Lugten 
aF Spegep$lse. - Men værre var det dog at befinde sig ganske uden 
Kost, noget der hendte mig. og som vedvarede i adskillig Iængere Tid  
end jeg skjdttede om, uden at jeg dog fik Anledning til at rivalisere 
med saadanne Sultekunstnere som Tanner og Cetti. Det begav sig 
nemlig at  jeg i Begyndelsen af Mai 1870 kom som Passager med 
Dampskib fra Vardg, og at  jeg.Forlod dette i Hav$sund (3 a 4 Mile 
fra Nordkap). for derfra at erholde Baadskyds til Fruholmens Fyr. 
Det f r s t e  der faldt mig i pinene da jeg traadte ind i Landhandlerens 
Stue var en kolosal Broncebuste af Louis Philip. Denne Buste var. 
omtrent 30 A a r  tidligere bleven opsendt med et Fransk Orlogsfartgi, 
og afleveret i Hav$sund som et Erkjendtlighed~te~n for den Gjæstfri- 
hed. bemeldte Fyrste havde nydt under sit Ophold der paa Stedet i 
Slutningen af forrige Aarhundrede. Revolutionens Bdger  havde skyllet 
ham helt op til Nordkap. Lise under Nesen paa Lauis Philip laa 
H. C. Andersens Eventyr opslaaet. - 
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1 Il. , 1 
Efter a t  jeg hos Landhandleren havde faaei en yderst mager Fro- l! kost (kun i Overvær af Louis Philip) bestaaende af tynd ildesmagende 

The. daarligt B r d  og do. Srngr. embarkerede jeg Sgndap Fmd. om- 

i !'i 
trent Kl. 10 i en Otring med 3 Mand. Veiret saae ikke ilde ud ved 
Afreisen, men nooet over Middag satte det pludselig ind med Snekav 

*l 
og frisk Modvind. Saa laa vi da  og slagede i Snefog hele Dagen og 
et Stykke ind paa Natten; men heldigvis klarede det noget op kort 
efter Midnat, .og vi kom kl. 3 om Morgenen til Fruholmen. Som sed- 

1 vanlig var jeg vaad, forfrossen og sulten -- nogen Niste havde jeg 
ikke medtaget. Fyrforvalteren blev strax purret, og med ham over- 
halede ieg derpaa Alt  hvad der vedkom Fyret. Ved at passere gjennem 
Kjgkkenet maatte jeg kaste Iængselsfulde B W e  til en stor Kaffekjedel 

I 
paa Skorstenen. men nogen Anmodning om Deiagtiggjdrelse i dens Ind- 
hold vilde jeg ikke fremkomme med. D a  jeg saa, omtrent Kl. 7. var 
ferdig, tog jeg Afsked. og anmodede mine Skydsfolk om at g j ~ r e  sig 
frerdige. hvilket de da efterkom, idet de takkede Fyrforvalteren for 
Kaffen - noget der opfyldte mig med sort Misundelse. Jeg skulde 

=l'+ 
givet meget til, for a t  have kunnet erholde en Kop, men anmode dzrom. 
nei det kunde jeg ikke; thi Fyrforvalteren var en lei, vrang Mand som 
jeg oftere havde skrubbet for Efterladenhed. Skj6desldshed og Uorden 
i sin Bestilling. Men saa kunde han jo have budt mig en Kop, kan 
der med Cnind bemærkes. Ja, under almindelige Omstændigheder.vilde 
intet veeret rimeligere, thi a t  man kunde trenge til noget Varmt. efter p.  
i 15 a 18 Timer at  have lagt og skvalpet i en liden 0aad  under 
Snefos og Kuling, var en Selvf$lge. Fyrforvalteren havde imidlertid 
ogsaa andre Grunde for ikke at  spendere noget paa mig; han havde 

I nemlig i sin T id  faaet Besked om at  jeg, overalt paa Stationerne, ikke 
gnskede nogetsornhelst Traktement. Og nu vilde han vise hvor Sam-. 

I vittighedsfuld han overholdt mine Paabud. A t  Ondskaben havde sin 

! De1 i denne 6mme Samvittighed. tvivlede jeg dog ikke paa. Dog, lige- 
gyldigt var det, enten han havde budt mig eller ikke, thi modtapet I havde jeg ei. - 

il Saa heiste vi vort Seil og stod for en peen Bris vestenom Ingd og 
R o l f s ~ ;  men Herligheden varede ikke lange, thi vi lik -- hvad Enp- 
lenderen kalder - Vinden lige i Tændeme (det Eneste jeg fik mellem 

i mine), og maatte atter til at slage. For at trgste sig fremtog Folkene 
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sine Nistebommer. der hos Nordlaodingen ikke faar lang Ro. Jeg 
derimod undlod at  befatte mig med saadant ideligt «Spiseri». og kunde 
heller ikke anmode om nogen Pelagtighed i de Andres, ikke ubetyde- 
lige, Reiseprovisioner. Ved almindelig Frokosttid havde jeg havt en 
sterk Fdlelse af Mavetomhed. men den nik snart over igjen og senere -- - 
fglte jeg ingen ubehagelige  orn nem mel ser, - 

Vind og Veir bedrede sig ikke. og f ~ r s t  Kl. I I Mandag Aften an- 
kom vi til Hammerfest. hvor heldimis et Post-Dam~skib laa Daa Havnen. 
Jeg lod mig saitte lige ombord i dette, og forefandt ti1 min Clæde 
Restauratbren paa Benene. Efterat han var sat ind i Situationen, 
navnlig med at jeg i de sidste 36 Timer ikke havde smagt hverken 
Vaadt eller Tgrt, fik jeg Aftensrnad som dog ikke smagte fuldt saa 
godt som jeg havde ventet; derpaa tilkgis. 

Hvor ofte har jeg ikke - som Tilfældet nu paa Fruholmen -. 

naar jeg vaad og forkommen arriverede til en Fyrstation, sukket 
efter en Kop varm Kaffe, uden at kunne bekvemme mig til a t  an- 
mode derom - en TilbagehoIdenhed som jeg nu linder at have været 
meget malplaceret. Paa de Stationer hvor jeg maattc overnaite, 
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modtog jeg selvf@lgelig hvad der til Aftens og Frokost blev mig 
I buden. - 

Ved en tidligere Tour k a  Fruholmen til Hammerfest, 5 Mile, fik 
jeg efter megen Besværlighed leiet Skyds paa Ing# (3 Mand). og 
maatte derfor betale ikke mindre end 15 Sp. Til Stgtte for dette, som 
det syntes meget dr6ie Forlangende. blev anf~rt-muligens med Grund 
- at Fisket faldr saa godt netop da. at man ved at forsfimme dette. i 
vilde lide T a b  ved en mindre Betaling. Men saa fik jeg rigtignok, \ 
under Sei ladm, en Skjænk af en god, og meget velkommen. Kop I - 1  ' 
Kaffe. V i  laa nemlig og «dagede>> hele Natten og om Morgenen 
kogte Folkene Kaffe, hvoraf de b ~ d  mig en Spglkum (en liden Vadske- : 
vandsbolle) hvilken jeg med Taknemmelighed (med <begge Hænders, 

R , . .  
1- 

h i  de vare fom~dne)  modtog. Kaffen var stærk og god. og til den I --.'%m- LiM%- 
fremtoges en havarert Thekande, fuld af store Stykker hvidt Sukker 
samt en Flaske tyk F l ~ d e  - af hvilke gode Sager alle Mand fik sin 
rigclige Bekomst. Nordlendingen forstaar a t  leve (men ikke a t  spare). 
Ikke saa i den sydlige Del af Landet; Lodse, Fiskere og andre I 
Baadfolk bruge dersteds - eller brugte iallefald dengang - kuli 

l 
Svartekaffe uden nogensomhelst Tilmtning af Sukker. F l ~ d e  eller Fyrdirckti icni Dampkib. Akvire l  1872 eller untre. 

Foriiden de  allerede nevnte Behageligheder ved mine Baadreiser, . Natsækken som Hovedpude. Yderfrakken som Tæppe og Gulvet som 
kan jeg ikke glemme de  mange N ~ t t e r ,  hvori jeg spegede mit K j d  . Madras - og jeg fik mig nok saa god S ~ v n .  - 
i kleine Naitekvarterer. Hos Landhandlere fik jeg aItid nok saa godt Skulde Opholdet. ved saadanne Anledninger, strekke sig udover et 
Logis, men ofte maatte jeg ty andetsteds hen - hvor det saa end P a r  Dage, drog jeg Omsorg ogsaa for Tilveiebriigelse af Seng. Et  
kunde falde sig - og fornpet var jeg naar der ikke var Sp$rgsrnaal saadant Mdbel, af ganske usedvanlise Bestanddele, forfærdlgede jeg 
om Seng. thi hvor Urenligheden var fremtredende, eller Rensligheden mig engang da  jeg maatte opholde mig en otte Dages Tid  ved Obrestad 
hrivlsom. havde jeg stor Frygt for et saadant M ~ b e l  med dets mulige. Fyr. Jeg amputerede Benene paa 2de Murkrakke (Skrabex), saaledes 
mangfoldige Indhold. Jeg lagde mig da, fuldt ~ a a k l e d t ,  paa en B ~ n k  at  disse blev reduceret til passende Sengehhde, og stillede dem langs en 
eller nogle Stoler. og fplte ingen synderlig Ulempe deraf. - V a g  i passende Sengelængde fra hinanden. Ovenpaa disse blev lagt 

Naar det indtraf a t  jeg skulde lagge sidste Haand paa en eller an- o 
og fastgjort 2de k g t e r  i Sengebredde, og mellem disse an- 

den ny Fyrbygning (opsette Fyrapparatet m. m.), indkvarterede jeg bragt (som en Kombination af Madras og andet Underlag) 5 Stk. 
mig inden d e  aldeles tomme Vægge, og gjorde mig det saa comfortabelt gamle, tildels m$rkne Kulsække. Sengens Udseende var ikke synderlig 
som muligt. Det FØrste jeg foretog mig var at  tilveiebringe Bord. Stol mere appetitlig end dens Sbrke  paalidelig. Den f r s t e  Aften. jeg skulde 
og Seng. Bord og Stol (Krak) lykkedes det mig altid i en Hast at legge mig, gav den diverse Tegn paa Upaalidelighed, Sækkene især, 
faa sammenspigret, men Seng maatte jeg oftere renoncere paa. og i saa og jeg maatte. idet jeg gjorde mit udstrakte Legeme saa stivt som en 
Tilfarlde indrettede jeg mit Natteleie i H j ~ m e t  af et Værelse, med Stok, velte mig ganske sagte indover, saaledes at  alle 5 Sække kom til 

- 
L 
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at  bære, hver sin Part  af den Byrde der blev dem paalagt. Desuagtet 
<<seg» jeg hver Nat  nærmere og nærmere Gulvet, indtil der tilslut ikke 
var mere end et P a r  Tommer under Kjdlen (Enden). Det evrige Mgb- 
lement var ligeledes mere complet og udsfiqt end sædvanlig. En garnmel 
Lem med diverse forrustne Spigerhoveder, anbragt paa 2 Krakke afgav 
et rummelint Arbeids- OR Skrivebord. en tom Tdnde Vadskeservant, et 
~ k j i e p p e m ~ a l  ~adskevaidsbolle etc. etc. Jeg fandt mig imidlertid nok 
saa aodt under saadanne Forholde. 

Under mine Saadfarter var der kun sjelden Anledning ti1 at syssel- 
siette mig med andet end at  udvikle min Taalmodighed. Læsning eller 
Tegning skulde jo kunne tænkes praktikabel; men som oftest var der 
noget til Hinder - Vind. Sgskvæt. Regn. Solglitter etc. De mange 
og lange Stunder jeg iland rnaatte vente paa Skyds, eller overligge for 
Uveir, afgav derimod god Anledning til ntzvnte Sysler. Tegning især 
drev jeg paa baade itide og utide. tegnede saavel Landskaber sqm 
Vandskaber, saavel FoIk som Fæ. - 

Foniden at  disse Iangvarige Baadreiser mangengang tog sterkt baade 
paa Krefter og Taalmodighed. havde de  en beklagelig Indflydelse 
ogsaa paa mine Reiseklæder. ja det vil da  sige paa min Yderfrak 
saavelsom Daa min H a t  - naar Svdvesten ikke var sat «omhou~». 
Med flonkende ny Frak kunde jeg om Vaaren reise ud, ;- 
med en «shabby», udslidt en vendte jeg om Hgsten tiIbage - 
en ikke ganske ubetydelig Del af den var efterladt fastsiddende 
i d e  mange tjærede Baade. hvori jeg havde siddet og ligget; og 
den var saa indsat med Salt, a t  den næsten kunde staa uden Hjælp. 
Md Hatten var det ikke bedre bevendt; men Sfist~vler og Syd- 
vest holdt Stand A a r  efter Aar. Dog ogsaa Byxerne var udsat for . 
Overlast. og jeg maatte stundom selv reparere dem. Engang i 
Stavanger havde jeg et kortvarigt Haab  om, at saa kunde ske ved 
en Skrædders kyndige Hænder, men jeg blev skuffet. Efterat jeg 
nemlig var bleven overrasket ved at  forefinde en Flære nedenfor Knæet. 
gik jeg ud. medens jeg ventede paa Skyds. for a t  kjgbe Synaal og 
Traad, men underveis odanede  jeg til min store Clæde to Skræddere 
siddende paa et Bord lise ved et-aibent V i d u ,  d u  naaede nesten helt 
ned til Caden. Dette fandt jeg at være et merkverdigt Lykketrref. 

I 
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derpaa bort hl Vinduet, stak det 
havarerede Buxeben ind, med 
Anmodning om de vilde være a l  
den Godhed a t  udffire Repara- 
tionen - jeg forlangte ikke paa 
sfaaende Fod. Men da reiste 
sig uformodet et Tordenveir. Beg- 
ge Skreddere sprang op som om 
de  vare stukne af tusinde Synaale, 
vrede ihu, den ene gribende et 
Persejern, den anden. med knyt- 
tet Næve tordnende: <<Vil Du 
bare pakke Dig, Din Svinefant.» 
Jeg blev i fuld Bevidsthed om 
min Uskyldighed. &l forundret, 
men kom dog snart til Erkjendelse 
af, at jeg burde have forudskikket - - 

en pyntelig Indledning med for- 
Fyrdireharcn vcnitr pa. Skydr. 

ngden Forklaring, dler a t  jeg Pcnnttr~ning in~anelig fra 1860.Aircnc. 

havde gjort bedre i a t  stikke mine 
Been ind gjennem Dpren istedetfor gjennem Vinduet. Saa gik jeg bort 
og fik mip Naal og Traad. - 

En meset 'behagelig Afvexling i Baadreiserne var det naar jeg, om 
end kun for en ganske kort Strækning, kunde komme til a t  gaa som 
Passager med et Dampskib. Overgangen var umaadelig stor. At kunne 
sidde t$r; at have Aviser at lese, Folk at  tale med; at  kunne gaa til 
dtekket Bord og til redet Seng. see det var en sand Nydelse, en saa stor 
Luxus, a t  jeg syntes at leve som en Prinds. Og under et saadant 
Herreliv maatte jeg ofte tanke paa hvorlunde forskjellige Omstændig- 
heder medfprer forskjellig Opfatning. Faa A a r  tidligere havde jeg 
nemlig været Dampskibsfgrer, og efter i lengere Tid at have inde- 
havt denne Bestilling. fandt jeg Dampskibslivet, fornemmelig i Kyst- 
farten. - under stadig Snuwn af den fra Kabyssen udstrgmmende 
Beefsteglugt, den fra Maskinrummet udstremmende Olie- og Fedtos 
- saa kjedeligt, saa eensformigt og trættende, at jeg, da  jeg halraadte 
Bestillingen. mig selv det hditidelige Ldfte aldrig at  sætte min 
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Fod ombord i saadan Skude - saalænge jeg kunde undgaa det, lagde 
jeg rigtignok til. - 
---- 
Endelig blev det da  slut med Baadreiserne, idet jeg fik en Sk$ite til 

Befordring. O g  nu blev Reiselivet langs denne uendelige Kyst et helt 
andet. Jeg f ~ r t e  herefter mit Hlem med mig. havde baade Seng og 
Gryde ved Haanden, behflvede ikke at sidde ktumsluttet i en liden 
Baad, men kunde rare mig ved at  promenere paa Dækket - Prome- 
naden rigtignok kun 7 Skridt i Udstrækning; jeg kunde i Regelen holde 
mig tar, iallefald til Husbehov; og hvad mere var. jeg havde Anledning 
hl a t  syeselsætte mig under Farten. - 

Som Besretning havde jeg 3 Mand og en Cut, den Sidste var Kok. 
Opvarter og «boy of all work>>. Hans Kosekunst var det jo rigtignok 
kun smaat bevendt med, men det lagde jeg ikke synderlig Vtegt paa.. 
Vi seilede fra Fyr til Fyr. lagde bak saanær disse som gj~rligt;  jeg 
jumpede ned i den Hardangersjægte vi bestandig havde paa Slmb. satte 
iland og lod Skuden imidlertid seile sin egen Sd  - ligge og «kadreien 
indtil jeg var færdig. saa Signal efter Sjægten. derpaa ombord, og saa 
videre afsted. Besagene og Landstigningerne vare mangfoldige, thi det 
var ikke alene de existerende Fyre der skulde undersØges, men ogsaa. 
de Steder, hvor vordende var paatænkt, saaveIsom hvor Merker og 
F~rteiningsrin~e skulde anbringes. - 

Det medtog saaledes i Almindelighed 3 i 4 Maaneder fra Christi- 
ania til Hammerfest og tilbage, om jeg end - som engang var T i t  
fælde - stadigen maatte boute fra Lidesnæs til Troms$. Naar jeg 
passerede de store, vakre Fjorde saasom Sogne- og Hardanperfjord ' 
m. fl., beklagede jeg altid at  mine Forretninger ikke skulde fpre mig . 
ogsaa derind. Ude ved Havkanten var det jo næsten altid raat, fug- 
tigt og k j~ l ig t  med kun nØgne Holmer. p e r  og Skjær for Øiet, og jeg 
var ofte fristet til at g j ~ r e  en Afstikker ind i disse lune Fjorde med sine 
skidnne Omaivelser. - -. 

Vistnok havde jeg paa mine Sk~itetoure, et og andet Knibetag, men 
intet Uheld af Betydenhed. T o  Gange mistede jeg. ved BraadsØer, vor 
Baad paa det stygge Andhav, men «saadant hender jo ofte tils$es,» 
sagde Sælhunden da den blev skudt i det ene gie. Den ene Gang var 

d 
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jeg, efter a t  have tabt Baaden, uden nogen saadan helt til vi naaede 
Br~n#sund. - 

Da jeg fik Darnpskib gik det selvf$lgelig meget hurtigere med Rei- 
serne - forgvrigt omtrent som med Skdiien. - 

I I - Fydi i ib  tegner q forirlltr. 
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UDDRAG AF DAGBOG 
I HOLDEN OMBORD I «FALKEN» 1869 

i. 

I 

FREDRIKSVERN EFTER BRANDEN 

1 ,  :.j Den 21de [Mai 18691. Ankom igaar Aftes Kl. 8 til Stavern -- 

,, I 
iland for at besee Fyret. I Fredriksvæm iland med Breve; gik saa op 

I I l 1  

for at besee mig paa gamle Tomter. - Cravens Stilhed overalt -. 1 

8 
. neppe et Menneske at  see, hvorimod h l d t  op af Forfald og Ruiner - 

/ / flere Barakker jevnede med Jorden. - Potetesagre, hvor de stode, 
forpaetede af Forvalter Ferry - hivler paa, a t  han avler saa mange 

I 
l 

, 1 1  
Fold af Potetes som de  forsvundne Barakkers Beboere, i sin Tid. af 
Unger. Kikkede ind i «VoItigeergaarden», hvor jeg ikke m ~ d t e  andet. 

l 1 . 1 '  end en Miengde Erindringer fra Cadetdagene. Her  var jeg midt paa 
S k u ~ ~ l a d s e n  for vore ungdommelige, heroiske Bedrifter - hvormegei l , l I 

J u l i g  havde jeg ikke her faaet, og hvormeget havde jeg ikke gniei - 
hvormange blodige Næser og blaa Øine vare ikke her bestaaede - b 

hvormange gale Streger ikke begaaedel Medens jeg stod saaledes midt 
I oppe i Fortiden. propfuld af Betragtninger og Erindringer, passerede et 

F ~ e n h e r  med et Melkespand. og af hende fik jeg at vide, at den 
I til Voltigeergaarden vendende Bygning (tidIigere Locale for Læreren 

i Cymnastik og Fegtning, den ber$mmelige Ola Hundin, som efter 

Fri Frcderiktvrrn. Lmii Rcicrwnr Huui. Blymiiicgning 1842. 

I 
1 '  3 

, ' 
: 1 

I 
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Torvslaget den 17de Mai 1829. fortalte os. «al Christiania Borgerskab 
havde bandet paa, at Stathojderen skulde i Cabestokken») - nu be- 
nyttedes som Ysteri og Meieri. Stof til nye Betragtninger! Hvilke 
Tidemes .Omskiftelser - fordum alt her beregnet paa S6brug - nu 
paa det uskyldigste, hvideste Landbrug. 

Besggte Chefen for Fredriksvæms Ruiner, Capt. Meyer; blev f ~ r t  
ind i Værftschefboligens store SaI. hvor Fredrik V's Portrait i Legems- 
sr~rrelse (fast Inventarium til Bygningen) er indfattet i den ene Vag .  
Besaae dette npiere, fandt det godt malet. med Undtagelse af de kgl. 
Undersaatter (Been). der dannede en ibienspringende Conbast til det 
e)vrige. P a a  min Bemærkning herom meddelte Meyer, at de  hdisalige 
Been vare restaurerede (?) af aM@de Lieut. Hetting - den argeste 
Sm~rer ,  som nogensinde havde Pensel i Haand. 

For$vrigt ruinagtigt overalt - om 50-100 Aar er maaskee det 
Samme Tilfældet med Horten - saa gaaer man muligens tilbage til 
Fredriksvmrn - den ene Generation brydcr ned, hvad en anden har 
bygget op - stort Mispreb, a t  man opgav dette Sted, ligesaa stort, a t  
man valgte Horten. 

DAGDRIVERE I CHRISTIANSAND 
Den 26de Mai. Igaar Eftermiddag ankrede jeg ved Christiancand, 

efterat have bes+gt den ber$mte 0x0-Correspondent, der sandsynligvivis 
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Chriiiirnrnd. Blyanii~sgnin~ 23. Dccembcr 1854. Vtniirc Hdvdcl. 

snart afslutter sin C~rres~ondence - 77 Aar, klein, sygelig, nesten 
caput - 25 B ~ r n  - 24 Aar gammel Kone. 

Intetsteds har jeg seet en saadan Mængde Dagdrivere stadigen for- 
samlet paa et Punkt som i X.sand. E n  stor Flok saadanne have fra 
Morgen til Aften sit Tilhold paa et bestemt Sted nede ved Toldboden. 
Her  sidde, staae, ligge og henge de (desværre ikke i Galgen) hele 
Dagen - at  gaae er for anstriengende, undtagen naar de skulle hente 
Bremdevin. D e  ere alle tilhobe fordrukne, slappe, visne, eneryerede, 
dovne, tyndbenede. gustne, grovkjæftede, skravlende, brautende, ufor- 
dragelige D~genichter. som ikke gide arbeide, men som naturligvis f ~ d e s  
af Fattigkassen. Storlaget i X.ania er Engle mod disse; Raaheden og 
Drikfældigheden er maaskee ligestor; men saa er der dog physisk Kr+ 
og strengt Arbeide hos Storlaget. 

D a  jeg igaar steg iland, passerede jeg disse Lzaron i  og fik Lysl til 
at tegne et P a r  Exemplarer af dem. men opgav strax Tanken derom, 
dels fordi jeg strax vilde været krigsat, og dels fordi jeg sikkerlig skulde 
f ~ I t  mig qvalm og ilde ved at  betragte dem saalænge som forndent til 
Aftegning. 
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I FLEKKEFJORD 

d .  

derfor. a n b b  Flekkefjord, for a t  aflevere Breve og for at tale med en 
«Mærkemand». Stedet Iigger lunt og venligt. og saavel By som de 
gr$nne Omgivelser Ger  et behageIigt Indtryk. Naar man seiler langs 
denne barberede, flaaede. slikkede, graa, fjeldknattede Vestkyst, finder 
man Stedet som en Oase i Prkenen. - Hvad Handel, Liv og Rfirelse 
angaaer. da er Byen som - Staværn. D#dt og stille overalt, neppe et 
Menneske at see, med Undtagelse af et forholdsvis talrigt Toldperso- 
nale. Dette var forsamlet nede ved Toldbodui, da  jeg Kl. 1 11/2  idag 
ankrede udenfor den, men ikke et eneste Fartgi Iaae paa Havnen. 
Stakkels Mennesker. de have det værre end de selv troe. ved Intet at 
have at  bestille. - Seilede igjen Kl. 1 og kom til Kirkehani. 

ALMUESMANDEN 
Tirsdag den Iste Juni. - - - - Vi holde os altfor meget <<pr. 

Distances fra Almuesmanden. - Mange af de saakaldte <<bedreFolk» 
betragte ham som underlegen i alle Henseender; men de tape feil. Dan- 
nelse og Boglærdom er der vel ikke; men Livserfaring. Menneskekund- 
skab og Klogskab er hos ham ligesaa almindelig at finde som hos de 
hoiere Klasser. - Begge Parter skulde vinde ved at  komme i nrrmere 
Berprelse. og vi burde kaste en heel Dee af vor <<Fornemhed» over- 
bord. 
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FOLKELIG SMAG. JOHAN FEYER I EGERSUND 

Den 3die juni. Igaar Aftes Igiede Vinden noget; stak t i l ~ e s  Kl. 8. 
naaedevibberodden, en stor Dynge af %igantiske Klippel>lokke. slengte 

I 
hulter til bulter. - Fyret paa Toppen af disse. Purrede ud Fyrvogte- ! 
ren - i flere Aar Baadsmand med mig. medens jeg var Dampskibs- 
skipper - en flink og ordentlig Mand, men ikke med nogen synderlig 

i 

udviklet Smag, iallefald ikke for de  skj~nne Kunster - hpns Vægge 
fulde af nederdræBtige Billeder - Skillingsportraitter af flere Poten- 
tater og Potentatinder - Napoleon I som en fed. slasket Bryggesjouer 

.i 
med Epauletter; Hote1 L ~ v e n  i Kjgbenhavn i Glas og stor forgyldt 
Ramme (HotelværtensAnbefalingskort. med Recommandati?ner i flere 
Sprog) - D e  Gustibus diSPutandum est. 

Kl. 7 irnorges naaede jeg Egersund ; gik iland - ikke andre Folk i Ca- 
derne end Svenske Fiskere - hele Kysten snart svenskeficeret - det evrige 
Land formodentlig ligesaa. Cik op paa Posthuset, der tillige er Apa- 
thek - meget fornuftigt, thi saa kan man da  ikke, som paa saamange 
af vore Smaastreder, holde Brevboutikken lukket halve Dagen. Besdgte 
min Veninde, Jomfru S'. traf hende i snævert Liv og UnderskjW, - 
sIog af en Passiar - forhflrte mig om Bekjendte i Egersund. «Hvor- 
ledes gaaer det Joh. Feyer med hans nye Pot ter ih <<Jo, han har rigtig 
god Afsætning, men han faaer aldrig Penge - Folk kan ikke lietale!» 
(Dette var et leit <<men».) Ombord igjen med en P æ ~ 1  F lddebg  et 
Bred. 

TELEGRAFVÆSENET 1 1809 
Kl. I I ankom jeg til Crundsundsholmen, - - - Kl. 12112 Fyr- 

vogter Thomas Holck ombord med  mi^ til Middag; tidligere har han 
været Skibsfdrer; er nu 75 A a r  gammel. - - - 

Under Maaltidrt med Holck yttrede denne, a t  hans Syn var saa 
kleint, og at det egentligt var bleven gdelagt ved «Telegrahæseneta. 
P a a  mine Spdrgsmaal i denne Anledning fortalte han nu, «at i Aaret 
1809 var en Telegraf (optisk) bleven opretkt ved Kirkehavn; at 
en Overiispecteur Kahrs med 2 Inspect@rer, DHrr. Jansen og Svane, 
Alle fra Bergen. vare komne til Kirkehavn i den Anledning. D e  
to Sidste skulde være Bestyrere af Telegrafposten; men de vare saa- 
meget Gentlemen, at de fandt det for vindigt og koldt oppe paa Heia, 
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og foretrak at  sidde nede i Kirkehavn, sysselsatte med at gjdre Cour til 
hver sin Jomfru, og overladende mig (Hokk) at passe Selegrafen. I 
1810 kom Kahrs atter til Kirkehavn; de 2 Inspectorer toge sin Afsked, 
og jeg blev ansat. Saa var jeg Bestyrer af denne Telegraf fra 1810 
til 1814, i disse 4 A a r  stadigen bmgende Kikkerten. saaledcs a t  mit 
Syn betydelig sveikkedes. Den eneste Fordeel ved denne Post var. a t  
jeg undgik Udcommando til Orlogs, og at jeg een Gang rnaanedlig. 
mod fastsat Betaling. kunde faae udleveret 1/2 Tde. Rug fra Korn- 
magazinet i Flekkefjord - Korn var da forbvrigt næsten ikke at  faae 
for Penge. Til Telegrafen benyttedes fgrst F1ag, senere bevægelige 
Anne.» 

BUKNESUNDETS FYR 
Den 7de Juni (i Fgina-Havn). Efter. som sædvanlig om Sgndagene, 

at have holdt Sabath til KI. 3 Eftermiddag. afreiste jeg igaar fra Sku- 
desnæs og ankrede Kl. 8 om Aftenen i Fgrresvigen (ved ydre Bukn). 
Undersggte Buknesundets Fyr - vistnok den originaleste og sjofleste 
Fyrbygning i Europa; en Fjelebod. Al. i CI og 3 Al. h#i. bygget 
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paa Toppen af en ualmindelig stor Cravhoug og omgivet af flere Old- 
tidsminder. I Nord for Kjæmpe- og Fyrhougen ligger en mindre Crav- 
houg, saa en steensat Cirkel med en Bautasteen i Centrum, saa en langs 
Kanterne steensat Oph~ining, i Form af et Rectangel, omtrent 6 Al. 
bred og 60 Al. lang med en stor Steen ved hvert H j ~ r n e ,  og endelis et 

n i 
lignende, noget-mindre Rectangel. Min Ledsager, Fyrvogteren (der 
passer for Fyrbygningen), bemærkede, «at der vel iche havde været 
Boktrykkare i den Ti. dette vart til, siden vi ikke havde nogen Beskri- 

TOBIAS UNDSKABSMALER OG BALCHE 

Den I l i e  Juni. - - - Fjeldknatterne og Salterierne blive styg- 
gere og styggere for hver Gang, man seer paa dem. Hvad der skulde 
forsone mig en Smule med Omgivelserne. det er de  mange Billeder af 
Tobias Landskabsmaler. anbragte paa mangfoldige Steder her ved 
Havnen. 

