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Gamle Dage i Helsingør

1800—1830.
Optegnelser af afd. Herredsfoged Ole Lund.1)

I.
Det er hverken nogen historisk, statistisk, topografisk 

eller geografisk Beskrivelse af min Fødeby, der vil blive for
talt paa disse Blade. Jeg véd fuldtud at vurdere de Ar- 
beider, der gaa i disse Retninger, men jeg for mit per
sonlige Vedkommende, kalder dem døde Beskrivelser, og ihvor
vel jeg altid glæder mig ved at nyde de Frugter, de bringe, 
og ikke for Meget vilde undvære dem, falder det dog slet 
ikke i min Smag selv at sysle med dem. — —

----- — Hvad der for mig er Hovedsagen'ved disse 
Optegnelser, og hvad jeg derfor nærmest vil give mig af 
med, det er Livet, .som det levedes i Helsingør fra Begyn
delsen af dette Aarhundrede til Slutningen af det tredie 
Decennium, og kun hvor det er uomgjængeligt fornødent for 
Fremstillingen, vil jeg modtage Et og Andet, der maatte 
findes fornødent til Maleriets For-, Mellem- eller Baggrund.

*) Herredsfoged Ole Lund (født den 30te April 1812) var Søn af 
Kjebmand i Helsingør Troels Lund og Elisabeth Cathrine Krogh. 
Han blev Student fra Helsingørs Skole 1831, juridisk Kandidat 
1836, Auditør 1846, deltog i Krigen 1848-50, Herredsfoged i 
Nørre og Bølling 1852 og s. A. Rigsdagsmand i Veile Amt, senere 
justitsraad og Ridder af Danebrog. Han tog sin Afsked 1870 
og døde i Kjøbenhavn den 12. Februar 1891.
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Mit Helsingør og Nutidens Helsingør, hvilken uhyre 
Modsætning! saa stor som mellem Dag og Nat, Lys og 
Mørke!

Mit Helsingør og — dog bort med alle Sammenligninger! 
Jeg har levet længe nok i Verden til at lære, hvad der 
lige fra dens Skabelse og lige til dens Slutning bestandigt 
vil gjentage sig imellem de vexlende Generationer, at Nutiden 
kaster Vrag paa Fortiden, medens vi, der høre til denne 
med et medlidende Smil se ned paa den ynkelige Nutid.

Jeg lader derfor ogsaa med den største Sindsro, Nutiden 
glæde sig med al dens Flitterstads og al dens kummerlige 
Kandestøberi, og jeg vilde smile af mig selv, hvis jeg et eneste 
Øieblik kunde finde det forunderligt, at den anser sig som 
den allerbedste Tid, thi jeg har den virkelige Bevidsthed, at 
det er mig, der har Retten paa min Side, naar jeg med Be
stemthed paastaar, at min Tid var den allerbedste, og jeg véd 
med fuldkommen Sikkerhed, at Nutidens Mennesker, naar de 
ligesom jeg komme over de halvfjerdsindstyve Aar, alle ville 
være af samme Anskuelse, naar de betragte deres Fortid 
i Forhold til den daværende Nutid, — og dette er mig nok.

Mit Helsingør var det livsglade, levelystne, muntre og 
flygtige Helsingør; det rigtige Slaraffenland, hvor man, for 
dog at synes at tage sig Noget for, sad ganske roligt og for- 
nøiet med Hænderne i Skjødet og morede sig med at trille 
Tommelfingrene om hinanden, snart indad og snart udad, ret 
som man vinder Garn og forøvrigt holdt Munden opspærret 
for at modtage de stegte Fugle, de kostbareste Frugter og 
Alt, hvad Verden har af gode Sager at yde til Offerguden 
„Bug*; hvor man helst i Forening, men ogsaa alene, naar 
saa maatte være, drak Madeira, Oporto og Sherry fra den 
tidligste Morgen, og til man om Aftenen ravede eller bares 
til Sengs.

Mit Helsingør var, uden at man behøvede at gjøre even
tyrlige og farefulde Reiser, det virkelige Eldorado, langt 
bedre end de kaliforniske Guldgruber, hvor Aar ud og Aar 
ind utalte Millioner strømmede ind i Statens og Borgernes 
altid til Modtagelse aabentstaaende Pengekister.

Mit Helsingør var Europas erkjendte Verdensstad og den 
By, som kjendtes i alle Verdens Hjørner og Kanter, selv om
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man ikke havde fjerneste Kjendskab til i hvilket Land, den 
laa; for hvem det Land, „Danmark“ var et terra incognita, 
medens Helsingør var en Virkelighed, man ikke kunde gaa 
af Veien for.

Mit Helsingør var „Staden“, for hvilke alle Nationer 
maatte bøie Knæ, hvis de vilde have Tilladelse til uhindret 
at passere forbi det mægtige Kronborg og den stolte Orlogs- 
brig, der kaldtes Vagtskibet; hvor enhver Skibsfører, Kapitain 
eller Skipper, eller hvad han kaldtes, ydmygeligt maatte lade 
sig sætte i Land, for at faa Lov til i dyre Domme at betale 
for den Hjælp, de mange brave Borgere ydede ham med at 
betale for ham en endnu dyrere Øresundstold og med at 
skaffe ham hans Skibspapirer forsynede med den Paategning, 
som Nutidens Statsoverførere derefter have optaget: „kan 
passere“.

Mit Helsingør var et lykkeligt Helsingør, hvor man trygt 
stolede paa, at man havde en Konge, der alene vidste, hvad 
der var Landet tjenligst og at man havde en Magistrat, der 
alene vidste, hvad der var Byen tjenlig. Det var et i Tillid 
til Statens Overhoved og hans vise Mænd trygt hvilende 
Helsingør, hvor man ikke gav sig af med politiske Kande
støberier eller Rumlerier.

Mit Helsingør var Klubbernes, Kanefarternes og den 
dramatiske Tids Helsingør. Her kjendte den Ene den 
Anden fra Fødselen indtil Døden, og man deltog i hver 
andres Sorger og Glæder, som om man kun var en eneste 
Familie. — —

I mit Helsingør hed det slet ikke: „Tid er Penge“; men 
fuldkomment sprogrigtig: „Tid er Tid“ og „Penge er 
Penge“. Dér brugte man fulde tolv Timer om at naa 
fra Byen til Hovedstaden med den gode gamle, aabne, 
rødmalede Postvogn med dens læderbetrukne Agestole. Dér 
forstod man godt og fandt det ganske naturligt, at Postvognen,’ 
som skulde afgaa om Morgenen Klokken ni, ikke kunde blive 
færdig før Klokken ti. Men saa sad man ogsaa ganske 
rolig hjemme og ventede, indtil der kom Bud for at under
rette den Reisende om, at om et godt Kvarter, der gjerne 
betød en lille halv Time, vilde „hun“ — jeg kan ikke, hvor 
gjerne jeg end vilde, oplyse, hvorfor en Postvogn den Gang 
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henregnedes til Hunkjønnet — begynde at age; men saa 
kjørte man ogsaa med en Postkusk med rød Kavai og med 
et Slag der gik ned over Knæerne og med trekantet Hat, der 
sad paatværs ligesom paa den store Napoleon og ligesom 
Kavaien var kantet med brede, hvide Snorebaand.

Dér forstod man ret, hvad det vilde sige „at bede en 
Kjende“ underveis, idet man tog en Hvile for sig og 
Bæsterne i det gode gamle Hirschholm paa mindst tre Klokke
timer, saa at man fik Tid til at fortære sin Middagsmad 
i Fred og Ro og til at faa sig en sund og styrkende Middags
søvn ovenpaa Dagens udholdte Anstrengelser, og saa naaede 
man, efterat have anvendt halvanden til to Timer til at 
spise sin Aftensmad i Lyngby, endelig Hovedstaden, naar 
Vægteren begyndte at raabe „Hov Vægter, hov! Klokken er 
slagen ti“.

Efter halvtredsindstyve Aars Forløb gjensaa jeg atter min 
Fødeby; men da var rigtignok mit Helsingør aldeles for
svundet. Ja! skjøndt Byen havde forsøgt at række og strække 
sig i alle Ender og Kanter, forsaavidt det lille Hul, hvori den 
ligger, havde villet tilstede det og skjøndt den var tiltagen 
baade i Omfang og Befolkning, ja i sidste Henseende havde 
fordoblet sig, forekom den mig nu forfærdelig indskrumpen, 
imod hvad den havde været i min Tid, ret som om den 
var bleven forældet istedetfor forynget.

Ikke en eneste Karnap eller Bislag eller aaben Svale 
kunde jeg faa Øie paa. Hvor vare alle de mange Kjælder- 
halse og Kjælderlemme med og uden Rækværk eller Af
visere, der i min Tid om Aftenen havde dannet de prægtigste 
Faldgruber for den Fremmede, der levede i den taabelige 
Tro, at den Tids Fortove vare bestemte for Fodgængere, da 
de dog kun var bestemte til Trapper og Nedgange og andre 
saadanne nyttige Ting, som jo blot vilde have taget Plads 
op inde i Huset? Hvor vare alle de store Sten, som havde 
ligget midt i saa mange af Gaderne for at vise mødige Folk 
en sikker Vei til deres Hjem og for at øve dem i at gaa 
Gaasegang? — —

Hvor var Øresundstoldkammer med dets Springvand og 
dets Straale en miniature? Hvor var den største Del af 
Fæstningens Glacis, der vendte ind imod Byen? Grønnehave
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og alle de mange store aabne Pladser paa Strandgaden, hvor 
jeg og mine Jevnlige saa ofte havde tumlet os i de unge 
Dage? Hvor var den gamle graafarvede Raadstue? Hvor var 
Byens Trommeslager og Stokkemændene med deres Pisk 
og trekantede Hatte ? Hvor var det deilige Sommerpære
træ i van Allers Have, der saa ofte havde modtaget 
mig i det skyggefulde Bladehang og glædet mig med dets 
Frugt?

Hvor vare alle de Mænd og Kvinder, jeg som Barn havde 
kjendt som Fædre eller Mødre, ja selv Mængden af alle dem, 
jeg havde leget med og var voxet op med?

De vare gaaede bort fra denne Jord og havde veget 
Pladsen for en ganske ny Generation, og det var kun en 
ganske enkelt Veteran fra Aarhundredets Begyndelse, jeg 
traf paa som en rokkende Matrone eller podagristisk Olding, 
der sad i Kakkelovnskrogen for at opvarme de kolde, sammen
sunkne Lemmer.

Hvad Under at jeg derfor skyndte mig bort derfra saa 
hurtigt som muligt; det var jo ikke længer mit Helsingør! 
Hvad Under at jeg nu søger at opfriske Mindet om de gamle 
Dage i denne By!

IL

Helsingør havde, efter at være undgaaet det store 
Mandefald af Latinskolerne i 1739, beholdt sin Latinskole; 
Noget, som enhver større Kjøbstad den Gang ikke godt 
kunde undvære. Det var en saakaldet „klassisk Skole“, 
og Dimittenternes Examensfag bestod i Astronomi, Theo- 
logi, Latin, Græsk og Hebraisk, hvorhos der særskilt 
holdtes en Skrivelærer, en Sanglærer og en Instrumentist. 
Der var ingen stor Fristelse til at træde ind i denne Skole, 
for dem, der ikke vilde være Embedsmænd og da specielt 
Theologer, thi Latinskolens Bestemmelse, lige fra Bugenhagens 
Tid, var jo hovedsagelig at uddanne Theologer. Derfor 
spillede Biskopperne første Violin i den overordnede Be
styrelse, om de end havde Stiftamtmændene ved deres Side; 
det var dem, der besatte Hørerpladserne og tildels ansatte 
Rektoren, og det var dem, der alene visiterede Latinskolen.
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De nu almindelige Discipliner: Historie, Geografi og de 
nyere Sprog, saasom Fransk, Tysk og Engelsk, samtModers- 
maalet, Mathematik og Alt, hvad der nærmest angik det prak
tiske Liv, var ukjendt i den.

Det var først ved Forordningen af 7de Novbr. 1809 at 
der indblæstes en ny Aand i det forstenede Liv, hvori den 
latinske Skole var nedsunken. De foreskrevne Lærefag 
bleve nu tolv eller tretten, og hvad der var Hovedsagen, 
Skolens Indretning gav nu ogsaa Andre, som ikke agtede 
at studere, god Adgang til at erhverve sig de al
mindelige Kundskaber, om de end maatte finde sig i ogsaa 
at medtage Oldtidssprogene.

Thi man maa ikke tro, at Latinen uden lang og haard 
Krig gav Slip paa sin nedarvede Suverænetet; og jeg kan 
endnu godt mindes, at Landkadetterne vistnok til henimod 
Slutningen af Tyverne og maaske længere, maatte lære Latin 
i de lavere Klasser. Og endnu mindre maa man tro, at 
Religionen i dens externe Former var let at faa Bugt med, 
og mange af Nutidens ældre Mænd og Kvinder ville vistnok 
kunne huske de tvungne Kirkeparader, som ogsaa det 
militære Mandskab ogbaadeSø- og Landkadetter maatte møde 
til om Søn- og Helligdagene, og som neppe har tjent den 
sande Religiøsitet til Fremme. Man tænkte ogsaa paa at 
indføre saadanne Kirkeparader i de lærde Skoler, men hvad 
min Fødebys lærde Skole angik, da strandede Planen paa 
den daværende Rektors Erklæring, der gik ud paa, at Alt 
saadant var Forældres, Værgers og i det Hele taget Hjem
mets Sag, men ikke Skolens, og at han ei heller havde Tid 
til at ledsage Disciplene til og fra Kirke eller vilde være an
svarlig for deres tilbørlige Opførsel.

Var det saaledes kun ringe bevendt med den høiere Ud
dannelse, stod det dog endnu meget ringere til med 
den elementære Uddannelse. Der var vel Poge- eller 
Pugeskoler i stor Mængde og derhos en Del Skrive- og Regne
skoler; men de Kundskaber, der erhvervedes i dem, gav kun 
et saare ringe Udbytte. Paa Landet besørgedes Undervisnin
gen i de Sogne, som laa Kjøbstæderne nærmest, af Latin
skolens Disciple i ældste Klasse, de saakaldte „Løbedegne“. 
Vel var i nogle af Pogeskolerne, især for Børnene af bedre-



71

stillede Samfundsklasser, en Fremgang at spore, idet de havde 
optaget Fædrelandets Historie, Geografi og lidt Tysk; men 
Hovedopgaven den Gang for Alle, var dog egentlig kun at 
lære at læse, skrive og regne, samt for de kvindelige Elever, 
at sy, strikke og anden saadan Haandgjerning. Det var 
jo først ved Anordningen af 1814, at Befrielsestimen slog for 
Almueskolevæsenet baade i Kjøbstæderne og paa Landet.

Større private Instituter kjendtes aldeles ikke, og de 
vilde maaske den Gang neppe have kunnet betale sig; 
thi i det hele store Samfund gjorde man ikke store 
Fordringer, og det var først forbeholdt en langt senere Tid at 
fremkomme med de større Krav. Man tog den Gang Sagen 
mere fra den praktiske Side og var meget vel tilfreds med, 
at en Mand kunde læse sit Modersmaal, skrive det saa nogen
lunde og kunde regne godt og rigtigt; og at en Kvinde var 
dygtig i Madlavning og Haandgjerning. Det Øvrige maatte 
Enhver selv sørge for, alt som han eller hun følte Trang 
dertil og havde Brug derfor.

Paa Grund af det ringe Skolevæsen kom mange af Da
tidens Børn af de bedre Samfunds Klasser slet ikke til at 
gaa i Skole, naar fraregnes den Tid, der tilbragtes i Poge
skolerne, som dog varede betydeligt længere for Pigebørnene 
end for Drengene, da de første, naar de udtraadte af dem, 
ansaas for at have fuldendt deres Skoleliv.

Vilde nogen lære et nyere Sprog eller tilegne sig en 
større Uddannelse i Historie, Geografi, Mathematik Tegning 
m. m., maatte han erhverve sig disse Kundskaber ved Selv
studium eller Privatundervisning; men denne var paa den 
Tid meget kostbar. Det var kun meget Faa, der kunde 
give en saadan, og derhos tilstodes det kun sjældent at være 
mere end to paa et Parti, og ofte maatte man af Mangel paa 
Deltagere, være Solist. Det var som oftest Officerer af det 
i Byen garnisonerende Regiment, der gave Sprogundervisning 
og Undervisning i Mathematik. Dog var der ogsaa, men 
vistnok undtagelsesvis en eller anden Dame, der gav Under
visning i Fransk, i al Fald kan jeg da mindes en saadan, 
der havde været Grevinde og kjørt med Heste med Guldsko, 
men af Kjærlighed til en Anden havde renonceret paa sin
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høie Stilling og nu levede af at give Informationer i 
dette Fag.

Disse private Lærere gav i Almindelighed Undervisningen 
i Forældrenes Hjem. Da Hørerne ved Latinskolen eller 
Adjunkterne, som de senere kaldtes, vare bundne den største 
Del af Dagen til Skolen, og Regimentets daglige Øvelser lige
ledes om Formiddagen lagde Beslag paa Officerernes Tid, 
fandt den private Undervisning væsentligt Sted om Efter
middagen fra Klokken fem til otte, og der blev saaledes 
rigelig Tid tilbage til at lære Lektierne og til at styrke 
Legemet i den fri Natur; men den store Indflydelse, som det 
kammeratlige Liv i de større Skoler udøver paa hele Udvik
lingen, savnedes.

I Pogeskolerne var det gjerne en af Regimentets Under
officerer, der gav Undervisning i Regning og Skrivning, og 
der fandtes imellem dem mangt et Subjekt, der havde 
set bedre Dage, men som en eller anden letsindig 
Gjerning i de unge Dage havde stødt ud af det bedre Sam
fund, og som tilsidst havde maattet gribe til den Udvei at 
lade sig hverve. Der fandtes imellem dem vistnok Exemplarer 
af de fleste Nationer, men dog navnlig Tyskere og nogle 
enkelte Svenskere.

Af de private Lærere, som gave Undervisning til mine 
ældre Søskende i mine Forældres Hjem, staar endnu Tegne
læreren tydeligt for mig. Det var en meget brav og hæderlig 
Mand, der stod som Lieutenant ved det borgerlige Artilleri. 
Han hed Sanne og var nok Nordmand af Fødsel; han var 
lille, men af meget betydeligt Omfang, pustede noget ganske 
forfærdeligt og talte med en meget dyb Basstemme, hvorfor 
han da ogsaa for os gik under Navnet „Øltønden“. Jeg skal 
her bemærke, at den Tid udmærkede sig med at give Øge
navne fast til alle Personer, og jeg har kjendt en stor Mængde 
Mennesker under det Øgenavn, de havde faaet, hvis virkelige 
Daabs- og Slægtsnavne, jeg aldrig har vidst. — —

Man lærte forøvrigt at tegne baade med Blyant og Sort
kridt og at male med Tusk og Vandfarve dels Blomster, dels 
Huse, Dyr og smaa Landskaber. Det gik ganske vist smaat, 
men det gik dog altid lidt fremad for den, der havde noget 
Anlæg.
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Ogsaa Skrivelæreren mindes jeg godt, skjøndt hans 
Navn er gaaet mig ud af Hukommelsen. Han dannede en 
fuldstændig Modsætning til Tegnelæreren, idet han var en 
meget høi og smækker Mand, tynd som en Spegesild, som 
man siger, hvorfor han ogsaa gik under dette Navn. Han 
beklædte en af de høiere Charger ved Regimentet eller Ar
tilleriet. Han var noget theatralsk anlagt, og jeg mindes 
endnu meget godt, at han altid spillede de store Helteroller 
i den Klub, der kaldtes „Enigheden“ naar der gaves Theater- 
forestillinger.

En Skrivelærers Betydning var paa den Tid maaske 
mere paaagtet end nu omstunder; thi Skrivning var et af de 
Eag, der, udenfor den lærde Skole, som jo saa ned paa 
Skrivningen som paa alt Andet, der ikke var Græsk eller 
Latin, tillagdes en meget stor Betydning, og en god, tydelig 
og hurtig Haandskrift har i hine Tider banet Veien for 
Manges Lykke.

Der udfordredes af Læreren stor Færdighed i at tilskære og 
tilspidse Fjerpennene for Eleverne, og var der mange saadanne, 
var han i uafbrudt Virksomhed; thi det var utroligt, hvor 
hurtigt en saadan Pen blev stump og sløv i en Barnehaand, 
og det kom jo ogsaa meget an paa, at Pennene passede for 
Eleverne, da jo fa$t Ingen har ens Haandelag. Det blev 
saaledes et Studium for Læreren at udfinde, hvem der skulde 
have en haard eller blød Pen.-------

For at vise Forældrene de Fremskridt, man havde gjort 
i det forløbne Aar, var det den Tids Skik og Brug til deres 
respektive Fødselsdage at overrække dem, dog især Faderen, 
et sirligt skrevet lille Digt, der forfattedes af en af Lærerne 
eller toges af en Salme- eller Visebog, og som gjerne var om
givet af en tegnet eller malet Blomsterkrans, men Lærerne 
havde nok Broderparten i de maleriske Udarbejdelser, og det 
var saamænd et ret betydeligt Oplag mine Forældre havde 
samlet af disse Prøver, der afgaves langt ind i Ynglinge
alderen.

Gymnastik og Svømning kjendtes aldeles ikke som Lære
fag paa hin Tid ved nogensomhelst Skole. Man lod sig 
nøie med den medfødte, naturlige Smidighed og den, man 
selv kunde skaffe sig ved Lege med Kammerater, saasom
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ved at springe Buk eller sætte over Grøfter og Grave, løbe om
kap, spille Langbold, klatre op og ned af Gaardens Stiger eller 
alle Slags Træer, og man lærte sig selv eller af Brødre og 
Venner den ædle Svømmekunst. Jeg mindes ogsaa meget 
godt, at man morede sig fortræffeligt ved at springe med 
Springstave eller Springstokke, og det var sandelig ikke smaa 
Spring, man kunde gjøre med dem. Maaske var denne Leg i 
en Fortid kommen i Brug ved at læse om Ditmarskerkrigen. 
Ogsaa Stylter, som den Gang enhver Dreng og mangen Pige 
morede sig at gaa paa, og som ofte vare af kolossal Høide, 
tjente til at udvikle Smidigheden.

Det var først i Slutningen af det andet Decennium, at 
Gymnastiken og Svømningen holdt deres Indtog i Helsingør, 
da et Par af Regimentets Underofficerer vare bievne uddan
nede under Professor Nachtigalls Veiledning, og skjøndt de 
ikke i Skolerne optoges som Lærefag, var der dog kun meget 
faa af Byens mandlige Ungdom, som ikke med Ihærdighed 
deltog i disse Øvelser.

Al Nutidens saa yndede og i saa mange Retninger gavn
lige Sport var aldeles ukjendt.

Hvad den musikalske Uddannelse paa hine Tider angik, 
da fik jo Disciplene i Latinskolen denne i selve Skolen, for- 
saavidt de havde Anlæg dertil, da den jo holdt sine egne 
Instrumentister og Sanglærere, men det var navnlig kun i 
Kirkemusik og Salmer, for at de kunne synge i Kirkerne, i Fat
tighusene, ved Bryllupper og Begravelser. Dog blev mere 
end én latinsk Vise digtet af den Tids haabefulde Musa- 
sønner, som afveg betydeligt fra de høitidelige Salmesange, 
og helt igjennem Tyverne og maaske langt ind i Trediverne 
var det almindeligt ved Rusgilderne at synge flere af disse 
Viser, og mange af Nutidens ældste Mænd ville maaske endnu 
mindes, de da almindeligt brugte: Ecce quam bonum; Edite 
bibite collegiales og den saa meget yndede Tertia mea 
dilectissima og har maaske med freidig Glæde sunget dem i 
deres Ungdomsaar.

Hvad angik Damernes musikalske Uddannelse, da fore
gik den i Familiehjemmene, og det var altid Kirkens Orga
nister, der gave Undervisningen, da Spillelærere ex pro- 
fesso ikke kjendtes paa de Tider i Provindsbyerne, og selv
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en By paa Helsingørs Størrelse ikke vilde kunne have 
givet tilstrækkeligt Udkomme for en saadan. Det var der
for den Gang ikke saa hyppigt at træffe paa musicerende 
Damer, og jeg tror, at man vilde regne høit, naar man sagde, 
at der fandtes ti Fortepianoer eller Flygeler hos Byens mest 
velhavende Familier. Mine ældste Søskende maatte tage til 
Takke med et saakaldet „Glavecin*, som just ikke udmærkede 
sig ved dets Toner, og jeg husker godt den Dag, det blev af
løst af et af Marschalls Fortepianoer.

I Sang brugte man sin naturlige Stemme, hvis man af 
Naturen havde faaet en saadan, og da det som oftest vare al
mindelige Selskabssange, man hørte, hvori Enhver, der havde 
lidt Stemme og naturligt Gehør, kunde deltage, gik det ingen
lunde saa ilde endda, navnlig naar der var en eller anden 
god Forsanger eller Forsangerinde. Enkelte Damer gave sig 
endnu af med Harpespil, men dette tidligere saa høit skattede 
Instrument hørte dog allerede til en endnu ældre Periode, og det 
var derfor kun meget sjeldent, at det hørtes. Derimod var 
det ikke saa sjældent den Gang, at de behandlede Guitarren 
og akkompagnerede deres Sang med den. Ogsaa af Herrerne 
brugtes den langt hyppigere end mi omstunder, hvor den 
synes ganske at forsvinde. Flere af disse lagde sig ogsaa 
efter Violinspil.

Sangforeninger kjendtes aldeles ikke, og ligesaalidt vare 
instrumentale eller vokale Kvartetter den Gang i Brug.

Det var den Gang en ganske almindelig Mening, at 
Sangstemme ikke udmærkede den danske Nation, og at den i 
saa Henseende stod langt tilbage for Svenskerne, ja selv 
Nordmændene; jeg har da ogsaa hørt den Paastand frem
sætte, at det hidrørte fra, at vi vare Slettebeboere, og at et 
Særpræg for saadanne var, at Sangstemmen i Regelen 
manglede. At Datiden i den Retning var en deilig Tid og 
langt at foretrække for Nutiden, hvor man overdøves hver 
Time af Dagen fra Morgen til Aften, fra Neden og fra Oven 
med det grueligste Klimperi, og hvor man ikke kan have et 
Vindu aabent noget Øieblik, uden at overvældes af en hel 
eller halv Snes spillende og skraalende Kvinder eller Herrer 
og af alle mulige Slags Instrumenter, — ja deri vil enhver 
Fornuftig ganske vist give mig Ret. — — — — — —



76

Den franske Revolution, der jo tvang saa mange af 
Landets Adelsmænd til at udvandre, og det paafølgende 
napoleonske Regimente, der afholdt de Kongetro fra at 
vende hjem, havde bragt Familien d’Estrée til at forlade 
Fædrelandet, og medens Faderen personlig fulgte Ludvig den 
Attende, blev Sønnen, Gabriel d’Estrée, betroet til Familiens 
Abbed, le Tellier, der efter flere Aars Omflakken, endelig tog 
Ophold i Helsingør. Da de Pengeforstrækninger, der til
flød dem fra Familien, kun vare ubetydelige og tildels under 
Landflygtigheden ganske ophørte, og da Abbeden ikke ønskede 
at leve af Almisse, søgte han ved Undervisning i sit Moders- 
maal at erhverve det fornødne Udkomme. Foruden en temme
lig betydelig privat Undervisning i de fremmede Kon
sulers og i flere danske Familiekredse, var han tillige i 
flere Aar Lærer i Fransk i den lærde Skole dersteds og op
rettede selv en mindre Skole for et begrændset Antal 
Elever, baade mandlige og kvindelige, dog i særskilte Hold.

Abbeden, der sidst havde havt Ophold i England, var 
anbefalet til en engelsk Skibsklarerer B., hvis gjæstfri Hus, 
hvor kvindelig Ungdom og Skjønhed, sand Dannelse i For
ening med Velstand dannede et Hyggelighedens Hjem, be
redvilligt aabnede sig for ham og hans Myndling, og 
de tilbragte en stor Del af deres Fritid i denne elsk
værdige Families Skjød. Det var da ogsaa den omtalte 
Skibsklarerer, der fra Begyndelsen skaffede Abbeden Infor
mationerne og, efter hvad jeg senere har forstaaet, be
taltes paa denne Maade den største Del af Abbedens og 
hans Myndlings Ophold og Underholdning af flere af Byens 
velhavende Familier, uden at den fremtraadte som Gave eller 
Almisse. Abbeden var forøvrigt en streng Herre og Mester 
for dem, han gav Undervisning, og han sparede ikke paa 
Stokkeprygl.

Da Ludvig den Attende atter havde besteget sine For
fædres Throne, vendte Abbeden og hans Myndling igjen i 
Aaret 1819 eller 1820 tilbage til det skjønne Frankrig, og 
det sagdes, at Gabriels Fader havde faaet en Del af sin 
tidligere Formue tilbage. Siden har jeg ikke set eller hørt 
Noget om dem. Men endnu ser jeg tidt i Tankerne den 
høie, sirlige Abbed i hans Abbeddragt, de sorte Silkestrømper
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med store Sølvspænder i Skoene, sorte Silkebenklæder, den 
lange, sorte, altid tilknappede Frakke og bredskyggede Hat, 
saaledes som han om Sommeraftenen stod ude paa den 
brede Stentrappe paa Stengaden, hvor de boede, for at 
trække frisk Luft og vist mange Gange lod Tankerne gaa 
tilbage til det kjære Fædreland.

Og endnu viser Du unge, livsglade Gabriel Dig for mig, 
som Du paa det første Bal hos mine Forældre præsenterede 
Dig for mig som Ludvigsridder med Korset i det høirøde 
Baand, som Du alt havde faaet i Vuggegave.

Jeg mindes ikke, at der var andre emigrerede Fransk- 
mænd, som i en længere Aarrække havde blivende Ophold i 
min Fødeby. Det var paa hin Tid ikke saa let for de med 
Frankrig venskabeligt forbundne Lande at give de .hertil 
ankomne Emigranter Asylrettens fulde Frihed, da de napoleonske 
Spioners Argusøine trængte ind overalt, og blev end Ingen 
udleveret, var det dog ofte nødvendigt for den paagjældende 
Regjering at give en eller anden af dem et venskabeligt 
Raad om at forsvinde. Paa Hammermøllen fandtes dog flere 
franske Familier, men om disse vare emigrerede eller ind
kaldte, da Geværfabriken anlagdes af Grev Schimmelmann, 
er mig ikke bekjendt. Med disse Familier tror jeg dog nok 
le Tellier stod i Forbindelse. — —----------- — — — —

III.

Mine Forældre vare en af Datidens velhavende Familier, 
men derfor ingenlunde rige. Som de fleste mere velhavende 
Familier, enten de hørte til Kjøbmands eller Haandværks- 
standen, beboede mine Forældre alene deres store Gaard, 
som godt kunde have givet rigelig Plads til mindst fire 
Familier, naar den var bleven indrettet efter Nutidens For
dringer, hvad forøvrigt senere skal være sket, thi den talte 
ikke mindre end henved tyve Værelser, hvoraf mange vare 
meget store.

Naar jeg nu først vil bestræbe mig for at give en saa 
nøiagtig Beskrivelse af Gaarden og dens Indre samt Beboelses
lejligheden og dens Udstyr, som jeg er i Stand til efter hen
ved halvtredsindstyve Aars Forløb, saa sker dette nærmest
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for at danne den fornødne Ramme for Livet, som levedes 
dér. Thi dette er jo i mange Retninger for en stor Del af
hængigt af Omgivelserne, og Barndommen og Ungdommen mod
tager saa mange Indtryk fra Hjemmet som det er indrettet, 
at de følge En igjennem hele Livet. Og man vil derved til
lige faa et Indblik i, hvorledes Gaarde, der hidrørte fra det 
forrige Aarhundredes sidste Halvdel, vare byggede.

Gaarden bestod af fire Længer, der vare sammenbyggede 
i en Firkant, og Sidelængerne vare betydeligt længere end de 
to Tværfløie, hvoraf den ene dannede Gaardens Façade, der 
vendte ud til Byens Hovedgade eller Stengaden. Da Gaarden 
var en Hjørnegaard, vendte den ene Sidefløi ud til 
et Stræde, der kaldtes „Bramstræde“, og til en aaben Plads, 
der benyttedes til Fisketorv, og paa hvilken der den Gang 
fandtes et meget primitivt Springvand. Den anden Sidefløi 
vendte med Bagsiden ud til Nabogaarden, men uden at have 
Vinduer eller Lysaabninger ud til denne. Dette var derimod 
Tilfældet med den anden Tværfløi, der laa lige overfor 
Fagadefløien og dannede Gaardens Baggrund. Denne Fløi 
vendte nemlig ud til et saakaldt „Fortov“ eller én smal, 
aaben Plads mellem den og Nabogaarden, der var tre til fire 
Alen bred, og som begge Eiendomsbesiddere formente sig at 
have lige Ret til, i al Fald hvad Lysningen angik, hvilket 
vistnok kunde være meget tvivlsomt, hvis Spørgsmaalet ikke 
var afgjort ved Hævd.

Ind imod Gaardspladsen havde der oprindelig været 
aabne Svalegange paa Hovedfaçaden og den ud imod Bram- 
stræde vendende Sidefløi, og disse Svaler gik fra to til fire 
Alen udover Stueetagen og bares af stærke Egetræspiller af 
en god halv Alen i Firkant. Men Svalerne vare bievne 
lukkede eller tilmurede før min Erindringstid og dannede nu 
Korridorer med Vinduer ud til Gaardsrummet. Saadanne 
lukkede, men tidligere aabne Svalegange kunde man den 
Gang træffe i de fleste ældre Gaarde, men derimod erindrer 
jeg kun at have set dem endnu aabne i en Gaard, der laa 
paa Stengaden.

Den egentlige daglige Beboelsesleilighed var i Stueetagen, 
med Undtagelse af Sove- og Børnekamrene, der alle vare 
paa første Sal i Sidefløien. De egentlige Galaværelser vare
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derimod paa første Sal i Hovedfatjaden, men brugtes kun til 
Baller og de allerstørste Selskaber. Det var jo et Særpræg 
for hin Tid og en endnu ældre Tid, at enhver Familie skulde 
have sin Sal eller sin Storstue, der stod ledig hele Aaret 
igjennem, fraregnet de faa Gange, da den afbenyttedes til 
Festligheder. Skikken var den Gang saa almindelig, at selv 
hvor en Familie kun havde to eller tre Værelser, kunde man 
være sikker paa, at det ene af dem brugtes i saadant Øiemed. 
Men det var derfor ogsaa det almindeligste hos mindre vel
havende Familier at finde Sovekammer, Spise- og Dagligstue 
forenede i et Værelse. I „Salen“ opstilledes da ogsaa Familiens 
bedste og kostbareste Eiendele, hvor de hele Aaret igjennem 
stode mest til Parade og til egen Fornøielse; thi det daglige 
Liv levedes ikke dér.

Skikken er jo ikke ganske fortrængt, men sikkert meget 
indskrænket i Kjøbstadslivet, og som Regel for Nutiden kan 
det vistnok antages, at en Familie bruger alle sine Værelser 
til det daglige Liv, fraregnet enkelte meget rige Familier, der 
have megen overflødig Plads, eller som bebo saadanne gamle 
Lejligheder, der skrive sig fra Begyndelsen eller Midten af 
det forrige Aarhundrede og endnu ikke ere bievne moderni
serede. Kun paa Landet er den nu beholdt i sin fulde Ud
strækning, da enhver Bondegaard jo som Regel har sin Stor
stue med dertil hørende to Gjæsteværelser.