Tobias har imidlertid været for ensformig i Udgvelsen af sin Kunst. 
til at hans Værker skulde kunne opvække Interesse. Som Landskabs- 
maler Balche allid malede Nordcap i Maaneskin, og ikke Andet end 
Nordcap i Maaneskin, saaledes malede Tobias altid hvide Cicler med 
en sort Klat i Midten. og intet Andet. - Han viser Sort paa ffvidt 

f 
I 
t 

for. at han har været her-er saaledes let a t  controllere. Hvilke Bille- 
der Kunsthendere ville foretrekke, enten Balches eller Tobias's, tpr 
være uvist, men S~mænd,  fornemmelig Kystfarere, ville sattte den 
Sidsta Præstationer uendelig hfiiere; thi den hvide Flek med deo 
sorte Prik viser, at her er en Fort#iningsring; den viser for den Ukjendte, 
a t  her er Havn, og den bærer Tilsagnet hos sig om. at  Skuden her kan 
ligge trygt. Hvormange FartØier har vel ikke en saadan Ring frelst 
fra Forlis og Undergang! 

1 BERGENSLEDEN. TIGGER1 OG STRILEUNGER 
L ~ v e r d a g  Afien den 121e Juni. - - - Omtrent ved Bremerholm 

kom to halwoxne Gutter roende ud,til os for a t  tigge, Noget somi M e n  
sgfndenfor Bergen ikke er ualmindeligt, men som ellers paa vor lange- 
altfor lange - Kyst intetsteds finder Sted. - - - 
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Tirsdag den 15de opholdt jrg 
mig i Bergen. Stokfiskens og SiIdens 
og Strilens og Kjerldemændenes 
Hjem - NordIændingens Paradis 
- Sgrlændingens Vadskeballie. 

Onsdag den 16de. Tilankers ved 
Skjelanger. Atter den gamle Histo- ,_ 

ne! Nordvest Storm, og veirfast! 
D ~ ~ ~ ~ I  surt og koldt med triste om- Tobia6 t n d ~ k e h a l r r i  Kunit. Pmneiegning 

i D i g h  1869. givelser. - 
P a a  Tilbagemarchen fra Fyret fulgte en sand Mylder af Strileunger 

efter mig. . 
I Bergen indkj~bte jeg saameget ferskt Kjgd, a t  jeg idag kunde 

tractere alle Mand med et rundeligt Maaltid Suppe og kogt K j d  
- vistnok det fgrste 'ferske Maaltid. de har havt siden Afreisen fra 
X.ania. 

VESTKYSTEN OG DE FORSVUNDNE SKOVE 

Thondag 17de Juni. Fremdeles Storm, fremdeles Regn, fremdeles 
Kulde. fremdeles ækelt. Slet stiller Forholdene sig paa Landjorden, 
ligesaa slet paa S@n. Altid er der noget iveien med dette arme Land; 
enten er det for varmt eller for koldt, enten for vaadt eller for tgrt - 
saa er der for megen Sne, saa for lidt - saa smelter den for hurtigt, 
saa for langsomt. - 

Kysten - den ydre Kyst - het nordenfor Bergen er om muligt 
end mere gold end sgndenfor. Alt  er her Graat i Graat, ikke et TT=. 
ikke en Busk, sjelden en grdn Plet at gine fra Seilleden - de samme 
graa Holmer i uendelig Mangfoldighed, de samme afpillede FjeIde 
uden characteristiske eller imponerende Former! Og hvorledes har det 
saa engang i Tiden seet ud i denne Skjærgaard! Hvor man nu seiler 
med de goldeste og tristeste OmgiveIser paa alle Kanter. - paa de 
samme Steder seiIede man fordum, i Sverres og Hakons Dage (ja 
maaskee ikke lengere tilbage end 3 i 400 Aar), mellem @er og Hol- 
mer bed~kkede  med frodigt'Crgnsvær og med grassende Hjorde; 
mellem grgnne Lunde med Fugleqvidder og Sang; - mellem skov- 
begroede Hdider, der lunede for de kolde. Eugtige Havvindl. - Forsl 
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TONCI OB Ty~kebryt&~cn i Berten. Akvrrelleret Blyanistegnmg 16. November 1845. 

svandt de grpnne Lunde og ~kovbe~roede Hdider, tornemmeli~ved 
uvorren Hugst, vel ogsaa ved Skovbrande og voldsomme Storme; saa 
bortraadnede Trær~dderne saaledes. a t  Intet kunde binde Jordsmonnet 
til de bratte og skraanende Sider, og saa skylledes i Tidemes Ldb al 
Muld i Havet. - 

P a a  denne Maade have vi faaet vor nærværende golde. graa, triste 
Skjærgaard; paa denne Maade have vi tabt vore Crasgange og vore 
Skove. og deraf fIydende Fordele - ikke alene paa den ydre Kyst, 
men ogsaa i vore Fjorde og paa mange Steder i det Indre a t  Landet. . 

A t  Kysten er bleven blottet for Skove i en forholdsvis nyere Tid, 
stptter jeg paa 

1. hvad jeg med egne Qine har seek i de 14 Aar, jeg har faret hem . . 
og tilbage mellem Svinesund og Nordcap - endogsaa i dette 
korte Tidsrum er Forandring at see. Saaledes har jeg observeret. 
a t  der hist og her endnu gives en Fjeldryg eller Aas, hvor der 
findes Furreskov eller en Rest deraf. O g  findes en saadan Rest 
endnu paa en og anden Hpide, saa er dette naturligviis Levninger 
af stgrre Strækninger. som ikke langt tilbage i Tiden. hat be- 

- 
Brrtcniitke Tomelskringler. Akvrrelleret B l y u i ~ r i c ~ n i n ~  22. NovcmLr 1844. 

dekket det lavere liggende Land. - For 12 Aar  siden lagde jeg 
Mærke til en liden 9) (sdndentor Bergen). der eenganq var be- 
voxet fra den ene Ende til den anden. Iaar finder jeg dens nord- 
lige DeeI endnu bevoxet med Træer; dens mellemste med Buske. 
og dens sydlige aldeles blottet for al Vegetation - det graa 
Fjeld pippende frem. 

2. Historiske Data - saasom at Skotlænderne i det 16de og 17de 
Aarhundrede hentede Trælast fra Sflndrnere. hvor nu ikke en 
Pinde findes; a t  der i Slutningen af det 14deAarhundrede var en 
stor Skovbrand paa Karmden - hvor nu neppe en Busk er ai: see. 

3. D e  paa mangfoldige Steder - hvor Skov eIler Treer  nu er en 
ukjendt Ting - herskende Tradiiioner om, at  drn og den Kirke. 
det og det Huus er bygget af Materialier. hugne paa Stedet. A t  
saadant overalt skulde være bare Snak, er ikke sandsynligt. - 

A a  ja, dette kan nu være mere end nok! Fordvrigt sige os de  mang- 
foldige siore Furre- og Egerddder, som overalt findes paa Vestkysten, 
endogsaa paa de yderste @er, at der har vcret Skov, men desværre 
kunne de ikke sige os, naar denne Skov er Forsvunden. 
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Floro Akvirtl aniaplig irr Miditn if 1860-Airent. 
I 

Aslnund. Akvirtllersi Blyinia~c~in~ 28. Juni 1869. 

h 

BERGENSISK MAD men neppe paa denne Tid  af Dagen, desuden er det nesten ligesaa- 
meget Snaus som Sm~r .»  Saa skulde vi da see i Adresseavisen. Jo, der 

har jeg endt S t  enlige og tarvelige Aftensmaaltid: Bergehsisk fandres et Avertissement om denne vigtige Artikel: «Hos Caspersen 
Br&, og Bergensisk S m ~ r ,  begge Dele smagende af Intet. Næsten paa Pvregaden er friskt Delicatase-Sm~r tilsalgs.» Vi afsted til Øvre- 
altid slette Varer i Bergen! Jeg skulde nesten tro. a t  min Ven C. M- gaden. «Her er Caspersen sit Huus,» sagde G. A. «Ja, men her er 
J., der i flere Aar var ansat ved Toldboden sammesteds. havde Ret  jo ingen Boutik, kun almindeligt Beboelseslocale. op det setr over- 
i sin Paastand om, at de sletteste Varer paa det Europæiske Marked m a d e  pynteligt ud!» «Dette er det rette Huus, derom er jeg sikker.» 
fartes til Bergen, og at  de  sletteste af disse slette fartes i Nordlændingen. O g  derpaa bankede han paa og gik Lid; jeg efter. Vi  traadte Lid i 

Men det er jo altid et  Fremskridt, a t  en saadan Artikel mm Sm@r en pyntelig Dagligstue, fuId af Fatter og Mutter og unge Damer. Jeg 
er at erholde, hvilket tidligere ikke var Til fæIde. Far omtrent 8 A a r  siden f d t e  mig meget generet og benauet, gav G. A. en Dult i Ryggen og 
kom jeg til «Bern» paa en lignende Expedition og skulde da  tihviskede ham. at  det her ikke gik an at spgrge efter S m ~ r .  Med- 
noget Proviant, hvoraf iser Smdr. Jeg sik fra Boutik hl Boutik over lidende, halvt haanligt Smil til Svar. «Dokker har jo Smgr at 
den halve By, sp$rgende, om man havde SmØr at salge. «Nei.» fik seer E g  af  Adresemoer, er det ikke saa?» «Jo, svarede en af de unge 
jeg overalt. og det lod tii. at man fonindrede sig meget over mit Sp$rgs- Damer, kanskee Dokker vil prplvel» «do Tak, vi vilde nu det» 

Saa traf jeg ~ustavus Adolphus. «Spiser man ikke SmØr her Den unge Dame ud; derpaa maatie vi sidde ned og underholde Fa- 
i Berpen?>> «Jo.» «Hvor k j ~ b e r  man da  saadant?» «Du skal gaae milien i 10 a 15 Minutter. Endelig traadte den unge Skjgnhed ind 
ned igjennem den og den Veit, saa igjennem det og det Smug. saa med en liden Klat i en Skee. <&mag nu,» sagde hun, «det koster saa 
ned til den og den Brygge, hvor Striler  leie at  ligge med S m ~ r  -- og saa myche for M a r k e n . ~  V i  smagte. og jeg erklmede mig, for a t  

-. 7 
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pirli ,f ~ r l ~ ~ ~ d .  Blyinirtcgning i n ~ a ~ c l i a  fra Midiin rf 1860-A.rme. Chriiiiinrund, Akvnrcl 8. A U ~ U ~ I  1845. 

faa en Ende paa Piinagtigheden, tilfreds med baade Pr i s  og Qvalitet STABBEN FYR. FLOR0 
uagtet den ene var meget h ~ i ,  den anden meget lav. - P a a  den M a d e  Tirsdag den 22de Juni. - - - Igaar Eftermiddag anlpb jeg Stab- 
kj&te man i Berga ,  for 8 Aar siden, Delicatesse-Sm~r. som var alt ben Fyr - hyggeligt Sted. hvor man ikke kan sætte Foden "denfor 
andet end delicat. - 

Sl 
Shed$ren uden i Baad, og hvor man ikke kan gaae i Baad "den Livs- 

r i , ~  fare; - hvorTjenestetyende i Vinter holdt paa at gaae fra Forstanden 
I I. SILDEJAGTER af Skrek. naar Huset var begravet i Sgerne; - hvor den 

! :I Her ligger 4 Jagter, alle qrdn- Hustru til Fyrvogteren oftere i flere Ddgn ad Gangen ikke har i d S t ,  
L0verdng Af ten  19de Juni. - - - 

og med Sildejegere ombord, samt hilde af tomme Tfider, Sali om Manden var blandt de  Levendes Ta l  eller ikke, naar han havde 

og andet mere. Overalt finder man nu fuldt op af disse Sildejagter, forladt Fyret for a t  hente eller aflevere Post. - AnI& ogsaa Flor# - 
hvis Bestning indskrtenker sig til to Mand. dragende h a  Sted til Sted, den nye BY - der ingenlunde staaer i Flor - hveranden Mand ifaird 

stirrende og lugtende efter Sild. Denne indkidbes, hvor 
' med at  «spille op>> - kleint Sildefiske - paa hver Tgnde saltet Sild 

y ' :  j 
a m  Fangst maatie foregaae. af Bfinderne og saltes derpaa ~ m b o r d  i de  tabes 1 SP., siges der - altsaa maa det jo have vaeret heldi@, at  intel 

stort Fiske foregik. 
medbragte T ~ d e r ,  hvorefter man drager til Bergen og Stavanger for 
a t  selge. 

Dette ambulerende, pladskende, speculerende, herringerende Liv mas . HER0 OG FLAAVÆR HANDELSSTEDER 

have naget meget Tillokkende ved sig; thi Alle ville være Sildejegere Den 27de. - - Ligesom Sæl@ og Silden ere Udgangspuncterne 
og holde Jagt - gr@nmalet naturligviis. og Afvenhiingsstederne sbndenfor Stat. saaledes er Her$ og Flaavlet 

- l 
I 

p - - ~ p . p -  - . . .- 
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det nordenfor. Eieren af sidstnævnte Sted fortalte mig. a t  da han flyt- 
tede did i 1841. fandtes der ingen Fortginingsringe, saaledes at  Fartdier 
kun ~ndta~elsesviis laae over sammesteds, hvorimod H e d  Havn kunde 
være pakfuld. E t  P a r  Aar  senere blev Fæstigheder anbragte i Flaa- 
vær, og fra den Tid  er Havnen bleven meget stærkt benyttet. 

RUNDØ. HISTORISKE SAGN 
Mandag 28th Juni. - - - I Bugten strax indenfor Taarnet, 

mellem dette og Guksfe Caard, er det. at det fistore KonKeskib. Den 
uovervindelige Borg», for 2 i 300 Aar  siden skal have forlist totalt, 
naturligviii med eumaadelige Skatte» ombord. Rund~væringen kikker 
endnu af og til ned i Dybet efter disse. - Alskens Sagn om Skatte, og t 
hvad der kan e t t e s  i Forbindelse med Penge eller Penges Værdi, de 
opbevares og gaae fra Slægt til SIaigt; men Traditioner om Personer 
eller Begivenheder af historisk Interesse, dem finder man ikke Spor af. m 

Neppe en Beboer af Gidskpr eller Vigeren veed Nogetsomhelst om Rolf 
Canser eller Cidsk+Ætten. 

AALESUND OG KLIPFISKEN 
Tirsdag 29de Juni. V i  mgdte i Ind l~be t  til Aalesund en «Lord- 

Skonnert med Lorder og Lordinder>> ombord, udbweret af dens egen 
Baad, hvori der var Dampmaskine. - Havde det i Formiddag saare 
travlt - Havarier paa Riggen at  udbedre, 2 Fyrskibe at  besigtige. 
Leverand~rer og Gnindeiere at  IØbe til. Overall, hvor jeg ferdedes i 
Byen, var der Klipfisk og nesten intet Andet end Klipfisk. Klipfisk 
blev transporteret tillands og vands, losset. ladet, lØftet. t$rret, veiet og 
langet. Klipfisk fandles paa hver Fjeldknat rundt Byen, paa Moloen, 

. 

paa Steengjerder. Gader og Pladse inde i Byen. Godt om man her ikke 
ligger i sin Seng paa KIipfiskl 

Ved  at  passere en stor S ~ e b o d  saa jeg, hvorledes Klipfisken transpor- 
teres fra FØringsprammene op paa Pakhuuslofterne. Scenen var latterlig 
- 6 Fruentimmer i «op-stigende» Linie med Fisk op over prene! - . 

THRØNDER OG BERGENSER 
Havde Skipperne paa Fyrskibet ombord til Middag; proppede dem 

med færsk Lax; den ene var en ægte nyender ,  den anden en egte 

l 
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Bergenser. Samme Con- 
trast mellem disse to 
Personer, som jeg saa 

4 ofte har bemterket mel- 
lem deres respective 
Lndsmænd. T h r ~ n d e -  
ren. det arene Væsen>> - 
ikke nogetsamheist Paa- 
taget - ikke Pretention 
paa at  være, hvad han 
ikke er - ikke b i ten  
blank og binnen krank 
-ikke Hatten paa Snur, 
ikke Lorgnetten dinglen- 
de paa Brystet - ikke 
sparkende og spradende 
i Benene. - ikke snak- 
kende og sqvadroneren- 
de, - ikke inasmigrende. 
Nei. men derimod alvor- 
lig, but, ordknap, et og - .  . - 

andet laconisk Svar, et 
Trmrprt *I Klipfi& i Ailesund. Pennetqmina i Di&q 1869. og andet S p ~ r ~ s m a a l ,  

som om han vil fgle E n  paa Tænderne - lodde op, hvad Slags Karl 
han har for sig; -- godt, solid Stof, men stundom noget grovkornet. 

CHRISTIANSUND. NFERINCSSORCER 
Torsdag den Iste Juli. Christiansund. Jeg sendte en Mand iland for 

a t  kjgbe et Brgd og om muligt lidt Rggelax. Han  kom tilbage tom- 
hendt med den Besked, at det Brdd. der var a t  erholde, var ligesaa 
gammelt og haardt som de Fjeldknatter, hvorpaa Byen er bygget; og 
Rggelaxen, <<ja,'den var nu saa skam-salta og saa fæl. a t  Ingen kunde 
væie tjent me'an.~ Man har hos os unægtelig en stor Force i a t  mis- 
handle Fdemidler. P a a  min Vandring fra Posthuset bemerkede jeg 

til min store Overraskelse, at der var etableret en Slapterboutik. Jeg 
sendte Manden, der ikke havde faaet Lax, op for at kjdbe Kjbd; - 

I2 - Fyrdirikr icEnrr og fortrller. 
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I ;I! tomhændt tiIbage med Bemerkning om. at «Madamen var reist ud 

Il (, 

(gaaet ud) og Pigen turde ikke skjære noget Stykke af Kj$det.» Naar 
skal man i dette Land lære at  skjptte sine Forretninger! - Maatte 

l , 3  «gnage» paa et Aalesunds-Br~d. smagende om muligt mere af Intet end 

' I 
' I  det intetsmagende Bergens-Brd. Slette Varer overalt i disse Smaa- 

steder! Skylden mere hos Kj~berne  end hos Selgerne; thi der spbrges 
ene og alene efter det Billige. ikke efter det Gode. Naar skal man i I dette Land lære at forstaae sig paa Oecanornif 

8 . 1  

I !  Stagter i Christiansund! Mærkværdig Fremgang. I Aalesund, den 
, I : ,  ' Fremskridtsby, er man endnu ikke kommen saa vidt Skulde Nogen 

1 1  I .  falde paa at  ville spise ferskt K j ~ d  udenfor den reglementerede Slagte- 

. i tid om H$sten, da maa han forskrive Saadant fra Trondhjem. A t  
Aalesund ligger midt i det græsbegroede S ~ n d m ~ r e ,  som burde kunne 

I , I /  exportere Slagteqvæg Aaret rundt, det gjør Intet til Sagen. Naar vil 

i man i dette Land lare  at  stelle sig fornuftigtl 
8 .  

.. , Christiansund er en ligesaa stor KIipfisk-By - og vel saa vestIig - 
' 

I som Aalesund, og denne Slags Fisk saaw i masseviis paa alle Kanter. 
Efter de udhængte Skilter skulde man tro Byen godt forsynet ogsaa 

paa andre FØdemidler; thi jeg saae idag paa eengang: 
' I 

Fri Chririiiniund. Penneiegning i D i g h  1869. 

Om der i det midterste Etablissement solgtes @]suppe eller (Dl og 
Bdd hver for sig. det havde jeg ikke Tid  til a t  undersØge. .- Kl. I l1.r 

fotlod jeg c& ciudad de baccallao», uden B r d .  uden Lax, uden Kjd,  
og uden - Ærgrelse. - 
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Fredag den 2den Jqli. Jeg ligger ved Tyrhoug; det bleser en hvi- 

nende Storm. og Fjorden gaaer hvid, og saa koldt er det, a t  jeg atter 
fyrer i Kaminen. Jeg har veret iland paa Fyret, der er under en be- 
tydelig Reparation. Fyrvogteren klagede over. a t  meget af Arbeidstiden 
gik tabt, naar en af de 4 T$rnmermænd 4 Gange om Dagen forlod 
Arbeidet for a t  koge til sig selv og de Andre. «Kan De ikke lade Deres 
Tjenestepige koge for dem,» sagde jeg, «saafremt D e  kan undvære 
hende et P a r  Timer daglig, - naturligviis mod Codtg j~re l se .~  «Nei, 
da! hun vil ikke have med saadant Sukkel a t  gjgre. D i e c t ~ r e n  skulde 
bare see. hvorledes de  Folk stelle sig - Sild og saltet og suur Fisk, og 
Suppe paa denne, det er Kosten Dag ud og Dag ind.» <<Saa Almiien 

b her heller ikke spiser fersk Fisk,» bemærkede jeK. «Nei langtfra; de 
ville blive sjuke, hvis de  aad den ferske Fisken. sige de.» 

Besynderligt, hvor Ganen, ved Vanen, kan forvænnes. At spise 
fænkt K j d  ansees nu over det hele Land (ja, jeg tgr dog ikke sige 
mere end d e n  hele Kyst») som en Umulighed - det er ~ d t  og vam- 
melt. Ikke saa forunderligt derfor, at færskt Kjfi er en uopnaaelig 
ArtikeI paa den ganske Kyst. I de 13 Aar, jeg nu har faret langs 
Kysten, har jeg paa den hele Strækning fra Lindesnæs til Nordkap 
aIdrig kunnet opdrive et Stykke. uden i de 3 Byer Stavanger, Bergen 
og Trondhjem. I Nordland anseer man det endog for en Synd at 
slagte paa andre Tider end om HØsten. Den eneste Maade. hvorpaa 
jeg har kunnet forskaffe mig en Bid færskt Kjd.  har været ved at 
kjflbe en Hdne, naar Anledning dertil en sjelden Gang har frembudt 
sig. - Naar jeg hfer en Hane gale, setter jeg Coursen efter den og 
kan da stundom overkomme en saadan - Priis almindeligviis 12 Sk. 

LANDHANDLER KAALD. NORDLANDSKE 
. HANDELSSTEDER 

Den 3die Juli. - - - Hos Landhandler Kaald i B~r@und hang 
der paa Veggen en Aquarel med fdlgende Paaskrift: «Prospect af 
Landsbyen Pennycuick, 12 Mile langt op i Landet fra Staden Edin- 
burgh i Scotland - Tegnet af Poul A. Kaald i Greenow Presang 
1810);. 

Ved Agdanæs Caard sees endnu Spor af Crundmuren af den Kirke, 
som Kong Eystein lod opfØre. For 10 A a r  siden saaes meget mere af 
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denne Grundmuur. Ligeledes saae jeg da Levninger af den Havn. som 
samme Konge, efter Snorre. her skal have ladet bygge, nemlig ct P a r  
meget svære Tbmmerstokke liggende i 6 a 8 Fod dybt Vand. hviIke 
formodentlig har udgjort en Deel af et Bryggekar. - 

Ved BgrØholmen tegnede jeg, med Vaade, forfrosne Fingre, le cha- 
teau de Msr. Koald. - Saadanne Handels-Etablissementer er t  i det 
Hovedsagelise omtrent lige overalt paa Kysten: En Hovedbygning. 
malet hvid paa den eller de  Sider, der vende mod Farvandet. r ~ d  eller 
tjæret paa de  andre; et Udhuus, et Fj~s, og saa det vigtipste af Alt  .- 
SØhuset eller Pakboden. Denne er i RegeIen den stgrste af Handels- 
stedets Bygninger og indeholder ofte Butikken. OpIag af Varer, t$rret t 
Fisk. saltet Fisk, Sild, Tran, Salt, Korn, og en Stank. saa alle civiliserede 
Neser maa fortvivle. Gulvet er bedekket med en tynd Crgd af Tran. 
Fiskeaffald, Snaus etc., saaledes at man glider og hænger fast ved 
hvert Skridt. 

EXGARDIST SEVALDSEN 

Spndag den 4de Juli. Agdanæs. D a  jeg passerede det eneste t a t  
ved den herværende Bugt («Djupvikn») liggende Huus. aabnedes et 
Vindu. og en Stemme lgd: «Om ForIov. min gode Mand. er det Jer, 
som inspekterer Fyrene?» <<Jo det er mig.» <<Ja. I rnaa naa undskylde 
min Fordristighed, men lever han Inspectgr Schiwe endnu?» «Ja, han 
lever og er Toldinspectgr i Stavanger; kjender D e  da ham?» < A a  J9 
da, jeg har tjent under ham i mange Aar  - det var mig, som havde 
Fyren ( A g d a n ~ s )  f ~ r ! »  «Ja saa, har De v ~ r e t  Fyrvogter paa Agda- 
næs; i hvilke Aar  var det?» aDe va naa fra 1828 til 1848; men i de 
fysie Aara var naa Fyren klein.» 

N u  blev jeg ligesaa sulten paa en Passiar som Camlen, og jeg fik 
efterhaanden at  vide, at Fyret tidligere havde bestaaet i 3 Talglys -- 
a t  en i Nærheden boende Skomager pleicde at sidde ved sit Vindue og 
sy; al mange Fartgier tog feil af Skomagerens Praas og Fyrets, saaledes . 
at  de  seilede sig iland; a t  Camlen hedte Sevaldsen, og at han var nitti 
Aar. Jeg inviterede ham ombord til mig, men fik til Svar, at han ikke 
magtede at gaae saa langt. Efter en temmelig lang Conversation vilde 
jeg da gaae ombord. c<Aa det er endnu en Ting, som jeg gjeme vilde 
spgrge om. Siden I er fra Christiania, saa kjender I kanhænde Prind- 

-_ .. 
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Brrtno. Blyuihlegning antagelig fra Midten mf 1863-Aannc. 

sen af Hessens Tjenerel» «Nei, det gjgr jeg ikke.» <&a nei, de er 
vel kanskce dgde nu; de blev nu i Christiania, og de  var mine godeven- 
rier.» - Dette var for interessant til a t  slippe, og Samtalen blev fortsat. - 
«Hvorledes kom D e  til at kjende Prindsen af HessensTjenere?~ «Jeg 
var da sammen med dem i lang T i d ;  vi reiste sammen fra Kj~benhavn 
til Norge - ja. Prindsen med.» < d a a r  var det?» «Lad mig nu see - jo det var i 1809 - jeg havde netop udtjent ved Garden og skulde 
nu reise som Forbud for Prindsen - og vi reiste over Belterne og 
opover hele JyIland - og saa fik vi falske Passe - OK demsaa gik det 
tilsj~s. - blev jaget af den Styggen, den Engelskmanden, men kom 
endelip ind til Stavern.» - 

I Eftermiddag har jeg været iland og aflagt Gubben Sevaldsen en 
Visit, under hviIken jeg saa smaaningom fik hans Livshisorie. - Han 
er fdt i Riben (Stadsbygden) ; skuIde t j e n e a m  National - havde 
ikke Lyst dertil - reiste ind til Trondhjem til han General Hornemann 
(en gammel Sveinkall) og bad ham hjelpe sig til at komme i Garden 
i Kj~benhani  - blev ansat i denne i Aaret 1804 - blev Fl~imand. 
da han var 73 Tommer hgi - stod ofte Skildvagt i Trapper og For- 
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gemak paa Amalienborg, blev derved kjendt med Prindsen af Hessen, 
som da han i 1809 skulde reise til Norge. endelig vilde have ham med 
sig - resterede 2 Tjeneitaar - Prindsen fik ham dog <<les». - Var  
hos denne i X.ania et P a r  Maaneder-reiste saa til X-sand for a t  gifte 
sig med en Enke, hvis Bekjendtskab han havde gjort i Kj~benhavn, - 
forlangte Lysning hos Provsten (senere Biskop) S~rensen. - Denne 
fraraadede ham dette Parti. da  Enken skulde viere en stor Taske - 
opsatte paa Grund heraf Ægteskabet og fandt senere, a t  Provsten havde 
Ret. O p h ~ v e d e  Forbindelsen, - forblev i X.sand i 2 Aar - reiste 
til sin Hjembygd - bosatte sig senere i Trondhjem - var med ved 
Kroningen 1818, traf dersteds sin fordums Lieutenant i Garden. t ' 

Mansbach. 
«Havde D e  det nu godt, medens D e  stod ved Carden?» spurgte jeg. 

«Ja, vi havde det i ,det  Heie godt, men mange af os bleve helceIause, 
da Arveprinds Fredrik blev begraven. for vi maatte staae hele Natta i 
Gevær i svær Kulde og bidende Vind.» «De havde vel fuldt op af 
Landsmand dernede baade i Garden og paa Holmen?» «Ja. der var 
naa mange Norske i Garden; men Matroser saae vi aldrig nokke til - 
de  vare nogle urolige Kropper-i 1806 var der saadant Spectakel med 
dem. at  Tropperne maatte udcommanderes mod dem.» «De var vel 
nærværende ved Bombardementet i 1807?» «Ja da. jeg havde mangen 
farlig Post. men jeg vart saa vel kjendt med 'KuIan (Kuglerne). at jeg 
tilsidst int brydde mig om Smaakulan. Ja, de  vart naa en styg Historie, 
baade med Flaaden og med Branden og med Tropperne. Han  Fredrik 
6te. han vart naa ingen Politicus, det kunde naa saadanne Smaahoveder 
som vi ogsaa forstaae!» 

Stakkels Gamling. han har ikke mere end 70 SP. i Pension (tidligere 
100 Sp.) og har vanskeligt ved at  .klare sig. - 

D a  jeg vildc forlade ham, sagde han: <&a nei, Dok' faaer sidt lidt 
endnu - det er naa saa placeerlig for mig at  tale med en honet Mand.» 