Da alle Gaardens Fløie stode i Forbindelse med hver
andre, og der var en stor Mængde Trapper, hvoraf flere 
kun vare paa tre til fire Trin, hvilket fremkaldtes ved at 
Sidefløjene vare et Par Alen lavere end Tværfløiene, — en 
Bygningsmaade, der paa hin Tid var temmelig almindelig 
— fandtes der en Mængde Krinkelkroge. Da der der
hos var aabne Lofter over alle Gaardens Fløie, ofte to til tre 
ovenpaa hinanden, en Mængde tomme Værelser, Stalde, Vogn- 
remiser samt Kjældere i Overflødighed, afgav en saadan 
Gaard, der kun beboedes af en enkelt Familie, en udmærket 
Plads for de yndede Lege, der gik ud paa at gjemme eller 
forputte sig. Lokaliteterne bleve sandelig ogsaa brugte dertil 
i min Barndom og Ungdom.

Hvad angik Udstyrelsen af Værelserne, hvoraf enkelte 
vare oliemalede, flere betrukne med lyse Tapeter, andre kun
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limfarvede og enkelte kun hvidtede, da var denne efter den 
Tids Forhold maaske noget mere luxuriøs hos mine Forældre, 
i al Fald hvad Galaværelserne angik, end almindeligt; men 
dette hidrørte maaske fra, at mine Forældre som Bryllups
gave af mine rige Farbrødre fik en meget stor Del af deres 
Udstyr, navnlig til Galaværelserne, skjøndt de ikke trængte 
dertil. Men naar der den Gang sattes Bo, var Udstyret 
beregnet til ikke alene at skulle holde ud i Ægteparrets Tid, 
men ogsaa at skulle gaa i Arv til Børnene, og det fik derfor 
et Soliditetens Præg, som Nutidens destoværre ikke har.

Udstyret var derhos saa fuldstændigt, som Forholdene 
fordrede det, baade hvad Møbler, Linneder, Dækketøi, Sølvtøi, 
Glas, Porcellæner og Sengetøi angik, at der ikke behøvedes at 
anskaffes mere deraf i de kommende Aar.

Den egentlige Galasal havde syv Fag Vinduer med brede 
Vinduespiller og med Vindueskarme af mindst trekvart Alens 
Bredde. Den var malet med Vandfarve, lysegul med Felter, 
som afdeltes ved lysegraa Piller eller Søiler, og i ethvert Felt 
var der malet Blomster eller Figurer, ligesom der over Fløi- 
dørene var malet smukke Friser.

Den var saaledes en meget stor Sal, den største i Byen 
næst efter Klubsalen, men den var i Forhold til Længden og 
Bredden noget for lav. Den havde fireogtyve høiryggede 
Stole med meget brede Sæder og to saakaldte Kanapéer, 
betrukne ligesom Stolesæderne og Vindueshynderne med 
stribet Hestehaarsbetræk*), to Kommoder med tilhørende 
Speile, som gik lige fra Loftet og helt fyldte de brede Piller, 
og et meget kostbart forgyldt Taffeluhr med forgyldte Søiler 
og flere fritstaaende Figurer, der stode paa en bred Piedestal.

*) Jeg har mange Aar efter at dette var nedskrevet tilfældigt 
læst Professor Scharlings Indbydelsesskrift til Universitetsfesten 
for 1889 og set, at han omtaler Hestehaarsbe trækkene som Tegn 
paa Tidernes Tryk; Intet er efter min Mening feilagtigere. Det 
var en Modesag, og Moden opstod i det sidste Decennium af 
forrige Aarhundrede — altsaa det for Handel og Omsætning 
lykkeligste Tidsrum — og holdt sig langt ind i Tyverne af dette 
Aarhundrede. Jeg har set dem, medens de vare paa Moden, i 
de rigeste Familier, der sandelig ikke saa paa Pengene, naar de 
udstyrede deres Hjem. Men Hovedsagen var, at det, som Tiden 
fordrede, var, at Alt skulde være durabelt. Man havde det 
ganske, glat, stribet eller vævet i forskjellige Mønstre.
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Alle Møbler vare af det saakaldte Ibenholt eller sort Mahogni, 
og det var ikke fineret, men fuldt Træ. Glaslysekronen 
var af slebet, bøhmisk Glas ligesom Lampetterne, der vare 
anbragte ved Fløidørene eller Speilene. Salen havde to runde, 
meget smukke Porcellænskaminer af blaa, figurerede, hol
landske Sten, hvis Døre vare af blanktpoleret Messing, og 
som især ved Lys vare meget imponerende.

I det tilstødende Kabinet, et Værelse paa to meget brede 
Fag, der var beregnet paa at være det egentlige Stadsgjæste- 
værelse, vare alle Møblerne, Sengested, Speil, Toiletbord saa- 
vel som Stolene af hvidt, lakeret Træ med smukt malede 
fine Blomsterbouketter og Guirlander. Stolene havde Rør- 
sæder med løse Krølhaarssæder, betrukne med tykt karmoi
sinrødt Silketøi, af hvilket Stof ogsaa Gardiner, Sengeomhænget 
og Sengetæppet var. Sengen var af de saakaldte Baldakin
senge, fra hvis Endestolper halvbuede Stænger gik op og 
samledes i en Top, der sammenholdtes af en lueforgyldt 
Hjembusk med nedfaldende Fjer. Den var tillige en saa- 
kaldet Udtræksseng, og kunde derfor bruges af en eller to 
Personer; men den Gang pieiede man da ogsaa i Reglen 
at ligge to i en Seng.

Hvad Sengeklæderne angik, da vare disse næppe saa 
talrige som i Fortiden; men de vare dog saa rigelige, at 
Nutiden deraf godt kunde rede et Par gode Senge. Tiden 
kjendte den Gang ei heller til Krølhaars- eller Fjedermadratser, 
men kun til en eller to Halm- eller Hømadratser paa Bunden 
af Sengen; derpaa kom Dyner, i Reglen tre Lag, stundom 
fire, og dernæst Overdynen, der som oftest var fyldt med 
Edderdun. Foruden flere af de saakaldte Langpuder, der 
brugtes til Hovedgjærdet, og som kaldtes saaledes, fordi de 
vare ligesaa lange, som Sengen var bred, naar den var ud
trukken, havde hver af de tvende, for hvilke Sengen var 
bestemt, mindst to „Kirtpuder“ eller firkantede Hovedpuder 
af en Alens Bredde eller noget derover, hvoraf Overtrækket 
paa den øverste ofte var broderet og med Kniplingskanter. 
Og dertil kom endelig, at hver enkelt Dyne eller Pude var 
saaledes fjerstoppet, at man meget godt af hver kunde have 
lavet to af dem, som Nutiden bruger.

Et solidt, men smukt udstyret Sengegreb gik ned fra 
Museum. III. 6
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Sengehimlen, hvorved man kunde reise sig eller rettere sagt 
hale sig op af det Dynelag, hvori man var sunken ned. 
Naar man saa endelig var kommen til Ro og havde sat 
Sølv- eller Messing-Lyseslukkeren over Lyset, blev Senge
omhænget trukket til, og saa laa man da vel forvaret den Nat.

Forældrenes, Børnenes og Tyendets Sovekamre vare meget 
tarveligere udstyrede, men der var dog en betydelig Rangs- 
forskjel mellem dem, saa at Forældrenes og de voxne Børns 
vare de smukkeste og de mindre Børns og Tyendets de 
tarveligste. I Forældrenes vare Møblerne i Reglen af 
Mahogni, i Børnenes af Bøgetræ, og Stolene vare i Alminde
lighed betrukne med sorte eller gule Lædersæder, som vare 
stoppede med Fæhaar og fastslaaede med bredhovede Messing
eller Pletsøm. Sengestederne i Børnenes Sovekamre vare malede 
hvide eller røde, og vare altid til to, og derfor i Reglen Ud
trækssenge, men alle med Himmel og fuldt Omhæng af 
blomstret Sirts eller Kattun i alle Mønstre, som bleve trukne 
for om Natten, og Stuens eller Værelsets Gardiner vare i 
Reglen af samme Slags Tøi.

Kun Sengestederne for Gaardens Karle vare uden Senge
omhæng, og hvor Pigerne laa i de saakaldte Slagbænke, der 
om Dagen bleve slaaede sammen og dannede en Sofa af 
Træ, manglede ligeledes Omhænget. Tyendets Dyner vare 
gjerne betrukne med Olmerdug eller andet uldent Stof, 
hvorimod Forældrenes og Børnenes vare betrukne med gult 
Nankin og derover Betræk af Sirts eller stribet Bomuldstøi.

Dagligstuen havde tolv Stole og en Divan med Sideop
satser, der vare betydeligt mindre foroven end forneden, ja den 
øverste Opsats var neppe mere end halv saa bred som den 
nederste. Baade de øverste og nederste Sidestykker, der fortil 
vare buede, dannede Smaaskabe med Hylder eller Skuffer, 
og ligeledes var Bundstykket i Divanen forsynet med Udtræks- 
skuffer. Foran Divanen stod et Divanbord, større eller mindre, 
efter Familiens Talrighed. Af Vinduespillerne vare to for
synede med lange Speile, afpassede efter Pillernes Bredde 
med Tilbehør af Konsoller, som snart dannede Skabe eller 
snart vare uden saadanne. Møblerne vare af lyst, fuldt 
Mahogni og alle indlagte paa Ryggen eller Forsiderne med 
fint hvidt Træ eller Perlemoder, der dannede Blomstervaser,
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Guder og Gudinder og vare, forsaavidt angik Stole, Divan og 
Vindueshynder, betrukne med sort, glatvævet Hestehaarsbetræk, 
indtil denne Mode blev afløst af forskjelligt farvet Uldstof eller 
Damask.

Ved en af Væggene stod et Klaver eller Klavecin i hvid 
lakeret, blomstermalet Kasse, men det afløstes, da Forte
pianoernes Tid kom.

Det var paa hin Tid ikke saa hyppigt som nu at se 
Væggene beklædte med Malerier eller Kobberstik; dog savnedes 
de ei heller ganske, og mange Steder saa man Forældrenes 
og Børnenes Fortræter malede med Olie eller i Pastel. Det 
var gjerne omreisende Kunstnere, som opholdt sig længere 
eller kortere Tid i Byen, alt eftersom Søgningen faldt, der 
udførte disse Malerier; thi der var ingen Kunstmaler bosiddende 
i Byen.

I Spisestuen vare alle Møblerne af Egetræ og Stolene 
med faste Sæder betrukne med sort Læder og paa Siderne 
beslaaede med bredhovede blanke Messingsøm. Man kjendte 
ikke den Gang i borgerlige Huse til Buffetter, men ved en af 
Væggene, nærmest ved Kjøkken-Døren, stod et aflangt Bord, 
der var belagt med en hvid Dug, og som brugtes til derpaa 
at hensætte, hvad der indbragtes fra Kjøkkenet. I Stedet 
for den senere Tids Buffetter brugtes den Gang Hjørneskabe 
enten af Mahogni, Egetræ eller malet Fyrretræ. De bestode, 
idet det de gik fra Loftet til Gulvet, af to Stykker, hvoraf det 
øverste, forunderligt nok, var betydeligt større og høiere end 
det nederste og derfor forsvarligt fæstet til Loftet eller Side
væggene. Overskabet gav i dets øverste udskaarne Hylder 
Plads for Spise-, The-, Strø- og Potageskeer m. m., som 
ikke anvendtes til det daglige Brug, og paa de øvrige Hylder 
anbragtes større Gjenstande, som Platdemenager, Stager, 
Kaffe- og Chokoladekander, Kopper, Sukker- og Peberbøsser 
og andre Utensilier, som brugtes til et Bords Dækning, og 
mangt et Stykke deraf var af Sølv. Underskabet havde for
oven en Skuffe, som brugtes til Dækketøj, og i Skabet der
under anbragtes Knive og Gafler i en Knivkurv, Bakker af 
forskjellig Størrelse m. m. Havde Stuen, hvad ofte var Til
fældet i de større Huse, Plads til to Hjørneskabe, afgav 
det ene Plads kun for Sølvtøi og kostbarere Gjenstande, og 

6*
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var i saa Fald aflaaset, og Nøglerne bares paa Husmoderens 
Nøgleknippe, og det andet var Gjemmested for, hvad der 
daglig brugtes, og var derfor ikke aflukket.

Paa Trappen, der førte op til første Etage, og som skilte 
Kjøkken og Fadebur fra den daglige Beboelsesleilighed, stod 
et af de bornholmske Uhre i malet Trækasse, og Uhrmageren, 
der kom hver Lørdag Eftermiddag for at optrække Husets 
forskj ellige Uhre og stille dem, havde Nøglen til det, for at 
der ikke skulde ske Misbrug. Thi det var Normaluhret, 
hvorefter hele Huset rettede sig med Hensyn til Dagens Gjer- 
ning. Efter dettes Bud stod man op, spiste, drak og gik til 
Sengs, og da Alt den Gang skete strengt paa Klokkeslet, var 
det jo ogsaa nødvendigt at have et Uhr, der havde den af- 
gjørende Stemme.

Der er endnu et Par Møbler, som jeg skal skjænke en lidt 
nærmere Omtale, fordi de som Regel hørte til Datidens 
Møblement, men neppe længer existere i de mere velhavende 
Familier uden ganske enkeltvis, og da som Rariteter fra de 
svundne Tider; derimod findes de ofte endnu i de tarveligere 
Hjem.

Det er Husmoderens Dragkiste. I et velhavende Hus 
var den altid af Mahogni, i mindre rige Hjem af Egetræ 
eller malet Fyrretræ. Stundom gik den helt ned til Gulvet 
og hvilede da gjerne paa Løvefødder, stundom var der tre
kvart Alen fra den nederste Skuffe til Gulvet, og den hvilede 
da paa smukt udskaarne Søiler, som meget ofte vare af Metal. 
Skufferne vare udstyrede med stærkt forgyldte Hankegreb 
og Laasebeslag og vare ofte af en buet Form. Ovenpaa 
Dragkisten stod et mindre Taffeluhr og saadanne Gjen- 
stande, hvorpaa man satte særlig Pris. Det var da ogsaa 
den Gang det eneste Sted, hvor der var anbragt saadant Nips, 
men langtfra i saadanne Masser, som Nutiden overlæsser 
ethvert Møbels Overflade med. Dragkisten var gjerne saa 
lang og saa bred, at en kvindelig Klædedragt kunde ligge 
udstrakt deri, uden at sammenfoldes.

Dragkisten var Husmoderens Stolthed og privilegerede Møbel 
og afgav i dens Skuffer, hvoraf den øverste var noget smallere 
end de andre, Gjemmestedet for hendes Pretiosa og kost
bareste Dragter, Shawler m. m. og vare et noli me tangere
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for Børnene, saalænge de ikke vare voxne. Da den havde 
sin Plads, hvor Husmoderen fandt, den gjorde hende mest 
Nytte, kunde den findes enten i hendes Sovekammer eller i 
Dagligstuen, naar denne stod i Forbindelse med Sovekammeret, 
for at den ret kunde tage sig ud.

Som et Pendant hertil havde Manden gjerne sit Chatol, 
ligeledes enten af Mahogni-, Ege- eller malet Fyrretræ. 
Chatollet havde ofte en Opsats, bestaaende af et eller flere 
mindre Skabe, og disse havde indvendig Hylder til at hensætte 
forskjellige Gjenstande paa. Nu kan man hyppigst finde saa- 
danne Møbler i mindre, borgerlige Huse, men især hos 
Bønderne paa Landet.

Den nederste Del af Chatollet bestod af Skuffer, men 
den øverste var forsynet med en Klap, oftest skraa, sjeldnere 
rundbuet, og i første Tilfælde afgav det en god Skrive
plads, da Klappen kunde hvile paa to aflange firkantede 
Stykker Træ, som man trak ud og stødte ind igjen, naar 
man lukkede Klappen til. Bagstykket derinde bestod af mange 
smaa Skuffer, og imellem disse. Rum fandtes meget hyppigt 
forskjellige mindre, hemmelige Rum.

Det andet Møbel, der som oftest fandtes i Datidens vel
havende Huse, var Lænestolen. Den var vistnok en Lev
ning fra en tidligere Periode, thi den forsvandt tidligt, og jeg 
har ikke set den efter Trediverne i noget Familiehjem. Den 
havde gjerne sin Plads i Nærheden af Dagligstuens Kakkelovn. 
Den var stoppet med Krølhaar baade i Sædet og Ryggen og 
betrukken med presset Svinelæder med forgyldte Blomster og 
Blade. Den var saa bred, at der godt kunde sidde to Voxne 
eller tre, fire mindre Børn deri. Den var saa høirygget, at 
man bagfra ikke kunde se, om der sad Nogen i den, og med 
to Sidestykker, der omtrent i Høide med den Siddendes Hoved 
vare betydeligt udbuede, for at Hovedet kunde hvile dertil.

Ryggen paa den kunde slaas tilbage, saa langt man 
ønskede, for at man kunde faa en mere eller mindre skraa 
Stilling, idet der langs med Armstykkerne gik lange flade 
Kroge, som kunde fæstes længere eller kortere i Bøiler paa 
Rygstykkets Sider. Naar Ryggen var helt nedslaaet, dannede 
det Hele en Flade, hvorpaa man i Nødsfald kunde rede et 
Sengeleie. Selv i de jevnere Borgeres Opholdsstue fandtes
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ofte én eller to saadanne Lænestole og da gjerne en paa 
hver Side af Bilæggerovnen, men disse vare meget mindre, 
oftest kun af malet Træ og forsynede med Hynder og Ryg
puder fyldte med Blaar, Fæhaar eller Gaasefjer.