VÆCDECORATIONER 
Onsdag den 7de Juli. Iland hos Landhandler S. 
Mutter den argeste Zantippe (vakker Kone at see til) ; Manden 

<dienpecked», plukket, ribbet, udvandet, ud- eller nedmandet, maltrac- 
teret. tyranniseret, nullificeret. Mine Fingre klØede efter at bmge 
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Himmcrfui. Blyiaiiicgains 28. Mai 1844. 

(gjerne opbruge) en god Sopelime paa hende. - Ogsaa her Decora- 
tioner paa Veggene til at fortvivle over. «Jacob choisit Racheln, et 
af de  sletteste Lithographier, jeg har x e t  - Jacob, en b l ,  barbenet 
Slusk med en K j e p  i den ene Haand, og pegende med den anden paa 
en af tvende endnu fælere Ovindemennesker siddende ved en V e v  - - 
godt, a t  det ikke var ved et Pianoforte. - Hvor ofte dette dog maa 
bringe Hr. Landhandleren til at tænke Daa cauand il choisii sa Rachel» - 
- den dummeste Streg, han har gjort i sit Liv. - Glandspuncterne i 
Væggedecorationerne var ellers 3de i store forgyldte Rammer fremstil- 
lede BilIeder af - Haar, Blomster og Blade! 

Hvis Mutter er Fatter til disse Kunstprestationer, har hun sikkerlig 
taget (lugget)' det dertil fornbdne Material af sin Ægteherres askald- 
luggede» Isse. - Til  en af Blomsterne. en Rose. var benyttet r d t  
Haar, og at  dette engang har udgjort en Bestanddel af hr. S.s endnu i 
det R$de spillende Bakkenbarter, anseer jeg utvivlsomt. 

FÆRSKT BRØD 
lmorges gjorde jeg et Fund - et Franskbr~d, 3 Uger gammelt. Jeg 

skulde naturligviis strax anseet det som «gefundenes Fressen», saafremt 
det ikke havde været haardt som Been. Stod i Begreb med at  offerere 
det til Richard for a t  anstilte en Generalpr~ve paa, hvad hans unge 
Kjæver med tilh~rende Hengsler formaaede; betænkte mig paa at 
skille mig ved denne <rara avis»; dyppede den i Vand og lod den lagge 
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paa Kabyssen. hvor den atter hemstod som færsk. - Man burde 
kunne bage B r ~ d  ombord i et Fart$i som dette; men jeg tvivler paa, at 
der existerer noget norsk FartØi, hvor man kan overkomme Saadant. - 
For omtrent 20 Aar siden laae jeg i New-York som Skipper paa et 
circa 200 Com. Lpster stort Fartgi. tyggende gamle BiscØiter. Ved 
Siden af mig laae en liden «Coaster» - en «Fore-and-aft-schmnen> 
(svarende til vore «Fragtemend»), paa hvilken Kokken - naturligviis 
en Neger - hver Morgen Kl. 8 saaes at komme ud fra Kabyssen med 
et Fad rygende færske FranskbrØd. «Do You bake that bread on- 
board.» spurgte jeg engang. «Yes Sar! every momingl» Jeg befglte 
og besnusede det - med Negerens Tilladelse - og det lod til at være 
Ligesaa godt som fra nogen Bager. Yankee-Fragtemanden kan prestere, 
hvad vor stØrste Orlogsmand ikke seer sig istand til! Godt ville vi leve, 
Storkarer ville vi være; men arbeide gide vi ikke. - For et Par Aar 
siden ærgrede og skammede jeg mig over mine Landsmænds Ubehjæl- 
pelighed og Ligegyldighed i denne Retning. Ved MeI#vær, Helgeland, 
traadte jeg ombord i Dampskibet for at gaae med til Hammerfest. Far- 
t&t var overfyldt med Passagerer, hvoraf en Mængde Amerikanere 
og Englændere, der. efterhaanden som Tiden gik, fandt Hvedebrgdet 
gammelt og haardt. Da vi nærmede os TromJ. h ~ r t e  jeg flere af disse 
Udlændinger - isrer Damerne - glede sig til nu at skulle faae ferskt 
Brd.  Ved Aftensbordet, flere Timer efter Ankomsten, fandtes dog 
intet andet end det gamle forherdede. cdteward, steward! Why. You 
don't mean to give us this stale bread now - let us have some fresh,~ 
hdrtes fra John Bulls og Brother Jonathans indignerede Struber. Ste- 
warden (Restauratpen) frem. Bedr~velig Figur, - forklarede. at han 
havde havt Bud iland hos Bageren, men at denne ikke fpr neste Mor- 
gen tidlig kunde prestere noget. Frokostbordet nærte Morgen tet. og 
tidligere end ellers, besat - ikke med Retter. men med FoIk. - Alle 
Engelske og Amerikanske Tandgarer i Vand ved den anreciperede 
Nydelse af «the delicious frwh loah1 Kun det gamle forhærdede i 
Br6dbakkerne. Almindeligt Br#l: «Steward, steward, steward, why 
don't You give us the fresh bread now - this is really too bad!» Ste- 
warden frem - endnu mere bedr~ve l i~  Figur. Stammende, og jeg vil 
haabe skammende sig, anf~rte han, at Bageren havde narret ham. at 
det færske Brdd ikke kunde blive ferdigt fØrend Kl. 11  etc. Derpaa 

<( 

Trtinw. Blyintr~qnsning 9. Mai 1844. 

maatte jeg for min Part dgie ikke alene det gamle Brpd (jeg var vant 
til at fortære saadant med en ganske anden ærverdig Alderdom paa 
Bagen eller paa Skorpen), men ogsaa mange d r ~ i e  og bittre UdtaleIser 
om mine Landsmænd. 

Saa fik vi da, Kl. 12-1, det færske Brgd ombord og dampede med 
dette og formildede Aasyn ahted til Hammerfest. Her laae Vads* 
Dampskibet rygende fardigt, og ombord i samme blev der fra os strax 
bragt en Deel Passagerer, og - den hele forndne Br~dbeholdning til 
Tour og Retour - grovt Rugbrgd, fiint Rugbrd, Hvedebr~d, Kav- 
ringer etc. <cFaaer De Deres Brgd fra Troms@,» spurgte jeg Restaura- 
tgren. <da da, dem baker saa daarlig her i Hammerfest, maa veta!» 
«Men kan De da ikke bage ombard til de faatallige Passagerer. som 
De har paa denne Route?» «Bake - her ombord - jeg!» svarede 
han med den Yderste Fonindring og med et Udwk. hvori der tydeligt 
nok laae: <Jeg mener, Fyren er glelen.» - Der laae den Slusk. med 
2 Tjenere og en Kok. flere Dage ledig ved Hammerfest. og saa godt 
som ledig paa hver Tour; men at anvende noget af denne overfl$diae 
Tid til at bage et Br$d, det var uoverkomrneligt, utænkeligt. 

BOD0 
Spndag I l i e  Juli. Bodg. Har nu varet iland for at h ~ r e  efter Post, 

for at kjgbe noget paa Apotheket og for at besee mig i den store Stad. 
Posthuset lukket, og Mesteren ikke hjemme; Apotheket derirnod for- 
underlig nok aabent. Stor Forandring med denne Helse-Bod! For 8 
i 10 Aar siden var jeg i hver eneste Butik for at faae kjgbt lidt Blrek, 
men forgjeves. EndeIig var der En. som sagde mig, at jeg paa Apo- 
theket kunde faae denne Artikel. Jeg gik da strax derhen og kom ind 
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i en liden lumpen, mgrk Fjelebod, h ld  af alskens Cjenstande, dog 
mindst af Lægernidler. «Kan jeg faa k j ~ b t  en Krukke Blek?» «En 
Knikkel» (Stor Forundring). <<Vi sælger det ikke i Krukker!» «Hvor- 
ledes sælger De det da?» «I paeleviis!» «Saa lad mig faae en Pægll» 

Nu deriiod var Alt anderledes; lyst, pent Locaie og lange zirlige 
Geleder af Krukker og Flasker med latinske Inxriptioner. Lidt af den 
<<gamle UJIa» var der dog endnu; der var reist en Pyramide af her- 
metiske Sager. Parfumerier, Drops. Pickles, Tobak, Lak og Stang-be. 

Byen har gjort nesten ligesaa store Fremskridt som Apotheke~ For 
25 Aar siden, da jeg for farste Gang havde min Fod iland her, vare 
Husene, paa et Par Undtagelser nær. ikke alene uanseelige. men yderst 
tarvelige, umalede, srnaa og m~rke  og tækkede med Torvtag. Kun een 
Pakbod fandtes her, og den holdt paa at stupe i Sgen; ingen Brygge. 
og kun een Cade. Nu findes her ikke mindre end 8 store Pakboder 
og Fundament til en 9de; en =od Triebrygge med en mere salid end 
beqvem Trappe; store Huse, malede og vel vedfgeholdte samt tækkede 
med Tagsteen eller Skifer, og fIere Tvergader. Stedets Pragtbygning 
er dog her - som i saamange af vore Bygder - Districtsfiengselet. 

Her findes dog endnu endeel EaIdefærdige, græsbegroede R~nner  i 
Hovedgaden, men ikke mange. og man stØder i samme Gade paa enkelte 
stgdende Ting. Af saadanne tildrog sig især min Opmærksomhed en 
Trap, der var det modsatte af fortrinlig. 

Nu vil jeg gj-re som Nordlandigen, naar det ikke er <<Sjpveir». 
«gaa sta og lieg me». 

Mandag f2te. Imorses Kl. 7 iland til Postmesteren, Tolderen, 
Msolderrnanden og Havnefogden - Alt i een Persoii. Da jeg tog 
Ahked med ham, benyttede jeg Anledningen til at forh~re mig om. 
hvor man kunde faae kjgbt godt Brød. «Godt BrØd faaer De  neppe 
k j ~ b t ;  her er Flere, som bage, og jeg har hentet snart hos den Ene, snart 
hos den Anden, alt eftersom det varierede i stØrre og mindre Slethed 
hos de Forskjellige - nu lader jeg bage i mit eget Huus.» «Mange 
Tak for Underretningen - hvormange Indbyggere har vel ellers . 
Bod$>» <&w Hundrede.)) <Adieu, adieu.~ Og dermed gik jeg, 
ærgrende mig over, at man i en By med 600 Mennesker ikke skulde 
kunne erholde denne Livets vigtigste Fornpdenhetsartikel. af saadan 
Qvalitet, at man dermed kan viere tjent. 
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Pcnneic#ninu 30. April 1868. 

NORDLENDINGENS DOVENSKAB ETC. 
Den 16de juli. Jeg spurgte Ole om, hvorledes han fandt Lofoden. 

hvor han tidligere ikke havde været. «Han er styg. reint farlige 
Heier *) I» 

Stor Haandværksdygtighed i det samme Lofodenl Ikke eet Men- 
neske blandt de mange hundrede, bosatte i de st$rre Fiskevær, Kabbel- 
vaag, Storvaagen og SvoIvær, som forstaaer det simple Arbeide at lodde. 
Paa et af de Fyre, jeg igaar be&te. var en Lampe sendt til Bodd for 
en saadan Bagatel som at faa paaloddec et lidet Stykke Blik. «Hvorfor 
sender De den saa lanBt bort for en saadan Ubetydelighed, De maa 
jo kunne faae Arbeidet udfert her,» yttrede jeg. &a langtfra. her 

*) Om hen id pen Toppen if Mmi Blanc. vildc hin kalde dcn en .Hei*. 
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findes Ingen, som kan lodde!» Dette troede jeg nu ikke; men igaar 
Eftermiddag i Svolvær var det den samme Historie. og den samme Be- 
sked. - Intet andet Arbeide end det. der falder i Baaden, eller som 
staaer i Forbindelse med denne og med Fiskeriet, befatter Nordlendin- 
gen sig med. Med Undtagelse af de P a r  Maaneder, under hvilke 
Lofodfisket foregaaer, og i hvilke han slider ondt som en Hund og 
arbeider som en Hest, bestiller Nordlendingen i Regelen sagodtsom 
Intet - han æder og sover. æder godt og sover lenge. Fem Maaltider 
om Dagen og en Middagslur paa et P a r  Timer kan ikke undværes. 
{Arbeider han ikke Helsa af sig ved Lofodfisket,)) sagde min Kjendt- 
mand forleden Dag, «saa sover han Helsa bort i den Øvrige Tid  af 
A a r e t . ~  - Dertil er han en yderlig slet Oeconom, maaskee den sletteste 
af denne af slette Oeconomer bestaaende Nation. O m  han f. Ex. holder 
flere K j ~ r .  og har en faatallig Familie, kan man være vis paa, a t  den 
Melk og FI$de, som daglig falder, daglig consumeres; der kjernes ikke 
en Mark Sm$r, men dette kjflbes og staaer tilgjængeligt for Alle og 
Enhver af Husets Beboere, saaiedes at det Qvantum. der burde vare 
i et halvt Aar, maaskee ikke varer mere end et Par  Maaneder. 

See saa, nu har Nordlændingen faaet undgjælde mit slette Humeur 
over, at jeg ikke kommer af Flekken. Siden igaar Aftes har det vleret 
blik stille; i de sidste 16 Timer har vi avanceret en - Fjerding. 

SELVMORDSTANKER 
Den 17de Juli.  - - - For nogle A a r  siden kom jeg med Baad- 

skyds. ud Malangen for a t  reise til A n d e n ~ s ,  og efterhaanden, som vi 
kom ud paa Havet, stilnede det af indtil staalbiank Flade. med varmt 
Solskin. Pludselig overkom der mig Lyst til et Bad, - i en Snup var 
Klæderne af Kroppen. og jeg paa Hovedet ud. Men forinden dette 
naaedevandet, h$rte jeg et frygteligt B r ~ l  uds td t  - som jeg bagefter 
erfarede - af samtlige SkydsfoIk, der troede, at jeg vilde «gjØre Ende 
paa mig». D e  havde aldrig h ~ r t  Tale  om Badriing. endnu mindre seet 
Nogen practisere saadant. - 

SOMMERFISKE PAA ANDENÆS. NORDLENDINGENS 
OECONOMI 

19de juli. Gik iland paa Andenes. Sommerfisket foregaaer nu, og 
ikke mindre end 800 Mand have sit midlertidige Ophold her. Stranden 

havde Udseende. som 
om der skulde havc 

I foregaaet Skibbrud: 
Grupper af Menne- 
sker. en Masse Kister 
og T ~ n d e r  hulter til 
bulter, og Baal hist 
og her. Langs Stran- 
den laae vel henved 
et Par  hundrede Fi- 
skerbaade; og Maa- 
ger i hisiidviis fore 
frem og tilbage, styr- 
tende sig over det 
stinkende Fiskeaffald. 
som overalt var hen- 
&n@. L g e s a  man- Nordlendinlen rcer eiitr V e i r c ~  Penneiegning i Dagbq 1869. 

ge Kister stod paa , 
Stranden, som der er Mennesker ved Fisket, Nistekisterne nemlig. 
til hviIke der ikke findes Huusrum. Det var iaar gaaet saa kleint 
med Bedriften. at de Fleste ikke skulde have optjent den medbragte 
Kost. Lignende var Tilfælde, da  jeg for 1 1  Aar siden var paa 
Stedet i nogIe Uger for at fuldfØre Fyrtaarnet. KIageme over det 
feilslagne Fiskeri. og over at man neppe havde det tØrre B r ~ d ,  var den- 
gang saa stærke. a t  jeg, da der i over en Uge ikke var Sgveir. tilb@ 
Mange Arbeide ved Fyret mod en D a g l ~ n  af 60 Sk. - ikke Een mod- 
tog det veImeente Tilbud. - Det paastaaes, a t  man under disse Som- 
merfiskerier gjennemsnitlig neppe fortjener mere end 12 & 14 Sk. pr. 
Dag. - 

Jeg har tidligere været iland paa flere Steder her ved Dyr$sund og 
Gisund, og fandt da umaadelige dyrkbare Strrekninger liggende ube- 
nyttede; kun Lyng og Bjerkekrat, hvor der kunde være frodige Græs- 
marker. Fædriften maatte her kunne florere; Melk. Smdr, Ost, Kj~d,  
som man nu kjgber, maatte kunne produceres i masseviis; Velstand 
rnaatte kunne være ligesaa aimindelig som nu FattiRdom og Elendighed. 
Men saalænge den nærværende Dovenskab, Uvidenhed, gamle Slen- 
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drian og yderlig slette Oeconomi vedbliver. vi1 det naturligviis ikke 
blive anderledes. Saalæno;e Nordlendingen kun vil bruge Aaren og 
aldrig Spaden; sadænge Gaardmanden forlader sit Jordbrug et P a r  
Maaneder i den bedste Sommertid for a t  liaae Daa Sommerfiske - det -- . 
vil da sige for a t  ligge og duppe i en Baad. og at sove, - s a a l a g e  
bliver det ikke bedre. - I Tankerne seer jeg disse Sommerfiskere. saa- 
ledes som de, paa Andenes for I I Aar  siden, sov Dpgnet rundt, D ~ g n  
efter D ~ g n ,  kun tgrnende ud for a t  æde. og for at see efter Veiret, 
gabende, og kI~ende sig i Hovedet. 

Og medens Mændene ligge ude paa Øerne for a t  sove, gaae Fruen- 
tirnmerne hjemme s#lende og suklende i Snaus og Svineri. Kaffekjedelen 
paa Peisen, Ungerne i Stabburet og Koen i Ageren. - Engen ligger 
mosbegroet og vandsyg. og nogle skindmagre Kubeist slæbe sig bort 
over den. At grave en Grpft for a t  bortlede Vand har jeg endnu aldrig 
seet udfcirt her oppe - heller ikke har jeg nogensinde seet Spor af en 
saadan. Fglgen heraf er naturligviis, at der avles kun lidet HA og at  
man for en stor Deel maa f$de Kreaturerne med Tang og Fisk. «Hvor- 
meget Melk kan D e  nu faae af den bedste Kua Deres?» sp$rger jeg 
altid Kjærringerne, naar jeg er iland, og et næsten eenslydende Svar 
faaer jeg overalt: « d a  C u  bære os. Far. her er nu saa Heint for F$a 
te dem her; naar de er n y b r  Ku, kan vi naa faae e Kanne, ellers er 'c 
naa bare e Halkanne» ( 1 Pot). - Naar skal dette blive anderledes! 
Maaskee om 3 i 4 Generationer. Den Paastand er almindelig hertil- 
lands, a t  SØ- og Landbrug ikke kan drives i Forening. Men hvorfor 
ikke? Hvorfor skal ikke en Gaardmand, der deeltager i de store Vin- 
terfiskerier (der med Forberedelser og Reiser mcdtager omtrent 5 
Maaneder). kunne anvende en Deel af den dvriae T id  til a t  forbedre 
sin Jord, kaledes som her paa Kysten kan vLre'TTale om? Her er jo 
ikke SpØrgsmaal om noget besværligt, gjennemfØrt Landbrug. men kun 
om at avle H@ og Potetes. - Hvorfor skulde ikke en Mand. der daglig 
fra Stranden op til sin egen H u u s d ~ r  og over egen Mark gaaer og 
vaser  i Dynd til op over Anklerne, kunne ovemnde sig til a t  tage en 

' 

Spade og grave CrØfter. saaledes at  han istedetfor den grgnne Mose 
fik det grpnne Græs? Jeg for min Part  begriber blot ikke. a t  han kan 
undladc det - dertil .skal en stØrre Overvindelse. synes mig. end til at 
udbre Arbeidet. - 
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Tromii. Akvirel mirpcli~ f r i  IBM)-Airen~. 

ILAND UDEN SØSTBVLER 
Den 22de Juli. Gibostad. Gik iland for at indlevere et P a r  Collies. 

1 
som skulde sendes med Dampskib; maatte f$lge Expedit$rens Stell- 
vertreter, en Jomfru. paa Contoret, hvor det tog hende 1114 Time at 
udregne Fragten - jeg imidlertid den personificerede frommeste Taal- 
modighcd; - jeg kommer migl Saa op over Marken for a t  see, hvor- 
ledes det havde sig med Græsset, men jeg kom da  ikke langt, f$r det 
bar ap i Sump og Dynd; blev vaad paa Fdderne,  da  jeg havde ~indladt 
at f$lge den ellers ufravigelige Regel, jeg har sat mig, nemlig aldrig at 
gaae iland i Nordland og Finmarken uden S~stØvler - Calocher er 
her good-for-nothing. Ærgrede mig dos mere over Nordltendingens 
Dovenskab end over de vaade Fgdder. Her laae lige ved Handels- 
stedet 4 i 500 Maal prægtig Mark, bevoxet med Krat og Lyng. med 
jevnt Hcld mod S ~ e n ,  og uden Stene. - D a  jeg havde mgret mig til- 
strekkeligt - ligesaa grØn som Marken. hvorpaa jeg stod -, gik jeg 
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atter ned til Jomfruen, der nu havde omskiftet Contoret for Butikken. 
og k j ~ b t e  en Ost. af St~rrelse  som en stor Assiet o3 et Par  Tommer 
tyk, for 10 Sk. 

TROMS0 
23de. E r  jeg ikke imorgen i Troms$, vil jeg være lens paa Bred, 

S m ~ r .  Tobak. Brændeviii, Taalmodished og godt Humeur. Jeg kom- 
mer vel imorgen til at sætte mig til at gnage paa den tiskillings Ost, 
hvilken jeg allerede har prøvet og fundet t@r som Stokfisk. 

24de juli. Troms*. Mennesket er et Vanedyr, siges der, og det 
er sandt. I de f ~ r s t e  Dage efter a t  have forladt Christiania. fandt jeg 
det alt andet end behageligt her ombord; nu er det næsten med Bekla- 
gelse, at jeg forlader mit lille Fartdi. Jeg var kommen i mine gamle 
vante aReisefolder». bleven indlivet i dette L e v e t .  og. - var s j ~ l  
stØrstt. 

I Ehermiddag har jeg været iland. - f#rst paa Posthuset, efter 
hvilket man maa lede, da det ikke har nogetsoinheIst «Bumærke». ikke 
engang en Brevkasse udenfor; saa udenfor Byen et Stykke for at see 
paa Mark og Eng; saa gjennem nogle Gader. Engen stod tyk og hØi; 
intetsreds var man begyndt at  slaae. Jo mere jeg seer af disse Enge, jo 
mere overtydet bliver jeg om. at den hidtil vanckjdttede Fedrift engang 
i Tiden her maa blive en vigtig Næringskilde. - 

I en Cade passerede jeg nogle Arbeidere. der skulde anbringe en 
Steentrappe ved en Dgr; istedetfor a t  arbeide stod de og passiarede 
indbyrdes; omtrent en Time senere passerede jeg dem atter. og de stod 
da og passiarede med nogle gode Venner -Arbeidet var ikke det aller- 
mindste fremskredet - ikke en Steen var rokket. - Dette er den ah in-  
delige Maade heroppe; vedholdent og iherdig1 Arbeide kjendes ikke. 
ligesaa lidt som Accardarbeide. 

DEBARKERING. VARDB 
26de Juli. Imorges forlod jeg min kjære «Falk» og embarkerede 

paa Dampskibet <<Tordenskjold» for a t  gaa til Hammerfest og. efter 
en Dags Ophold der, med «Nordstjernen» til V a r d ~ .  - Ankom til 
Vardd Kl. 2 om Natten: aik iland med mit Tdi. - havde nær skam- - - . - 

slaaet mig, idet jeg steg op ad  den steile Landgangstrappe, hvis Trin var 
mettet med Tran; -kom heldigviis heelskindet op paa Bryggen, -satte 

mit TØ~ fra mig sammesteds. men i - Tran. Travede i Regnveir op 
igjennem en Gade (fyldt med TranIugt) for a t  finde Logis. Standsede 
udenfor Hr. Brændeviinshandler OIsen. Efterat en velvillig Mand var 
gaaet ind ti1 denne. fik jeg efter næsten en halv Times Venten Besked 
om. at  Hr. Olsen ikke vilde modtage Nogen. Afsted igjen. gjennem 
klissede Gader; standsede udenfor Hr. Brændeviinshandler Dankertsen. 
Sendte min Kuffertbærer ind for a t  parlementere; ventede Afsiag 
ogsaa her og forberedte mig paa at  maatte vandre i Caderne Resten af 
Natten. Men Hr. Dankertsen var barmhjertig; - fik et Værelse. hvor 
der ikke havde været luftet, siden Huset bIev bygget - Om Morge- 
nen, da jeg t~rnede  ud. regnede det fremdela - trist inde, og hist ude. 
Ved at vadske mine Hænder steg en frygtelig Tranlugt op i min Nese, 
og Sæben befandtes at  være kogt i Tran. Saa kom Pigen op og spurgte, 
om «Professoren» vilde have Caffe. «for saa maatte han gaae bort til 
Dankertsens anden Caar&. Ærgerlig kom jeg efter en vaad Vandring 
til Hotel de Dankertsen No. 2 ;  maatte vente en heel T i e  paa den 
fattige Kop Caffe - et sjokket Fruentimmer imidlertid uafladelig be- 
skjaeftiget med de store Forberedelser - saa kom hun Lid med en Ser- 
viet. saa med en hankel6 Kop. saa med en Kniv etc. etc. Eadelig fik 
jeg da en Mugge med Caffe. slet S m ~ r  og endnu slettere BrH.  Ved 
den fgirste Bid fik jeg Transmag i Munden, og dermed var Frokosten 
ferdig. - 



S K I S S E R  A F  R E I S E L I V E T  195 

SKISSER AF REISELIVET 
EN TRIP 1 SOGN OG SØNDFJORD 

S$ndag Morgen KI. 6 den 17de Juni afreiste jeg fra Leerdaleren 
med en Sexring og 3 Mand for at drage udover Sognefjorden til 
V a d a ,  og videre derfra over Fjeldet til S~ndfjord. Veiret kunde ikke 
vare gunstigere - blik stille og klart. Baaden gled hen over Vandspeilet 
- om just ikke som en PiiI saa dog meget burtigt. Sognefjorden pre- 
senterede sig i al sin Herlighed - skovklædte H ~ i d e r  paa begge Sider. 
et grgnt venligt Næs med en Kirke, eller nogle Huse, hist og her. og 
med en deilig Baggmnd af bIaa, majestætiske og tildeeIs snedekte 
FjeIde. Jeg drog Skissebogen frem og tegnede forskjellige Sihiationer, 
men det gik kun maadeligt hermed. thi ved hvert Aaretag fik den lille * 

Baad et Ryk der forplantede sig til min Arm og derfra over i Blymten 
til Papiret. -Sogningerne roede som verdige Efterkommere af Frithiof. 
thi efter 5 Timers F o r l ~ b  landede vi ved Fresvik, 3 g a d e  Mile 

P - 

Nyitutn. Blym~alegning 7. Juli 1869. 

. L.' - -. - .  

fra Leerdalsdren - at roe en Norsk MiiI paa 2 T i e r  ansees meget 
godt 

I Fresvik. en vakker venlig 'liden Dal. var der c<Praik» i Kirken. 
Præsten med «si Famæli og alle Baadna~ vare samme Morgen kommen 
over fra Lekanger. Jeg gik Jidt op i Dalen, efterat have t ihg t  Skyds, 
tegnede en malerisk Hytte, og saa tilbage til Skydsskafferen (tillige 
Landhandler). Skydsen var kommen - bad om lidt s ~ d  Melk - 
efter lang Venten fik jeg en stor Bolle med - kogt Melk - kunde 
ikke drikke den - fandtes ikke mere at faae. Roede afsted i samme 
deilige Veir, kom til Vangsnais (Framnæs) Kl. omtrent 3. - Bestilte 
Skyds; spurgte Handelsmandens (Skydsskafferens) Datter, en vedg, 
vakker Pige, om jeg kunde faae noget Mad. «Mad, hvad Slags Mad!» 
udbr~d hun, med de synligste Tegn paa Forskrækkelse. For ikke at 
pine hende sagde jeg at jeg blot finskede en Kop Caffe og Smgr og 
BrØd. Hendes Aasyn opklaredes strax. og lyste som en Mai-Morgen. 
Saa jeg ud og tegnede, saa kom Skydsen og saa gik jeg ind for at 
faae Middagcmaden. Den fattige Kop Caffe var dog ikke endnu fær- 
dig. uagtet det var over en Time siden jeg havde bestilt den. I-iavde 
ikke Pigen været saa s d ,  var jeg bleven rasende over saadant S~ler i ;  
- nu var jeg blid som en Lerke. Endelig kom hun da i Triumf med 
lang Caffe, haarde og mugne Skonrokker og harskt Sm~r .  Jeg « k j ~ t »  
af Al~zusammen. og hun blev endnu blidere. Besynderligt hvilken Ind- 
flydelse det smukke Kj~n udever paa os! Der skulde været et 
Mandfolk som havde gaaet og somlet i 1112 Time for at faae kogt 
en Kop Caffe, og saa kommen med saadant SØI! Jeg havde 
været fristet til at kaste ham Skonrokkerne i Hovedet, Sm~rklatten 
i @inene og saa skyllet ham af med Caffen. Nu derimod var jeg 
miId som s#d Fldde. og afreiste sulten og - blid, Naget der sjelden 
forenes. - 

Saa drog jeg da videre til Qvamsd, en udmærket Havn men et ækelt 
Hul, hvor der hverken var ordentligt Logis eller nogen Skyds at erhotde. 
- Jeg fik derfor SkydsfoIkene fra VanKsnæs til at ~ t t e  mig over 
Fjorden til Vik. hvor der efter Disses Udsagn skutde være som i en By. 
Naaede dertil Kl. 9 om Aftenen; begav mig op til Handelsmanden 
(Hopstock); traf en Huusjomfru. «Kan jeg faae Logis her i N a t k  
«Aa jau!» <<Kan jeg faae M a d h  aMad! Nei!>> Forbauselse over 
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saadant Sp~rgsmaal, som om man aldrig brugte at  spise i Sogn. <<Jeg 
har ikke smagt en Bid siden Kl. 5 imorges. saa D e  kan vel begribe jeg 
trænger til Naget at leve af.» aJau, det var naa leit. men de Sjpive 
er ude.» <<Ja. ja, cr der Intet a t  faae saa faaer jeg finde mig i Skjæb- 
nen,» og dermed antændte jeg min Snadde for af den at suge Næring. 
- En Times T i d  senere, netop som jeg skulde gaae tilkgis. kom Jom- 
h e n .  hed og fed, og berettede at hun nu havde været hos de  Sj~lve,  
som vare i SeIskab Miil borte, og nu skulde jeg faae Mad. EnTime 
senere fik jeg da Sm#r, Brgd og kanelet Thee. - 

Naste Morgen Kl. 5 drog jeg afsted igjen med 3 Mand i en Sexring. 
U d  paa Formiddagen begyndte det at bIæse op. med Regn, og jeg 
ankom ikke fgr Kl. 2 ti1 Kirkeb~. Sendte en liden Pipe til den Ila Miil 
borte boende Skydsskalfer for a t  bestille Baadskyds. Efter en Times 
Forlgb kom hun tilbage med den Besked at <&kafferen>> havde ondt i 
den ene F i g e r  og kunde ikke skaffe Skyds. - Afsted til SkydsskaL I 
feren i rivende Fart og i gsende Regn! Jeg vred - han flad. Jo, 
Skyds skulde jeg faae strax. Efter I ~ / z  Times Venten i et N Ø S ~  

1 
kom Skydsen - en arbeidsldr Mand, en Olding og en Wnggut. 
Det blæste haardt og det gik yderlig smaat. Gamlen talte om hvor- 
ledes Skoven altog. I hans Ungdom. sagde han, <war Skogen saa 
tyk i denne Aasen at  En ikke kunde sjaa Soli der.» Nu var den 
tynd nok, og mange Steder pippede den bIottede Klippe frem. Her som 
andetsteds i Landet: Folket barberer det, og Naturen flaaer det! . , ' 
«Naar Skogen hugges,» sagde Gamlen, <<reiser Molla tilsj~s.>z - Saa 
klagede Unggutten over at han var «saa bryllaupssjuk». «Bryllups- 4 
syg!» sagde jeg, cmener D u  'giftesyg'?» Nei, han mente nu ikke det, 
men at  han havde været i Bryllup og var sjuk af RangeIen. «Var der 
nogen af  Cutterne som hiede Du.» sagde den 3die Skydsmand. «Jau 
da dem hiede Aile ihopl>> «Og fik de 'Ja' Allesammen,n spurgte jeg. 
«Det var nu Ømse med det,» svarede han. «Nogle fik ja, Andre 
fik nei.» 

Efterat have gnaget et P a r  Timer paa 114 Miil kom vi ikke af Pletten 
' 

- det blæste og regnede saa det gjØv, og liden Most var der i Skyds- 
folkene. Saa maatte vi legge ti1 Land, og jeg blev tilraadet a t  gaae 
omtr. '14 Miil for a t  komme paa den anden Side af Nesset. hvor der 
skulde være smuult Vand. Dette gjorde jeg da ;  en af Folkene tog min 
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Gudvangen. Blyanb~e~niq 5. Juli 1868. 

Kuffert paa Nakken. jeg det pvrige og afsted gik det. Efter en Times 
besværlig March kom vi da  til en Skomager paa den anden Side. Han 
var vilhg til «ikke at blive ved sin  les^ og skydsede mig nu i en 
Skarvebaad til Vadem. Ankom dertil Kl. 8. D e  S j ~ l v e  var ikke 
hjemme - Handelsmanden var i «Bero», og Madammen var i Bryl- 
lup, men Jomfruen (et fælt .Menneske) var hjemme. «Kan jeg h a e  
Logis?» «Jau.>> «Kan jeg faa noget Mad;i>> <<Mad!» udbrbd huo 
med opspilede gine, og jeg saae Fortvivlelsens S d  at,spiIle om hendes 
Laber. <<Ja, D e  har vel altid en Kop Caffe og noget BrØd og Sm.I» 
Jo. det kunde hun nok skaffe. «Findes her ikke Æg?» eJau,» jeg 
skulde faae Æg, og dermed tgfle.de hun af. Jeg ventede uendelig 
lange. og holdt krydsende for smaa Seil fra mit Vmrelse og ud paa en 
lang Gang, hvor jeg ogsaa ergrede mig over en lang Sognejente som 
laae (la derigre en haut) og skurede et lille Værelse. ikke længere end 
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l 
' 1 L j  hende selv. Hun brugte ligcsaa lang Tid hertil som den saakaldte 

I / «Jomfru» til at koge Kaffe, nemlig ombent 1 Time. Endelig kom da 

l den store Anretning. - Jeg bad om noget Salt. <SaItl» sagde Som- 

I j huen, <<hvad vil De med Salt!» <<Ti1 &gene!» <Spiser De Salt til 
I I Æg?» sagde hun med stor Forbauselse. «Ja, det gi. jeg - bmger 

De ikke det i Sogn>» «Nei, da!» 
Kort efter gik jeg tilk~is, og nærte Morgen drog jeg afsted over 1 l Fjeldet til F ~ r d e  i S~ndfjord. - Tre Ting var mig paafaldende i 

j Sogn: 1) man beh~vede mindst 1 Time for at koge en Kop Caffe. 
2) man spiste ikke Salt til E g ,  og 3) man vuggede Ungerne paa langs 
- intet Under at Sogningerne blive sØsterke! - 

I I FØrde overnattede jeg og drog afsted (til Flor$) den paaf$lgende 
Morgen med en lumpen Baad (der forunderlig nok bmgtes til Post- 

I baad) og 3 Mand. Idet vi roede afsted bemærkede jeg flere af Dalens 
1 unge Skjdnheder nede ved Elvebredden gj~rende sit Toilette i den aarle 

L Morgenstund. Jeg yttrede mia Fonindring. for Skydsfolkenc. over at 

I see at man her vadskede sig. <cAa ja, det er naa Naget aparte idag, 

! dom havde nok ikke gjort det. hvis her ikke skulde vere Bispevisitats 

J 
idag.» 

I I EN BAAD PAA KYSTEN AF SØNDM0RE 
l En Eftermiddag i September 1864 reiste jeg med Baadskyds fra B@ 1 : :  for at begive mig til en af de ydre @er (Sandp). Skydsfolkene bestod 

at 3 Mand i en «Treroing»; Ame hedte H$vedsmanden, Ola Hals- 
karlen. Veiret var stille og SØen laae blank, men vi havde ikke roet 1 

I I l ; i langt f~rend Vandet begyodte at kruse sig for en let Bris. Arne vilde 
ikke lade denne gaae ubenyttet, og commanderede derfor: «Maste naa 
Ola. naa kjem der en liten Kj$Il» Ola vendte Skraaen, reiste Masten, 

I satte Stag og Vant, og Seilet blev heist. Kort efter begyndtt det at 
blæse friskt, og Baaden skj#d hurtigt gjennem Vandet. «Han seer blaa- 
sande ut, Ola. Eg mein de bli en Stormlu <<De mein Eg au,» sagde 
OIa. Af samme Mening var ogsaa jeg. og dermed vare vi Alle enige. ' 

Ame tog derpaa atter Ordet. < A a  ja, han bli no ikke saa styg som da 
jeg skyssa for 4 Aar siden.» Jeg opmuntrede Arne til at fottatlle. og 
han var strax vilIig. - «Eg skyssa han Kj~pman F. og hu Jomfru 
N.; Eg havde denne Baaten. og vi vare 4 staute Kare i den. Han 

l 
I 1 

I ' 
l 

I 
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Vounmngen. Blyinbkgniug 3. Juli 1868. 

var ganske spak i Fystningen, men saa paa ecn Cong rauk qvite Sj+ 
dreve uta svarte Stilla, og Baaten flaug indefter Fjore. Hu Jomfrua 
hu vart no qvit som Sn*. men ho tagde still. aa ho sat still, aa godt var 
de. for m a r s  maa Gud vide hvorledes det havde paat.>, - Her blev 
Arne afbmdt ved en alvorlig Byge. der braste ham og Ola i s ~ r k  
Activitet med at mindske Seil. Fjorden begyndte at «cpitne>>. og SØen 
at reise sig, saaledes at vi toge den ene dygtige <<Vask» over efter den 
anden, medens Baaden s h ~ g  afsted i flyvende Fart. Ame var Rik ved 
Styrvollen og Ola ikke mindre ved Halsen. Oles Plads var lige lidet 
mis~ndelsesværdi~ som tØr. Som sdvanlig for Halskarlen sad han paa 
Ripen, og den Deel af hans Legeme der befandt sig udenfor denne 
blev uafladelig oversprØitet af SØeme. «Du skulde trekke Skiidbroka 
paa, Kar,u sagde Ame, «saa vart Du ikke so vastrukki i Agterendenl» 
<<De mein Eg au.>> sagde Ola. som derpaa lod sig afl* v 4  H a l m  
og bak Broka paa, uagtct han nu ikke kunde blive vaadere. Men dette 
er det Sedvanlige; aldrig trækker Matrosen eller Fiskeren Regn- 
klædeme paa f rend han er bleven vaad. - 
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, '  \Il i M~rket  begyndte nu at falde paa, og da Farvandet var ureent fik 
'I. Arne saameget at varetage at jeg ikke .fik h ~ r e  mere om hans Skyds- 

ferd med KeIpman F. og Jomfru N. - Vi kom tilland uden Uheld. 

! I l '  og ikke f ~ r  havde jeg Foden paa Stranden fpr jeg saae mig omringet af 
Insulanerne - jeg maatte wilkaarlig trenke paa Capitain Cook (sans 

i 
I,. I 

comparaison) og de vilde @boere i Sydhavet. - «Kari jeg faae Logis 
her i N a t , ~  spurgte jeg. «Resande Kar?>> <<Ja. kan jeg faae Logis-» 

i l l '  «Kjem Du langt norate idag Du?» «Nei, kan jeg faae La- -» 
sart de stilt me Ohea naa Du?)> Saaledes holdt de paa; deres 
Sp~rgsmaal haglede ned, og jeg fik ikke saameget som en Antydning 

! l I S l  til Svar paa mit. - Endelig lod det til at Nysgjærrigheden var bleven 
nogenlunde mettet hos en af de Omknngstaaende; thi paa mit atter 

i ,  - 1 1  fremsatte Sp~rgsmaal om Nattelogi svarede han. at jeg kunde nok faae 
den «Stugo som var opretti for Præsten». 

t .  Og dermed drog vi da afsted opover - hele Flokken i Heelene paa 
.,l , 
i I mig. Da vi kom til <cStugo)> var denne stengt. og Morten (den Mand 
11: I som havde tilbudt mig den) gik efter N$gIen. Medens vi ventede paa 

denne begyndte atter en Hagl af Sp~rgsmaal, især om den Dansk- 

/ i Tydske Krig. Svaret paa det sidst fremsatte «om de blei saaleddes be- 

, : # ,  l i  
sIuta at Tydsken skulde betate Dansken for al den Ugudeligheden og 
$3delæggelsen han havde gjort honnem opvakte stærk og almindelig 

/ I  , Inclignation. Under Udbmddet af denne kom Morten med Ndglen. 
og jeg slap ind i PriesteStuen. Her var det m ~ r k t  og indeklemt. Mor- 

i i l  1 ten troede det ikke muligt at opdrive et Lys til mig. hvonmod han lovede 
at  skaffe mig noget kogt Vand. - Da jeg ikke havde nydt saameget 
som en Bid siden Morgenen var jeg skrubsulten; desuden var jeg noget 1 

8 1 ,  i vaad og forfrossen. Jeg trængte desaarsag til noget Varmende, og be- 
sluttede at regalere mig med et Glas Toddy til det Brprd og Smf som i!.! I . ; l  fandtes i den medbragte Nistetine. I M~rket  famlede jeg denne frem 
og begyndte at forbre mit tawelige Maaltid. uden at kunne oppebie 
Vandet til Teddyen. Morten kom imidlertid uventet hurtig med dette 
i en gigantisk Sp~lkum der i St~rrelse nærmede sig en almindelig : 1 : ' i  . . Vadskevandsbolle; men Lys bragtt han ikke. Efter at have hetdt ud 

7 mindst 9/10 af Vandet tØmte jeg den sidste Slump Comac og noget . 

i Sukker op i det, og rpirte om med en Tollekniv. Derpaa tog jeg mig 

, 
et langt Drag, men blev ikke lidet forundret ved at smage at min Cognac 
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havde forvandlet sig ti1 Whisky. Jeg maatte have taget Feil; - atter 
cn lang Slurk. - Whisky var det og Whisky blev det! Saa kom Mor- 
ten i Triumf med en Talgpraas. Denne blev stukket i Halsen paa den 
tomme Cognacflaske. og nye Prgver anstillede. Morten fik sig ogsaa 
ui god Slurk og erklærede det for god Dr&. Endelig fandt jeg Op 
IØsning paa denne stærke Caade. Vandet var kogt ved T ~ w i l d  i en 
Gryde, og T~wsmagen havde meddelt sig til det. 

ILAND FRA DAMPSKIBET VED ANLØBSSTEDET 
RØRVIC 
I. 1866. 

For at komme ud til Præst. Fyr - der nu er under Bygning efter 
i Vinter at være bleven Ødelagt ved Lynild - tog jeg igaar iland her. 
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I Expedit~rens Baad var der mange Mennesker og meget Gods; begge 
Dele havde man vanskeIigt nok for at faae iland. da der var 8jære- r 
Sjø)> og en lang Sirand. Expeditgren, Hr. Dahlsæth, «brugte 
Kjæft» mod Alt Dampkib, Dampskipper, Passagerer, Pakgods, 
P r æ s t ~  Fyr, de man=efoldige Forsendelser til samme etc. etc. - Intet 
var ham tilpas, Alt var galt.-Kufferter, Kister, Nistebommer etc. blev 
langet iland med Besvær. En Nordlandsk Jomfru med «Merrabein» 
blev laet over Skulderen paa en lille bitte Mand der saae ud som 
han, under denne Byrde, skulde segne ned i sine uhyre S~s t~v le r .  Saa 
var der en Kone med et spedt Barn paa Armen; hun saae betenkelig 
ud ved den forestaaende Fart over Femb~ringens Forstevn og derfra 
over nogle glatte. med Tang bevoxede Stene der netop spillede i Vand- 
skorpen. «Giv mig Barnet saa skal jeg bære det iland,» sagde jeg. 
Hun m-strede mig med Ombyggelighed, men fandt mig formodentlig 
noget «suspicious-looking», thi hun rystede paa Hovedet. «Kom De 
med Ungen, jeg lover Dem at jeg skal bes~rge den sikkert ilaad!» Saa 
rakte hun mig den da. og jeg bar den iland, hvilket kostede mig vaade 
Fdder.  Kort efter kom Konen med do. Hun fik sit Barn igjen. og 
var nu meget forn~iet og snaksom. &aa I er snil som tog Barne mit 
iland - I er ve1 Namdaling. I!» «Nei, jeg er ikke saa 1ykkeIig.a 
«Kaa er I fra d a h  «Fra Christiania.» <(Fra Christianial! - og le1 
kan I være saa sd!»  Og dermed skildtes jeg fra Konen som havde 
saa ringe Tanker om Hovedstadens Beboere. og saa h$ie om Nam- 
dalens. - 

Blandt de landsatte Passaserer var en Mand med en uhyre Kiste 
og 6 Laenestole (Pindestole). «Hvor har De kj#bt disse Stole,» 1 
spurgte jeg. «Paa Marknan i Traanjemb «Hvad koste de?, 
«Atten SkjeIling Stykke.» uMærkværdig billig!» «Biltig! kaa kan 
Manen seie saa - atten Skjelling er mang Pæeng! Kaa ska ellers 
Manen fare hen?» «Til Prtest@!» «Ja men han maa da ha Lo- 
-t etsteds.» «Jeg formoder at jeg kan faae det hos Expedit~ren.~ 
«ExpeditØrcn!» (stor Forundring). Han gav mig et Vink om at sidde . ' 
ned i en Pindestol ved Siden af den hvori han selv tronede. «Far over 
til Nær~ia, men gaae iche op til han Dahlsathen,» hvidskcde han, ade . 
e en Stygge Maen, han taer fire Skjelling for en Kop Kaffe af ai 
resande Maen, - de e jo omogeligens Ting at bo hos en saan Karl» 

Ckyd~itaf fer:  -Hvi i  hui  &ulde Ljore for hari. i k i l  Du i.' Tommene fn 'n!, 
Al .Skiuer al Reirlivtir L I  (1866). 

Jeg fandt mig slagen ved et saa fyndigt Argument, og roede ud til 
Præst~,  hvor jeg overnattede i FjØset (den eneste resterende Bygning 
dersteds) liggende paa Gulvet med min Frak baade som Madrads og 
Teppe. og med Natsækken som Hovedpude. 

Fra det med Fiskere og deres Kister aldeles overfyldte Dampskib 
«Finmarken» - saa overfyldt, at der paa Mellemdækket fra Agter til 
For var levnet kun et af Kister dannet smalt Smug. der ved udstikkende 
Fisker-Arme, Been, Hoveder og Agterender var nesten upassabelt - 
traadte jeg iforgaars Morges Kl. 2 iland i R~rng. for derfra at tage 
Baadskyds ud til VigtenØemes sydlige Deel, «Gjæslingeme». Mine 
Lidelser vedblev at være mange - Expedit~rens Baad overlastet med 
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I l 
Folk og Gods - skuppet og puffet paa alle Kanter - Besvær og 

I 
Plynder med Alt; saa over en lang Fjærestrand (Skydsskafferens Hus 
langt borte), ingen Vei, ingen Baad til at ro mig bort til ham; ingen 
Hjalp til at bære mit T Ø ~  overland. Endelig fik jeg dette indsat i en 

I fiskestinkende S ~ b o d  hos Expedit$ren. og begav mig nu bortover en 

, l vassen Mark til Skydsskaffer og Cjæstgiver Dalspth. et gamiz-It Be- 
kjendtskab, og en stor Lurifax, der paa Crund af grov Kjeft og idelig 
Krangel var bleven afsat som Dampsk.-Expedit@r. 

' II Ankomnmen til Chateau Daleth,  bankede jeg paa, atter og atter, 
indtil endelig en sØvnig, skiden og yderlig malcontent Pige i alt andet 

I  
I end elegant Negligk. lukkede op. 

I I «Er Dalsæthen hjemme?» < A a  ja, han lig naa og sdvl» «Du faaer 
vekke ham, og sige at en Reisende ~nsker Logis og Baadskyds tilsagt 

l , I s  
til Syd-Gjesliigeme.» Jeg saae imidlertid intet Tegn ti1 at hun agtede 
at efterkomme min Opfordring. men meget mere til at hun vilde stupe 
op i L ~ i b n k e n  igjen. hvorhen hun kastede Iængselsfulde Blikke. FØrst 
efter gjentagne Anmodninger hun op af en Trappe. der knagede 
saaledes at jeg ventede hende ned en heel Deel hurtigere end hun gik 

' I op. Kott efter retournerede hun. «Nu hvad sagde Dalslhen om at 
tilsige Skyds?» «Det kan Du $1 g j ~ r e  sa9n.» Fdrst blev jeg ærgerlig 

l 
I /  

over dette mildest talt lidet hdflige Svar, og besluttede at aflægge Dal- 
sath en personlig Visit, men ved nØiere Eftertanke antog jeg at det 
maatte være begniridet i, at han ikke var pligtig til at skaffe'skyds til 

1 '  I Stedet. Jeg lod mig derfor nØie med atter at forlange Logis. Pigen 

4 tog heller ikke synderlig Notice heraf. og jeg maatte sætte hvast i, for 1 . 
I a at faae NØgelen til den mig fra tidligere Tider bekjendte Statsstue 
I I (m~bleret med 3 matede Stole, et skr~beligt Slagbord og et Slags 

Sopha). - Efter Iangvarige Underhandlinger (gjennem Sprekken i en 
D Ø ~ )  mellem Pigen og Mutter Dalsælh, stak Denne tilslut en stor 
N@gel frem under D~ren.  og jeg drog nu ind i det Allerhelligste, uden 
at Nogen tog mere Notits af mig. Her lagde jee mig paa Sophaen, .. 
med Beslutning om, uagtet Klokken nu var omtrent 3112, at tdme ud 
K!. 6, for selv at skaffe mig Baadskyds. Sophaens Haardhed og Kort- . 
hed gjorde mig det ikke vanskeligt at blive mit Forser tro. Men Baad- 
skyds var ikke at faae. Da jeg kom tilbage fra de forgjeves ForsØg 

I 
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Fra Sondfjord. Af *.Skiuer mf Reiulivct~ 11 (ISbb). 

paa at tilveiebringe denne, indfandt Mutter Dalsæth sig med Kaffe. - 
- - - Nu maatte Dalsæth tilsige Landskyds til nærmeste Station: 
men det gik ikke stort heldigere hermed end med Baadskydsen. Kort 
efter Dalmthens TilbagekornSt indfandt nemlig den Skydspligtige sig, 
og forklarede i det Vide og Brede at Gampen hans var over paa en Ø; 
at det i en saadan Storm var resikabelt at FØre den over, etc. etc., og 
sluttede med Sp~rgsmaalet om hvormeget jeg vilde have i Betaling for 
at give slip paa Skydsen. Da jeg saa gav slip baade paa Betaling og 
Skyds, blev Manden meget fom~iet, og udbrd: «Ja men saa maa Du 
rigtig komme indom og faae Dig en Dram!» <<Nei tak, jeg drikker 
ikke Brændevin saa tidlig paa Dagen.» «Men saa en Sqvæt Kaffe 
da!» HeIler ikke dette Tilbud kunde jeg benytte mig af. og lagde saa 
- if$rt fuldt SØhYre. med store, tunge St~vler - ivei med Apostlernes 
Heste udover Landveien til VigtenØerne. - gik en halv Mil. fik saa 
Hest og Kjærre, kjdrte 814 Mil, - saa Baadskyds (en lek og kav- 
raadden Sexring) - 2 Mile til Syd-Gj~eslinqeme. Det blæste saa 
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Mirkcd i Trondhjem. AkvirelIeret Blyant- oe Pennricgning uiiwli Oktober 1644. 

haardt at vi maatte have 3 Kl$er i Seilet ret for Vinden. Ankom i god 
Behold til Cjæslingerne; opholdt mig dersteds et Par Timer, drog saa 
afsted igien med samme Baad Ege til R~rvig, 3 Mile. Vinden havde 

. 

aftaget, og desuden gaaet mere vestlig. saatedes at vi kunde seile den . 
hele Vei. Omtrent KI. 10 om Aftenen ankom jeg til R ~ m g ,  gik kort 
efter tilk~is, og sov til næste Morgen Kl. 7. - Et Par Timer senere 
fik jeg Anledning til - som jeg haaber for sidsie Gang - at forlade 
Dalsæthen og hans yndige Brud, idet et upaaregnet, nordgaaende 
Dampskib «Kong Carl». stoppede i Sundet. Jeg begav mig skyndsomt 
ombord og forefandt det fuldt af Gods og Kakelakker, men indehavende 
kun 2 Passagerer, nemlig en gammel Jomfru fra Trondhjem og en 
Ferie-Cut. Den F ~ n t e  k j p  af Alt det Trondhjem nu kunde præstere, 
blandt Andet ogsaa af en «Mineralfabrik»; den Anden var hete Tiden 
opsat paa Styrmanden. hvem han kaldte en Btor-Vas». Kleint Stel . 
ombord - spekulerede paa at gaae iland i S ~ v i g  for dersteds at oppebie 
Troms~-Dampskibet, men fulgte dog med nordover, og bIev M. 2 om 
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Natten sat iland paa Indre-Kvar$. Begav mie: op til Dampsk.- 
ExpeditØrens Hus, og bankede paa; lang€ om Iænge lukkede en s~vnig 
Slusk op for mig. og paa mit Sp$rgsrnaal om jeg kunde faae Logis, 
pegede han paa en DØ~, hvorpaa han gik ind i et Aflukke og stupede 
sig op i Sengen igjen. Ved at aabne den udpegcde D Ø ~  forefandt jeg 
et heist skident Værelse. med en Kjarring og en Unge borte i en Bænk. 
og med en afskyelig Atmosphære, saaledes at jeg hurtigst muligt trak 
Nesen til mig. Saa vandrede jeg busvild om paa gen  indtil Kl. hen- 
imod 6. da det besyndte at ryge af forskjellige Piber; gik derpaa bort 
til en Hytte, hvor jeg begyndte lange Underhandlinger med to Kjer- 
ringer angaaende Skyds over til Anklakken, kun 112 Mil. Resultatet 
blev da endelig at man lod mig faae en halwoxen Cut og en Færing. 
Cutten var - som Nordlendinger i Almindelighed - lu doven, og 
tog mod Nordlaondingers Sedvane denne Dovenskab med sig i Baaden. 
Han gad neppe I ~ f t e  Aarerne. og for at komme frem roede jeg saagodt- 
som alene Baaden frem. - Ankommen til Anklakken skulde jeg have 
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Baadskyds til Trænen, men den var da ikke at  erholde, hvorimod den 
skulde være at faae over paa Hestmand~en. Derhen drog jeg da, og 
fik. efter 8 i 9 Timers Venten, en Ottering med 4 Mand hid til T r e -  
nen, hvor jeg ankom efter 7 Timers Roning i godt stilie Vek. 

Da j% (C. F. D.) var i Theltmukcn !&(L 
Penne~tp in~ .  

ET OG ANDET OM GJESTGIVERSTEDER 
OG HOTELLER 

Som i saamange andre Retninger. har ogsaa Alt  vedkommende Reisen- 
des Bekvemmeligheder, Beværtning m. m., i senere Tider gjort store Frem- 
skridt. især i Landdistrikterne ved de mere befarede Ruter. Nu behdver . . - - . . . r -- 
man ikke som tidligere. naar Nattehviie ~kulde spges. a t  lægge sig paa 
Pinebænken-krumsluttet i en 112Al. for kort Seng, fyldt med vældige. 
skrækindjagende Dyner; nu behgver man ikke at m a t t e  tage tiltakke med 
kun Fladbr~d, mistankeligt Smgr, Kjeldemelk. og kanske en Spegeknok. 

Adskillige af de i de mere frekventerede Ruter beliggende Cjæst- 
giversteder (Skydsskifter), især i Cudbranddal. Romsdal og i det 
Trondhjemske, stod far 30 i 40 Aar  siden ikke ube@delig over flere 
at vore Byers saakaldte Hoteller. Ogsaa udenfor de aImindelige Ruter 

No& Artighed. Damp~kibs~assager (Lommen iland, mcprl hungis efter voldunn Csvyge): 
*.Ai K j ~ r e  lad m h i c  lidt Mad medcnr v i  o v e r l i ~ r  her. men iu rnui  rom muligt, for vi kil 
mrrt ic i ic  ipjenl* Veriinde: .*Smi reir dal*  Pennekpning li1 *Allchirndc* I11 (1871). 

14 - Fyrdidu IcBner q bricller. 
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kunde man en og anden Gang treffe et meget godt Herberge. og med 
Priser som vare latterlig (beklagelig) billige. 

I Byeme var Hotelvæsenet, indtil for et Snes Aar siden, i Alminde- 
lighed kun lidet udviklet. for ikke at  sige meget mangelfuldt. De Hotel- 
ler, man forefandt. var i Regelen holdt af Skipperenker eller aldre 
Fruentimmer. Disse, der havde levet i smaa Forholde. vel ogsaa i trange 
Kaar. og kun seet lidet til Verden, kunde jo ikke have synderlig Skj$n 
paa hvad der udkrævedes for at holde et nogenlunde godt Hotel. D e  
hjemlige Skikke. Vaner og hele huslige Ste! bibeholdtes ligeoverfor 
enhver Reisende, af  hvad Nationalitet han end maatte være. Dog. hvad 
der manglede i a t  fyldestgj~re Begrebet «Hotel». i almindelig Euro- 
pæisk Betydning. erstattedes ofte for endel ved en godmodig, velvillig 
Imgdekornmen, og ved en vis hjemlig Hygge. 

Hvor der til en Undtagelse var ogsaa et mandligt Individ i Forret- 
ningen, holdt han sig fornemt udenfor al Befatning med de Reisende; 
han lod sig som Dali-Lama aldrig se. Formodentlig ansaa han Befat- 
ning med saadant Wirthxhaft som noget der var under hansVærdighed. 
og kun egnet sig for Fruentimmer. Men Regningerne skrev han, og det 
med Ubarmhjertighed. 