Med Hensyn til Kakkelovne var man ligesom nu stadigt 
paa Forsøgets Stadium. Man kjendte paa hine Tider meget 
godt Kaminer med Udtræksspjeld; i mit Fædrenehjem var 
der ikke mindre end tre eller fire; men i Reglen brugtes dog 
Jernkakkelovnen. Disse fandtes imidlertid den Gang aldrig 
runde, men firkantede med større eller mindre Sideflader og 
altid med flere eller færre Etager. En særegen Art af dem 
var de saakaldte Tromlekakkelovne. Denne Slags Kakkel
ovne bestod af et firkantet Nederstykke, der som alle den 
Tids fritstaaende Jernkakkelovne hvilede paa en dertil afpasset 
Træfod Kakkelovnens svære Dele vare altid støbte; men 
da man her i Landet ikke kjendte Jernstøberier, kom næsten 
alle Jernkakkelovne i hin Tid fra Norge, og den største Jern
plade, som altid vendte ud imod Stuen, bar gjerne et 
Billede af den norske Løve. Kakkelovnsdørene vare aldrig 
støbte, men bleve smedede af Jernblik; deraf bestod ogsaa 
den saakaldte Tromle. Denne havde ganske Understykkets 
Form og var altsaa som dette enten firkantet eller aflang. 
Røret, som fra den øvre Kakkelovnsplade gik et temmelig 
høit Stykke op, inden det bøiede af for at gaa ind i Skor
stenspiben, gik igjennem Tromlen, som ved Nagler blev fæstet 
til dette. For at Tromlen, hvor den var aflang, ikke skulde 
ved sin Vægt synke altfor dybt i den fra Røret fjerneste 
Ende, støttedes Tromlen fortil ved en løs Jernstang med en 
bred Fod og en lignende Overflade. Døren til Tromlen, 
altid af Jernblik, var som oftest anbragt paa dens smalleste 
Side. Tromlen brugtes til at holde mindre Gjenstande varme 
og var udmærket til at stege Æbler i.

I de jevnere Borgerfamilier var dog Bilæggerovnen endnu 
den dominerende; den hvilede i Reglen med Forstykket paa 
Messingsøiler, ligesom Overstykket, hvor det skruedes fast til 
Nedrestykket, ogsaa i Reglen var forsynet med dreiede 
Metalprydelser, og paa den stod meget hyppigt op mod Væggen 
et Messingfad af forskjellig Form og Størrelse.
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Paa den Tid, jeg omtaler, yndede man meget de saa- 
kaldte Silhouetter. Man kunde i Reglen træffe dem i alle 
Familiehjem. Snart var det kun enkelte Portræt er, snart 
hele Familiegrupper. Paa disse saa man da gjerne 
et Værelse i dets fulde Udstyr, og i dette var anbragt 
Faderen og flere af Børnene i gaaende eller staaende Stil
ling og Husmoderen gjerne med et Barn paa Skjødet 
siddende ved Kaffe- eller Thebordet, Portræterne, Kakkel
ovnen, Stolene osv.; Alt udklippet af sort Papir og anbragte 
paa lys Grund for at træde saameget skarpere frem. Det 
var kun en profil man saa Personerne. Stuens Speil 
var fremstillet ved Udklip af et Par Stykker Sølvpapir og 
omgivet af en brun Ramme. Det, som i mange Aar opbe
varedes i min Familie, var godt halvanden Alen i Længde og 
fem Kvarter i Høide. Ogsaa dette var, saavidt jeg nu 
mindes, udført af omreisende Kunstnere, der ofte opnaaede en 
saadan Færdighed deri, at Portræterne bleve meget lignende.

Et af Særprægene for den Tids Amøblement og hvorved 
det stærkest afveg fra Nutidens, var, at man vilde have god 
og rigelig Plads i Værelserne, saa at man kunde bevæge og 
røre sig i dem. Fraregnet de Divanborde, der stod foran 
Divanen eller Sofaen, fandtes ingen Møbler paa selve Stue
gulvene; men alle Møbler vare opstillede langs Væggene. 
Ja selve Spisestuens Bord var med Fløie til at slaa ned, saa 
at det, naar det var afbenyttet, kunde hensættes ved en af 
Væggene. Der var derfor god Plads baade i større og mindre 
Værelser, hvilket i al Fald var en stor Behagelighed for 
Børnene, navnlig i Vintertiden, naar Veiret ofte udelukkede 
dem fra Friluftslivet i Gaarden.

Ser man hen til Nutiden, hvor den herskende Smag jo 
er at fylde Værelserne, hvad enten deres Størrelse tillader 
det eller ikke, med alle mulige Ting, der fylde hver Plet af 
Gulvfladen, saa at man for at undgaa at rive Noget ned eller 
omkuld, er nødsaget til at blive paa den Plads, man én Gang 
har indtaget, vil man ret faa Øie for Forskjellen.

Gulvtæpper, der dækkede hele Gulvet, brugtes ikke i 
min Barndom, ligesaa lidt som malede eller ferniserede 
Gulve. Foran Sofaerne kunde der af og til findes et mindre 
Tæppe af nogle faa Alens Længde og Bredde; men det
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hørte dog ikke til det almindelige. De Borde, som vare 
af Mahogni, vare til daglig Brug i Reglen betrukne med 
Voxdug. Ellers var det ikke Skik og Brug at tildække 
Møblerne med Overtræk, fraregnet dem, som fandtes i Gala- 
værelserne.

Jeg har maaske dvælet for længe ved Beskrivelsen af 
Værelsernes Udstyr i hin Tid, men det er sket for saavidt 
muligt at give en nogenlunde nøiagtig Fremstilling af et af 
Datidens mere velhavende Huse; og i Forhold til Medbor
gernes Evne var Indretningen ganske lignende helt igjennem 
ogsaa hos tarveligere Familier. Det var ikke i Indretningen, 
men kun i Møblers og Gardiners kostbare Udstyr, at For- 
skjellen viste sig.

Og dog kan jeg ikke endnu forlade dette Terræn, før 
jeg har givet en Fremstilling af en saadan Families Fadebur 
paa hine Tider; thi vel straalede det altid rummeligeKjøkken, 
der ofte var belagt med firkantede hollandske Fliser i Mosaik- 
Form, med dets snehvide Borde og blankt polerede Kobber-, 
Messing-, Tin- og Bliktøi af den Slags, der daglig skulde 
bruges, fra øverst til nederst; men det forsvandt altsammen 
mod Fadeburet. Dette bestod i mit Fædrenehjem af et 
Værelse, godt og vel otte Alen baade i Længde og Bredde. 
Skulde De anse dette som overdrevent, skal jeg dog tilføie, 
at jeg i mange af Datidens Hjem har set dem betydeligt 
større. Og hvor man kastede Øiet hen, skinnede det med 
engelsk Tin, Kobber og Messing i alle Former og med Masser 
af Porcellæn og Glasvarer, men det var jo ogsaa en Datidens 
Husmoders Stolthed, hvori den ene søgte at overgaa den 
anden.

Foran de tre Fag Vinduer var anbragt en Disk paa 
halvanden Alens Bredde, belagt med en snehvid Dug fra 
Ende til anden, og i denne var der anbragt en Mangfoldighed 
af Skuffer med alle mulige Slags Kolonialvarer og Kryderier, 
thi man gjorde i mere velhavende Huse sine Indkjøb i større 
Partier, navnlig hvor der var Mange, der skulde bespises. 
Bræddeloftet var malet med Perlefarve og Væggene betrukne 
med lyst Tapetpapir. Paa Loftets Bjælker hang i forsvarlige 
Kroge og Snore Alt, hvad man den Gang kjendte af Kobber-,
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Messing- og Jærnredskaber til Koge- og Stegebrug. Og man 
lod sig ikke nøies med et enkelt Sæt, men havde ofte fire, 
sex Stykker af forskjellig Størrelse. Det var, som om Hus
moderen ikke kunde faa nok deraf.

For blot at tage et Exempel, tror jeg uden Overdrivelse 
at kunne sige, at der var mindst ti kobberfortinnede Forme 
til at ophælde Rødgrød i, saa at denne, naar den kom paa 
Bordet, kunde præsentere sig i firkantede, ovale, runde Skik
kelser, snart aldeles glatte, snart med Stjerner eller andre 
Figurer i, snart rudede og snart med bølgeformede Sider, 
snart dybe, snart flade; men det tog sig unægteligt smukt ud, 
naar den serveredes; og jeg tror ligeledes uden Overdrivelse 
at kunne sige, at der hang et ikke mindre Antal af Messing- 
kjedler til Syltning i Størrelse fra dem, der kun rummede en 
Pot eller to, til dem, der rummede en Spand eller derover.

Gulvet var snehvidt og vaskedes ligesom de fleste Gulve 
i Kalk- eller Kridtvand; thi der maatte ikke findes en eneste 
Plet derpaa, og Tyendet betraadte det kun paa Strømpesokker, 
og paa de for Gang mest udsatte Steder laa der gjerne Fod- 
tæpper af en Alens Bredde af grovt Sækkelærred. Langs 
Sidevæggene løb Hylder af tre Kvarters Bredde og halvanden 
Alens Høide, foran hvilke der hang Gardiner af Bomuldstøi i 
forskjellige Farver og Mønstre, som naaede ned til Gulvet, og 
paa dertil afpassede Duge, som dækkede den øverste Hylde, 
prangede det velbekjendte kjøbenhavnske blaa Porcellæn, som 
var langt stærkere end det nu brugelige, der bærer dette 
Navn, i Form af runde og ovale Terriner, Frugtkurve, Vaser, 
Kummer, Kaffe- og Ghokoladekander, og mange kostbare 
Stykker af kinesisk Porcellæn og engelsk Fajance. De saa- 
kaldte Tallerkenhylder, der gik lige til Loftet, bar en 
Mængde Fade, flade, dybe, ovale, runde, firkantede og otte
kantede af alle Arter og Størrelser, og hver bestemt til sit 
særegne Brug.

Og hvad der ikke kunde finde Plads dér, stod i store 
Stabler paa de bag Gardinerne værende nedre Hylder, som 
tillige afgav Plads for en Mangfoldighed af Glassager fra det 
fineste engelske og bøhmiske Glas med slebne Facetter, for
gyldte Stjerner, snoede Stilke, spidse, runde og mange-
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kantede, til store Glaskummer og Kruse til alle mulige Slags Ting 
og Brug. Men det gjaldt jo ogsaa ved større festlige Ledig
heder, hvor der ofte serveredes med sex til otte Retter Mad 
foruden forskjellig Dessert, om at kunne dække et Bord til en 
tredive til halvtredssindstyve Personer uden fornøden Opvask- 
ning. At laane Noget hos Andre, vilde anses for en stor 
Skam, og man kjendte ikke som Nutiden til at leie saadant 
ved de store Festligheder. Man kunde godt bilde sig ind, at 
man var kommen ind til en Kobbersmed, Kandestøber eller 
Glas- og Porcellænshandler, saa stort var Udvalget, og jeg 
kan endnu godt mindes, at naar min Moder gjorde sin aarlige 
Kjøbenhavnsreise, vendte hun aldrig tilbage derfra uden at 
medbringe en hel Del Rariteter til Fadeburets yderligere For
syning.

Et saadant udstyret Fadebur var ikke nogen Sjældenhed, 
men maatte regnes til det almindelige i velstaaende Familier, 
og jeg har havt god Leilighed til at se saadanne baade i min 
Fødeby og i Kjøbenhavn, og dertil mange, som vare endnu 
større og rigeligere udstyrede.

Jeg har ofte forundret mig over, hvorledes Alt kunde 
holdes i en saa skinnende Renlighedstilstand, thi Støvgran 
paa Nogetsomhelst taaltes ikke, men Stedet var jo ogsaa 
fredlyst, og kun aabent for ganske særegne Konferencer, der 
ikke taalte Afbrydelser eller Andres Øren, eller for den, som 
Husmoderen betroede Nøglen dertil, hvilket var en Tillidspost, 
som kun betroedes en af de ældre og voxne Døttre. To 
Gange om Aaret, gjerne otte eller fjorten Dage før de ordi
nære Skiftetider, 1. Mai og 1. November, og andre kjendtes 
ikke den Gang, blev da ogsaa Huset endevendt fra Loft til 
Kjælder, og der blev vasket, skuret og renset i hver en Krog, 
og den Tid var sandelig ikke den behageligste. Foruden 
det hellige Fadebur havde et større og velordnet Familiehjem 
ogsaa et særegent Værelse til Linned- og Klædeskabe, der 
ofte udgjorde fra tre til sex store dobbelte Skabe, alle fyldte 
med Dækketøi og Linned foruden meget Andet. Dersteds 
opbevaredes tillige overflødige Sengeklæder. Ogsaa dette var 
fredlyst, og betraadtes kun af Husmoderen og Husets voxne 
Døttre.
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Efter i denne i mange Retninger dog saa ufuldstændige 
Beskrivelse at have givet Rammen til Hjemmets Indretning og 
Udstyr, skal jeg nu søge at vise, hvorledes Livet levedes i et 
saadant almindeligt borgerligt Familiehjem.

IV.

Om Sommeren, eller rettere sagt fra Foraarets Begyndelse, 
var Husets mandlige og kvindelige Tyende alt oppe lidt før 
Klokken fem for tidligt at kunne begynde Dagens Gjerning, og 
lidt senere stod Husbonden op. Jeg kan da ogsaa godt 
erindre, naar min Fader iførte sig sin Puddermantel, og 
formørkede eller fordunklede Dagens Lys med Pudderkvastens 
fme Støv. Naar han havde gjort sit Toilette eller næsten 
var færdig dermed, stod Husmoderen op, og samtidig 
blev der kaldt paa de voxne eller større Børn, hvortil nærmest 
henregnedes dem, der kunde klæde sig selv paa eller kun 
behøvede en mindre Haandsrækning.

Klokken sex en halv efter Normaluhret blev der af For
ældrene og de ældre Børn i Forening drukket The, og var 
ethvert Barn reglementeret med et vist Antal Stykker Rug
brøds Smørrebrød, som stod skaaret paa en Tallerken paa 
Bordet Om Søn- og Helligdage fik derhos ethvert Barn en 
Sukkerkringle eller et Par Krydertvebakker, der rigtignok 
kunde gjælde for to af Nutidens Kringler og mindst fire af 
Nutidens Tvebakker, skjøndt de kun kostede én a to Skilling. 
Alle Arter af Forfalskning af Næringsmidlerne kjendtes slet ikke 
i hin Tid. Sligt er forbeholdt den nærværende Tid og 
vistnok væsenligst fremkaldt ved Næringsloven og den frie 
Konkurrence og Tilintetgjørelsen af de gamle Laug, i hvilke 
saadant ikke kunde finde Sted paa Grund af den Kontrol, 
der førtes med dem. De mindre Børn og Tyendet drak altid 
af mindre eller større Skaale, hvide eller kulørte, og uden 
Underkopper. Først naar man var konfirmeret, drak man 
af Thekopper.

Om Vinteren, da man stod noget senere op, blev 
Theen først drukken Klokken syv og ved Lys. Der blev ikke
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holdt nogen almindelig Bøn ved noget af Dagens Maaltider; 
men ethvert af Børnene maatte indtil henved Konfirmations
alderen hver Morgen og Aften læse eller fremsige Fadervor 
for Moderen eller Barnepigen, og derhos tillige gjerne frem
sige en lille Bøn paa otte eller ti Linier. Den, vi Børn lærte 
i vor Barndom, lød saaledes:

Bed, o Jesus, bed for mig,
Bed mig ind i Himmerig:
Der at leve, der at bo 
I en evig Fred og Ro. 
Gud vær min Ven, 
Gud hor min Bøn 
For Jesu Kristi Skyld. Amen!

At man holdt Hænderne foldede, naar man bad sit Fadervor, 
paasaas meget strengt.

Saasnart et Barn var født og døbt, blev det indført i 
Husets Bibel med dets fulde Navn, og hvem der havde været 
dets Faddere. Derimod var den tidligere Skik at regne Bar
nets Fødselsdag fra dets Daabsdag vistnok forlængst for
svunden. Den øverste Plads i Rækken indtoge Forældrenes 
fulde Navne, deres Daabs- og Konfirmationsdage, samt naar og 
hvor de vare bievne ægteviede.

Naar Thedrikningen var forbi, gik Enhver til sin Gjer- 
ning, og de, der gik i Skole eller fik særskilt Undervisning, 
forberedte sig dertil i den Tid, der var levnet fra The- til 
Skoletiden. Denne begyndte om Sommeren altid Klokken 
otte; om Vinteren dels Klokken otte, dels Klokken ni, og de 
Børn, der ikke kunde komme hjem.og spise deres Formad1), 
fik deres Mad med sig. Frokosten eller Formiddagsmaden 
bestod baade for Voxne og Børn af fire Stykker Rugbrød, de

Dette var vistnok en fordreiet Udtale af Formiddagsmad, lige
som Eftermad for Eftermiddagsmad, hvilke to Maaltider dog i 
daglig Tale, navnlig Eftermiddagsmaden, hyppigst kaldtes 
„Mellemmad“. Forunderligt nok kaldtes de to Retter, man til 
dagligt Brug fik til Middagsmaaltidet, ogsaa „For- og Eftermad“, 
og ikke første og anden Ret.
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saakaldte „Rundtenommer“, der bleve skaarne overpaa Midten, 
hvert af en kvart Tommes Tykkelse med Paalæg af Smør, 
Ost, Pølse, Steg eller hvad Andet Huset de enkelte Dage havde 
Forraad af. De, der bleve i Hjemmet, holdt dog ikke noget 
Fællesmaaltid ved Frokosten, uden om Søn- og Helligdage; 
men Klokken ti præcis blev der sat et Fad med skaaret 
Smørrebrød paa Bordet i Spisestuen, hvor ethvert af de 
hjemmeværende Børn efter Behag kunde forsyne sig, og dette 
blev staaende dér, indtil Middagsbordet dækkedes.