Limende falsk Stolthed var for nogle Aartier siden ikke ualmindelig 
ogsaa i andre Stillinger. Saaledes ansaaes det under en Mands Vrer- 
dighed at være Kok; skulde man have en saadan, f. Ex. til et Damp- 
skib, maatte han forskrives fra Udlandet, aImindeligvis fra Danmark. 
Det h ~ r t e  vel ogsaa til Undtagelseme at  man kunde finde en Mand 
villig til a t  være Fjpkrfigter. - 

I Ferntiaarene var Bergen kun sparsomt og tarveligt forsynet med 
Hoteller - en Benevnelse som for~vrigt ikke kan ansees som den 
rigtige Betegnel~c. Blandt disse valgte jeg altid et der havde Ord for 
a t  være det bedste, beliggende tæt ved Toldboden, og hvor fornem- 
melig Englendere i Sommertiden havde sit TiIhold. Man havde det 
dersteds noksaa hyggeligt og godt, med Undtagelse af det som oftest ., 
mindre heldigt sammensatte og tillavede Middagsmaaltid. Værtinden. 
en venIip og flink gammel Kone, med to v o n e  D$ttre. holdt i Alminde- 
lighed til i Husets Dagligstue, hvor Maaltideme altid blev serveret, 
og hvor Gjesterne naarsomhelst paa Dagen kunde opholde sig. O g  
det kunde jo være noksaa gemytligt at dale ned i denne Stue og faa 
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Coffee Roomi. i n i ~ s c l i ~  i London. Penneicsninp 0. Jmuir 1843. 

sig en lun Passiar med Fruentimmerne, hvis N~rværelce gav det Hele 
I et Anstron af Familieliv. Uantet Enalandere i manee Aar havde 

I 
vanket i dette Hus, forstod dog lkke ~Lr t s fo lke t  a t  inzette sig nopet 

I efter disses Smag, Egenheder og insulere Fordomme - det sidste 
burde kanske heller ikke paaregnes. Saaledes blev der f. Ex. engang, 

j for lutter Englrendere, med Undtagelse af mig. serveret til Middag 
s d  Suppe. Med yderlig Foragt s k ~ v  hver John Bull sin Portion fra 
sig uden at  have smagt den. (Hvormange Gange i hvormange Aar  
havdc ve1 en lignende Scene gjentaget sig!) Derpaa serveredes Steg. 
og saa, som tredie Ret eller rnaaske som Desert, Kjddkager+ - 

D a  jeg engang i Syttiaarene kom til Bergen. forefandt jeg det 
gamle Hotel ved Toldboden saa fuldt. at man ikke kunde modtage 
mig. Jeg blev derfor n d t  til a t  sØge et andet. og drog saa hen ti1 et 
ganske nyt, etableret af en Skibsf~rer. og aabnet den foregaaende Dag. 
Her  fik jeg et nok s ia  godt VæreIse, men mindre heldigt wbleret. 
Den paafglgende Morgen erholdt jeg til Frokost Kaffe, B r d  og Smdr. 
de  to sidstnævnte Artikler ikke af serdetes god Kvalitet. Kaffen fik 
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jeg indsendt skjanket i en Kop. og da  denne var i m t ,  rulged.: jeg og 
udbad mig, af den ikke meget hurtigt tilstedekommende og ikke meget 
pyntelig antrukne Opvartningspige. en halv do. Men det tog en uende- l 

j l I 
lig T id  inden denne erholdtes, hvilket gav mig Anledning til Formod- 

- 
ning om, at det allerede var slut med f ~ r s t e  Kognisg, samt at  Vært- 

. - .  
inden og hendei Mand var vant hl kun at  drikke een Kop. og der  
aarsag indbildte sig, a t  heller ikke nogen Anden kunde consumere et 1. - . ( I  . 
stØrre Kvantum. At min Rekvisition iallefald kom ubeleilig og upaa- . ! I !  '. regnet kunde jeg forstaa, men endelig erholdt jeg a l  2det Bryg i for- > -  1 

tyndet Udgave. Middagsmaden var w a  upaaklagelig. a t  den overtraf 
mine dristigste Forventninger; men min Frokost neste Morgen ikke ' I  

saa. Jeg erholdt et gammelt tgirt Franskbrd, og udbad mig derfor I 

dette ombyttet rned et af yngre Alder. Heller ikke denne Anmodning . . . . 
Iod til at finde Behap hos Mutter, hvis Stemme trængte ind gjennem 
min Dgr. og gav Pigen Ordre til hos den nr~rboende Basu at  hente 

' U I 

et ferskt. 
Da jeg skulde reise, kom Hr. Martens med min Regning, hvori 

blandt andet var opf@rt for Frokost a 2 Mrk. og Middagsmad a I -w+- 

Mrk. 12. Jeg studsede noget ved disse besynderlige - og for Fro- 
kostens vedkommende hgist opskruede Priser. mod hvilke jeg f ~ t ~ t  Hoid ~ B r l r c l r v r ~ ~ .  Frrdrikiiad (C F. D. nc(licl ~ d ~ ~ ~ ~ ) .  

trenkte paa at protestere. Men jeg betænkte mig og udbetalte det hele lile Si-c indenhr: q * ~ v e m  W det rpm rinrr m pi. dal,, 

Belgb. Dog, da jeg dermed var færdig. sagde jeq ham. at en saadan 
Udcnior: *En ReLnde, mm ~ ~ i t $ ~ ~ i ~ . ~  

Pris for en saadan Frokost var uhdrt, og at  det ikke var nogen Mening 
i Sl-c indenfor: hJmr ikke op da Jcnie. det er den *ammc drulne, bnilAle F . ~ ~ ~ ~  

m vir her iidlipre i ARm - j% kjcsder 'n p.i ~ i ~ ~ ~ ~ l .  
i a t  beregne mere for den end for Middagsmaden. «Ja,» svarede Hr. Isle Slmrne: ..Vi har ikte noc vrrclW.., - g ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

Martens, idet han noget forlegen gned sine Htender, «jeg synes ogsaa 
a t  det er besynderligt.» «Men hvorfor skriver De da  saadan Regning?» til at begive mig ned til dette, der allerede var besat med nogle cjcster 
<<Ja. jeg sagde det ogsaa til min Kone, men saa svarede hun: «Och . og de to Fr~kener  - ældre Fruentimmer. Den ene af disse bistod ved 
han e saa feel ril a t  drikke Kaffe!» %varhingen. og til hende henvendte jeg mig da med erbdig 

Efter engans i Sextiaarene at  have overnattet paa det da meget be- modning om en KOP The. Med h$i Grad af Forundring a h a l e t  i sit 
kjendte Sted hos Lensmanden paa Haare. drog jeg derfra i den aarle Aasyn* giorde hun mig opmærksam paa, at man allerede for lenge 
Morgenstund. og ankom om Aftenen, efter en langvarig T u r  over siden havde drukket The. nemlig KI. 5. Husets sdvanlige Thetid, og 
Jederen, til Stavanger. T o  Hoteller, hvor jeg tidligere havde logeret, . at  jeg nu - H. 8 - ikke kunde erholde denne Driks Min Fomndring 
forefandt jeg optaget. og jeg lyede da til et tredie, Fr~knerne Jesper- over denne Mist uventede Besked stod ikke tilbage for hendess 

I : :  sens, hvor jes var heldigere. Efter ikke a t  have nydt noget siden Mor- tillod mig at bemmrke, a t  jeg ikke havde faaet hverkm The eller naget 
genen, var jeg skrubsulten. og h ~ e  derfor med stort Behag Pigen andet den hele Dag, a t  jeg ikke kunde have havt naget af den 
underrette mig om at  Aftensmaden stod paa Bordet Jeg var ikke secn The, de havde drukket, og at  en Kop T h e  til Aftencmaden var saa 

I 
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alnindelig over det hele Land. a t  Begjæringen derom dog ikke kunde 
ansees utidis elIer fordringshld. Nei. T h e  havde man allerede for- 
langst drukket, og T h e  kunde jeg nu ikke faa. Jeg var, i retfærdig 
Ærgrebe, i Begreb med a i  reise mig fra Bordet og forlange Regning 
over Logis for den halve Time jeg havde været i Huset. men saa 
erindrede jeg heldigvis at  Logis andetsteds ikke var at  erholde. Dermed 
blev jeg siddende, ikke meget blid i Hu. og lad S m ~ r  og B r d  glide 
ned ved Hjælp af en Kop Melk, som heldigvis ikke blev mig neg- 
tet. - 

I Aalesund fandtes i Femtiaarene kun et eneste og meget tarveligt 
Hotel. almindeligvis benævnt «Hotel Knap-Nærings, en Benævnelse 
som det bar med god Crund. Ikke alene Kosten, men ogsaa Bekvem- 
melighederne vare meget tarvelige. Saaledes maatte man, naar der 
fandtes flere end to Reisende. passere gjennem en Andens Værelse 
for at komme til sit eget, eller lade en anden passere gjennem sit - 
begge Dele omtrent lige behageligt. Værtinden var en gammel Kone, 
der holdt sbengt paa den Skik og Orden, hun var vant til. noget der 
ikke altid vandt de Logerendes Bifald. Naar man f. Ex. skulde have 

' 

Kaffe eller The, fik man en Kop, færdig skjænket med Ti l s in ing  af 
Melk ( F l d e  saaes aldrig) i saadant Forhold som Værtinden ansaae 
passende. Mange Reisende nedlagde stærk Protest mod denne ubudne . 
Melk, men uden Nytte. Mutter svared ganske koldblodig, a t  vilde 

. 

man have T h e  eller Kaffe. saa fik man tage den som hun tillavede 
i 

den - og dermed Basta. (Sukker fik man dog Tiltadelse til selv at  
forsyne sig med). D e  Tydske Probenreutere vare rasende over denne 
Behandling. - 

For et P a r  Decennier siden holdtes det eneste Hotel i R ider  af to 
ældre Fr~kener, hvor jeg flere Gange havde logeret, men altid fundet 'c 

det saa slet. saavel hvad Bevertning som gvrige A c c o d a t i o n e r  angik, 
og med Priser i et saa skrigende Misforhold til hvad man erholdt, a t  
jeg kun nddtvungen tog ind sammesteds. For Frokost af slet B r d .  
harskt S m ~ r  og Kaffe; for en Middag af utyggelipt KjØd eller en Ret 
Fisk, og for Aftensmad ombent som Frokosten, beregnedes - i alle- 
fald for mig - henved 2 Sp. pr. D ~ g n .  Jeg haabede stedse, naar jeg 
atter skutde til RisØer, a t  et nyt Hotel maatte være dukket op, men 
Aarene gik uden at  saa blev Tilfælde. Endelig havde jeg den G l e d e  
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n I I /  m 1 1   ri airniiraii. ' I j ,  ' , l  Huuimder (eller .i hive smqt  pm no& falbudne Multsr): "Hvor har Du Fundei diuc 

I / I , 4 l '  deilip modne B i r  saa tidligil- 

'i I Cut: PA. j e ~  h r  n i i  pl&i dem nsriui wm Krri. men r u  her vi mrini dun under 

I I Skindfelltn i Sengebeina til en Far1~* Af *AlIehiardc~ l (1669). 

I :;  1 at erfare ombord i det Dampskib, hvormed jeg atter ankom til Rispkr. 
t .pn, a t  nu var der et andet Sted end hos de to Fr~kener, hvor man kunde l 

l / I tage ind. Med indvortcs Glæde eller kanske rettere &kadefryd» over 
at det nu var min Tur til a t  snyde Fr~knerne - det vil da sige for 
mit Selskab og de Penge for hvilke jeg skulde være pumpet-traskede 
jeg med en Sjouer som Veiviser gjennem et P a r  Gader, indtil han 
gjorde Holdt udenfor et Hus som han erklærede for det rette. Ind- 
gangsd~ren fandtes stængt. men hvad der ikke fandtes, det var en 
Klokke. F~lgel ig blev der banket paa D~ren .  fprst moderat. men senere, 
da intet Tegn til Oplukning viste sig, alt stærkere og stærkere, vaelvis 
af Sjoueren og mig. Endelig gik et Vindu op. men hos Gjenboen. 
Denne forklarede at  vore rosværdige Anstrængelser med al denne Ban- 
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ken var uden Nytte, thi Husets Beboere vare allezusammen reist paa 
Landet O g  saa bed jeg mig i mine Fingre som i et surt Æble og satte 
Coursen til Fr~kenerne. En Undtagelse fra de fdrnævnte Hoteller 
kunde man saaIanzt tilbage som i Aarene nogle og firti finde i Flekke- 
fjord, i et af en Enke (Madame Hall) holdt Hotel, der af mange 
Reisende blev erklteret for at være det bedste i Landet. 1 flere Hen- 
seender fortjente det den tildelte Ros. nemlig i alt vedrØrende Orden. 
Renlighed og Beværtning; med Værelser og Mdblement derimod var 
det kun tarveligt udstyret. 

Naar det i Rute mellem Christiansand og Trondhjem dengang 
gaaende Dampskib et par Gange om Maaneden henimod Aftenen an- 
kom til Flekkefjord for dersteds at overnatte, styrtede samtlige Passa- 
gerer iland til Madame Hall, og kom seent paa Kveld ombord, fulde 
af Mad og Lovtaler. Nogle befandt sig saa vel hos hende, a t  de for- 
blev Natten over i Hotellet, uagtet de  maatte op Kl. 4 naste Morgen, 
hvis de skulde fortsætte med Dampskibet. 

Denne Madame Hall havde sin Historie. Hun blev tidlig Enke 
efter en amerikansk S ~ m a n d ,  der efterlod hende i saa trange Kaar, a t  

. 

hun, efter a t  være kommen tilbage til sit FØdeland. maatte sZge sit 
Erhverv ved at  modtage Reisende, og af saadanne var der i hine Tider. 
paa de Kanter ikke mange. Efter i en Rekke  af A a r  at have kjempet . , 

sig frem paa denne Maade. forandredes pludselig Situationen - lysere 
Tider nærmede sig. 9 

Omtrent i 1850 blev en Amerikaner i Washington tilfældigvis op- 
mærksom paa, at  Enken efter en i 181 7 a f d d  «Master» i den Nord- 
amerikanske Marine. Mr. Hall, skulde fra Mandens Dgdsaar tilkomme 
en Pension af 300 Dollars (henved 1200 Kr.) aarlig. Den Norsk- 
Svenske Generalkonsul i Washington erholdt Nys herom og satte sig 
i Forbindelse med Personer i Norge. der skaffede Bevis for Enkens. 
Identitet m. m. O g  Enden paa Historien blev den, at Madame Hall 
paa een Gang crholdt udbetalt den forfaldne Pension fra 181 7, sig 
selv og Andre tid Overraskelse og Glæde. - 

Byerne i Nordland og Finmarken havde i hine A a r  stundom et Hotel 
at opvise, stundom ikke noget. Forrehingen ved at  holde et saadant 
kunde selvf~!geli~, da Reisende kun 3 i 4 Maaneder om Aaret var a t  
paaregne, ikke være ldnnende. Man satte derfor denne Forretning i 

En Margensccnc pia ei Dimpikib i Nardluid BIyuiirtqninE an~ngelig 1869. 

ForbindeIse med andre, men naar disse i Forening heller ikke afgav det 
forngidne Udbytte. lukkede man Butiken, og Byen befandt sig da uden 
Hote1 indtil en eller anden dristig Mand atter f o r ~ g t e  sig. 

I Bod$ aisterede dog vedblivende i en lengere Aarrække et Hotel, 
der holdtes af Smed og Bager Hægbom. en driftig og dygtig Mand, 
især som Smed. mindre dygtig som Bager, og niindst Mm Hotelvært. 
Om denne Kombination vel ikke kunde være til Fordel for de Reisende, 
sea var det dog saa for ham x l v  - han beh$vede ikke at  frygte Resi- 
koen af. at man «for Smed skulde rette Bager». 

I TromsØ havde man i Imnsere T id  et af Lodsoldermand og Havne- 
foged holdt Hotel. men da dette gik overstyr. befandt man sig uden 
noget saadant. I et af disse Uaar for Reisende kom jeg og en Eng- 
Iiiinder med Hustni. pr. Dampskib, til Stedet. Vi begav os strax op i 
Tromsdalen for a t  besee den derværende Finneleir, og kom om Afte- 



nen tilbage til Byen, hvor jeg bestræbte mig for a t  skaffe det Engelske 
Egtepar  Logis for Natten. Efter erholdte Oplysninger begav vi os 
fdrst til en Hattemager, der blev paavist sam den der rimeligvis kunde 
modtape os. Nei. han kunde ikke. men opgav en Skrædder hos hvem 
han antog vi kunde have stgrre Held. Efter langvarig S6gen og b o  
sværlig Marsch fandt vi Skredderen paa Benene, men blev ogsaa af 
ham afvist. Saaledes vandrede vi om fra Herodes til Pilatus indtil 
henimod Midnat. da Englenderinden var segneferdig og mere end 
segnefærdig. I vor Fortvivlelse dundrede vi nu paa hos den Engelske 
Consul, der efter at være sat ind i Situationen, strax var villig til at 
modtage John Bull og hans Hustru. 

I Hammerfest var det ingenlunde bedre bevendt end i TromsØ; snart 
kunde man erholde Logis, snart ikke. - 

I Landdistrikterne fandtes som f ~ r  nævnt ikke saa faa meget gode 
Giestgiversteder; Antallet af de  slette var dog langt overveiende. En- 
kelte Bygder var ister bekjende eller berygtede for saadanne. nemlig 
Valders, Hallingdal og Thelemarken. 

En lidet behagelig Særegenhed ved dem alle. eller allerfleste. saavel 
gode som stette. var den utrolige Langsomhed hvormed man blev be- 
tjent. P a a  Vik i Gudbrandsdalen skulde jeg have noget a t  nyde, og da 
jeg havde I-iast~ærk for a t  komme videre, anmodcde jeg h~fligen om 
snart a t  faa det. «Os er saapas Folk,» svarede Konen i Huset, «at os 
ikke har Bo til at nØite os.» Det var iaitefald Folk som vel aldrig havde 
hgrt, at T id  er Peuge. 

Kort efterat Hamar-Grundset-Banen var aabnet kom jeg en Aften 
aordenfra til G m d s e t  Skydsstation for dersteds at  overnatte. Som saa 
ofte paa mine Reiser havde jeg ikke givct mig T i d  til a t  indtage nogen 
Middagsmad, og mine farste Ord var derfor om jeg kunde faa Aftens- 
mad. c A a  nei,% svarede et Fruentimmer. «vi har saa travlt til Helja 
(Pintsen), a t  vi ikke har St~nner.» «Ja det er godt nok,s ytrede jeg, 
«men da  jeg ikke har nydt en Bid siden imorges. skal jeg anmode om 
at  faa noget - B r d  og Srndr, MeIk elIer T h e  kan jeg da  vel iallefald 
erholde. og gnsker at  det ikke vil vare lange.» Ja, saa skulde hun da 
stelle noget istand; og nu bar det ivei med den stare Tilstelning. Efter 
m god Stunds F o r l ~ b  - meget Iængere end jeg syntes om - kom 
Konen ind med en Tallerken; derpaa forsvandt hun, kom saa, efter 

nogen Tids F o r l ~ b ,  ind igjen, saa bort i en Skjænk. fremtagende en 
Theske; derpaa usynlig igjen. saa ind med en Kniv. der efter omtrent 
et Kvarteers Forlgb blev forenet med sin Gaffel; og saa Fortsættelse 
paa samme Maade. A t  kunne indbringe to eller fIere Gjenstande paa 
ca og samme Gang, syntes at  være ukjendt for hende. Jeg havde til- 
fældigvis seet paa mit Uhr da Operationerne begyndte. og eftersom jeg 
blev mere og mere hed, ærgerlig og sulten over den utrolige Sommel, 
gjentog jeg oftere mine Tidsobxrvationer, hvis Resultat tilslut. da en 
hhst uskyldig Kop T h e  endelig kom paa Bordet, blev at  disse Til- 
beredelser hevde medtaget en Time, paa nogle faa Minutter nær. Den 
erholdte Kost - ikke andet eller mere end hvad ovenfor nævnt - fandtes 
ikke meget tilhedsstilIende. o= jeg fik pludselig den lyse Idee at  fremsette 
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Sp$rgsmaal om der ikke skulde kunne erhoIdes en Ringe tyk Melk. A a  
jo, den kunde jeg kanske faa. Efter med Lengsel og lyse Forhaabnin- 
ger at  have ventet en stiv Kvart, satte Konen med triumferende Mine 
en stor Ringe paa Bordet. Men hvilken Skuffelse havde jeg ikke nu! 
E t  tykt Lag af noget brunsort Stof var pakket over den hele Overflade 
af Ringens Indhold. «Hvad i al Verden har D e  str&t paa Melken.» 
u d b r d  jeg i berettiget Indignation. «Canel,» og dermed lod jeg Rin- 
gen urØrt forsvinde, samtidig med mine Forhaabninger om at  blive m e t  

For 10 a 12 Aar siden steg i e ~ .  fra et Dam~skib. iland ved Anldbs- . u. 
stedet R d b e r g  (Trondhjemsfjorden) hvor j e i  havde nogle ~orre&in-  
ger a t  udf~re .  Jeg var heldig nok til a t  erholde Herberge i Nærheden 
hos et P a r  venlige Bondefolk. Efterat have taget mig en Tur f <&tads- 
bygdens» overraskende vakre Natur kom jeg mod Aftenen tilbage til 
mit Lo&. OR forefandt da Konen ifærd med at o~skiære en ne to^ fisket 
Lax. ~ e n n e s k u i d e  jeg have til Kveldsmad, sagi t  hun, og jeg ;akkede 
da, som rimeligt kunde vare, for saa god Kost; men at  det vilde vare 
længe inden jeg fik den. det var jeg, efter min Erfaring om hvorledes 
man i vore Landdistrikter steller sig, ganske overtydet om. O g  ganske 
rigtig, baade 1 og 2 Timer hengik. og Klokken var nær 10 inden Konen 
kom ind med et Fad Lax og et Bassin Laxesuppe, begge Dele tilsh-æk- 
keIig til 10 Personer, men desværre aldeles kold. Dette er ogsaa en 
almindelig Landsskik. - den Mad erholdes kold som Meningen var at 
servere varm. Efterat jeg den paafblgende Dag havde faaet baade 
Frokost og Middag, spurgte jeg Konen hvad jes havde at betale. <&a, 
han Kvalstad som nys boede her et P a r  Dage, han betalte naa 1 Mrk. 
Dagen. aa Du faar vel betale det samme.» Jeg sagte at &re Konen 
bewibelig. a t  med saadanne Priser rnaatte det blive absolut T a b  for 
hende at  modtage Reisende m. m., og betalte selvfelgelig mere end 
forlangt. 

ET OG ANDET FYRVESENET 
VEDKOMMENDE 

Mange af vore Fyrstationers afsondrede og meget veirhaarde Be- 
liggenhtd har tilfglge, for de ved saadanne ansatte Betjente. ikke alene 
dskens Besværligheder, men ogsaa. imr  i Hest- og Vintertiden. en 
Afsparren for Iængere Tid (stundom indtii et P a r  Maaneder) fra alt 
Samkvem med den ~vr ige  Verden. En stor De1 Stationer ligge paa 
Øer eller Holmer, ubeboet af Andre end Fyrets Personale; nogle saa 
afsides. a t  der kan vlere 3 i 4 Mile, over aabent, veirhaardt Farvand. 
til nærmeste Postaabneri eller Landhandler; atter andre saa udsatte for 
det aabne Havs Paavirkning. a t  Betjentene i flere Dage ad Gangen 
ikke kunne komme udenfor Dgren. - 

Det s y n e  som om de  Mennesker, der tilbringe sit Liv under saadanne 
triste Forholde, oftere skulde kunne henfalde til Melankoli eller Drik- 
fældighed; men saadant er dog i Ahinddighed ikke Tilfælde - Me- 

Skudana Fyr. Blymbtepin~ 1862 
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Adkomiien til Fyrbygningen par Fuglehuk. Penneiqning fra 1080-Arrene. Emhirtering ved He,tJtjrr Fyr. Penneiegning fra 1880-Aurene. 

1 
! I .  : 

1 : 

lankoli var (i min Embedstid) meget sjelden at  see. Drikfætdighed ikke han afventer det beleilige Øieblik for skyndsomst at  smutte ind i 
fuldt saa sjelden, men dog kun undtagetsesvis. - Boligen. - 

. .  D e  Stationer, der i SærdeIeshed har en udsat og haardbar Beliggen- Det siger sig selv, a t  skj~rteklædte Vesener ikke kunne indlade sig 
' ,  , . hed. er fornemmelig at  sØge paa vor Vestkyst. men ogsaa paa den Øst- paa at vandre denne smalle Vei til sandsynlig Fortabelse. - 

lige Side af Lindesnes er der enkelte. hvor Personalet ikke skal kunne 
r 

P a a  Torbj~rnskjer  er det. med Hensyn til Adkomsten. omtrent li5e- 
I ,  j r ,  ' sig over at  leve under synderlig blide Forholde. Fuglehuk og saa ilde, thi Skjæret (en Holme. omtrent 40 Fod hoi) har ikke Beskyt- 

Torbj~rnskj t~r ,  f~rstnæmte langt oppe i Christianiafjorden, sidstnævnte i lm i . 
telse paa nogen Kant, og heller ikke den mindste Vip. hvor en Baad 

I I I .  ved Indlpbet til samme - altsaa i nogenlunde civiliseret Farvand - er iI skulde kunne finde lidt Ly. S&n, der under sydlige Storme overskyller 
I blandt disse. Fyrbygningen paa Fuglehuk tigger paa et af S@n ofte I den h~ieste  Del. topper og bryder paa alle Sider, saaledes at Landing 

I ,  I !  . overskylIct Skjær, hvortil Adgangen i stormende Veir ofte er vanskelig oftere foregaar med Resiko for T a b  af Baad og Liv. 

I og resikabel. stundom umulig. For at  gjdre Adkomsten ti1 Skjæret Vestenfor Lindesnes ere de  lokale Forholde ved flere Stationer end 

, I :  iværksættelig, har man anbragt en solid Jernstolpe paa dette, og lige- verre. Feistenen (udenfor Jæderens vestlige Del) overskylles ofte af 
I ledes en saadan paa den anden Side af Sundet. samt strukket en SØen. stundom i den Grad, at det er livsfarligt a t  komme udenfor Vaa- 

I : Trosse mellem disse Stolper. Denne Trosse danner da  Veien iland ningen. E t  s~rgeligt Exempel. herpaa havde man engang i Sextiaarene, 
I .  - en Vei som ikke Mange skulde glce[de sig ved] at  maalte befare, da  Fyrvogteren og en Tjenestepige blev bortskyllet. Enken sad alene 
11' thi den er vaad og meget r[esikabel.] Naar Fyrvogteren eller hans igjen i Fyret, men r~g tede  dog dette indtil Hjælp kunde komme fra 

l i 
I , 

Karl (de Eneste [, og det] kun nfidtvungen. der benytter den) korn- Land. Nogle A a r  tidIigere, da Fyrvogterens Hustru skulde ud for at 
mer i sin Baad og finder at  tiltagen $gang gjfir det urnuligt a t  lukke en Vindulem, blev hun af Stormen kastet mod en Fjeldknaus, 
legge tilland, styrer han hen til Trossen. g j p  Baadens Fangline saaledes at  hun, foniden andre Beskadigelser, fik sit ene Haandled saa 
fast i denne, griber med begge Hender  om Trossen, svinger Benene stærkt beskadiget. a t  hun paa lange Tider ikke var arbeidsfgr. Hun 
op paa den, og entrer nu, - stundom gjennem en og anden over- agtede snarest muIig at sØge Læge, men i 6 samhlde Uger var det. paa 
skyllende B@lge - ind til Jernstolpen som han omklamrer, og hvor Gmnd af Veiret, umuligt at kunne komme fra HoImen. - 

- 
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, . E t  Exempel paa med hvilken Magt og i hvilken Udstrækning Hav- 
sØen kan Wke, fik man erfare paa Marstenen, kort T id  efterat Fyret I 

1 dersteds var anbragt. p e n  ligger ved Ind l~be t  til Korsfjord. og er paa 1. 
i 

sit hgieste Punkt (hvor Fyrbygningen er opf~r t )  67 Fod over Havet. 

) Under en voldsom Storm. kort efterat Fyrpersonalet var indflyttet, brØd 
Sgien over dette hgieste Punkt, indslog et, omtrent 6 Fod over Crunden, 

1 i , anbragt Vindu til et Spisekammer og feiede i en rivende Str+m Taller- I (  ! kener, Kopper og andet Inventarium ned af Mylderne ind i det til- 
' 1  st~dende Kjpkken. - 

.. 1 D e  to for SØens Paavirkning meest udsatte Stationer er Hestskjær 
(Hustadviken) og Gjæslingerne (Foldenfjord). - S ~ e n  bryder her ikke 
alene op til Foden af Bygningerne, men ganske over disse - paa f~rs t -  
nævnte Sted saaledes at  Beboelsesværelserne har været omdannet til 
Inds#er, og Bygningen (med indtil 5 Fod tykke Mure) ryatet i sin. 
Grundvold. Ogsaa her har man, ligesom paa Fuglehuk, maattet an- 
vende ganske særegne Midler for i Stonnveir a i  komme fra Stedet. Det Embarkering ved Cjmiinperne. Pennetcaning f r i  1880-~ircne.  
er iallefald engang hændt. a t  man. efterat betydelige Beskadigelser af . 

Fyrlygt og Apparat var anrettet, maatte s$ge Hjalp. og hurtigst mulkt kun undtagelsesvis kan saa ske med fuld Sikkerhed. Det f$rste B e s ~ g  
faa sendt vedkommende Autoritet Meddelelse herom. Men at  komme af en Uvedkommende fik et s~rgeIigt Udfald, idet Hustruen til en i 
bort fra Stationen paa sædvanlig Maade var ugjgrligt. Efterat have Nærheden bosat Mand. der havde været benyttet til alskens Material- 
heist et, for saadanne Tilfelde, aftalt N$dsignaI, kom efter nogen Tids . 

1 Transporter, reiste ud i en Baad og i godt Veir for at besee den af hendes 
F o r l ~ b  en stærkt bemandet Baad ud. og holdt sig i Læ af Skjæret, saa Mand saameget omtalte Fyrbygning. Ved det almindelige Landings- 
nær som Sggangen tillod, og som forndent for at Meddelelse kunde sted kantrede Baaden i Dragsuen. Konen blev et P a r  Gange skyllet 
finde Sted. Efterat Fyrvogterens Assistent havde givet Besked om at  nesten lige iland, men hver Gang ogsaa ud igjen, uagtet man ved 
han ndvendigvis maatte f ~ l g e  Baaden tilland. og tillige givet Anvis- Baadshager og Touge sggte at  faa Hold i hende, og da  dette endelig 
ning ti1 hvorledes han tenkte sig at komme ombord i denne. lykkedes lykkedes var Livet udslukket. - 
det, efter flere mis[lykkede] Fongg. at faa Tampen (Enden) af en . Ogsaa paa dette Sted maatte man, iallefald saalænge Byggearbeidet 
Tross [e kastet i] Baaden, hvor den blev fastgjort til Stevn og Tofte; ' vedvarede, bruge særegne Midler for at komme h a  op til Stedet, nem- 
den anden Tamp af Trossen blev fastet paa Skjæret, og Assistenten lig ved Hjælp af en almindeli= Stenkran, hvis Ann man svingede ud- 
«besteg» da  denne, efterat Baadfolkene, ved forceret Roning, Jgtc over, saaledes at  Folkene i den Baad hvorfra Landstigningen skulde . 
at  holde den saa stram som muligt. Assistenten kravlede sig derpaa foregaa, kunde naa den fra Armen nedhengende Kjetting og Hage; 
langs Trossen (ned ad  Bakke) indtil han blev opfisket i Baaden i denne greb da  Vedkommende fat. blev hivet op og svunget indover 
- selvf~lgelig ikke uden at  have faaet sig forskjellige <<Dykka- indtil han havde Terra firma under sine F~dder .  - 
ter». - E t  P a r  andre Ulykkestilfælde som det ovenfor nevnte, indtraf lige- 

P a a  Gjæslingeme. hvor Fyrbygningen bestaar kun af et Taarn. er ledes i min Embedstid, nemlig paa Sgholmen ved Trænen. hvor en 6 
det lipeledes et halsbrækkende Arbeide at  komme fra og til Stedet - i 8 Aar gammel Gut. idet han under en voldwm Storm havde gaaet et 

15 - Fyrdirikr iqner og foriæller. 
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P a r  Skridt ud fra Fyrbygningen. blev bortskylIet af en S$ der pludselig 
veltede sig over den omtrent 40 Fod hgie Holme. 