Klokken tolv spistes der til Middag. Retterne vare vel 
omtrent de samme, som nydes i Nutiden; men de vare ganske 
anderledes konstante end nuomstunder, og hver Dag i Ugen 
havde sine to bestemte Retter, hvori kun de forskjellige Aarstider 
gjorde nogen Forandring med de to store Hovedafdelinger: 
Sommer- og Vinterkjøkken. Man kunde saaledes meget godt 
fjerdingaarlig beregne, hvad man vilde faa paa en bestemt Dag i 
Ugen i det Fjerdingaar. Retterne vare tarvelige, en Følge af, 
at der ofte skulde bespises tyve Personer og derover, og der 
kjendtes ingen Forskjel i Anretningen for Herskabet og 
Tyendet. De vare altid vel tillavede og mættende, saa at 
Ingen gik sulten fra Bordet. Jeg mindes endnu, at vi kaldte 
Fredags- og Lørdagsretterne for de katholske Fastedage; thi 
det var meget sjældent at faa Kjødspiser paa disse to Dage, 
men altid Grød og Fisk, Øllebrød og Fisk eller Æggekage. 
Skjærtorsdag fik man den saakaldte „Nikaal“, hvori der for
uden Hovedbestanddelen eller Kaalen skulde være otte andre 
Slags grønne Blade til Minde om Korsets Nagler, og Lang
fredag de saakaldte „skidne Æg“ eller haardkogte Æg med 
dansk Sennopssauce. Den Ret har nok nu, hvor den nydes, 
et pynteligere Navn.

Om Søn- og Helligdagene fik man dog ofte foruden de 
to bestemte Retter Mad, Kage og i Sommertiden Jordbær, 
Stikkelsbærgrød eller Rødgrød med Fløde. Og paa Fødsels
dage fik Fødselsdagsbarnet ofte Lov til selv at vælge sine 
Yndlingsretter, der ofte fremkaldte snurrige Sammensætninger. 
Der sagdes Tak for Mad mellem Alle, og for Faderen og 
Moderen bukkede eller neiede man, idet man sagde Tak, og 
hos Moderen endte det gjerne med et Kys fra Børnenes Side.

Klokken tre drak Forældrene og de voxne Børn samt
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det kvindelige Tyende Kaffe, de første i Forening og siddende 
til Bords; men de ukonfirmerede Børn og Karl folket fik ikke 
Kaffe. Den ansaas den Gang ikke tjenlig for Børnene, og jeg 
har ikke drukket Kaffe før min Konfirmationsdag.

Kaffen tragtedes ikke den Gang, da man ikke kjendte 
den senere Tids Tragtekander, men den kogtes i formalet Til
stand. Bønnerne brændte man selv i større Partier, gjerne 
en Gang om Ugen, og den maledes af en af Pigerne, i Reglen 
Kokkepigen, paa Haandkværn, den saakaldte Kaffemølle. For 
at faa den meget findelt, brugte man gjerne Kaffemøller med 
grovere og finere Kværn, saa at den blev to Gange malet. 
Rigtig fint malet blev den dog aldrig, men det gjorde ingen 
Skade, da den kogtes. Kaffen havde sine egne Kobberkjedler, 
Alt efter Antallet af de Personer, der skulde have denne 
Drik. For at faa den rigtig klar brugtes et Stykke tørret 
Flynderskind af de saakaldte „Jyder“ — store tørrede Flyndere 
fra Aalborg og Frederikshavn, som ethvert Hus forsynede sig 
med ved Efteraarstid, og som i Vintertiden spistes ved Mid
dagsbordet med Gulerodssauce, og som smagte fortræffeligt. 
Flynderne flaaedes forinden de kogtes, og det afflaaede Skind 
gjemtes til Kafifekogningen. Men Grunden hvorfor man antog, 
at et saadant Stykke Flynderskind skulde kunne gjøre Kaffen 
klar, er mig ubekjendt. Til Kaffen fik Enhver et afpasset 
Stykke Kandissukker. Naar Kaffen var drukken, gav Kokke
pigen i Reglen fri Spaaning, og efter det fine Grums, der 
gjerne fandtes paa Bunden af Kopperne trods al Klaring, 
foregik Spaanin gen, hvortil hun altid havde et nysgjerrigt og vide- 
begjærligt Publikum om sig, navnlig af Husets Døttre. Men 
da jeg ikke er bleven indviet i denne ædle Spaakunst, ser jeg 
mig ikke i Stand til at meddele, hvorledes den udøvedes. 
Kaffetiden var da ogsaa den egentlige Tid for Damebesøgene, 
og navnlig af Husets nærmeste Bekjendte eller dets faste 
Stok, og Dagens Begivenheder bleve vistnok da drøftede 
paa en indgaaende og høist interessant Maade, og mangt et 
vægtigt Ord, der maaske fik sin Betydning for Livet, er vist
nok da blevet vexlet mellem Moderen og hendes ældste 
Døttre. Den egentlige Besøgstid for Herrer og Damer faldt 
gjerne mellem Klokken et og tre, eller om Eftermiddagen, 
naar Theen var drukket.
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Klokken fem drak Forældrene og Børnene atter i For
ening The med Tilbehør af skaaret Rugbrødssmørrebrød. 
Ogsaa det kvindelige Tyende fik The; men det mandlige 
Tyende fik den saakaldte „Mellemmad“, der ligesom Fro
kosten bestod af to overskaarne Rundtenommer med for- 
skjelligt Paalæg og dertil en Snaps Kornbrædevin, der skjæn- 
kedes i de saakaldte „Frimurerglas“, meget tarvelige Glas, 
hvoraf jeg tror, der gik fire paa en Pægel.

01 kunde Enhver drikke saa meget og saa ofte, han 
ønskede; thi der laa altid en Fjerding af det saakaldte Hus
holdningsøl i Kjøkkenet, som det paahvilede Gaardskarlen at 
holde Øie med, for, naar det var tømt, derom at underrette 
Bryggeren, at han kunde bringe en ny Forsyning, hvilket 
i Reglen skete hver tredie Dag. Ligeledes var der i Kjøkkenet et 
saakaldt „Madskab“, hvor deri altid laa et Rugbrød og stod 
Smør eller Fedt, for at den, der maatte blive sulten mellem de 
fastsatte Spisetider, altid kunde faa sig et Stykke Smørrebrød. 
I dette Madskab hensattes ogsaa, hvad der blev levnet fra 
de forskjellige Maaltider, og disse Levninger, som ofte kunde 
være meget betydelige, bleve hver Onsdag og Lørdag uddelte 
til Trængende og Fattige, og det var en Hovedregel, der 
strængt iagttoges, at Ingen, der bad om Noget at spise eller 
drikke, maatte gaa bort uden at være mættet. Dette Skab 
var da eiheller aflaaset, men forøvrigt holdtes Fadebur, Loft 
og Kjældere, som vare bestemte til Opbevaring, stedse for
svarligt aflukkede, og Nøglerne til de forskjellige Gjemme- 
steder bares paa en særlig Ring, der ved en Sølvkrog hang 
ved Husmoderens Belte som Tegn paa hendes Værdighed.

Det var sandelig ikke et lille Nøgleknippe, en Husmoder 
saaledes bar paa sig; thi paa den Tid forsynedes ethvert 
Hus, selv det tarveligste, med alle Slags Fødevarer til Vinter- 
forbrug, baade med Smør, Ost, Oxetunger, nedsaltet Kjød, 
Sild, røgede Skinker, Frugt, navnlig Æbler, Vald- og Hassel
nødder, samt alle mulige Slags Urter, Grøntsager og Kar
tofler, som efter deres forskjellige Beskaffenhed forvaredes paa 
forskjellige Gjemmesteder. For derfor let at kunne finde den 
paagjældende Nøgle, vare disse markerede med et Bliktegn 
af forskjellig Størrelse og Form eller med en lille Hummer
klo eller Krebseklo, saa at den kunde findes selv i Mørke.
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Klokken syv spiste Forældre og Børn til Aften, naar disse 
da vare komne saa vidt, at de kom til Bords, i Reglen fra 
det femte Aar eller noget derover, thi indtil den Tid spiste 
de med Folkene, og det var Barnepigens Sag at lære dem 
at spise sømmeligt og navnlig uden at spilde. Aftensmaden 
bestod af en Ret varm Mad, Fisk, Kjød eller Steg, med dertil 
hørende Gemyse, og dermed var Maaltiderne for den Dag forbi.

Henimod den Tid kom der gjerne, men altid af sig selv, 
flere af Husets Venner og Bekjendte, baade Mænd og Kvinder, 
Ældre og Yngre, men altid voxne eller konfirmerede, der da 
bleve opfordrede til at deltage i Aftensmaaltidet og forøv
rigt tilbringe Aftenen i Familien. Det gjaldt altsaa for Hus
moderen at være vel forsynet, men det var hun da ogsaa 
altid i hine Tider, da man ikke kunde faa Noget at kjøbe i 
Byen om Aftenen. Man kjendte heldigvis den Gang ikke 
til Mellemhandlere, der nuomstunder fordyre Alting med ti til 
tyve Procent, men kun til direkte Kjøb hos Producenterne. 
Mange Steder havde Husmoderen endog et Kar med Salt
vandsfisk, og da der i mine Forældres Have var Spring
vand, holdtes der baade Vinter og Sommer en Beholdning 
af fersk • Fisk, saasom Karper, Gjedder, Aborrer, der kom 
fra Esrom Sø.

Iblandt de Gjæster, der saaledes kom af sig selv og for- 
bleve der om Aftenen, blev der ogsaa gjerne sunget Selskabs
sange eller spillet Gnav, Lotteri, Skak, Domino, men aldrig 
Kortspil om Penge, hvorimod Sorteper eller Skidtmads ofte 
spilledes. Ofte medbragte en eller anden Husven sin Guitar 
og spillede og sang dertil. Jeg mindes saaledes én af dem, 
der sang godt og som oftest muntre Sange, der brillerede i 
en Sang, hvoraf jeg nu kun husker enkelte Ord, saasom: 
„Lasse og Madse de ginge paa Rov tre herlige Dage til Ende“. 
Kom der ingen Venner og Bekjendte, gik man i Sommer
tiden tidt en Tur efter Aftensmaaltidet, og om Vinteren 
gik Husbonden ofte i Klubben og Hustruen satte sig til sin 
Rok Og spandt. (Fortsættes.)
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Indtil Konfirmationsalderen gik Børnene, Piger og Drenge, 

i Vintertiden altid tilsengs Klokken lidt over Ni, saasnart de 
vare færdige med deres Lektier eller foresatte Arbeider, og 
til den Tid fik Tyendet flere Steder den saakaldte „Nadver“, 
der bestod af Surgrød, Øllegrød eller Mælkegrød.

Skjøndt jeg ikke kan mindes at have set min Moder 
drikke enten Likør, Sekt, Vin eller Spiritus, var det dog endnu 
som Levning fra tidligere Tider Skik og Brug, at de ældre 
gifte Damer fik deres lille Appetitsnaps til Aftensmaden, og 
var der Selskab, var det altid Solbær og Kirsebær-Brændevin 
eller Likør, der blev budt, og Husmoderen forsynede hvert 
Aar i Syltetiden sine Beholdninger af de forskjellige Slags.

Det var først henimod Trediverne, at man ophørte med 
at nyde det varme Aftensmaaltid og med Thedrikningen 
Klokken Fem, og forenede disse to Maaltider til det nu bruge
lige „kolde Kjøkken“ og The, men samtidig begyndte man 
ogsaa med at spise senere til Middag og at nyde Kaffen kort 
efter Middagsmaaltidet, hvorimod man endnu længe derefter 
vedblev med Mellemmaden. Man agtede den Gang langt 
mere paa Klokkeslettet end nuomstunder, og det medførte 
altid en alvorlig Irettesættelse, naar man ikke var paa Pletten 
i det Øieblik, Husfaderen traadte ind i Spisestuen.

Museum. III. 9
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Vi spiste i min tidligste Barndom daglig paa engelsk 
Tin, som ansaas for det bedste og solideste; men 
lidt efter lidt blev det Brug, at kun den første Ret eller 
Formaden, der jo som oftest bestod af flydende Ting, spistes 
paa Tin, men Fajance indtog Pladsen til Eftermaden, og til- 
sidst forsvandt Tin ganske fra Bordet. De mere velhavende 
Familier brugte alt den Gang til daglig Brug, Sølvskeer; 
men jævnere Folk og Tyendet brugte kun Tin-, Træ- eller 
Hornskeer. Sølvgafler og Knive brugtes derimod ikke, men 
til daglig Brug sortskaftede Knive og Gafler og til Festdage, 
hvidskaftede af Elfenben. Alt var den Gang som oftest 
engelsk Fabrikat. Duge og Servietter vare vel dagligdags og 
simple hjemmegjorte, men altid snehvide og glandsrige og 
efter hvert Maaltid ble ve de stænkede med rent Vand og 
lagte i Servietpresseren, et Møbel, der ofte havde sin Plads i 
Spisestuen, men hyppigere i Kjøkkenet.

Fra det Øieblik man naaede den Værdighed at spise ved 
Bordet med Forældrene og de ældre Søskende indskjærpedes 
man paa enhver Maade, at vogte sig for at spilde paa Dugen 
og til den Ende at holde Tallerkenen tæt ind til sig. De 
ældre Herrer stak en Spids eller Side af Servietten ind under 
Vesten helt oppe mod Halsen og udbredte Resten af den 
over Kalvekryds, Skjorte og Vest og Damerne fæstede den 
med et Par Naale høit oppe paa Brystsmækken; men Ung
dommen og Børnene bandt den om Halsen og udbredte den 
i sin Helhed. Det gjaldt om at holde sig saa rank, som 
havde man en Jernstang igjennem Ryggen, at bruge Kniv og 
Gaffel efter den bestemte Brug, at lægge dem saavelsom 
Spiseskeen rigtigt paa Tallerkenen, naar man havde afbrugt 
dem og at holde Hænderne i sømmelig Ro. Der taltes kun 
meget lidt ved Bordet, naar der da ikke var Gjæster, og kun 
af de Ældre, men aldrig af Børnene, naar de ikke bleve ad
spurgte. I Regelen rettede Husmoderen an og skar for, og 
de ældre Børn maatte hjælpe de yngre til Rette. Enhver 
kunde faa mere, naar det ønskedes, og mange Husmødre 
pleiede den Gang at nøde Gjæsterne til at spise mere. Man 
maatte som Barn spise op, og den, der levnede noget af 
første Ret fik ikke Noget af den følgende, men Moderkjærlig- 
hedei) lærte jo snart at kjende Barnets Smag, og derefter ind-
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rettede hun saa Anretningen til de forskjellige Børn. En 
Pige bragte Maden ind og ud og gjorde den fornødne Op
vartning, der dog ikke var stor, indtil Døttrene bleve saa 
store, at de kunde gjøre denne Gjerning. Alt gik saa al
vorligt og stille til, at jeg mange Gange, efter at jeg var 
naaet til den Værdighed at komme til Bords med Forældrene, 
ønskede, at jeg igjen stod ude i Kjøkkenet mellem Dorthe 
Kokkepige og Pernille Barnepige, hvor det langtfra gik 
saa strengt til, og hvor man pludrede af Hjertenslyst.

Den saakaldte Platdemenage kjendtes kun til Stadsbrug, 
hvorimod der til dagligt Brug stod en Sennepskande, en Pe
berbøsse og et Saltkar, Alt af Fajance paa en Tintallerken og 
gik omkring til behagelig Afbenyttelse. Til Stadsbrug var 
Saltkar og Peberbøsse af Sølv, men ikke Sennepskanden. 
Til stødt Sukker brugtes dog altid selv til dagligt Brug en 
Sølvbøsse. Ved hver Dækning blev lagt et eller to Stykker 
Rugbrød; men der var tillige en Tallerken med Brød, der 
var stablet op, som man stabler Brædder snart i Firkant, 
snart i Trekant, hvorfra der kunde faas yderligere Forstærk
ning. Der brugtes den Gang mere Brød til Maden end nu 
omstunder, thi selv til Vælling eller sød Suppe maatte man 
spise Brød. Det var kun Rugbrød, aldrig hvidt Brød.

Tabte man et Stykke Brød paa Gulvet, eller fandt man 
et Stykke, der var faldet ned, maatte man strax tage det op, 
kysse det og høit bede Gud om Forladelse, saa at man tid
lig indpræntedes, hvad man skyldte den himmelske Giver. 
Ligeledes fik man en meget alvorlig Irettesættelse, naar man 
i Tankeløshed begyndte at smuldre Brødet, saa at man ikke 
saasnart gjorde det igjen. Det var gode Vaner, jeg lærte, 
og som jeg har beholdt, saa gammel jeg er bleven, og jeg 
vilde ønske, at jeg havde beholdt langt mere af det, jeg ind
præntedes af mine Forældre i min Barndom; thi jeg erkjen- 
der, at det var kun Godt, man lærte. — Man kjendte den 
Gang ikke saa mange Slags fint Brød som nuomstunder, 
navnlig var det finere saakaldte Wienerbrød ukjendt, men alt 
Brød var udmærket bagt og uforfalsket, og det blev ikke 
tørt og fast uspiseligt paa nogle faa Timer, men kunde holde 
sig frisk i flere Dage. Ofte brugtes det i de større Familier 
selv at lægge og ælte Rugbrødsdeigen, som derpaa blev 
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bragt til Bageren for at slaas og bages; derimod tror jeg 
ikke, at man selv lagde Deigen til det saakaldte hvide Brød 
med Undtagelse af Julekager og Fastelavnsboller.

Tyendet spiste i Kjøkkenet, men deres Bord var altid 
dækket med Dug, og hver havde sit Aftørringsklæde. De fik 
samme Retter som Herskabet. Komfurer og Stegeovne vare 
paa hine Tider noget aldeles ukjendt; alle større Stege og 
Kager maatte til Bageren for at steges eller bages. I Skor
stensfoden var der nu vel to å tre Ovnhuller hvori der 
fyredes. De gik fra Skorstensfodens Yderkant henimod tre 
Kvarter ind og derpaa gik de op imod Skorstenens Overflade. 
De vare vel halvandet Kvarter i Firkant. I Reglen sattes 
der Jerntrefødder oven paa denne, hvorpaa de egentlige 
Koge- eller Stegekar anbragtes og af Jerntrefødder var der 
derfor en stor Mængde, fra ganske smaa til meget store; thi 
man benyttede dem tillige til at holde de alt tilberedte 
Retter varme ved at lægge Gløder under dem. Der brugtes 
alene Tørv paa Skorstenen, fraregnet lidt Optændingsbrænde, 
eller Hølvlspaaner. Kul kjendtes slet ikke, og i det Hele 
taget ødsledes der vist meget med Brændslet. Jeg mindes 
saaledes at min Fader aarlig fik tolv Favne storkløvet Bøge
brænde, og jeg husker hundrede Favne store Tørv, der fyldte 
en meget stor Vognremise, skjøndt Tørvene opstabledes i 
Rækker. Emaillerede Gryder og Kogekar vare ubekjendte; 
der brugtes blankskurede Jerngryder til at stege mindre 
Ting i, saasom Ænder, Gjæs og andet Fjerkræ, og fortinnede 
Kobbergryder og Messingkar til at koge i. En Slags Kogekar, 
der den Gang brugtes overordentlig meget, vare de saakaldte 
Jydepotter og Pander. De havdes i alle mulige Størrelser og 
baade dybe og flade. De kom vjst fra det vestlige Jylland, 
og det antoges, at den Mad der kogtes i dem, tik en bedre 
Smag; men de vare meget skrøbelige, og man maatte derfor 
altid have en større Forsyning af dem, da Pottemændene 
kun kom tre Gange om Aaret til Markederne. Ellers vare 
Gryder og Kjedler af Tin, Kobber og Messing. Bliktøi 
brugtes den Gang mindre hyppigt end nu og navnlig til 
Skaale, Tragter, Kage- eller Ghokoladeforme.

I én Retning stod denne Tid imidlertid langt tilbage for 
Nutiden og det var med Hensyn til Belysning. Man kjendte
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nemlig kun til Voxlys-, Forme, Spedelys og de saakaldte Løbe- 
praase eller aabne Tranlamper. Talglysene støbtes hen- 
imod Efteraarstiden af Pigerne, og saadant medtog gjerne 
i et større Hus flere Dage; thi det var forbausende 
store Masser der forbrugtes af dem i Aarets Løb. Til 
Stadsbrug brugtes Voxlys, gule eller hvide, men disse kjøbtes 
hos Lysestøberne; de lyste bedre og behøvede ikke den 
stadige Pudsning med Lysesaxen; men de vare meget kost
bare. Stearinlys ere en langt senere Opfindelse. I Kjøkkenet 
og paa de meget befærdede Trapper tændtes en Væggetran
lampe, og laa der altid ved Kjøkkenlampen nogle af de saa
kaldte Løbepraase. Det vare saadanne Spedelys, hvor Vægen 
kun var neddyppet nogle faa Gange i den smeltede Talg. I 
Regelen stod eller hang der ogsaa i Nærheden af Kjøkken- 
døren en større eller mindre Bliklygte, der tændtes, naar i 
Mørket noget skulde hentes paa Loft eller i Kjælder. De 
Lamper, der brugtes paa Trappegangene, vare betydeligt 
mindre og indesluttedes ofte i en foroven aaben Glasskaal, og 
bag i Lampen var anbragt en blank poleret Messingreflektor 
for at gjøre Belysningen stærkere. Til Lysestøbningen brugtes 
dels Forme af Tin eller Blik og dels de saakaldte Lyseborde. 
Disse vare runde Plader af Træ, der kunde dreies paa en 
Tap omkring Foden, hvorpaa Pladen hvilede. Pladen var i 
dens Underkant forsynet med et forskjelligt Antal Kroge, der 
igjen bare smaa runde Brikker, hvori der ligeledes i en Rund
kreds og i ligestor Afstand var anbragt sex til otte Kroge, 
hvorpaa Vægerne bleve hængte. Foran Pigen, der spedede eller 
støbte Lysene, var anbragt en stor og dyb Kjedel, der stod 
paa en Jerntrefod, hvorunder der var anbragt Ild, for ved
blivende at holde den smeltede Talg varm og flydende. 
Støbersken dreiede nu Bordpladen et lille Stykke og tog for 
hver Gang dette skete, en af de mindre Plader af, og lod 
Vægerne synke ned i den smeltede Talg og holdt dem, efter 
at de igjen vare løftede op over Kjedlen, indtil de vare 
løbne af, hvorpaa hun igjen dreiede Bordpladen lidt og tog 
den næste Brik. Paa den Maade kunde hun samtidig efter 
Bordets Størrelse og Brikkernes Antal støbe en tredsindstyve 
Stykker; men det tog jo en Del Tid, forinden de fik den for-
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nødne Tykkelse, og Lysene bleve altid betydeligt tykkere i 
den nedre end i den øvre Ende.

Det var Kokkepigens Sag at sørge for, at der altid var 
Ild at faa. Da Ilden i Regelen vedligeholdtes paa Skorstenen 
hele Dagen paa Grund af de mange forskjellige Maaltider og 
den gjentagne The- og Kaffedrikning, var dette jo ei heller 
saa meget vanskeligt, og naar hun endelig om Aftenen af
sluttede sin Gjerning, var det sidste, hun gjorde, at tildække 
en eller flere Tørv, der vare i god Gløden med den rigelige 
Aske, der fandtes i Gruen, saa at en ulmende Ild vedlig e 
holdtes om Natten i flere af Ovnhullerne. I Vintertiden var 
det ikke lidt, der strax om Morgenen forbrugtes til de for
skjellige Kakkelovne, og da saadant glødende Tørv ikke kunde 
bæres i en Ildtang eller paa en Ildskuffe, brugte man altid 
dertil lukkede Ildskuffer, hvis Aabning kun var dækket 
med et Laag. Desforuden havde Pigen altid sin Fyrkasse 
staaende paa Hylden over Skorstensaabningen. Det var 
gjerne en aflang Trækasse med forskjellige Rum til Fyrstaal, 
Flintestene og det saakaldte Tønder, som bestod af for
kullet Linned, Bomuldsstumper og Svamp, navnlig af den 
fine, muldne Art, der ofte samler sig paa meget gamle Vin
fade, der ligge i mørke Kjælderrum. Det var jo en besværlig 
Maade at gjøre Ild paa, men Øvelsen gjør jo Mesteren, og 
for en flink Kokkepige gik det hurtigt. Saasnart hun ved 
Brugen af Staalet og Flintestenen havde faaet en Gnist til at 
fænge i de forkullede Tøistumper, gjaldt det ved at puste 
lempelig derpaa at forøge Ilden, hvorpaa hun tog en af de 
gammeldags Svovlstikker, — flade, meget tørre Fyrretræs
pinde, af en ubetydelig Tykkelse, de vare fire til fem Tommer 
lange og tilspidsede i begge Ender, der vare dyppede i Svovl 
— og holdt dem til den glødende Tande, og ved at blæse 
svagere eller stærkere fik hun snart Svovlet til at antænde 
Fyrrepinden, og dermed var Kunststykket gjort. Det var fol
den Uøvede et meget sent Arbeide, men man havde ingen 
anden Maade og kjendte ikke Nutidens forskjellige Slags 
Tændstikker, men ei heller de mange Ildebrande, som disse 
foranledige mellem Aar og Dag, forsætlige eller uforsæt
lige. Det var ligeledes en Opgave for en af Pigerne at 
samle al Asken fra Kakkelovnene, hvor der kun brugtes
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Bøgebrænde; thi den benyttedes til at tilberede Luden, naar der 
var Storvask.

Saasnart Børnene havde lært deres Lektier til den paa
følgende Dag, begyndte Friluftslivet for dem, og hvor der 
vare flere af dem nogenlunde jævnaldrende, var der aldrig 
Mangel paa Lege og Bevægelse i den store Gaard med alle 
dens mange forskjellige Rum, og paa et af Lofterne var 
der anbragt en Gynge til Tidsfordriv. De konfirmerede unge 
Piger indtoge da gjerne, naar der ikke var Brug for dem til 
forskjellige Arbeider i Husets Indre, deres reserverede Pladser 
paa de forskjellige Forhøjninger, som fandtes fast i alle 
Stuer, da der var høiere fra Gulvet til Vindueskarmen end 
nu er brugeligt og syslede med forskjellige kvindelige Arbeider; 
thi ledig maatte man ikke være.

I Regelen valgtes Forhøiningerne i de Vinduer, der 
vendte ud til Gaden, hvorfra der kunde holdes Øie med 
Livet paa denne, og man selv kunde blive set. Om det 
er derfra, at Ordet „Stadsmø“, har sin Oprindelse, eller det 
kun betegner en Jomfru fra en By, maa lærdere Folk, end jeg 
afgjøre. Da man imidlertid meget ofte i saadanne Vinduer 
havde høie Jalousier af Straa, hvor igjennem man kunde 
iagttage Alt, hvad der foregik paa Gaden og dog selv være 
uset, er det ikke utænkeligt, at de flere Gange have været 
brugte som Signaler.

Der afholdtes gjerne større Drenge- eller Pigeselskaber, 
i Jule-, Paaske- og Pintseferien og tillige paa de respektive 
Fødselsdage, hvor man gjerne fik Lov til at indbyde sine 
Kammerater, der ofte kunde være talrige nok. Men disse 
Selkaber vare med Hensyn til Traktementet meget tarve
lige. Man samledes gjerne Klokken To om Eftermiddagen 
og fik da enten en Kopfuld Kaffe, men hyppigere Choko
lade med fint Brød til, og derefter legede man i 
Gaarde og paa Lofter alle Slags Lege, indtil man Klokken 
Fem å Sex kaldtes ind for at faa skaaret Rugbrødssmørrebrød 
og tynd The, hvorpaa Legen atter fortsattes, til man atter 
kaldtes ind henimod Nitiden, for at faa Aftensmad, der lige
ledes bestod af skaaret Rugbrødssmørrebrød med forskjelligt 
Paalæg og 01, og paa særdeles Højtidsdage kunde man af 
og til, men ingenlunde som Regel, faa hjemmelavet Kage og
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et Glas afbrændt Rødvin. Klokken Ti var der ikke en Gjæst 
mere tilbage.

Men hvad de ukonfirnierede Børn den Gang aldrig kom 
til, var Baller eller Dands. Man lærte ganske vist at dandse 
i Barndomsalderen, men at komme paa Bal var forbe
holdt de Ældre og den konfirmerede Ungdom. Og selv for 
dem var det ikke hyppigt; det maatte kaldes rigeligt, 
naar man opnaaede tre Baller om Aaret foruden et Par 
af de offentlige i Klubben eller paa Skydebanen. Det 
var nok den Gang en kostbar Sag, at gjøre større Familie
baller, om end Levemaaden var langt tarveligere end nu til 
Dags, og man kun kjendte til alle Slags skaaret Smørrebrød, 
Kager, Vin og Punch, samt hvad der under Dandsen bødes 
om, som Kirsebærsuppe eller lignende. Hovedsagelig var det 
nokMusiken, der var talrig, og den store Belysning med Vox- 
lys, der vare meget dyre, som foraarsagede deres Kostbarhed, 
hvortil da ogsaa kom Toiletterne, hvor der var flere Døttre. 
Men det store Antal Indbudne, hvor der var Plads, bidrog 
vel ogsaa ikke saa lidt dertil. Et saadant Bal varede da 
ogsaa fra Klokken Syv à Otte om Aftenen og til Sex à Syv 
om Morgenen, og mangen Gang blev der serveret en let 
Frokost inden de sidste Gjæster toge bort, og til denne 
hørte altid Sild og Anchovis.

I Dandsen deltoge mange af de unge Fædre og Mødre, 
der hørte til den paagjældende Families engere Omgangs
kreds, men da disse nøde deres Maaltid ved sluttet Bord, 
deltoge de først i Dandsen efter Klokken Tolv og altid i en 
Kvadrille for sig. Dandsene bestode den Gang i langsom 
Wiener- og Hopsavals, men aldrig i Galopade eller Mazurka, 
og i en stor Mængde af de saakalde Langture og Ecossaises. 
La tempête brugtes som Borddans og en Kehraus afsluttede 
Ballet. Der dandsedes langt smukkere og mere skolerigtigt 
end nu omstunder. Ogsaa Menuetter, som alle Børn lærte, 
har jeg oftere set dandset, men dog mest af den ældre 
Generation og det med en Alvor og Anstand, som nu ikke 
kjendes mere. I hine Tider havde Vægterne til daglig 
Brug Tilfredsstillelse af at raabe: „Hov Vægter, Klokken er 
slagen Ti“ ; thi til den Tid lukkede hver ordentlig Husbond 
gjerne selv sin Port eller Husdør i, og Børneselskaber vare
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altid forbi til dette Klokkeslet, men man havde da havt til
strækkelig Tid til at more sig i.

At ligge paa Landet om Sommeren var ganske vist 
ikke ukjendt mellem de mere velhavende Familier, om det 
end ikke var almindeligt, og det var kun ganske faa, neppe 
mere end fire eller sex Familier, der havde deres eget Land
sted. Derimod leiede man alt efter Familiens Størrelse to 
tre eller flere Værelser i Reglen paa den søndre Strandvei, i 
Fiskerbyen Snekkersten eller Skotterup eller den nærmeste 
Omegn og der drog man saa ud i Sommertiden fra Lørdag 
til Søndag Aften henimod Sengetid. Kun i Sommerferien 
blev Leiligheden oftere benyttet i længere Tid. Det var 
meget sjeldent, at Leiligheden laa længere borte, end at der 
uden Anstrængelse kunde gaas dertil — baade af Store og 
Smaa.

Saa gjorde man ogsaa oftere i Sommertiden Skovture 
til Esrom, Marianelund, Hellebæk, Gilleleie og Fredensborg, og 
man var da hyppigt to eller flere Familier, der sloge sig 
sammen. Ogsaa Seilture til Egebæksvang eller Odinshøi vare 
ikke ualmindelige, og man leiede dertil en eller flere Færge- 
baade, thi der var paa den Tid Ingen, der selv holdt Lyst- 
baad.

At bruge Søbade om Sommeren var ganske almindeligt. 
Drengene brugte gjerne at klæde sig af paa Strandbredden 
og derpaa foretage deres Badning. Derimod var der paa den 
saakaldte Grønnehave indrettet flere Badehuse baade for 
Damer og Herrer, der afbenyttedes af de forskjellige Kjøn til 
forskjellige Tider paa Dagen. De hvilede paa fire Hjul og 
kunde saaledes enten skydes længere ud i Vandet eller 
trækkes længere ind mod Land. Senere blev der bygget en 
større Badebygning udenfor Svingelporten paa Veien langs 
Stranden, der blev meget afbenyttet.

I det Foregaaende har jeg i almindelige Træk givet et 
Billede af et borgerligt Hjem og et borgerligt Liv i en vel
havende Familie, saaledes som det var og vedligeholdt sig 
uden store Forskelligheder eller Svingninger i min Fødeby i 
de tre første Decennier af dette Aarhundrede. Jeg har med 
Villie forbigaaet meget, som jeg vel véd vilde have sin 
Interesse i al Fald for en senere Tid. Men jeg haaber,
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at det Givne er tilstrækkeligt til, at man deraf kan drage 
sine Slutninger, og til at man deraf vil kunne skjønne, 
hvilken overordentlig Forskjel der var imellem den og 
Nutiden. Livet var gjennemgaaende tarveligt og langt 
mindre fordringsfuldt end Nutidens Liv, og det var i det Hele 
taget saa ensartet baade for Store og Smaa, at den større 
eller mindre Velstand ikke gjorde nogen væsentlig Forandring, 
i al Fald ikke større end den, som fulgte af de mere ind
skrænkede Forhold.

Denne Tarvelighed viste sig ikke alene i den daglige 
Levemaade, forsaavidt Spise og Drikke angik, men ogsaa selv 
i de Stoffer, hvori man klædte sig, navnlig hvad Damerne 
angik, og Moden var endnu ikke bleven en saa enevældig 
Herskerinde, som den nu er. Vel kjendtes ogsaa dens Magt 
den Gang, navnlig naar man skulde have et nyt Stykke syet 
eller forarbeidet, men dette skete sandelig ikke saa hyppigt 
i hine Tider.

Principet var, at det ældre Tøi først skulde slides op, 
og Stofferne vare saa solide og varige, at et Klædnings
stykke kunde holde længe ud. Det var derfor den Gang 
ikke noget sjeldent eller aparte, selv mellem de mest vel
havende Familier at se et vendt Klædningsstykke eller et, 
som hos Farveren havde faaet en ny Oppudsning. Det var 
derfor ogsaa ganske almindelig Skik og Brug, at man 
ved Indkjøbet af et nyt Kjolestof, forsynede sig med nogle 
flere Alen af Stoffet, end der i Øieblikket var Brug for, 
for at man, naar Tiden kom til Dragtens Omsyning, ikke 
skulde mangle det Fornødne. Kun de gifte Damer viste sig i 
Silkedragter, naar Familien havde Raad dertil, thi det var 
kostbart, og mangen endog rig Kone har maaske i sit hele 
Liv, ikke havt mere end to saadanne; men Stoffet var 
saa udmærket, at mangt et saadant Stykke gik i Arv til 
Børnene. Dette gjaldt ogsaa Shawlerne; thi disse vare fuldt 
ægte, men mange af dem kostede ogsaa mellem tre og flre- 
hundrede Rigsdaler i Datidens Penge. At se en ung Pige 
iført Silkekjole maatte man søge forgjæves efter.

Det var især Fornøielseslivet, der var af langt mindre 
Dimensioner end nu omstunder, hvor det for Mange saa at 
sige helliges al Interesse; men just Manglen af alle ydre
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Fornøielser bevirkede, at Familielivet blev langt intensivere og 
blev det Brændpunkt, hvorom Alting dreiede sig.

Om det med dets Tarvelighed, dets tidlige Opstaaen, men 
ogsaa dets tidlige Gaaen til Hvile, dets Inddeling af Maal- 
tiderne og disses Tarvelighed, og Tiden, hvorpaa de nødes, 
den nøie Beregning af Klokkeslettet, dets snevrere Selskabe
lighed baade mellem Voxne og Børn og da navnlig dets ube
tydelige Fordringer til Børnenes Fornøielser og derhos rige 
Friluftsliv, var sundere og bedre for den opvoxende Ungdom 
end det, som Nutiden yder dem, faar man selv fælde Dom 
over. Der herskede en langt høiere Grad af Høflighed og 
Velopdragenhed end i den nu til Yderlighed gaaende demo
kratiske Samtid, der just ved sin Stræben efter at annullere 
Alt og trække det nedad, har fremkaldt en langt større 
Standsforskjel, saa at hver Klasse afslutter sig for sig selv. 
Sligt kjendtes slet ikke den Gang. Høi og Lav, Rig og 
Fattig vidste godt, hvad de skyldte hinanden, men just denne 
Bevidsthed gjorde, at Forholdet blev langt venligere, mildere 
og endogsaa fortroligere. Og navnlig vistes Kvindekjønnet en 
langt større Høflighed og Opmærksomhed. Det vilde den Gang 
ikke falde en ældre eller fornem Herre ind at sætte sig ned, 
naar nogen Dame, selv en meget ung Pige endnu stod, og 
end mindre vilde det falde en ung Herre ind.

En Datidens ung Pige vidste, inden hun naaede sit 
attende Aar, til Punkt og Prikke, hvorledes hun skulde styre 
et Hus. lave Maden og holde alt vedlige paa den bedste 
Maade, og Ynglingen traadte i den Alder op som et kjærligt 
og retskaffent Menneske, der ikke gjorde store Fordringer. —

Vel er der jo enkelte af Datidens Mennesker, der dristede 
sig til at gjøre opmærksom paa flere af Tidens forskjellige 
Mangler og Brøst, men det absolute Herredømme var den 
Gang endnu altfor mægtigt, og var man end kommen bort fra 
den Tid, da man gik med blottet Hoved over Slotspladsen, 
hvad enten Slottet var beboet eller ikke, saa vare dog Kongens 
og Dronningens Personer, Hoffet samt Herrerne i de store 
Regjeringskollegier endnu omgivne med en saadan Nimbus, 
at der skulde mere end almindeligt Mod til at træde op imod 
de bestaaende Forhold.

Der politiseredes den Gang ganske vist baade i Klubber
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og private Hjem, dog ikke hyppigt; men det gjaldt ingen
lunde de indenrigske Forhold, men kun de store Krigs
begivenheder, der saa at sige hvert Aar rystede Europa. Og 
selv Begivenhederne i 1801, 1807 og 1814, der ganske vist 
fremkaldte stor Bevægelse, Sorger og Bekymringer, formaaede 
ikke at lukke Øinene op paa Folket. Dette var nu én Gang 
blevet saa vant til at blive regjeret, at det ikke i sin 
Helhed kunde fatte, at det dog maaske kunde være godt og 
vel, om den dygtigere Del af Folket ogsaa kaldtes til Del
tagelse i Statsstyrelsen.

De meget faa Blade, Datiden havde, indskrænkede sig 
mest til i kortfattede Uddrag at meddele de store Begiven
heder, der forefaldt i Udlandet; men man vovede ikke selv 
at udtale nogen Formening derom, og endnu mindre vovede 
man at drøfte et indre Spørgsmaal; thi dette taalte Cen
suren ikke.

Deres væsentligste Indhold, forsaavidt det vedrørte Byen, 
bestod i Avertissementer, og al anden Visdom maatte den 
Gang importeres fra de kjøbenhavnske Blade, af hvilke man 
i flere velhavende Huse kunde træffe paa „Dagen“ og „Kjøben
havns Skilderi“. -- Havde en Provindsby sin egen Avis, da 
var den hovedsagelig kun bestemt til Avertissementer og Byens 
offentlige Bekjendtgjørelser, og da Stoffet i den Retning jo 
ikke altid var lige rigeligt tilstede, kunde man stundom kun 
faa et Kvartblad; thi over et halvt Ark var ingen Provinds
avis den Gang, og stundom blev Bladet ganske borte af 
Mangel paa Stof, og dog udkom en saadan Byavis i det 
Høieste to Gange om Ugen. Fra den store Mangel paa Døgn- 
literatur i hine Tider til den Overflødighed, som Nutiden 
byder, er unægteligt et stort Spring, men Overflødigheden 
er ganske vist ikke altid sund eller gavnlig.

Endnu er der et vigtigt Moment, der maa tages 
særlig Hensyn til ved Sammenligningen mellem Datidens 
og Nutidens Liv og det er den forbausende, man kunde fristes 
til at sige, vidunderlige Fremgang i Kommunikationsmidlerne, 
som dette Aarhundrede har været Vidne til. Det er maask/ 
dem, som, naar alt kommer til alt, have havt den allerstørste 
Indflydelse paa, at saa mange Grændseskjel og Bomme for 
Livets Udvikling ere faldne bort.
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Naar man betænker, at ingen af Landets Provindser endnu 
kjendte til Ghausséer i Begyndelsen af dette Aarhundrede, 
at man brugte henved tolv af Døgnets bedste Timer til at 
naa fra Helsingør til Kjøbenhavn med den saakaldte agende 
Post, at der mange Steder kun var Pakkepost hvert halve 
Aar, at den allerhurtigste Maade, hvorpaa man kunde faa 
et Brev af yderste Vigtighed befordret, var paa ridende Esta- 
fette; at man kun kjendte | til Seilkutter mellem Søkjøb- 
stæderne i Jylland og Fyen og Kjøbenhavn, hvor man kunde 
komme til at ligge stille i otte å fjorten Dage, at en Reise 
fra en Provindsby til Kjøbenhavn eller omvendt var en Be
givenhed, der krævede lang Tids Overvejelse og Forberedelse, 
inden den foretoges, saa behøver man neppe i Forhold til 
Nutiden at anføre mere for at vise Forskjellen.

V.

Tyendeforholdet er saa nøie forbundet med Familielivet 
og har ligesom det gjennemgaaet saa store Omskiftelser 
baade paa Landet og i Byerne, at det vel fortjener med 
nogle Ord at omtales og navnlig for at paavise Forskjellen 
mellem Datiden og Nutiden.

Indtil jeg blev voxen og alt havde naaet det attende 
Aar, havde hos mine Forældre kun tjent tre Piger, Dorthe, 
Pernille og sorte Marie, — der havde afløst Dorthe, da hun 
blev gift med en Færgekarl, som paa den Tid regnedes 
til et meget godt Parti, — og en Karl, ved Navn Gurre.

Karlens Navn havde imidlertid Intet at skaffe med den 
nærliggende Slotsruin af samme Navn, men var bleven til 
ved en gjentagen Forkortelse af hans virkelige Navn. I 
Daaben havde han nemlig faaet Navnet Gregorius, der først 
var bleven forkortet til Gerreds eller Gurrids, som atter 
havde maattet vige Pladsen for det blødere Gurre. Det var 
selvfølgelig hans Fornavn; hans Efternavn har jeg aldrig hørt, 
ligesaalidt som Pigernes; thi de bleve aldrig tiltalte uden 
med deres Fornavn, og det var først, naar de bleve gifte, at 
de forandrede dette til at kaldes med Mandens Efternavn og 
stundom med baade hans For- og Efternavn. Denne For
kortelse baade af For- og Efternavne tror jeg er noget eien-



142

dommeligt for os Danske og Englænderne, navnlig for 
de brave Jyder, og det kommer formodentlig af, at vi til dag
lig Brug ikke holde af meget lange eller flerstavede Navne. 
Han forlod os først, da min Fader fik ham anbragt som 
Fyroppasser ved Kronborg Fyrtaarn.

Af Pigerne, var sorte Marie, som hun blev kaldet, fordi 
hun havde kulsort Haar og meget mørke Øine og dertil 
var meget mørk i Huden, min Barndoms Favorit, thi dels 
kunde hun klippe de nydeligste Ting af Kortblade, Kardus
eller andet Papir, hvilke hun om Vinteren kunde faa til at 
dandse eller til at bevæge sig paa den varme Kakkelovn, og dels 
forstod hun at' reparere itubrækket Legetøi saavelsom grun
digt at spaa min og mine Søskendes Skjæbne, saaledes som 
vi helst vilde have den, og det baade i Kort og Kaffegrums.

I at fortælle Eventyr og Historier, navnlig saadanne, 
hvori der fandtes Spøgeri, Trolddom og Hexe, veg 
hun ei heller for Pernille Barnepige, men der var dog en 
meget stor Forskjel med Hensyn til Gjenstandene for For
tællingerne og navnlig med Hensyn til de lokale Forhold, 
hvori Fortællingerne foregik. Thi medens sorte Maries altid 
fandt Sted i Skovene og ved dfsses større eller mindre Søer, 
i Maaneskin, Tusmørke, Dæmring eller ved Nattetid og meget 
omhandlede jævne Folk, bød Pernille Barnepige, der maaske 
ogsaa havde det uudtømmeligste Forraad baade paa Prindser 
og Prindsesser, Riddere og Ridderdamer, altid i deilige 
Dragter og fuld Belysning, og der var altid noget Ophøiet ved 
dem, selv naar de til vor store Sorg bleve forvandlede til 
Dyr eller livløse Ting, men dog ogsaa til vor store Glæde 
naar Personerne, der fortroldedes, hørte til de slette og onde 
Mennesker.

Om dette hidrørte fra, at sorte Marie hørte hjemme i Sko
vene, — hun var fra Kuldsvieregnene, lærte Jordemoderkun- 
sten og vendte derpaa tilbage til sin Fødeegn, hvor hun fik en 
Jordemodermand — og Pernille Barnepige var et Kjøbstads- 
barn, skal jeg lade være usagt; men da denne efter at have 
tjent mine Forældre og en Søster af mig i over tredsindstyve 
Aar, endelig legemlig mødig og træt, fandt Hvile i Vartov, 
blev hun af de tre Kvinder hun ^elte Stue med, altid i Spøg 
kaldt Grevinden, men maaske hidrørte dette fra, at hun altid
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havde Penge, og at hendes Pung altid var rede til at for
strække de andre med Laan, naar det kneb for dem.

I en Retning er det sikkert, at den ene ikke veg for den 
anden og det var med Hensyn til Overtro. Men den spillede 
da ogsaa paa hin Tid en glimrende Rolle baade mellem Høi 
og Lav og Rig og Fattig. Og maaske er dens Rolle slet ikke 
mindre nu omstunder, og den udryddes neppe ganske, saa 
længe denne Verden bestaar. Om den kunde man gjerne 
skrive mange Bøger.

Tyendeforholdet var den Gang ganske anderledes end nu 
omstunder, men ogsaa meget forskjellig imellem de forskjellige 
Samfundsklasser. I de’ bedste og mere velhavende Hjem 
regnedes de og regnede sig selv som hørende til Herskabet 
og Familien, og naar først en Karl eller Pige havde det Held 
at komme til at cjene et godt Herskab, forblev de i Reglen 
dér, indtil de bleve gifte eller paa anden Maade forsørgede. 
De betragtedes i saadanne Familier som Venner og som 
Mennesker, for hvilke Herskabet havde et stort moralsk An
svar, og de støttedes paa enhver Maade, ligesom deres 
Forældre ogsaa havde en god Hjælp og Støtte i Herskabet. 
Den Yndest og Velvillie, de i deres Tjenestetid erhvervede sig, 
gik ofte over paa deres Børn, naar de bleve gifte. Selv efter at 
de vare bievne gifte, vedbleve de at staa i nært Forhold til det 
tidligere Herskab og vare altid ved Haandén, naar en eller anden 
vigtig Begivenhed i Familien fandt Sted. Naar deres Mænd 
eller Koner døde, og der ingen Børn var, vendte de ofte til
bage til Familien som tjenende. Dette Forhold hidrørte vistnok 
væsentligt fra, at de bedre Herskaber og det gode Tyende den 
Gang følte sig som én Familie, der toge Del i hverandres 
Sorger og Glæder og ikke som i Nutiden betragtede hverandre 
som fuldkomment fremmede.

Efter Datidens Skik og Brug var Tiltalen til Tyendet fra 
Husbond og Madmoder: „han“ eller „hun“, men paa samme 
Maade tiltalte mange Forældre deres egne Børn. Imellem 
Børnene og Tyendet var det altid det fortrolige „Du“, og 
heri skete ingen Forandring, selv om Døtre og Sønner bleve 
voxne og gifte Mænd og Koner.

For Børnene vare Folkene langt mere end Tyende; de 
vare trofaste Venner for hele Livet, som ofte hjalp dem ud af
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Smaaforlegenheder, der vilde have paadraget Synderen Straf 
eller i al Fald en alvorlig Irettesættelse. Men paa den anden 
Side vare de ei heller bange for, naar de vare bievne gamle 
i Gaarde, at bruge deres egen Tugt, og det var som oftest 
en daarlig Trøst, man fik af sin Moder eller en ældre Søster 
eller Broder, naar man kom løbende til dem og meldte, at 
Pernille Barnepige eller sorte Marie havde givet En et Klaps; 
thi det lød i Almindelighed: ja saa har Du vel været uartig.

Vel var den smukke gamle Skik, at Husbond og Mad
moder med Børn og Tyende gik til Maal og Mad sammen, 
alt ophørt i de fleste Hjem i Kjøbstæderne; men Pigerne til
bragte dog altid en stor Del af Eftermiddagen og den største 
Del af Aftenen, naar der ingen Fremmede var, i Daglig- eller 
rettere sagt, i Spisestuen med Husmoderen og Børnene ved 
forskjellige Arbeider, navnlig med at strikke, spinde og karte. 
Dog var Kartningen nærmest Karlenes Sag og foregik derfor 
i Kjøkkenet.

Al den Tid der levnedes, fra Middagsmaaltidet var nydt, 
og der var vasket op, anvendtes til Husfliden, og Husmoderen 
spandt gjerne selv det fine Garn, der brugtes til Linned og 
Dækketøi, og dette gjentog sig efter Aftensmaaltidet. Der 
blev derfor ikke gjort saa ganske lidt Husflidsarbeide den 
Gang. Karlen, der om Aftenen, naar hans Daggjerning var 
endt, opholdt sig i Kjøkkenet, anvendte Tiden til at karte 
eller til at skære Træsko og Skeer, hvorfor der altid var 
Brug, og Ingen vare ledig til Sengetiden kom.

Skjøndt Fællesmaaltiderne mellem Herskabsbørnene og 
Tyendet, som anført, vare ophørte, var der dog to Aftener 
i Aaret nemlig Juleaften og Nytaarsaften, hvor de vare ved
ligeholdte baade i mine Forældres og mange andre Familie
hjem.

Der spistes paa disse to Dage ingen Middagsmad, men 
man fik saa megen Julekage, som man ønskede, baade til 
Kaffen og Theen. Fra Klokken sex, naar den hellige Aften 
begyndte, maatte intet Arbeide afkræves Tyendet, og det var 
Husmoderen og Døttrene, eftersom de voxede til, der maatte 
gjøre al Gjerning, dække Bordet, lave Maden, hvis den ikke 
alt stod færdig paa Ildstedet, hvad der i Regelen var Til
fældet, bringe den ind, tage af Bordet og opvarte ved dette.
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Retterne paa disse Aftener vare konstante, nemlig Juleaften: 
røget Svinehoved, ferske Kjødpølser med Grønlangkaal og 
hjemmelavede Butterdeigskager med Svedsketærte til, ogNyt- 
aarsaften: Kalvesteg og hjemmelavet Æblekage.

Hvorfra den Tradition hidrører, at man paa Juleaften 
skal have Risengrød, Gaasesteg og Kage, samt Juletræ, 
er mig ikke bekjendt; men den er ikke meget gammel; 
thi Skikken med Juletræ -er neppe ældre end fra hen- 
imod Trediverne, og endnu den Dag i Dag er jeg sikker 
paa, at der i hele Jylland ikke til Julemaaltidet bruges Andet 
end Flæsk og Grønkaal og, naar det gaar meget høit til, 
Æbleskiver der ovenpaa, fraregnet maaske paa Herregaarde 
eller saadanne større Gaarde, hvor Tyendet maaske til deres 
Nadver faa Risengrød istedetfor den almindelige Smørgrød. 
Ei heller tror jeg, efter hvad Andre have meddelt mig, at den 
Skik kjendes paa Fyen som almindelig og ligesaalidt i mang
foldige Kjøbstadhjem. Det er vistnok nærmest en lokal Skik 
fra Kjøbenhavn, og efter hvad jeg har bragt i Erfaring, er det 
nok lige saa hyppigt at bruge Kalkun- som Gaasesteg.

Der holdtes ingen almindelig Bordbøn, men inden Maal- 
tidet begyndte, foldede Enhver sine Hænder og bad i Stilhed 
sit Fadervor. Naar der var afspist, og der af Husfaderen var 
drukket paa en glædelig Jul for Alle og Enhver — der ser
veredes med Rødvin og Gammelvin efter det forskjellige Be
hag, — fik alt Tyendet deres Julegaver af Husbond og Mad
moder, men de uddeltes af Madmoderen og bestode altid i 
Gjenstande, der kunde være til Nytte og Gavn saasom 
Kroplinned, Strømper, Uldtrøier med Andet af den Slags, men 
aldrig i rede Penge. Ogsaa Børnene betænktes, men det 
var kun med Bagateller; de fik nemlig deres bedste Gaver 
paa deres respektive Fødselsdage. I mine Forældres Hjem 
har jeg først set Juletræet indført i 1828 eller 1829. Efter 
Bordet trakteredes der med Æbler, Hassel- og Pebernødder 
samt Kleiner og mange andre Slags Smaakager, Alt hjemme
bagt, og derpaa fik man et Glas Punsch. Derefter legedes 
der alle Slags Julelege og dandsedes lidt efter Folkesang, 
hvori alle deltoge, saa godt de kunde, baade Store og 
Smaa til Klokken slog Tolv, hvorpaa man drak med hver-
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andre paa en glædelig Jul og lidt efter sagdes Godnat, og 
Enhver søgte sit Leie.