Et andet Tilfælde fandt Sted under end mere beklagelige Omstæn- 
digheder, nemlig paa Hekkingen ved Malangenfjord i Nordland. D a  
Fyrvogteren, som havde roet ind til naormeste Handelssted (Lgkevig) 
for at hente Post, vendte tilbage, var Spgangen ~iltaget, saaledes at det 
b r ~ d  temmelig sterkt ved Landingsstedet, hvor Datteren havde ind- 
fundet sig for a t  hjælpe Faderen. Idet Denne var saa nær Pynten som 
et Stenkast, fyldte og kantrede Baaden, hvorefter han ved Svflmning 
naaede lige til Land. men Dragsuen f ~ r t e  ham tilbage; Datteren styrtede 
frem, saalangt ud paa Pyntcn som hun. for Braatttt kuiide komme, for 
at række en hjelpende Haand;  atter var Fyrvogteren nær ved at komme 
sig op, men atter fartes han igjen ud, og blev kort efter som Lig bragt 
iland. - 

I det Hele tapet er de med Landstigningen forbundne Besvarlig- 
heder ved mangfoIdige Fyre, noget af det Værste ved Fyrbetjentenes 
Stillina: thi menet ofte lider ikke alene hans Baad (som han selv rnaa . 
holde ;ig) betydelig Skade, men ogsaa hans   el bred - og, som oven- 
for paavist kan det endog gaa paa Livet I$$. - 1 

Han rnaa selv bringe og hente sin Post. og naar han da, efter i Mags- ' 

veir a t  have forladt Fyret, vender tilbage til dette, fiider han ikke sjel- 
den, a t  Vind og Sggang under hans Fravær er tiltaget saaledes ai. 
Landstigning bliver resikabel baade for ham og Saad. Efter Omskn- 
dighederne staar det ham nu flere Alternativer aabne; enten at  Iand- 1 

sætte med Resiko for Liv og Lemmer, eller a t  ro i tiltagende Sogang, 
muligens et Par  Mile til nærmeste beboede Sted, elter ogsaa at  drive 
tilhavs. Saa venter Hustru og Bgrn med Ængstelighed paa hvorledes 
det vil gaa ham - og dem. Og hvilket Alternativ han da vælger, det 
er let at forstaa. - 

E n  sikker og let tilgjengelig Baadhavn ansees derfor som et væsentlig 
Gode ved et Fyr. - 

Ogsaa Andre end FYwæsenct faar fple Ulemperne ved d m  vanske- 
lige eller. til sine Tider, umulige Adgang ved Baad. Saaledes har jeg 
oftere. naar Rundb Fyr skutde inspiceres, maattet lande ved Rund$ 
Caard paa Indsiden af denne store 0. og da  tilfods ldrst klatre opover 
en lang og steil Skraaning, saa over Myrer og Fjeldknatter, og sa l  

Siibben Fyr under B y ~ n i n ~ .  B l y ~ i i i c g n i n ~  22. Juni 1806. 

nedover en stupende steil Sti til Fyret - en March som med tunge 
S~stdvler (for Mvrenes Skyld) tog mig orntr. et Par  Timer. - 

En anden uheldig Fglge af  Landinqsstedernes Van~kel i~hed.  og de 
mere eller mindre lange Baadreiser som Fyrbetjentene maa foretage, 
ikke alene for a t  hente eller levere Post. men ogsaa For, ved nterrneste 
By eller Handelssted at  forsyne sig med forskjellige Varer. er den, at 
disse sidste under Transporten ere udsatte for Beskadigelse eller @de- 
læggelse. E r  saadanne Sager som Mel, Gryn, Sukker etc. ikke allerede 
under Roningen blevet havareret. saa tgr de ved Landsætningen faa sin 
Bekomst, hvorved Fyrbetjenten s e l v f ~ l ~ e I i ~  Iider et, efter Crnstrendig 
hederne stbrre eller mindre Tab. - 

Hvad ovenfor er nevnt, hdrer jo til Skyg3esiderne ved Fybetjentens 
Bestilling. Lyssiderne ere ikke mange, men blandt saadanne skuldc man 
formode, a t  et roligt, fredeligt Liv maatte kunne henregnes. Vistnok er 
saadant vel ikke ualmindeligt ved de  mindre Fyre, med kun een Betjent; 
men ved de st6rre Fyre derimod, med 2 eller 3 Betjente, hver med sin 
Familie, er Regelen desverre det Modsalte. Her hfirer Uenighed,Trætte 
og alskens Kranglerier til Dagens Uorden. og Skylden for et saadant 
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paa stadig Krigsfod værende Liv, maa næsten altid tillægges det 
csmukke og blide» Kjdn. Hvor der ved Stationen findes Rum eller 
Gjenstande til felles Benyttelse, saasorq Bagerovn, Bryggerhus, Rulle 
eller saadant, da leder dette til idelige Conflikter. Det Vaaben som 
under disse benyttes, og som aldrig ruster eller tiltrænger Opsribning, 
er Kvindens hvasse Tunge. 

Ved Inspektionen var det ikke ualmindeligt a t  jeg maatte optræde 
som Fredsmægler mellem disse stridbare Magter. en ligesaa ubehagelig 
som unyttig Forretning; thi det slog vel sjelden feil, a t  naar jeg var vei 
afgaarde. da indtraadte atter «Status qvo ante pacem». - 

Som tidligere nævnt var det kun undtagelsesvis a t  Drikfældighed 
fandt Sted; i Lgbet af 25 A a r  var det kun 3 i 4 Personer som des- 
aarsap blev afskediget. En grovere Feil var Bedrageri. hvori et P a r  
Betjente gjorde sig skyldige. Beviserne mod den Ene laa saa sjelden 
.klart i Dagen, at han ikke engang anstillede nogen Prfive paa a i  be- 
neigte Faktum. Beviserne fik jeg iheinde paa f~lgende, for Manden 
h ~ i s t  uventede Maade. Ved paa en In~~ektionsreise at ankomme til 
Skjellanger Fyr, forlangte jeg som sædvanlig at faa see den for Aaret 
af Fyrbetjenten afgivne Fortegnelse over forn~dne ~nskaffelskr og 
Reparationer. 1 denne Fortegnelse fandtes. blandt andet, 0pf~r.t et P?- 
Igb ti1 nye Mdnnebord, Vindskier og Vandbord. samt et do. til An- 
skaffelse af nogle nye Tag-Vinduer, alt med Forklaring om, at  de 
gamle var kavraadne. D a  jeg fra tidligere T id  havde stærk Mistro til 
Mandens Retskaffenhed, anmodede jeg ham om at lade Brandstigen 
sætte op til Bygningens ene Væg. «Brandstiqen!» u d b r ~ d  han, «den 
er saa raadden, at den ikke kan bruges.>> P a a  min Bemærkning om, at  ' 

hans Fortegnelse ikke indeholdt nogcn Oplysning herom, ligesaalidt 
som noget Forslag om Anskaffelse af en ny, forklarede han. at han, 
skammeIig nok, ganske havde glemt dette. Efterat have skrubbet ham 
for denne (tvivlsomme) Forglemmelse. forlangte jeg atter Stigen frem. 
«Jeg forsikrer Direktdren om at  den er reent ubrugelig.» cAIligevel 
vil jeg see den.» Saa maatte den da  for en Dag, og. forunderlig nok, 
befandtes Raaddenheden, under den kortvarige Transport, a t  være 
ganske forsvunden. Jeg lod den sætte op hl Bygningens Gesims. og 
satte Foden paa det fØrste Trin, da  Fyrvogteren. fuld af den gmmeste 
Omhu for mine Lemmer og hele dyrebare Person. paa det Indstændig- 

Skipper Diriks p i i  Huiiidviken. A k v i r e l  med Blyini. miigelig fra Slulien if 1840-Aircnc. 

ste bad mig om ikke at  vove mit Liv paa disse falske Trin, der vare som 
de  kalkede Grave. Efterat have takket ham for hans store Omsorg 
for mig. steg jeg opover, kravlede mig derpaa paa Tagstenene op til 
M~nnen.  hvor jeg satte mig tilhest, og trak saa ud min Tollebas. Denne 
som jeg stedse havde med mig paa mine Reiser, tjente som et Under- 
sdgelses-Instrument, og jeg stak den nu ned i M ~ n n e b r d e n e  paa for- 
skjellige Steder, uden at finde Tegn til Raaddenhed. Ligedan gik det 
med Undersfigelsen af Vidskier og Vandbord. noget der ikke over- 
raskede mig. D a  jeg kom ned til den i urolig Spænding staaende Fyr- 
vogter, gav jeg ham et, om just ikke venligt, saa dog betegnende Nik, 
og anmodede ham om at fdge mig op for a t  see paa de raadne Vinduer. 
Nu svedede han. og fulgte mig som om han skulde fores til Galgen. 
Atter ud med TolIebassen, og derpaa et kraftigt Stik i en af Vindu- 
rammerne: men uheldiavis s t d t e  Kniven mod noaet haardt (der an- 
toges for 'en gammel florherclet Kvist) saaledes a; Odden brækkedes; 
nye F o r s ~ ~  med Kniven afgav det forunderlige Resultat a t  det raadne 
T r æ  var forvandlet til - St~bejern. Fyrvogteren befandt sig ikke 
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rigtig ve1 under denne Cperation, og heller ikke under den paafdIgende 
alvorlige Tiltale, hvori Besked om at  Sagen vilde blive indberettet, og 
at han maatte vatre forberedt paa at erholde Afsked. - 

Efterat være bleven færdig med forskjeIligt Andet, begav jeg mig 
ombord i min Skpite, lettede Anker og begyndte at  boute; men ikke f#r 
var jeg kommen igang dermed ffirend en sprengroet Baad kom sæt- 
tende ud fra Fyret, stevnende mod mig. En Mand i Baaden slap 
Aarene, reiste sig op, og viftede med begge Hænder, et Blikspand i 
den ene, en Stentds Mugge i den anden-sandsynligvis Melk og Flad: 
som Sonoffer for Mdnnebord og Vindskier. - 

Fyrb=tjenienes Tid optages vistnok for en stor Del af Fyrets Rggt, 
og hvad dermed staar i Forbindelse. men adskiIlige ledige Stunder 

: i  i falder d:r dog. især i Sommertiden. A t  benytte saadanne, under et saa STUMPER FRA KYSTEN 
afsondret Liv, kil nyttig Beskjæftigeise, maatte være et stort Gode saa- <DEN STORE MANCFOLDICHED» I / :  

I I  ; vel for Sind som Legeme. Men Husflid eller Arbeidsvirksomhed inden 
' l l  ! ?  Dgre var ikke ofte at  treffe; heller ikke var Lasning almindelig. Nogst I 1856 bereiste jeg, i Fyrvæsenets Anliggender, en stor Deel af 

I L der forflvrigt turde finde sin Forklaring i Mangel paa Bfiger saavelsop Kysten. Jeg reiste ikke mindre end 150 Norske Mile med Baadskpds. 
I ,  I' i Evnen til at anskaffe dem. Nogle beskjæftigede sig med Snedker-og 1 og led Ondt som en'Hund - værre end jeg nogensiide har havt det 

I !  Skomagerarbeide, og en Enkelt havde med Iver kastet sig paa Maler- paa S*n. ,Reiseklaeder havde jeE ikke synderlig af, en almindelig 

I i ;  kunsten, prresterende gruopvækkende Billeder. - Frakke. en Sydvest og en Regnkappe var det Hele; jeg fr& og sultede, 

Fiskeri og Jordbrug var de to almindelige Beskjeftigelser, og bidrog var for det Meste vaad. og led alskens Overlast ,paa min dengang sterke 
I I ! I .  paa flere Steder ikke ubetydeIigt til Familiens Underhold. Jordbruget k o p .  - Blandt andre Steder som jeg besggte kom jeg ogsaa hl Han- 
, I I l  indskrænkede sig dog kun til Avling af Potetes og Cræs. A t  kunne delsstedat Larsnæs paa S~ndmflre. for derfra at  drage ud til Rund@. 

: I  holde en Ko er det store Disederaturn især hvor der er Bgrn i den spatde. P a a  Larsnæs var der en gammel Fraken Heiberg (en Datter af C. 

I 11: Alder, thi Mangel af  Mel!r er jo da et væsentligt Savn. P a a  ikke saa Heiberg som i Begyndelcen af dette Aarhundrede var Prmst til Sæl#). 
!ganske faa Stationer kan et saadant Gode opnaaes, men paa de Fleste- D a  hun hdrte jeg skuld: til Ruiidg flcid hun over af Beklagelser: <:D~.tte 

I ;; kan man ikke drive det saavidt. En liden Potetesager og en Miniatur- Rund# er rigtig et. stygt Sted, vildt og fælt med h@ie, frygteIige Preci- 
1 i l  ,' Have bliver da  den hele HerIighed; og denne er mangesteds kun ved piser - ja Fyrforvalter Urbye mistede en voxen Sdn som styrtede ud 

1 .  r rndisomm~li~t Arbeide tilvziebragt. Muld sammenskrabcs fra utallige for en af dem -, og saa er der saa livsfarligt a t  komme iland. og der 

I i Sprekker, Huller og smaa Ford~bninger, b ~ r e s  paa Ryggen og depo- forliste engang i gamle Dage den «Store Mangfoldighed~ med Mand 
neres paa det Sted hvor den forventede Crgde skal blive at  h@ste. O g  og Muus og u h ~ r t e  Skatte.» - Saa drog jeg da afsted. og snart 

saa hender det stundom, at  en saadan med M 6 e  og Besvær anlagt F r ~ k e n  Heibergs «store MangfoIdighed>>. Ja jeg glemte den ganske, 
l 

Have. inden Vinterens Ankomst er forsvunden-skyllet overbord, kun og mange Gange har jeg senere været paa det just ikke meget blide 

fremvisende det solide llnderlag. det nøgne Berg. - Rund@, uden at have erindret den store MangfoIdighed, og saaledes 

' i  Rundo Fyrtamme. dci Garnle q del Nye. X indr Siedei, hvor Skikt &i1 v e r t  forliii. 

i *  Pennehelning i Daghos 1869. 

i 

I :, 1 

I I l i  

I I 
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I 
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I 
1 I ogsaa uden at  efterh~re om der sammesteds fandtes ~rnstændeli~ere 
; I  1 1  

1 ,  Sagn angaaende dens Forliis etc. - 

Flnavcr. Akvarcl 1862. 

FRUHOLMEN 
Omtrent 4 Mile i N.W. for Hammerfest, og paa det Nsrrmeste lige- 

saa langt fra Nordcap ligger Holmen af ovenanfarte Navn. Det store 
Nordiishav velter sig lige mod den. hvilket i Forbindelse med et raat 
fugtigt Clima og hyppige Storme gjgr den til et lidet misundelsesverdigt 
Opholdssted, - Efterat der for 3 Aar siden blev bestemt at  et Fyr 
sammesteds skulde opfpres har jeg været der et P a r  Gange. Holmen 
(lengere syd vilde man benævne den en p) er for en Deel bedekket 
med Græs, og der fandtes, &ste Gang jeg besogte den, Spor af Crund- 
mur til et P a r  Huse. Efter Sagnet skulde disse engang været beboet 
af  en fornem Dansk Frue, som var forviist dertil, og efter hvem Holmen 
skal have sit Navn. - Jeg s$gke flere Gange at faae dette Sagn mere 
omstændelig gjengivet. men forgjæves. indtil jeg i f. A. hos Handels- 
manden paa det nærliggende Ing$, stddte paa en gammel Dame 
(Madame Abelstedt) som vidste mere Besked derom. og som var mere 
end villig ti1 at  berette hvad hun vidste. <<I gamle Dage, ja det kan vel 
være et P a r  Hundrede Aar siden, faldt en fornem Dansk Dame i saa 
stor Unaade ved Hoffet at hun blev foniiist herop. Huus blev bygget 
hende paa Holmen, og hun levede sammesteds i mange Aar. Men saa 

I I I denne Sommer ( 1865) blev imidlertid Erindringen om Frgkeri 
, , Heibergs Relation opfrisket. Mine Forretningsreiser f ~ r t e  mig atter op 

I til S~ndrngre. nemlig til Flaavler ('l2 Miil vestenfor Herpl), hvor jeg 1 opholdt mig et Par  Dase hos Stedets Handelsmand og eneste Beboer, 
U l <<Vik». Med Denne kom jeg til at passiare om Rund6 og andre «mier- 

I :  kelige>> Steder paa Sgndm~re. og han nevnte da at et stort Skib for 
. .  I lange, Iange Tider siden skulde have forliist totalt paa Rund$, og at  

' i store Skatte da Eik tilbunds. Saa randt den <store Mangfoldighed» mig 

' I ;, pludselig ihu. og jeg spurgte ham om ikke Skibets Navn havde været 

i saa. <<Jo, ganske rigtigt.9 Og saa fortalte han mig at Sagnet om Skat- 
ten maatte have nogen Grund. thi i hans Faders Ungdom (Vik var nu 

. m  

I :, , vel omtrent 60 Aar) fandtes blandt Beboerne paa Runde og andre 
! n  , 1 nærliggende Øer endeel fiirkantedc S~lvpenge. Endvidere fortalte han 
. , 

I I 11 at  en Mand som for 3 M 0  A a r  siden var ude at  fiske k t  under 
8 ,  R b d g  fik noget meget Tungt paa sit Snare, som han med sror Forsig- 

I ! I ,  m 

l tighed halede op, men at  det paa eengang blev ganske let igjen, og at  j 
1 1 1  t 

I 

han fandt en forrustet Jernhank (som af en Kuffert eller Kiste) hæn- 
I I / gende paa Krogen. Manden var fuldt og fast overtydet om at  han . ~ , l b  

I I havde havt en af den Store Mangfoldigheds mangfoldige S ~ l v -  eller 
,*;I : 

'I1 l 
Pengekister paa Krogen. - Ved at hdre om de fiirkantede S~lvpenge 

l 1 
faldt det mig ind - forsaavidt Sagnet f o r ~ v r i ~ t  maatte have nogen . 
Gnind - at det muligens kunde været en af den «uovervindelige Ar- . 

I. .i. 
. ,  madam Skibe wm her havde forliist; thi fiirkantede Sglvpenge have, 

I I ~ m 
saavidt mig bekjendt, kun været benyttede i de fordums Spanske Colo-. 

. ; I  : i nier i Sydamerika (jeo; har selv havt endeel saadanne med mig fra 

I ' ( I  j Chili) ; og som bekjendt tog flere af den Spanske Flaades Skibe Til- 
\ 

I ! '  bageveien nordom Skotland og Sehetlandskrne. A t  en af dem kan 
være fordrevet til den Norske Kyst og forliist ved Rundg er derfor ikke ~ l ~ 1 , l i  saa usandsynligt. - 

E t  andet Sted paa Kysten. hvor Sagnet ligeledes har nedsunket en 
slor Skat, er <Stat>> i Nordland. E t  Fartgi hvori den saakaldte <<Sblv- 

I .  ! skab> fra Finmarken og Nordland var indskibet for at fdres ti1 Danmark 

l ! 
(hvorlangt tilbage i Tiden vidste Meddeleren ikke) forliste nemlig 

I 1 t '  totalt ved Stdt, og Ladningen gik tilbunds. I 
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skulde hun en Juledags Morgen drage til Kirken paa Ing$ - omtrent 
114 Miil -; Veiret var haardt, og Soen gik h ~ i ,  og saa kom hun med 
sin Baad for nær Figenskjæret. hvor Sgbroddet kantrede den og slugte 
A l e  som vare ombord. Dette Skjær bærer sit nærværende Navn paa 
Crund af a t  Fruen havde med sig i Baaden en Pakke med Figener be- 
stemt til Præstens Bom, og disse Figener flgd da rundt Skjæret, som 
derefter erholdt sil Navn. - 

SKOMACEREN 
I afvigte Sommer reiste jeg med Baadskyds fra Ronglevær (ved Feid 

- Lindaas Prestegjeld) nordover gjennem den sædvanlige Seilled. 
Ved Drevderne bliver denne meget smal, og midt i Farvandet samme- 
steds ligger en Holme «Skomageren>> som kan passeres paa hvilkensom- 

I  helst Side, og som man i ethvert Tilfælde maa gaae meget nær. D a  jeg 
I 

t drog den forbi blev jeg opmærksom paa en heel Deel Vedstykkel 
:I (Breinde) som fldd rundt om den. Jeg henledede Skydsfolkenes Op- 

: ; mærksomhed herpaa, idet jeg spurgte om hvor den Ved vel kunde være 

' ! kommen fra. «Det er Skomagerens Ved.» Igd Svaret. «Hvilken Sko-+ 

I ,  mager - her boer jo Ingen.» Saa fik jeg da den Besked at  Veden til- 

I I 
hgrte Holmen «Skomageren», og at Alle som seile forbi pleie at kastr . 
et Vedtrm eller to iland. «Ja, men hvorfor gjdre Alle saadant?» <A 

Il I det har nu saa veiret Skik og Brug fra gammel Tid.» Videre Besked 
1 var ikke at faae. Men da jeg kom lengere Nord omtalte jeg Dette for . 1; : en gammel Handelsmand. og han stadfæstede Skydsfolkenes Udsagn 

om at  det havde været Skik og Brug fra gammel Tid. Efter hans Be- 
retning var det dog ikke alle Forbiseilende som kastede Ved iland. men. 

,i 1 kun d e  som ffiste Gang reiste denne Vei; og hvis Vedtreerne ikke faldt 
I t l  paa Holmen men i S@n, skulde Vedkommende «h$nse» naar de kom 

I l  l 1 1  til «Bern» eller andetsteds hen hvor noaet Godt var at  faae. Med Hen- 
syn til Skikkens Æ l d e  da vidste I-Iandelsmanden ikke mere at berette 
end at  den havde e~isteret i hans Faders Ungdom. - O m  Skikkens 

.: 1 .l 1 OprindeIse vidste han intet. - 

1 RYVARDEN 
I' , 1 Hver Gang jeg har været paa Ryvarden (en Pynt der adskiIler 

Stavanger Amt fra Sdndre Bergenhuus) har jeg med Interesse betragtet 
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en gammel Steenvarde som findes eller som fandtes dersteds. Den var 
ikke stor. og den var ikke sammensat med nogen Kunst. men hvad der i 
mine 0ine gav den Interesse var dens tilsyneladende hoie Alder. thi 
tyk Mos bedakkede den fra Top  til Fod, og saa t e t  at man ikke kunde 
see Aabningerne mellem Stenene. Den maa vare meget gamm=l, tenkte 
jeg, der skal Aarhundreder til for a t  mosbedække sig saaledes - maa- 
skee skriver den sig k a  Vikingetiden; hvormangt et Langskib har den 
ikke seet drage forbi, hvormange Nationers FIag dragende til og fra 
«Bern», hvormange Millioner Sild har den ikke seet opfisket saagodt- 
som ved sin Fod; hvormangen hvinende Storm har ikke faret hen over 
den, ja maaskee har den ogsaa været Vidne til at Kong Magnus Erik- 
sen gik tilbunds. (Han druknede i Nærheden af Lyngholmen. omtrent 
112 Miil fra Ryvarden). Min Phantasi spillede sig endogsaa saaledes 
op at jeg indbildte mig i detine Varde at  see et levende Versen. en 
Viking fra dzt fjerne Old, med langt, graahgt Skjeg, staaend: her paa 
Vagt, og speidende efter fiendtlige Langskibe. - 
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gen.» Barbarer. Vandaler som med profane Hænder har $delagt hvad 
Generation efter Generation i 1000 Aar har respecteret!! Min Indig- 
nation var stor og bitter; men det kunde jo ikke nytte at  lade den gaae 
ud over disse Mennesker som ikke vilde have forstaaet hvad jeg kunde 
havt a t  sige. Jeg aad Ærgrelsen i mig; men den dukker op frisk hver 
Gang jeg seer Ryvarden. - 

,I l 

I ' 

I ' 
l q I : 
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L Sclvportrci m. m. 
l Puinticpninp in i ige l i~  bi 1860-Aiirne. 

lndigniiion p i i  Fi&cbr).ggcn. uskulde En h i  heit m i n  Prii pai  Mkkrcl dal* Penn;kpnins. 

Saa traf jeg engang til i Snorro at  Icse hvorlunde . . . . . . . . . . . . da 
han engang. paa sin Vei til Island laae b#rfast i Mglstervaag, gik op 
med sine Mænd paa Ryvarden, og der reiste en Varde. Nu betrag- 
tede jeg den da med endnu stfirre Vegeration, thi nu troede jeg at den 
virØpiig maatte være fra Vikingetiden - en Supposition som fordvrigi 
ikke tgr være saa urimelig endda. thi saadanne Varder (Marker 
for Seilidb og Ankerpladse) hvoraf der langs Kysten findes en stor 
Mængde, respecteres overalt af Airnuen. - 

I 1861 kom jeg atter til Ryvarden for a t  tiIsee Opf~relsen af en ny 
Fyrbygning. dersteds. Ikke fgr var jeg kommen op paa Pynten f ~ r  jeg 
stod som lynslagen - Varden, eller iallefald en stor DeeI af samme 
var forsvunden. Jeg anstillede strax Efterforskninger hos Arbeidsfol- 
kene. Jo. «Sieina var no tagi te Sylrnuur (Crundmuur) te Fyrbygnin- I 

l 

4 

. . 
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ning kan berettige denne Benevnelse. Hans Navn var Anders Nub. per» - som han kaldte det. - Men saa fik han sin Afsked fra Værf- 
Hovedet sad paa en Hals saa tyk at en T y r  kunde sprække af Mis- tet, og begyndte at  privatisere, deels som Fisker. deels som Brygge- 
undelse, og Bringe, Skuldre og Arme vare som paa en Herkules. men sjouer. fordvrigt givende Juling naar Leiliglied gaves. 
hans Been vare anti-herkuliske. Over en hh. bred Pande, afgivende Skjæbnen var ham dog ikke synderlig gunstig; det gik smaat med 
overflddigt Rum til hvad indenfor samme fandtes, laae tykke Valker Fortjenesten, og han besluttede derfor at forhyre *) sig med en Corvet der 
af  sart krollet Haar, der i Form af Korketrekkere skjgd frem under udrustedes til Middelhavet. Foruden (ansket om iallefald for en Tid at 
Huen; 0% under Panden laae et P a r  smaa p ine  med et lidet Kast, be- forbedre sin Stilling, var der ogsaa et andet griske. der drev ham dertiI. . 
skyttede ved et P a r  optrukne, sterke Diebryn; Profilen var reenskaaren 

Iandikibrailerrn Fr. 6 1 1 ~ l i .  Pcnnc(epina 27. Juni 1882 *) Den ennie Ging min hm a hnvdc forhyrei Folk til en Oilogim.nd. 

- 
- - -  
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ALLEHAANDE 
I 

ANDERS NU9 Kuniik~tnderen. Penneiegning til QAll&.rndcv V (1873). 

For nogle og tredive Aar siden - i hine Tider da Frederiksværn og 
I og Leberne t p d e .  Hans Siilling i Livet var beskeden som hamselv; 

Stawrn - i broderlig Forening, og kun adskildte ved en Rendesteen, 
I 

han var nemlig kun Sjouer. Hans Passion var Bramdeviin og Slags- 
udgjorde om ikke nogen beundriigsværdig stor Stad. saa dog en gan- maal, dog var han ganske godmodig. 
ske reputerlig Plada - kunde man. blandt de Arbeidere som Verf t+ 
klokkens sdlverne Klans kaldte til Arbeide. see en ung Mand af et 

I adskillige Aar  brugte Anders sine usredvanlige Kræfter. om Dagen 
hl det Offentliges Bedste, OS til ingens Bedste om Aftnerne, naar han 

distingueret Ydre. forsaavidt som en usædvanlig kraftig Legemsbyg- i Staværn med stor Cavmildhed uddelte «blaa Briller med gule Stain- 
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nemlia det a t  faae Anledning til at prygle Tryntyrken. Anders d r o ~  
afsted med Corvetten. og gjorde vistnok hild F ~ l d e s t  for den gode I Skibskost. D a  Fartgiet ankrede ved Alexandria var hans Længsel stor 

j 
I ; .  

efter a t  komme iland; han stod ved sine Pnskers Maal. og den stygge 
Tryntyrken skulde nu g j ~ r e  Bekjendtskab med et P a r  Nordiske Næver. 

I I - Neppe var Nubben kommen iland med endeel af Besætningen f$r- 
m, I end han lorsvandt. E n  Times Tid  senere blev han af sine Collegaer 

11 : gjenfunden i en trang Cade, dængcnde Igs paa en P~belhob.  af hviIken 
allerede et halvt Snes Alexandriner vare fældede. Hvorledes Anders 

' 1  : ,  slap fra den Historie, erindres ikke, men han kom dog nogenlunde heel- 

I I skindet ombord igjen. hvor han udtalte sin Skuffelse over at  han ikke ;l, havde seet en eneste med Tryne forsynet Tyrk. paa samme Tid  som 
han sØgte at  godtgjjQe N$dvendigheden af de a l l i~ ;ey l  bestaaede Prygl. 

I for a t  han ikke skulde have reist den Iange Vei forgjæves. 

I Fed og forn~iet  kom Anders hjem igjen til Stavern. men det varede 
I ,  ikke Iænge inden han atter var ydertig reduceret, slap i sit Fjres, slunken 

i sin Figur og laset i sii Dragt  Atter satte han sit Haab  til S&n, og 
l '4 . l 

i l henvendte sig til en Dampskibsfprer (C. F. Diriks) med Anmodning 
om at  faae Hyre som Kullemper. Af Medlidenhed blev han 'ansat i 

- I  
l c l 

denne lidet misundelsesværdige Bestilling; men Fdreren havde ikke 
Aarsag til a t  fortryde paa at  have taget Anders ombord; thi han opfgrte I 

1 , ! i  sig ordentligt og arbeidede ufortrdent. Efter nogen Tids F o r l ~ b  havde 
I Anders «adt  sig under Skindeb>, hvilket begyndte at sidde stramt og I 
1 ;  blankt rundt hans robuste Person. Han fd te  sip meget forngiet om- 

bord, og Andre var ogsaa fom~ie t  med ham. thi han gjorde sig nyttig 
hvor han kunde og en Haandsr~kning af  ham var Matroserne meget 

I 

velkommen saavel ved Heisning ombord som ved Conflicter med frem- 
mede Skibsmandskaber i Kiel. - Men saa trak der op en Uveirssky. 

1 En Dag saae Dampskibsfdreren, at et af de i Dækket hvilende runde 
1 Jernlaag over Huller hvorigjennem Kullene styrtes -blev lettet op, efter- 

I I fulgt af Anders Nubs svarte Fjæs. Han var færdig i Kulboxen og 

I skulde nu op gjennem dette Hul. Hovedet og endeel af Personen kom 
op, men saa blev han siddende fast, og fØrat efter voldsomme Anstræn- 

11 l 
gelser lykkedes Opstigningen. - «HØr nu, Anders,» sagde F~reren,  
<<Du indseer naturligviis, a t  en KulIemper der er for tyk til a t  komme 

' I  igjennem Hullerne. ikke kan udfgre sin Tjeneste.» Med et Bededag+ 

I 

. <  L 
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fjæs maatte Anders hertil 
svare ja. «Da jeg netop nu 
har seet at D u  er for tyk til 
a t  gaae den Vei. maa D u  
enten have Din Afsked, el- 
ler sættes paa Suitecour, 
vælg nu.» «Ja, Captainen 
skal nu have saamange Tak, 
jeg vil nu mye hellere sulte 
me Maate her ombord end 
umaatelig iland.» Og saa 
blev Anders ombord, selv 
passende at  tage et Reb i sin 
Mave naar det behpivedes. - - - 

Men disse Bode Tider for 
Anders Nub ere nu for- 
Iængst swndne. Nu gaaer 
han - som en anden Mari- Andcra Nub. PcnnciqpLi~ 1870. 
us paa Carthagos Ruiner ") 
omkring i Stavæms Øde Cader, fristende en kummerlig Tilværelse. 
Nsar Dampskibene a n l ~ b e  Stavæm sees han altid paa Bryggen, for 
muligens at  tjene en Skilling. 

I 1853 blev jeg af den geografiske Opmaaling ansat som Hydrograf, 
for at undersage Kysten fra Kragerp vestover. 

Til Ahenyttelse under dette Arbeide blev mig overdraget en S k ~ i t e  
(leiet af Vaar~i ldo~synet) ,  bemandet med 3 Mand. I de  fprste Dage 
af Mai tog Arbeidet sin Begyndelse, og da Veiret i Stgrsteparten af 
Maaneden var us~dvanlig godt, gik det nok saa raskt fremad. Min 
Besetning, hjernmeh6rende paa Haagen ved Grimstad. bestod af 
ordentlige og flinke Folk. der udfØrte sit Arbeide med Lyst. I det Hele 
taget havde de det ikke meget anstrengende, ihvorvel de ikke sjelden 
maatte bmge Aaren hele Dagen, Hvad de ikke syntes synderlig om, 

*) Sinvicm vnr nylig brrndt. 
16 - Fyrdirib iegcr forkller. 
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Storiorvci i Qiiiiuis. 20 Kulde. Psmcicpliing uiiieeIi~ 1885. , 

men hvori jeg. til 'en Afvwtling fandt Behag, var ~ a r c h e m e  op til et 1 

eller andet hditliggende trigonometrisk Punkt; hvorhen de maatte trans- 
portere Maalebord og Instrumenter. Dette var jo «Landtjenesten til- I 
'*B. - Paa et af disse Punkter (KrogmyrfjeIdet meiiem Krager@ og 
RisØcr) kom, da jeg netop var begyndt at bruge Instrumenterne, en 

I 

meget gammel Mand ud fra et nærliggende Hus, og betraptede disse 
med stor Interesse, idet han n m t e  dem ved det rette Navn. Da jeg 
udtalte min Forundring over hans Kjendskab til disse Sager, forkIarede 
han, at han i i 795, i længere Tid havde veret med Kaptein Grove, der 
som bekjendt udf~rte det betydelige Opmaalingsarbeide at vor Kyst 
fra Christiania til Trondhjemsfjorden. - 

Dagen efter denne besværlige FjeIdreise maatte vi ud tilsØes for at I 

lufte ap salte os. Vi skulde tape Lodskud, og seilede da vexelvis fra 
og til Kysten, jevnlig loddende, indtil vi omtrent en Mil fra Land ikke 
faildt Bund med 100 Favne ude. Veiret var taaleligt, men det regnede 
og M havde en svær Dynning. Da jeg blev opmerksom paa at Regnen 
str~mmede ned gjennem Kaminr~ret, sad jeg mig ned paa Ruffet med 
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F r i  Frnkaibrdei li1 Skola. Pennettguing 12. Januir 1668. 

et Stykke T r e  og en meget skarp Tollekniv, for at tildanne en Prop 
til dette R$r. Medens jeg henned var ivrig beskjæftiget, tog Sk~iten 
en voldsom Overhaling. med den F ~ l g e  at Kniven, istedetfor at befatte 
sig med Træstykket, gjorde en uventet og mindre heldig Udflugt ind 
i mit ene Haandled. En smuk Blod-Fontaine sprang strax ud med 
megen Kraft, og blev vistnok dæmped ved at jeg surrede mit Lomme- 
tgrklæde haardt omkring Haandledet, men vilde dog ikke oph~re at 
afgive sit rigelige Indhold. Matroseme syntes, dette saae betænkeligt 
ud, og en af dem ytrede at vi burde gaa bout for at komme ind til RisØer, 
fra hvilket Sted vi var fjernet omtrent 112 Mil. 

Efterat have givet mit Samtykke hertil, styrede vi da indover, idet 
jeg stadigen var beskjeftiget med at sØge Lekken stoppet. Strax vi 
havde ankret ved RisØer. gik jeg iland for at sfige en Læge, forglem- 
mmde at ForskjØnne mit Antræk (en gamme1 indsaltet SfitrØie, do. 
Bwer og en R~verhat), ligesaavelsom at fjerne de mange Spor af Blod 
paa Hænder og Fjæs. Jeg traf paa nogle Gutter, der tydelig antog mig 
for en Slagsbroder der havde faaet Juling, og af dem fik jeg da Besked 
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om at  Doctoren (Scheen) boede i et Hus i Nærheden. Hele Troppen 
fulgte mig ti1 dette, hvor jeg, blev underrettet om at Doctoren var i 
Praxis ude paa Landet. Paa mit Sp@rgsmaal om der ikke fandtu 
nogen anden Læge paa Stedet, blev der mig sagt. at der nok var en 
gammel Mand (Brinchen) som engang havde været Doctor. men som 
nu var lam. Dette var jo ilde. men jeg syntes, at en lam cidevant 
Doctor dog var bedre end ingen, og afsted til Brinchen gik det med alt 
mit uhyrede Guttef~I~e.  hvis Anta1 stadigen tiltog. Den Lamme fandt 
jeg da - som rimeligt kunde være - hjemme, og gjorde ham saa be- 
kjendt med Aarsagen til mit Besgg. <<Lad mig see Haanden din.» Jeg 
fiem med Labben, der blev greben og besigtiget al  den Gamle (han 
var lam kun paa den ene Arm). «Dette er et stygt Saar,» sagde han, 
og han havde Ret. thi det var dybt og omhent 3 Tommer langt samt 
ligeved Pulsaaren. «Kan De lapsalve detteh sagde jeg. <&a jo det 
kan jeg nok,» var Svaret, <anen saa maa ?h fdrst gaa bort til Apothe- 
ket efter Heftplaster for 6 Skilling.» «Neigu om jeg gj~r ,»  svarede 
jeg ergerlig, cmil De ikke behandle Saaret uden at jeg f ~ r s t  skal gaa 
i Procession med en Flok Gadegutter, gjennem mig ukjendte Gadcr 
for at opspore Plasteret, saa faar det være det samme med hele Greia.» 
«Naa. naa.» svarede han. <tikke saa hef$g, jeg faar da sende Bud til 
Apotheket.» Kort etter kom Heftplasteret for en Dag, i Haanden paa en 
16-10 Aarr Skj4nhed (Frgken Brinchen) der nu hjalp Faderen med 
Forbindingen. Under denne udspandt sig f ~ l ~ e n d e .  v id l~ f t i~e  Sam- 
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EN SPADSEERTOUR 
En vakker Sommerdag i Begyndelsen af Juli d. A. (1870) lokkede 

mig det smukke Veir og Lysten til at see Guds frie, s k j ~ m e  Natur, 
til at tage tilbeens ud til Stabek for sammesteds at bes6ge en gammel 
Skolckamrnerat, Jens Ring. - Veien dertil er just ikke meget lang. 
men for en Byboer der kun af og til er capabel til at gaae til Skarpsno, 
er den nu heller ikke saa ganske kort; - den er nemhg omtrent 1 Mil. 
- Hvorlangt skal man ellers gaae for at det skal kunne kaldes «Fad- 
tom>! Er  en Miils Gang Fodtour eller Spadsertourl Det FØrste for 
svage Bybeen og Sgbeen. det Sidste for Landbeen. F o r ~ v r i ~ t  maa nu 
egentlig enhver Spadsertour være en Fodtour. uden at enhver Fodtour 
er en Spadsertour. - 

Kl. 4 om Emd. satte jeg mine Been i Beve~gelse udover Drammens- 
vei-. Intet Mærkvmrdigt paa Veien, undtagen en merkverdig smuk 



paa Hovedet, og forlod os. - 
Efterat vi, under vedholdende, livlig Conversation vare komne et 
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Natur. - Henirnod VækkerØd indhentcde jeg ea anden Vandriigs- 
mand med en stor gbrieppe paa Ryggen og en Stav i Haanden. Hans 
Antræk var usselt og vidnede om Fattigdom, men hans Udtryk var 
godmodigt. - «God Dag.» sagde jeg, ahvorlangt gaaer Touren?» 
<<God Dag, god Dag, Far, aa jeg skal naa langt, jeg; jeg har b e  
3 Miil ovafor Drammen. op i Sandsvær. Men haa langt skal naa 
Du da?» < d a  jeg skal bare op til en Gaard som ligger en Miils Vei 
fra Byen.» d a ,  au. skal Du ikke Iængere, jeg bnkte naa at vi 
skulde slaat F ~ l j e  et godt Stykke utover!» 

Der udspandt sig nu en lang Passiar, hvorunder jeg maatte gjØre 
Rede for mine Familieforholde - om hvormange Barn jeg havde - 
om Kjærring2 mi var mild etc. etc. Og jeg fik da til Cjengjæld om- 
stændelig Besked om hans huslige Forholde. Da han ansaae mig til- 

indviet i disse. yttrede han at det «skulde naa bli godt at komme 
him, men Veien var lang og tung nhar En havde B$I paa Ryggen. Jeg 
har naa gaaet og spekkeleret» - vedblev han - <paa om jeg skulde 
gaae med Jernbanen fra Drammen til Hoksund, og Du kan .nok vete 
at det er en stor Tig at komme fram to Miil uten aa bruke Beina; men 
de koster naa 12 Skilling. aa de er mange Penge!» 

Allerbedst vi gik. sagde han: «Du er vel Sjgmand Du.» <<Ja,, sva- 
rede jeg, <men hvorfor troer Du det!» <& de kan jeg naa see paa 
Slænge. E r  Du Stdrrmanb «Nei, jeg drev det til at blive Skipper, 
men har nu forladt S6en.» <Ja, det kunde jeg mest au sec.» «Det 
var meget, og paa hvad troer Du da at kunne see dette?» «Paa Klæ- 
sela!» - Medens vi ranglede afsted blev vi indhentet af en Mand der 
kjØrte i en Gigh; han gjenkjendte mig, bilsede og standsede. Det var 
Doctor Egeberg, som lod til at blive fonindret ved at treffe mig i saa- 
dant Reisefflge. Efterat have v d e t  nogle Ord, spurgte han om jeg 
ikke vilde sidde op og kj#re med ham. «Nei Tak,» warede jeg, <<jeg 
har nu bestemt mig til at gaae, og desuden vil jeg ikke forlade min 
Reimompagnon.» <<Reisecompagnon!» gjentog Egeberg, idet han 
mynstrede denne, med h~ i s t  mistroiske Blikke. «Og hvor skal I hen 
da,» vedblev han. <&I, vi skal naa et Stykke udover.» Han kunde 
~ d e l i g  ikke blive klog paa dette mistænkelige Compagniskab; rystede 
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Hwrlcdn en Piierfuailiu mJiricicm rf Kone q &m nair hin &ml i MiddqwlJLab. 
~Ærmcknippr. hvide Hahtorkledtr a Fnreniinmir - hvilken P l w l .  PcnncicPing (her med 

Scl\.poriræi]. Udtaii iil *All&nnde~ VI11 (1882). 

Stykke forbi Lysaker. og kunde see den Bakke hvor jeg skulde tage 
af fra Drammensveien, udpegede jeg denne for Sandsværingen. der ud- 
talte dyb Bektagelse over at vi ikke Iænger kunde holde ihop. Da vi 
=a, noget efter. kom i Nærheden af Bakken udbr~d han: < d a  nei. 
der ligger jo alt Skilsmissa!» 

Og saa skildtes vi med en dygtig «Handshaking», idet jeg yttrede at 
han nu maatte tillade at jeg betalte ham hvad Jernbanepassagen fra 
Drammen til Hoksund kostede. Jeg tog op min Pung, men blev lidt 
aluk~ret ved at finde den saa slunken, idet jeg forefandt kun 17 Sk. 
Disse lagde jeg da i Haanden paa min Reisekammerat der overrasket 
og rØrt udbrd: <Aa nei, skulle naa Noen ha seet sligt, - Tak aa Ære 
skal 'En ha - aa hels naa saa mye himmel, Og dermed gik vi da til 
hver vor Kant. 



A L L E H A A N D E  

lernbineihiioncn. *Er 't dctie HirlIe )cp &il igjennem for ml kanme p.. 1r.m Plu WL BUIUI?B 
Penneiegning 27. Februmr 1867 iil *Skiuer m f  Reirrlivdm 111. ! 

D a  jeg var kommen op paa Bakken, h8rte jeg et B r ~ l  i det Fjerne. 
og opdagede. idet jeg vendte mig om, min Ven Sandsværingen som 
svingede sin H a t  og som hlraabte mig: < d a  lev naa saa vel. aa hels saa 
mye himrne!» 

OGSAA EN NERINCSKILDE 
Den 27de April iaar ankom Telegrafdirect~r Nielsen og jeg - paa 

vor Reise til V a r d ~  - til Skydsstationen Sdrholt paa Hedemarken. 
Skyds blev forlan~t, og en Cariol med begge A m e  bmkne og sammen- 
surrede afgiven til min Befordring. P a a  min Bemarrkning at  dette 
&r$belige Kj~retdi  ikke vilde holde til neste Station svarede Skyds- 
skafferen: «Naar D u  ikke k j ~ r e r  med Uvedt i S t ~ i p u m  holder den om 
de saa var ti1 Dovre.» Detpaa berettede han at  han havde kjht  
«baade denne Kariolen og hele Caren ifjol af m Mand som me hele 
si Fameli reiste ti1 Amerika.» Jeg spurgte da om man havde hdrt noget 
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fra denne Familie, om hvorledes det gik den derover etc. «J@, det har 
gaact dem fælt godt; ikke f$r hadde dern sat Foten iland i Amerika 
f ~ r  Mannen tjente 500 Daler paa Kjerringa si.» «Det var som Pok- 
ker, hvorledes gik det til?» <JO det ska1 jeg si Dig, dem reiste naa paa 
Jernbanen, aa saa rauk den isun, saalessen at  dem brak AxIa ta Kjær- 
ringa, aa saa maatke dem betale 500 DaIer i Erstatning.» - Jeg haaber 
at Rygtet om denne Begivenhed ikke finder synderlig Udbredelse. thi 
ellers bliver der vist adskillige Speculationer i Kjær;ingaxler. - 

En CiH p i i  Christiania Torv. Pennc~qnin~ 

7. Jinuar 1874. 



OPLYSNINGER 
U T G I V E R E N S  BEMERKNINGER 

Baade billeder q i&t er ordnet efter iii indhold % ikke cfier iilblivd~ltid. - det er drr. 
for indledningcn har miaiici bli forholdrvii lang. Tekiten er i n g i t  mett mulia mm den fomlri. 
Ti l  siykkcnc i. 78. l62 os XB mmglet manuskriptet, ra. de er trykt @lik urm dc i i9 lid blev 
offeniliggjo~i (r oplysningcnr). Enkelis gicaiqelm-pariier er uteleti; nogen f u  overstrekne 
pardcr er tit med, cq ei cnkeli i l d ,  hvor minuilripiei var revet, cr tekitcn ruiiiueml. k g e  
deler ingii ved klunmer, 

Der er ellers ikke giort n q c t  f o ~ k  p i i  ai fjcmc del oprindtligc preg ved normalisering 
d k r  inden forbedrinp av itrivemirten. Bire  oplagte &riv- tller irykfcil er renei. nemlig i. 54 
I. W :  N d c l d i i e  (i manuskriptet siaar NesæMr~e). 1. 60 1. 17: r m  (roge], i. 67 l. 16: kom 
(kamrne), i. 68 1.23: ikuldc (skuld), 1. 32 - 3 3  Mange af a (Mangc os), i. 70 1.M: LcgcpIadr 
(Lagcplads), r 73 1. 21 : overbord. =En (overbodm; em), i. 78 1. I l :  Eridisen (Erichson). 
84 1. 1 : navnis var (i *Folkrbladct',: nsvnio; var), r. 93 1. 16: stadigen ( i  ,~Folkebladct~ : ai- 
dipcre). i. 108'1. 1 2 -  13: morkai (dybesi) Vand (maikrst (dybesi Vand)), r. 114 L.8:  livlige 
(livligra), i. 118 1. 15: ac  Fillcmæru (i manuskripret er: en ~,Fillemlerm reiiei til: e xFiIImær*), 
i. 132 1. 5: SiithoIder (Staholdcr). i. 146 1. 27: Brud med (Brud men) i. 172 I. 8: 8 A i r  
i i m  (i -Journil-: 8 Air) .  i. 792 L 32: Ophold der (i .Journal,.: o p h ~ l d  dcn), r. 194 1. I: 
afmiih j q  (mfreiste), i. 212 1. 21: jeg bciænkte mig (jeg beiænkte). 

Videre er inforselstcgncne nogenlunde kolwkvtni gjcnncmfdri. - Diriki iaiicr dem derne 
form skilletegna iilslut, =tundom qni  p u  andre gale stcdcr (it f. eks. I. 176): del b d e r  
agsaa r i  han glcmmer dem eller apenderer liit for mange. Paa  ummc m u i c  er komma q lilei 
forboktiav. rom Diriks pleier brgynde direkie b le  med, rctitt ti1 kolon q mir. forboletav. Ved 
fortarteher. hvor Dirika enirn bruker punkium, tankestrek. kolon tller ingen t i n i  e r  her overall 
brukt punktum. Endelig er ovcnkrifbnc i. 75, 132, 762-92, 194 (hovedtiilen), 201 og 203 
(mellm-titlene), 231, 298 fiovcdtiilcn) ag 248 tilui av ut+mn. likeledes mumle av billed- 
underskriftene, - det vildc vcrc liit for besværlig a t  r e a e  op. 

Origindcnc li1 billedene r. 46, 93, 169, 177-78, 189, 193, 201 -05, 215 og 231 er h r -  
ivundei, u a  de er riprduduieri cfier tidligere gjengivelsec Originalen til billcdet i. 9 7  iihercr 

F r i  *Athenm~mm. Avixlubben. P e ~ ~ e k g n i n y  in i ip l ip  frr Sluiien af 1660-Airuir 

O P L Y S N I N C E R  

Byrnureet, Frogner; originalene iil billedcne r. 31 -34. W ,  38. 41. 45. 46. 49, 78. 88. 94. 131 
747-51, 155, 167. 172.74, 181. 191. 194. 197, 199, 217. 219. 221, 233. 235. 239. 242. 245: 
248 oa Fdnende iilhirrer forlanrbakhandler I. W. Cappclcn. D e  mvripe Dirikr-orirrinaler. mr. - . .  
trutteni og urniligt minuitripi;r tilhorer mileren Ed&d Dirih. 

- 

INDLEDNINC 
Liiteraiur: Menneskevennen 1882 i. 28 - 3 1 (Vort Fyrvesen), Ny illudrcrrl Tidende 1882 

r. 3 7 - 3 9  (Fyrdirektar C. F. Diriks), Johanne Vogt. ladt Colleti: Siatrraad Colleii. H u  
hnni Samtid (KIL 1903) r. 127 - 38 (om familien Diriks), Camilla 611en:  Samlede Skrifter 
(Kri. og Kbh. 1893) V I  r 75 - 77 (Natalie Diriks) og i. 201. Beretning om Fciien For 
Cmmilla Collcti den 23dc Januar 1893 (Kra. u. a.) 5.. 48 - 49 og 96, Alf Collcrt: Cmil la  Col- 
Itiis Livi Hiriorit (Kra. 191 1) r. 30 flg. (om Nataltc og Emilie D., med en legning i. 32 av 
.Froknernc Emilie h'athalic Diriks, tegnei al Broderen,), J. 'S. Wclhavm: Simlcde Skrificr 
(Kbh. 1868) 111 r. 129 - 3 1 (Staistaad Chriiiiin Adolph Diriks), V r. 198 - 200 (Caroline F a g -  
riad. I d t  Dirikr). Dauten mundtligr: meddelel~er av Edvard Diiiks. 

Foruten de Kriiiiania-billcdc~ av Diriks u>in er gjengii i denne bok, er tidligere reproduicrt 
felgende: I .,Skilling-Magazin* 1867 i. 288 Sko~i~bancn i Pipervigibugien ved Akcrshuhus, mcd 
iekit i. 286 - 87: 1869 r. 392 Skarpsno, med trkri i. 408; 1870 r 200-201 Iivtkning (saging 
q duving), med icht  202. - A. Colleit: C m l e  Christiania-Billeder. 1. u~g. i. 13 Krydsct 
i f  Crændsen og Akei-sgaden omireni 1840 (pcnncicgning, 2, uig. r 72), s. 19 Gammmeli Hus i 
P i p w i k m  (blyantsiegning), i. 57 Den iidligcrc Skibskian ved Biorvikm (blymiitegning. 2. 
u*. i. 180. angivelin fra 1840-aarcnt), r 68 Isvrkning i Indlobei til Christiania i IW-Ai rene  
(2. utg. i. 197). r. 99 Gammel Bcbyggcbc ved Elvcgaden i Vaterlend. nu nedrevei (2. ui, 
i. 323, angivelig f r i  1860-aarcne). i. 101 Gimle Slagierboder i Christiania (angivelig fra  1834. 
men aniagelig ,enere; 2 uig. i. 321). - 1 2. uigwvc I i d n  dclukn r. MI Øvre Voldgade en 
Vinterdag i 1870-Aarcnr. r. 1% Udsiqi over den idukkcdc Havn fra rLangbryggcn>i ( f r i  
1860-aarcne), r 201 Fiskrkoner paa Veien fra Bryggen iil de vestlige Bydcle med Fisk, s. 214 
P h i G v c  Dampskibsforhold. Indskibning iil Bygda fra Piperviken 1865 (pennciegning datert 
3die Sepi. 1865). - A. 611eii: Familien Colleii, 2. utp. i. 184 Dc gamle prinerstuer ved 
indkjsrrelsn til Ullevi i l~l lCtn (blyanistegning). i. 251 Slabrasd Callcttj lmndricd Bera 
(blyantrtcgning uidvclig u. IBM; iiim reproduktion i Johiane Vogt. f d i  Colleit: S t i h r i ~ d  
Collctts Hui q hinr Samiid ved r. 4). 

A v  Diriks er agsaa lir+ mapper med rcproduktionrr av pennrirgninger. opchgel for i ~ n i  i11 
i t  bli uhiyiid i indkdningcn q rom bill~driof. Nogcn endring i billrdct beteyrer de egentlig 
ikke. men rigiimot ai utvidclre, ei hyggelig iuppltmcni. Dci er falgendr: Badeliv i Sandefjord, 
6 tegninger, 1866. Billeder fra Bergens Fiheiorv. 6 iegningcr. 1867. Lillc Anni. I2 icgningcr 
med iekii. 1868. Ola Skihgui mit Liv, 6 Iepingcr. 1871. 

M I N E  BARNDOMSERINDRlNCER 
Udatcrt. anilselirr itrevei i bcgyndelsrn av 1060-inmne. S. 29 - 43 (til a gl in di punkter ne^) 

offentliggjori i .Tidens Tegn* 1924 nr. 126. 
r 29. Mine r ld re  Soitrc - I )  Mnrgrdht (Grrihe) Lwiie. f d t  119 1801. l7hl 1641 gifi 

med jusiitssekrciar Johan 611cii; d d  119 1859. 2) Oml ine  Wilhelmiee. l d i  ?il3 1809. 
1833 med renere borgermesier 00 siaitingsmand Carl Fouyhd  (1806 - 71) ; dcd I l / (  1846. 
3) Emilie Augu~ia. fodi 10/(; 1810, d d  l3l3 1843. 4) Niialie Mihilde. Ipdi 311 1813, dod 

1819, 
Barnei i V u w t n  - Julie Adclaide, f d t  SA0 1817. d d  15/1 1839. 
Obcni  Ingirr pai Lian - oberrileitnani og generalveirnesier Lars Ingicr ( d d  1828) bidde 

I. januar 1799 overtat Ljan cf1.r den nedenfor navnta statsraad Msreui Gj ic  R m c n b u i h  
(1762 - 1838), hvis huiimi brordaiicr. Maren Gjetirud juel. hin var gift med. 

Roscnkranizgairden er her gjengil eiier &i encaie kjcndic autentisko billede, en plakat p u  
Univcrritctrbiblioieke~ P i a  grundlag i v  den felsende beskrivelse har IN Anna Dirikr pmvei 
il r c l ~ ~ ~ l n i e t e  pirliet omkring Kripkoirn med Rosrnkrantzgaardcn iilveniire i en k r i n g  m 

J c i a  i v  Bymueei, Frogner. 
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r. 33. en rclvaod, ubehagelig Mnnd - i minu&ripict tiod oprindelig sct itori Buit*. tegner en dovning mm kryper i skjul under arbeidei. 
l 

. . .  i. 36. OverLrcr Knudien - Knud Knudsen. ordbok .tUnorrk w no& eller framnedordr Koksmaite - kokkeni medhjælprr. 

. . ivloining~. var nciop komma (1879 - 81). d i  detie blev ikrcvet. Dagvigi - her den m m d  rom gnir biiduninden tilhiindc med uilevering av gods f r i  hini  

i. 41. Borgcnkolui - nvb. i Colleii: Gunle Chririirnia-Billeder 2. uts;. i. 397. kjelder. 
i. 43. Mollcri Inititut - cn av bycni mei! uiietie guticskoler, drevei av overlcerer Ulridi Hulgiil - krnonereni mcdhjdper. 

Vilhelm Moller (1721 - 1853). Avb. i Colleii: Girnlc Chrisiiania-Billeder I. ulg. i. 79. Sm@niikker - den mind mm hjælpcr proviinilorvilicrcn med i t  veie riiioncmc iil mind- 
. , i :  i. 46. *Brulet* - Ljui hadde i &ni  Ingicrr tid fire .agbruk, en kornmolle, en u lp ie r -  tkapci; ue i. 67. 

. l  .. molle og en ~rru$imo~~e. 
Siengesahlingen - ei ilag iiillads av io p a i  Iinm liggende irmiykker. ei pi. hver ddc av 

4 I r. 48 1. 10, 1825 - i minuikriptet er tilfiiei .24?* 
miiien. mm forbinder rnnrrstanq op bramriing. 

Professor S c h j e l d e ~ p  - profmrnr Michiel S k j e l d c ~ p  (1769 - 1852) lakke ivb. i Colletl: 1. 66. .Holmeni firte Sioh.. - de fin1 uint te  prioner i mirinen. mohnt de vcrnepligiige. 
1 ; I !  Cmle-Chrii*;lnii-Billeder 2 uta. i. 284. Raprrten - vogn iil ni trnniporiere kanoner pu.  

r. 68. Ryska krigei - den #ven&-ruuiike kris 1788 -90; Sicdiigk blev efier den u in rmi  
MIN FBRSTE CØTOUR til generalmajor; areve blev h in  fon1 i 1809. 

Udatrri. ikrevct ca. 1880 eller kort cfier ('adei er nu 54 Aar iidcn*, i. 51). Offcnilipljort i. 71. Alexander Newsky - m u i J  helgen q nitionalhelt (1218 - 63) ; kirken er iniiselig 

i ,Tideni Tegn. 1922 nr. 252. 257. 263. 269 og 275. Ti l  minukripiei hirer to forrLjellige i det A. N.-klmier u>m Pcier dcn siore hidde opfsii. 

rerier med pne~egninEcr. Det ene. ei hefte iom pin iiiclbladct er bciclnci som & c i d c i l i v e ~  s. 73. KrydItoppen - l oppn  pi iglenle mul. 

/ I I I u i t r e r ~ ~ ~ .  indehoIder I b lyantsic~nin~ og I0 p-netegninger, hvorav de 17 ~ l u i  titelbIidei og Bramrwrnc - rrrnc fs?iiet iil brimiimgen (ovcnfor msrarternt). 

en anden tegning er reprodusert i ,<Tidens Tcgnl .  Dcn ene i v  di= er glengil her (i. 51). de i. 74. Mei.ntvintci - vuitei (de iaugene ileiter miticn nedad q li1 iides) pin 

ovrip i denne bok cr fra den anden icrie p a i  I2 mindre, mer omhyggelig uifirtt pennetegninger. 
L 

mcun- eller krydunisten (den ig~eriic). 

I ,. Den foriie icrie iynci i i  v i t e  noget s ldrc end den anden, M. viitnok er aamiidi* med miou- 
&riptet. 

BES= P A A  SHETLANDSØERNE 
,l. ' 

i. 51. Korvet - et fuldriagci, iremniia kripidib med kanoner bire p in  del avrc (iipne) Udniert, mineelig ikrevei ca. 1880. 

de&: en k. &ulde egentlig være tiarre cnd en brk. i. 75. Sheriffen - den avenie pliiiembedmnnd. 
Beudr - Chriiiien Ahle B. (1790- 1867) v ~ t  kommindor-kapisin og diel for S k i d c i -  

iniiituiei. V O R  DAMPSKIBSFARTS BARNDOM 
W i n ~ c  - Gerhard Jdim W. (1791 - 1840) var i l826 blil kipieinloiinuii. ene re  blev Udaieri, antagelig rkrevei elter 1892 (re iluiicn). Offcniligaort i -Folkeblidd l898 i. 

h in  kommandor-kipiein q chef for Sacadeiinsiiiuici. l 123 - 27  og 134 - 39 (uicn iiluririiioner). 
Skamfilingrgaiterne - miiracr  icm har iiliyn med reianingen (miiicr. =il. tikkclige) og 

derfor er anbraei i mrmei. SKAANSKA KRIGET 
Siore-Men - m e n  er det omireni firkuitcde gulv som er anbrigt mellan mirien q ilingen Dnteri -Chrittiinin 1070~3. med 2 mini pennetegninger i mmurlripict. Dclvii offentliggjort 

(nogci under ioppn  i f  den egenilige mnit). Siorc-Mirt cr m c m l  p a i  tbmail tn.  d V. i. i  folkeb blid et^ 1895 i. 234 flg. og 253 flg.. med 3 ber ikke Sjcngivnc rzproduknoner e fh r  
dc. midire miii. 