Julemaaltidet med vort Tyende og de Retter, vi fik i 
min Barn- og Ungdom, har min Kone og jeg beholdt gjennem 
vort hele lange Ægteskab.

Tyendets Klædedragter vare den Gang meget tarvelige og 
bestod om Sommeren i Regelen af ensfarvede Bomuldstøier i 
mørke Farver, og om Vinteren i hjemmegjort Kamgarnstøi. For
klæderne vare altid af tærnet eller stribet Bomuldstøi; et 
hvidt og da altid stivet Forklæde brugtes kun til allerstørste 
Stads. Pigerne kjendte ikke til Hatte eller Kapper eller til 
at meie sig ud som Nutidens Tjenestepiger, og ingen af dem 
tænkte den Gang paa at agere Damer. Karlenes Klæder 
vare i Reglen af hjemmegjort Vadmel, mørkegraat eller mørke- 
blaat; til daglig Brug: Kaskjet og Træsko, til Stadsbrug: Hat 
og Fedtstøvler.

Standsforskjellen viste sig saaledes ogsaa i Paaklædningen; 
men Tyendet var ganske sikkert nok saa respekteret som. 
Nutidens og behandledes altid med Høflighed og Vel- 
villie selv af Fremmede og dem personlig Ubekjendte. At 
rende i By kjendtes der ikke noget til. Der var ikke mange 
Byærinder at gaa, da de fleste af de daglige Brugsgjenstande, 
saasom Kjød, Mælk in. m. bragtes af Forhandlerne til Huset. 
Det var nærmest kun Brødet, der hentedes fra Bageren; men 
som oftest var det Karlen, der besørgede dette og andre 
forefaldende Byærinder.

Naar Tjenestefolk havde deres Udgangsdag, var det deres 
Forældre eller Slægt, de besøgte. Vare de derimod fra Landet, 
hvad den Gang langtfra var saa almindeligt som nu, i det mindste 
blandt Pigerne, foretrak de som oftest, i Stedet for Søndags
udgangen, at faa nogle samlede Dage i Sommertiden fri, for 
ret at have Fornøielsen af at komme hjem, og dette nægtedes 
dem aldrig, da deres Gjerning i den Tid udførtes af En eller 
Anden, der tidligere havde tjent i Familien eller stod i For
hold til den.

Dandseboder og slige Forlystelsessteder, der ofte have 
medført en brav Piges Fald, vare vel ikke ganske ukjendte, 
men dog langtfra saa hyppige sonunu, og de søgtes aldrig af 
tjenende Piger af den bedre Klasse.
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Der vaagedes strængt over, at Tyendet søgte Herrens 
Hus, og havde Familien, hvad hyppigt var Tilfældet den 
Gang, sin egen lukkede Kirkestol, sad altid det kvindelige 
Tyende sammen med Familien dér, ligesom de ogsaa gik til 
Alters med den enten én eller to Gange aarlig.

Foretog Familien en Skovtur eller slig Fornøielse, var 
Tyendet altid med, og der blev i det Høieste kun En tilbage 
for at passe paa Hus og Hjem, men denne Askepot blev 
sandelig ikke forglemt med Hensyn til hans eller hendes For
plejning.

I det Fremførte har jeg visselig nærmest havt for 
Øie Tyendeforholdet, som det fandtes i de bedre stillede 
Samfundsklasser. Alt som man steg ned efter i Samfundet, 
tabte dette Forhold sig; vel ikke saa meget i det oprindelige 
patriarkalske Forhold som i den hyppigere Omskiftning. 
Men dette maatte nærmest søge sin Grund i de forskjellige 
Samfundsklasser, hvorfra Tyendet, navnlig det kvindelige, 
havde sit Udspring. Hos den bedst stillede Del af Samfundet 
var det som oftest fra Byens mindre Borgerfamilier, at det 
kvindelige Tyende kom, og man kjendte da paa begge Sider 
Familieforholdene, som selvfølgelig havde en meget betydelig 
Indflydelse paa dets hele Udvikling.

Hos de jævnere Familier, der holdt kvindeligt Tyende, 
var dette ofte svensk. Svenskerne havde vel Ord for at være 
ret flinke til deres Gjerning, men de vare i Reglen meget tyv
agtige og havde ogsaa mange Brøst i sædelig Henseende, en 
Følge vel nærmest af, at de vare udrevne fra Hjemmets be
skyttende Familieliv. Hvad der af Piger fra Landet den 
Gang tjente i Byen, var rent forsvindende, og de vare ogsaa 
i Reglen meget tarveligt udrustede med Hensyn til Dygtighed.

Disse Forhold forandredes for Størstedelen i de følgende 
Aar. Navnlig forsvandt saa at sige ganske det kvindelige 
Tyende, som tidligere var udgaaet fra de mindre Borger- 
familiers Hjem, og Pigerne fra Landet bleve nu den talrigste 
Klasse. Hvad Karlene derimod angik, da vare de i Reglen fra 
Landet, og imellem dem var der kun meget faa svenske. Det 
var dog først mellem Tyverne og Trediverne, at de tidligere 
Forhold begyndte at løsnes og blive slappere, og at der 
oftere skiftedes Folk; men det var dog langtfra som nuom- 
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stunder, og man kjendte aldeles ikke til Maanedstjeneste. 
Det kom da eiheller paa én Gang, men lidt efter lidt, alt 
som de ældre Familieliv opløstes ved Døden, og det ansaas 
dog endnu i flere Aar som en stor Skam at skifte Tjeneste 
efter et Par Aars Forløb.

Samtidig med, at Tyendets Forhold til Familien blev 
løsere, aftog ogsaa Husfliden, hvorover der hørtes stærke 
Klager, og det varede neppe en halv Snes Aar, inden den 
aldeles ophørte paa de fleste Steder i Kjøbstæderne, fra
regnet enkelte Hjem, hvor Husmoderen var af den gamle 
Skole og holdt strengt paa de gamle Skikke. Men dertil 
bidrog maaske ogsaa for en ikke ringe Del, at Tiden for de 
forskjellige Maaltider og den gamle Arbejdstid om Aftenen 
forrykkedes.

Alt efter som det begyndte at blive hyppigere at tjene i 
kortere Tid, begyndte ogsaa en større Luxus at gjøre sig 
gjældende mellem Tyendet. En Pige fra den tidligere Tid, 
som, naar hun gik ud, lod sig nøie med et lille Silke- eller 
Bomuldstørklæde, lagt i en Trekant over Haaret og bundet 
under Hagen, naar det var Sommertid, og med et større 
uldent Klæde, der dækkede Nakken og hele Hovedet og kunde 
trækkes saa langt frem, at det i Vintertiden skjærmede Øine 
og Kinder, fandt det nu smukkere og hensigtsmæssigere at 
gaa med Kappe og senere med Hat. Men man begyndte 
samtidig ogsaa at høre Klager over, at mange af de tjenende 
Piger bleve mindre sædelige.

Det var vistnok dette, der bevirkede, at Smaakaarsfolk i 
Kjøbstæderne ikke lod deres Døttre komme ud at tjene, for 
ikke at lede dem i Fristelse. Hvorfra denne Sædernes Slap
hed hidrørte, skal jeg lade være usagt; men i mit stille Sind 
har jeg mange Gange antaget, at det var Følgerne af den 
franske Revolution med alle dens Udskeielser og Taabelig- 
heder, der først nu begyndte at vise sin betydelige Virkning 
hos de bredere Samfundslag, og da først i Kjøbstæderne 
og senere paa Landet. Endnu holder jeg for, at der fra 
Trediverne i de fleste Retninger begyndte et andet Liv, som 
afveg saare meget fra det tidligere mere eller mindre patriar
kalske Liv. Det hidrørte vistnok ogsaa meget fra de store For
andringer, som de forbedrede Befordrings- og Kommunikations
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midler medførte, der tilvejebragte en langt lettere Forbindelse 
med Udlandet og Indlandet, end man tidligere havde kjendt.

Medens det tidligere var ganske almindeligt, at en Pige 
eller Karl i sin Tjeneste sammensparede sig et Par Hun
drede Rigsdaler af den aarlige Løn, hvilken Sum havde en 
ganske anderledes Kjøbeevne end nuomstunder, og som ofte 
forvaltedes af Husbonden eller Forældrene, fordi deres Maal 
og Stræben gik ud paa at samle for at kunne sætte Bo, 
saaledes syntes det, at baade Piger og Karle fra denne For
faldstid offrede Fortjenesten paa Klædedragt og tomme For
nøjelser, og nu hører det vistnok til de største Undtagelser, 
at nogen af dem værdiger Fremtiden en Tanke.

Hvad forøvrigt Sædeligheden angik, da var den vel paa 
den Tid i min Fødeby som i de fleste andre Provindsbyer 
i Landet, og jeg tror, at det hørte til Undtagelserne, at der 
syndedes svarligen imod den; dertil var Familielivet endnu 
for rent og ærbart, og det er dog saa ofte fra oven af, at 
det Slette udbreder sig til de lavere Samfundslag.

Jeg har aldrig i mine unge Dage, hvormeget jeg end 
færdedes ude i Livet, hørt Tale om, at en ung Pige af den 
bedre Samfundsklasse blev forført, eller at Barnefødsel uden
for Ægteskabet fandt Sted. Og var der maaske en eller 
anden Rigmand, der havde to Familier, hørte det ganske 
sikkert til de største Undtagelser, og han var da vel kjendt 
af Alle, men neppe meget respekteret blandt sine Samtidige. 
For at dække over et saadant usædeligt Forhold, levede 
Frillen da gjerne længere borte fra Byen; thi i Byen vilde en 
saadan Kvinde neppe blive taalt og i al Fald have fremkaldt 
forskj ellige Skandaler.

Derimod var Prostitutionen ikke ukjendt i min Fødeby i 
mine unge Dage, og den var maaske dér endog noget større 
end i de fleste Søkjøbstæder af lignende Størrelse og i For
hold til Byens øvrige Befolkning. Dette hidrørte vistnok fra 
den store Konflux af Søfolk af alle Nationer, som der saa 
ofte samledes i den Tid, Skibsfarten stod aaben. Overdreven 
stor var den dog neppe, og de ulykkelige Væsener, der hen
gave sig til den, og som i Reglen hver havde sit Øgenavn, 
vare udsatte for den almindelige Foragt, ligesom det virkelig 
ikke var nogen blid Medfart, de mange Gange fik af den
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mandlige Ungdom, naar de i Mørkningstiden krøb frem fra 
deres Skjulesteder. Det var især i en Del af St. Annagåde, 
de dengang havde deres Tilholdssteder.

VI.

I hine Dage endte og begyndte man Aaret ved at skyde 
det gamle Aar ud og det nye ind Kl. 12 om Natten, og 
mindre kunde man da ikke gjøre. Der var da ogsaa i min 
Barndom og Ungdom en saadan Skyden med Geværer og 
Muskedonnere og en saadan Kasten med Raketter og Svær
mere for Porte, Gadedøre og Vinduer, at det just ikke var 
saa ganske sikkert at passere Gaderne efter Klokken Ni, og 
Politiet og dets faa Betjente fulgte den priselige Regel at 
holde sig indenfor de lukkede Døre og nyde deres Aftens- 
maaltid i Familiens Skjød. Lige saa lidt saa man noget 
til Vægterne, der holdt sig tilbagetrukne i deres Kjælderhalse, 
hvoraf der var forbausende mange, og jeg tror ikke en Gang, 
at de krøbe frem fra deres Skjulesteder for at gjøre deres 
Timeraab.

Naturligvis blev Skydningen og Larmen stærkere og 
stærkere, alt som man nærmede sig Midnatstimen, saa at det, 
naar man saa henad Gaden fra et Vindue, i enkelte Øje
blikke saa ud som hele Gaden var et Ildhav, hvorigjennem 
der lød høie Salver. Det er altid forekommet mig, som det 
gamle Aar dog fik Broderparten af al den megen Skyden og 
Larmen; maaske var Grunden dertil, at man ikke havde 
været rigtig fornøiet med dets Gaver. Forøvrigt vedblev 
Skydningen, saa at sige, til Dagen brød frem, om den end 
henad Morgenstunden tog betydeligt af.

Langt tidligere paa Aftenen, saasnart det var blevet 
mørkt, indskrænkede Spektaklet sig til, at man slog Potter 
eller Potteskaar paa Venners og Bekjendtes Døre, og man 
havde da gjerne en Hø- eller Halmmaske for Ansigtet for 
ikke at blive kjendt. Blev man greben, hvad undertiden 
skete med Villie, maatte man ind, og trakteredes enkelte 
Steder med Mjød eller Sekt og Kager og Pebernødder, men 
paa andre Steder kunde man vente sig en ubehagelig Straffe-
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tale, fordi man fandt en Fornøielse i at skamfere andre Folks 
Døre.

Denne eiendommelige Skik, der vistnok endnu er i Brug 
overalt baade i By og paa Land, men i betydelig Aftagende, 
maa vel nærmest betragtes som en spøgende Maade at bringe 
Hilsen paa; men den anvendtes ogsaa og det i meget for
højet Grad mod en eller anden Borgermand, som ikke var 
afholdt; han kunde vente sig et ordentligt Bombardement, 
og han maatte være glad, naar han ikke om Morgenen fandt 
sin Indgangsdør aldeles skamferet. Jeg mindes saaledes en 
Spækhøker, der boede i Bjærgegade, som ret var Skive for 
Ungdommens Kaadhed, og han kunde da ogsaa altid udenfor 
sin Dør finde et lille Læs Potteskaar.

Denne Nat spillede da ogsaa Overtroen sin betydnings
fulde Bolle. Det var den rette Tid til ved Midnat at titte 
ind af Vinduerne, hvor man havde glemt at rulle Gardinerne 
ned, for at faa at vide, om Nogen af dem inde i Stuen, og da 
hvem af dem der skulde dø i Aarets Løb; thi disse sade 
eller stode da uden Hoved eller spadserede med det under 
Armen. Vee ogsaa den, der den Aften kom til at slukke et 
Lys ved at pudse det fra Helligaftenens Begyndelse, og til 
Klokken var slaaet Tolv, eller som saa en Hølvspaan i Lyset, 
thi skjøndt det sidste aldrig betød noget Godt, viste det den 
Aften aldeles sikkert, at en af de Tilstedeværende skulde 
dø. Denne Aften spillede ogsaa Cyprianus sin Rolle. 
Af denne Vidunderbog har jeg kun set to Exemplarer, 
men ingen af dem tror jeg var fuldstændige, og de viste 
ved deres Udseende, at de vare bievne læste og studerede 
mange hundrede Gange fra Begyndelse til Ende. De vare 
trykte i Kvart og langt tykkere end det nye Testament. 
Trykket var dels sort, dels blodrødt, og med mange kabali- 
stiske Tegn, altid i blodrødt. Men hvad kunde det nytte at 
se en saadan Bog eller at have den i Haanden; man kunde 
jo ikke læse eller forstaa den, naar man ikke var af de Ind
viede eller en saadan, som i det mindste havde gjort en 
Reise til Bloksbjerg, eller om hvem dette i al Fald troedes.

Det var hos to af de saakaldte „Rendekjærlinger“, jeg 
har set den, og Rendekjærlingerne florerede paa den Tid 
og trængte sig ind i alle Huse. De medbragte altid en stor
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Kurv .med Smaating i, saasom Sy- og Knappenaale, smaa 
Speile, Kamme o. m. m., og paa Bunden af denne Kurv laa 
den fortræffelige Gyprianus nok saa omhyggelig skjult.

Men hvor Overtroens Frø var nedlagt, og det var det 
saamænd den Gang allevegne, kom Bogen snart frem, naar 
Dørene vare godt aflaasede, Rullegardinerne trukne ned og 
Nøglehullet vel tildækket, og enhver af de Tilstedeværende 
kunde da faa sin Lyst styret imod en efter Omstændighederne 
passende Betaling. Ja, disse hans diaboliske Majestæts Bud
bringere vare paa den Tid saa almindelige, at intet Hus gik 
fri for dem. Jeg tvivler ei heller paa, at de have holdt saa- 
danne hemmelige Seancer i deres eget Hjem og at mangen 
Kvinde i Mørkningstiden har sneget sig ind til dem. Foruden 
denne Metier vare de ogsaa stærkt afbenyttede som hemme
lige Budbringere mellem Mænd og Kvinder, og i Reglen søgte 
man at staa sig godt med dem, fordi de paa en listig Maade 
forstode at blive indviede i Familiehjemmenes smaa eller 
store Hemmeligheder og derfor kunde gjøre megen Skade.

Iblandt Overtroens mere uskyldige Udslag hørte det ogsaa 
til paa denne Aften at slaa Hviden af et Æg op i et Gharn- 
pagneglas eller andet meget spidst Glas, for at se, hvad det 
spaaede den følgende Morgen. Viste der sig Slotte, Skibe, 
Taarne eller Personer, tydede det paa, at man skulde blive 
eller faa en Herremand eller Sømand, blive Præst, fæste Bo 
eller blive gift, og det var vidunderligt smukke Ligheder, 
man kunde finde deri, naar der blot fandtes det svageste 
Spor af den Paagjældendes Ønsker. Gik man sig en tidlig 
Morgentur, kunde man i saare mange