I tiple originaler: Troppcii.anrpoii ( ~ N o r d c a p  og .Gyller,). Norske Kanonbaade ved Ml- 
Stor-Raa Nokken - nok er den yiicnic ende i v  et rundholt (ran. bom. gaffel o. linn.). i emna 13de Juli 1048. De a n d e  Kanonchaluppcr mn 1848 blev r n d t  til Kronilidi rcioumetrr. 

d e ~ e  t i lhldc enden i v  iionniiieni ria. I 

I 
i. 96. Pnriiei i klammer er oventrokci i mnndriptei. 

Skjedbommen - dci hiornec i v  uilei hvor ik jde t  er frniei. i. 1 1 2  Sluiien er ileifct. da den bare indeholder et kari raume i v  det folaende rtykke. 
i. 52. F. M. R i a  - fokkemarienr n a .  
OFY Sicdinck - Kuri Bogislav Ludvig Krisioffer von Siedingk (1746 - 1837). ivenmt Ielt- EN SØMANDS B R U D E F R R D  

herre og itihmnnd; hin h d d c  1792 - 1B08 og 1809 - 11 v=rei svensk !gesandt i SL Ptterrburg. 
h r -  Keirer Nicoliui 1. (17% - 1855) var ved Alekimder 1.1 d d  1825 uvtnici blil kci.tr. da nRinpm* 1898 i. 16 -21. Ti1 manuskriptei horer 7 rikkeit samtidig.= blyintilegning~r, mm 

Udaicrt. eficr &riften ai damme antagclig skreva i rluncn i v  IBM-ruene. Offuiiligpiort i 

hinr r ldrc hror Konainniin f r a u  iig tronen. I alle er gjengii loran (s. 113. 118 - 121, 123 og 125); io av dm (i. I11 og 125) var i aRin. 
Brun- ag Bovlcnj Brnm.cilariiicr - dc m4iroc.r m arbeider ved brrmriingen. muiui i  

I 
neren* gjengil i Irmnit. 

ircdje (avenie) avdeling. r. 113 - 15. Med undiiselr  av ei parii i. 115, mm nok iu  di.rekie gicnlii i. 1 I l .  er indled- 
Boven-Bovcn Krydsscil - det rvenie cq i l t ini  leiinic u i l  p i i  kryduiuigcn ( p i  i8ier- ningcn iai med for ikke i t  by ie  sammenhængen i fo r i e l l i i i~u .  

mutcn). 119. Toldcuureren - Li r r  Bniiiin Siabrll (1790 - IW), tidligere imimind i Nord- 
i. 53. Pcricn - pert er'dci iiug. f i i ie t  paa nokkcn q ei eller flere iieder p u  rimen. uø 

mairourne i t r i r  pi under arbeidet med teisningen. 
I b.% ,i. 

r. 54. aolie Glim* - og1iim er ui halviime; nnir del i la ir  otte glir, er d a  ny vi$!. KONGETRANSPORT 

1. 56. Journiler - *Journil holden Ombord p a i  Grveiien Alsen i f  C. F. Diriki F r i  den Uditert, anlaaelig rkrevei ei. 1870. I m~nurkripiti findcs en liiai penneteving i v  prim- 
l i k  Miy  til den liie Au@ 1826~. en bak p i i  M tider. f indo cndnu. iranaporien (H s. 140) og den Bjcnginie blyantsiegning (r. 135). 

r. 60. Pijeker - <'plckkeri. (peajackei). mntroicmu overtruic. 1 r. 132. paa inden Maade - i manuskripict itod oprindelig uiummen med min Kj i r ea ie~ .  
r. 61. Finkenetieroe - ei finkenei er en oventil a e p n  t r rk ruc  linga relingen. hvor kaierne i. 137. [undcrraiiedcl - minwkripiri r r  hcr ularelig. 

gjemmei om digcn. . J i. 139 - 40. EI overli~rokei pirti er msdbt mrd u i e l i i d ~  nv ei p i r  u l ~ ~ ~ e l i g e  linjer. 

l 

I 

l 

1 -  
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MIN STILLING SOM FYRDIREKTØR 
Diieri ~Chriiiiuiia Febr. 1889. .. 
i. 147. Billedti er gjcngii i *Skil l in~Mnpazin~ 1865 s. 693. 
s. 160. Her er utelatt nonei om biiirtiirni Imnpdc ss. om Sviric-Erik wm er For<ill iid- - - 

lipcte (r. 79 q 84). 

U D D R A C  A F  D A G B O C  H O L D E N  O M B O R D  l .FALKEN* 1869. 
I iin hclhei offentliggjori i 1895 wma C. F. D.'i Journal, Dagbog holden ombord i 'FiIkcn' 

1669 i f  C. F. Dirickh Isicle (128 sider), i m d  Udeladelrc a t  de mange Meddelelur w Vind 
ag Veir og om &il id ta  w m  den inddmldcr og med b r u d r e d e  Penonnnvne hui q hcr.i D i  
manuskripiei mingler. h i r  dct varei umulis ai kontrollerr de enkclic nivni riflihei. 

i. 164 -65. En &varel av Dirikt efter denne blyanistegning er farve-rcproduicrl i Vilhelm 
K r q :  Qiriiiianuindi Spircbink 1824 - 1924 ved i. 84. 

i. 172. Billcdct er gjenet i <,Skilling-Magazin>. 1866 i. 72, med irkii i. 71. 
i. 174. BiIlcdei er Eieni t  i .cSkilling-Magazin* 1863 i. M I ,  med iekii i. 932. 
i. 181. Billcdct er gien& i *Skilling-Mignzin* 1865 i. 613. 

SKISSER A F  R E I S E L I V E T  
Li Trip i Copn % Sondfjord. Udaicrt, aniagelig &revet ca. 1866. 
I cn B i i d  pi Kyiicn af Sondmar-. Dateri *Christiania Febr. 18702, med 2 pennricpin- 

per i manusktiptet, rom her ikke er gjengil. 
lland fra Dampskibei ved Anlobistedet Romg. l 1866. Datert e R s ~ i g  (Hote1 Dihliedi) 

den 29dc Juni 1866.. 
11 1875. Drteri n T r ~ n e n  den 2Ode Juli 1875.. 

ET OG A N D E T  O M  GJESTGIVERSTEDER OG H O T E L L E R  
Diicri mChririiieii Aug. IB89*. Offentligglort i aFolkeblidei* 18% r. 114-17 under 

iiiel~n .Ei q urdet om Gjcsigivcrstedcr og Hoicllcr hrrtilland. lar indiil M A i r  tilbie.. 
i 210, Hoie1 ved Toldbodcn - eniagelig Cinebyi hoiel. 
i, 217. Billede1 er giengii i &Skilling-Magazin,, 1871 i. 789. med trkii i. 790. 

ET OG A N D E T  F Y R V R S E N E T  V E D K O M M E N D E  
Udatcri. ikrevci efier avikedvn 1881 (*var i min Gubdii idn.  i. 222). med 4 penneiegninger 

i minuikripiei. 
i. 221. E i  indei billede av Skudcinm f r i  ijeaiden er gjengi1 i fiCkillin6.Magazi~ 1861 i. 

344. med ickri t. 344 - 45. 1870 i. 105 er dcruien gjenGi en itvarel i v  En Gade i Skudcanrs. . . 
diteri 6. Juni 1 M9. 

r. 227. Ei billede av dri  ferdige Stibbcn fyr er gjennii i -Skilling-Magaun* 1869 i. 312. 
med irkii r. 311. 

i. 229. Billedri er Bjrnlii i <,Skilling-Magnzin * 1866 i. 420. med icki s. 419 - 22 (Sievns- 
h n i m  og Hu~iidvikm). Dciuien findel der lolpende fyr.billcdcr, iiai rikkeit cr av Dirikr: 
1861 r. 676 Lindcinm, 1862 i. 105 Andinm. 1865 r. 677 Ferdcr Fyr, i. 484 Viberodden 
(pjcngivclrc rv nkvntel diieri 21. M u  1862). 

S T U M P E R  F R A  K Y S T E N  
Udiier!, ikrcvc~ 1865. 
i. 235. Billedti er gjrngii i *Skilling-Mi~izinu 1869 i. 297. med cn Ienpre  tekii i. 

295 - 98. 
A L L E H A A N D E  

Anderi Nub. Diieri aQiriitianii 1870.. med I penneiegning i muiuakripie~ Offenilip- 
gjort i <,Folkcbladci*~ 1895 i. 253 - 54. 

EI  Knivranr. Udatcrt, antagelig ikrevel i 1870-aarellc eller senere. 
r. 244. 1 uaciidiie nvinii har manuakripiei en linje til hver rcplik. 
En Spidrriour q -14 rn  Nwinpkildc. Diicri ~Chririiinia den 25dc Deennber 1870m. 

P B E T E G N E R  BILLEDE). 



256 
vsmtre, 145.. 159.. 161 *. 
237' 

Diriks, Grol ine Wilhclminc. 
ne Fougsiad - riiiaraid Chriiiian Adolph 
8. 11. 40, 251 - ( n r i r i i ~  Ludvig 11. 31. 
252 

- Edvard 8. 9. 12. 251 - Emilie Ausurir 11. 251 
- ulicAdelside 11 48 251 
- keiil Moitfeidi i 2 ,  .43- 
- Kiraicm, f. Siibcll 8'. 16. 

20, 22. 113'. 114, l IS'. 
116. ,121' 125'. 127*. 
129*?, 13j, 138. 259. - Kiriien d. y. 7'. 21 ' 2  - Maren Ciihrine. f. Tar 
9. 47. 

-. Mirgreihe (Creihe) Lou- 
le. ie 611eii - Margreihc d y. ( M i w )  
29". 42' - Niidic  Mithilde 11. 32. 
25 1 - Natilie d. y. 7'. 21*?. 
122'. - OIrf 29'. 43' 

Djupviken. A g d u i u  180 
Dover 12 
Dramnien 9. 246, 247 

Dronningen.. dampskib 9 2  
Drobak 8. 80. 82  
Due, siaisukreirr [Frcderik 

G. H.?] 52 
Duncan. mr. 76 
Dyraund 189 

E~cbcrg  [overlege ChtUiinn 
Augusi] 246 

Egersund 166 
Eidsbeig 93 
Elrlad gaard 93 
England 26. 89, 91 
Erichrcn. rtatsraad [Olc Wil- 

helm] 78 
Etling Skjalgsson 18  

Euridiccm, avcnik begi1 52 
Eysttin, kong 179 - 80 
Faldi, kapiein 75 

Falkrn~,, firioi 192 (193') 
Filstu. [kommander Henrik 

Anton?\ 100 
Feje, Lindaas 234 

R E G I S T E R  

Fejiiencn lyr  223 
Fcyer, Johan 166 
Fikcnrk~æret 234 
Finmarkcn 79, 83. 84, 216 
.iFinmarken*, dampskib 203 
Finne. kautein 130 , . 
r-Fjalir*, dampsliib 88 
Flaavar 175 - 76, 232. 233. 
Fladstrand, Danmark 87' 
Flekkefjord 164 - 65. 167.216 
Flinioc, Johannes 18 
Flore 25, 146. 172', 198 
Foldenfjord 224 
,-folke blad ei^^ 7. 253. 254 
rFolkevcnnenm 18 
Forvig 144 
F w .  ciitrrmul [Henrik Her- 

min] %. 102 
F a i u m  laard ved S t i m  138. 

l M . ." 
Fougiiul, borgemciicr C i r l  

I l .  251 
- Caroline Wilhclminc. I. 

Dirilri 1 I. 251 - [overreissakforcr] Chririi- 
i n  [Adolf Carl! 16. 133 

Frimner. V n n ~ m e i  195 
.Framnes.., dnmptib 88 
Fredrik V's portrat 163 
Fredrik V I  72. 182 
Fredrik. arveprins 182 
Fredrikihald 86. 90 
Fiedriksiid 100, 116. 118, 

711. -.a 

Fredrikrvern 9. 14. 24. 43. 
51. 72-73', 78, 80, 81'. 
112, 116, 118. 126, 131, 
139* - 40. 162' - 63. 238 

Ganger Rolf 176 
*Ganger-Rolfi. duiipkib 89 
Gibostad 191 - 9 2  
Gidsko 176 
Cisund 189 
Gjcslingcrnt [fyr] 203 - W. 

224 - 25' 
*Gler*, dunpskib 06 
Glommen 93 
Glucksiad, kunmerriad [Ja- 

cob Christian Frcderik?]32 
Clotncn. skipper, Fredrik. 

h l d  110 
Crecnow Pmsong 179 
Grove. kapiein 242 
Grundrci 218 - 20  
Grundsundsh%lmens Fyr 151*, 

166 
Grenn, kaptein [Hin. 9 

man?] 97. 100 
Gudbrandsdalen 209, 218 
Gudvmgen 197' 
CuL~re gaaid 176 
*Culbrand Lav,'. ilivc 47 - 

W i a p n  241 
N i i r c  212 
-Hikon Jarl*. dampskib 90 
~Haldenv.  dampskib[relsksp] 

O 1 
3 8 

~ H r l f d i n  Svarter. dimpokib 
91 - 9 2  

Hall. madame. Flekkefjord 

F ~ W A :  line. Skien 141 i ~ i i i n t d a l e n  218 
~rervik;  si 194 - 95 ' ~ d t c n -  148 
Fri& byfogd. Skicn 141 - Hamat dd i rke ru inc r  92' 
Frics, I~itnani 73 1 Hamburg 9.W+ 90 
Friihjof [den frrikrir1 194 1 Hammerfcii 9. 14. 83. 86. 
Frtiiner. overlatrer IOiio 155. 185.. 192. 218 

T ~ O ~ I ]  104 - 05 ' I Hinno.. arkikkt von 22 
Frduvei 148 Hansen. Adolf 26 
Fruhalmen Ifyr] 153 - 56.233 - Mauriiz 19 
. 34 Harald Hairfcrwc 77 

~ u ~ l . h u k  fyr 222' Harbitz. .osaepks~. iioriinp- 
Furresund Sondfjord 146 prrridcni ]Georg Prihl] 
Ferder !;r 10. 90 143', 254 41 - 42 . 
c Ferdcsmandcn'i. d'amp$ib 9 2  Hardangcrfjordcn I60 
Forde 1%3 .Hardy*, f i r i i i  W 
Forrervihn 167 Hivoaund l53 

R E G I S T E R  25 7 
Hciberg. p r a i  C. W I Kii ld ,  Poul A. 179 - froken 231 - 32 - landhandler 179 - 80 ' 
- kidet 71.. 72 Kibelviig l87 
Hekkinven Fyr 226 Kahrs, ovcrinipckiar. Bergen 
Holoeraaen 118 126 166 - 67 - . -. -.. ---- ~ . -, -- 

Hrlligver 152 ' K i p  Horn I2 
Helsingpr 15. 73.80. 100. 104 ! Kiri  37. 38 
Hero l i 5  - 76 ' Karl Johan. rc G r l  Johan 
Hesielberg. idmiril 138 K i r m k  171 
Hesun, prinirn rv  181 KPUIC. Chirlea. eugelak leg- 
Hcstmando 208 nei 27 
HaiiLjer  fyr 223.. 224 Kiel 10, 15. 86, 95. 240 
Hciiing. Iaiinani 163 Kielland. kammerhcrre [ Jetas 
-Hjælpcrrn-, f r c ~ i i  103 Bull?] 52 
Hoel, forvalier 10Iw iilhoirr I Kiikeba. Sogn I% 
Hokiund 246. 247 ; Kirkehini 166 
Holberu, Ludvig 50 , Kierulf. familien 1 l 
Hokk. fyrvogier 72iomar ltr6 K~rbcnhavn 8. 9, 15, 80. BI. - 67 b 86. 105*, 106. 108. I O P .  
Hdit. kammerherre Chrlirii- 110. 114. 116, 132, 133. 

rn. everiniendini] i37 : 166 
- profes3or [Frcderik] 32 j Knudsen. overlcrcr [Knud] 
Hopstock. hindelimand 195 36, 252 
Hsmcmann. general I81 *Kong Carlr. dampskib 205 
Horicn 13. 80. 86, (IOI*). Konow. laitnrnt ;Thornat?l 

112. 140, 163 5 1 
Handcn, 0 1 i  162 - r iymmd [Johin Hcnrik?; 
Hustadviken 224, 229.. 254 104 
Hægbom, baker m. m.. Bndo Konilorden 224 

217 Kriatru 16. 25. 33. l 16 fl#.. I 

Kunstforrningcn 239.1, 
Langbryggcn 251, .Lyce- 
um. 31. Marked 21. 22. 
46.. veien] 47', 22, Munkrdamlr 48. Mollcrs - 

instiiui 43, 252. Pdaci 
134, Piperviken 48. 78.. 
251, Riidhurgt. 47, 48. 
Roscnkranizgaardrn 29 - 
30'. 251. Sidclmakrr- 
brywen 31.. 40e, 48. 
236.. 245.. Skarpino 245 
251. SIoiiei 132'. sleis: 
parken 50". Cargrnfrici. 
4 1 ', Siif irginrden 13 1, 
Siorpi. 43. Sioriingci 22. 
Siorionei 46.. 47*, 242'. 
249.. 17, 21, Toldbod 28. 32*, [ -  bryg~en 33*, 82. ' 

% - 98. Toldbodgi. 31, 
43, Torvslagei 163. Tul- 
Iinberg 44, UI1cvaalsall;- 
en 25 l ,  Uranienborg 22. 
49, Youngs~orvci 34. 

Krisiianssand 80. 81. 82, 85. 
86. 89. 90, 1 15.163 - M, 
164* - 65'. 216, 244.254 

Kririiinuund 148, 1 7 9 ,  177 - 78' 
Kron. obeni ftenerc stiirraid 

j17. ' ' 
Indhcrred 8 9  Nico~ai ~ g h i n  Lohrninn?] 
lngier, obciai I ~ ~ ~ I  29, 43, K r ~ ~ t ~ a n i a  9. 10. 16. 20. 49 133 flg. 

251. 252 flg., 80. 83. 86, 87. 88'. Krogmyrfjefdst 242 
' 90, 100. 102, 132, 164. Kmnrind 68. 72 

- IN Gjeiirud' . 202, 215'. 251.-Akerr K v m  195 Juell 43. 44. 251 gi. 251, Akershus 15. 21, Kviro, indre 207 
Inga IS4' j 132.. 251. Ahnclven Kviliniar Fvr l 0  
J inun.  inipktor, Bermen I66 3 6 * . ' ~ ~ o r v ~ k c n  251. Bor- - 67 ger*kolen 41, 43. 252+ 
Jarmann. markiniri 104 Borkchullei 97'. Brinclir 
,Jcrnbardtn~~. dunpnkih 92 I kran 37.. By& 211. 
Jcrperscn, froknersc. Syr- Bymueet 251. Bonpladven 

anger 212- 14 48, G r l  Johanr gi. 50, 
Johinten. idjuiint Chr. 135. Dronningens gi. 29, 39, - 36 47. Ekeberg[-bakkenel37. 
Jomfrulands fyr T I 0  43, Elvcpt. 251, Fiske- 
[ Josephine.] Oscar 1'0 bryggen IC Sadelmaker- 

dronning 139, l41 bryggen. Fæsininpvolden 
Sucl. Mitcn Gjertrud, rc 82, Crrnscn 251, Gron. 

Ingicr lind 43, Gunnemi at. 39, 
.,Jylland.. dimp.kib 86 Holgcrslyrt 132 fJg., HB* 
Jurgensen. Fritz. d m a t  t e p  l  el du Nord 29 - 30*, 

ncr 27 Hipdehiugen 22, Kirke- 
Jedrrce 212 ! gi. 43, Konaens 81. 29, 
Jorarnsen, major 40 - 41 Krigwkolen 11, 30, 25 1, 

17 - Fyrdirikr itpner og fortæller. 

Langbcrg, ingenior-olficcr 
Malihe 32 

Langesund[sfjorden 1 18. 140 
Langgaardrsund t 14 
Lannvik 48 
l ar si er, Sondannre 231 
Lan ik  8 
h. Hirivia l 6  
Lcikangir 195 
d e n i  kokke. 3 8  
Leporello 104 
Lervick, Sheilaoducrnc i 5  
%Lille Annal  251 
L i d a i a  234 



R E G I S T E R  R E G I S T E R  259 

Lindernct fvr 10. 254 I -.- -. -- 
*I.indc&v. dimpckib 86 
Ljmn (Stubbe-Ljin) 29, 39.. 

43 - 47. 251. 252 
Lohien 187 . 
Landon 14. 26, 21 1. 
Lorentzen. jomfru. Kriiiiinii 

127 
teina. elv 93 
h i i  Philip 153 - 54 
h z o w .  pcncrrl 95. l l 2  
Ludvigrcn, havnefqd 150 - 51 
Lund. 10;insni 104. I07 -08. 

131 1'39 

~ ~ n $ i o l m ; n  235 
Lærdiluren 86. 87. 80, 194 
Lekevik 226 
Lovcnrkiold, ri*iholder Scvc- 

rin] 112 fig.. 138 flg. 
"Lin88 Posicn*. ivmilr krdci 

69 

Madciri 10. 134 I 
Magnus ~ r i k r s s n  235 
Malangen [fjord] 149, 188.226 
Malm* IDD. 102. l% . IQ. i 

112-  13. 116 
Mandal[]]. r i idmind 30 - f m  34 
Muidcriiram 107 
Minlbich. Iiiinini l82 
Minlcidci 148 
Minienen fyr 224 
Mirrirind l I1 
Mirienr. Bergen 21 1 - 12 
aMiriiniui ikrivcrn 101. iil- 

vtniirc 
Mathugget BO 
Melizer. Harald 21. 22 
Mels 144 
Meyer, kapiein Jean Eiiennt 

ID5, I l l .  114 - hpicin (ramme?) 163 
Mtosen 92* 
~kr~cna t i e rnc .  kinceIliriid 

[Bredo Henrik v. M. av] 
dR 

M; 41. W. 86, 90 
Motzfcldi, assessor Fr. I1 - [,Iairriid] Ketil l Johnrtn 

M d i i d l  22. 23. 32. 116. 
117 ... 

M a r i  Shetlandwcmc 77 
~ o l l c r :  kinmer Otto 66 

8 Melbri  iniiitut 43, 252 ~~Prcciosa~., briE 9, 99. 
Mdi i i rv i ip  236 "Prindi Carl,.. dampikib 9. 

78 80, 81'. 86. 139 
Nundilcn 202 U~r indr  Curtav., dimpskib 9. 
Nipoleon l', portreet 166 ' 14. 83.. 86 
Ncvlungbavn 74 i Pr=:'o fyr M1 - 0 3  
New York 10. I84 .<Punch., cngelik viiiigbeti- 
Nicolaw I 52, 252 1 biid b, 28 
Nicolayscn. fogd 161 
.Nidelven.:, dampskib 8 9  , Qvimu 195 
Nielsrn,iolcgrafd~trkior , 

[Grsien Tank] 248 1 Randsfjordcn 91 
aNordcapu. dampskib 10. 85 : Randsiund 89  

flg.. 113. 115 - 17, 138 Rardi. indrulltrinpuhef Con- 
Ilg.. 141'. 253 i iianiiui l02 - 03 

Nordrnkjcldskc Damp.rkibrsrf- l - h i n i c f 4  96, 97 
ikip 89  * i Reier.cn. h r i ,  Frcdnbvcrn 

Nordfjard 88 n 162 
Nordkrp 168 ' Riksct~-dommen 22 
Nordland 79, 83. 84. 216 1 Ring, Jens 245 
Nordsjp. Telemarken 93 1 .,Ringercni,. iidikr,fi 7, 253 
-Nordstlerncnu. konei 10 I Rio de Jlocira 9. 12 
- damp3kik 192 i Rissen. Sidibygdui  I81 
aNoxgee. dampaib 8 9  1 R i m  214 - 16. 243 - 44 
Normann, handclsmand 149 ' R o I l a  154 
Nub. Anden 238 - 41. Romerike 98 
Nyiiucn 195. Romdilen 89, 209 

: Ron81cv.er 234 
011  gaardgut 38.48. W R m n k n n i q  ilitirrnid [Mar- 
-Ola Skibrgui iit L iv i  251 cut Cjeel 29, 251 
Olav den hcllige 18 - fru 30 
Olunc,  tjcnniepike 25. Runda lyr 10, 176. 226-27, \ 
Olicn minuensir Fr. 7-8. 15 231 ' + 32 
0lse; Thor 48 Ryvirden [fyr] 234 - 37 
* Oplandske Dampkibuel- Rcrvig 201 -DB 

&ap>* 92 
h a r  1 106 107, 109 + 10. Silmonnid 93 # 

l33 flg.. 1% flg. Sandefjord 251 - I1 136 Sanderund 100. 139 
L-.. d i m d i b  87 Sandsvrr 246 . . 
Oicrelven 93 Sando. Sgndmmre 198 flg. 

i Smnc  (Sindo). lods Olc 81. 
Pedersen. Vilhelm, dimrk leg- 100 

ner 27 X Sarpsborg 93 
Pennycuick, skotsk lmndiby 179 Sealloway, Sheilutdwems 77 
Pcierrburg. SI. 51, 68. 69. Schecn, lage, Riior 244 

7 l. 72, 252 Schiwc. toldinspekiir. Stiv- 
Pederacn, admirnl [Prter uis;er 180 

Christian] 96, 133 flg. Schultz. madame, skoleholder 
Phim. jomfni. skolcholdcr 4 1 39 - 41. 43, 47 
Pieiiikc iiirn. Sheilandmcrnc 

I 
Schwirb. mairoi 51 - 52.53- 

77 ; Sdiweigaard, profc1~0r A. M. 
Pihl. gasverksdirektpr [Olul 

Andreas Lavold] 44 1.Sen;rki!1 150 
.,Poly(eknisk Tidsskrili. 23 i Sen jcn~  149 

Skaane 95, 1 13 
.Skibladncr.. daaiprkib 92 
Skien[sf]ordcn] 91. 138 
-Skilling-Magazin., 10, 19, 

251. 254 
-Skiuer i l  Rriielivet i Nar- 

gt. 19. 2!. 24, 88.. 92'. 
93' 7411: 201 . 203.. 7.05'. - .- 

Skjelinger [fyr] 169.228 - 30 
Skicldtru~.  vrofnror Ihli- 

Siockholm 51 - 52 
SiorKninden 138 
Sioriin~ci 22 
Siorvaagen 187 
Sirsmiid 133. 141 
Siai. Nordland 232 
Sunde krminerriid 30. 3 2  - 

34: 252 - fru Kwen 33. 34 
Sundeved 104 
Svvie. inipckior. Bcrlcn I M  - 67 

r r=&i  zii. i% 
Tvedestrasd Tyrhaug lyr  14. 148. 163. 179 

Tonsberg iiande] 93.. 100 

Vadem. Sogn 194 
Vadm 86 

chacli -48,- 252 ' Syv S n i r t  147' Valderi 21 8 
Skomaatren. holme 234 ! S e l i  175. 231 Valdersund 148 - 49  
~ b u d c s ~ r s  1;i 149+. 221.. 254 Seholmen; fyr 225 - 26 Vallo 80, 82  
Slovip 95, 113 Scndenfjcldskc Dmpskih-  V i l p r i i u ,  9 
[Smebyi hotel. Bergen] 210 u l ik ip  89 Vandelvafjorden 148 

-11)  Sandfjord 88. 145*, 194.205. Vinp inu  195 
Snorre 18. 77. 136. 180 1 Sondmore 171. 178. 198 ilg. V i r d i  192 - 93 
SognleljordtnJ 68. 160, 194. .%ren hovmciiero 63 I V a i e r  139 

198 Sa rrnscn. biskop 182 -Venuin, brig 102 - 03 
Sommerhjelm, ii~i~minisicr Sorholi, Hedrmarkcn 248 Vesiljorden 152 

IMaihias Otto Leihl 52 , S o r v i i ~ e n  152 Vibcroddens fvr 254 

I ~ , s L ' o I ~ ~ * ,  dampskib 89 
S i d b  fvr 175. 227.. 254 Tanner. aiulicluniiner~ 153 I Vieicnocrnc 203. 205 - 06 

776 ' 
-. 

iabel l ,  I j i r s i cn~ ' r  ~ i & i  I Ta*, Maren Caihrinc, ie vik,  handcbrnaid 232 - ioldkasscrer [Lari Biiiiin] Diriks Vik. Cudbrandsdilen 218 
119  fl^.. 253 I T c k a i h  (208*). 218 Vik. Sogn 191 - P e k r  131 ~~Tcrncn  4 .  rkeiie 244 <Viken ,,, dampskib 86 - fru toldkuvrcr I24 Thackerav.enatlrk forfiticr27 Vivelatad. Christen 25. 144 - frokm 138 I Thingvall;' ~h;ilandrscrnc 77 1 Vogt, INieli ~ ie l r cn !  

Stabirk 245 *Tidrus T t g n )  7, 251. 252 42 
S i d h y ~ d c n  220 L *Timcrr 23'. 27 I - Johanne. L 611eit 251 
.Sianriid Siinmm. dimmkib T i i io  147. Vou 18. l66 199. . " .  . 

93 1 .'fobhi Iandikipuailcr 169 
Siing, Fredrik 10 - 6 9  
Siwrnger 158-59.179.212- 14 ( Tofic, grasserer [Andreas?] 90 
Si ivam lyr  162 

72. 252. 253 
T r a m p  greve. lgiinmt 65 

vcrin?] 6 9  ~ r a v c m ~ n d e  15, 86. 103.. 
Stcrky. gcnrralkonrul 71 113, 138 
Sicvnihesicn 229'. 254 T r w i w  14. 83. 149, IM - 51. 
Siiemeld. svensk uicnritrmi- 184 - 85'. 191.. 192  21 7 

1  edel-~arlsbeig, Herman 86 
Wedcl. general [Ferdinand 

Catl Maria?] 96, 133 flo. 
Wclhaven, J. S. 11, 251 
Wcrgmann, C. F. 81 
Wildmb~uch. p r ~ i i i i l r  mijor 

107 
Winge. h m ]  kspicin 51, 252 [Gerhard Jo- 

Wiunir  107 -08 
Wraitz, piatmokr 48 



F r i  Aihcneeii Biblioiek. Penneicrninl 

uiiisclie f r i  1880-Airene. 


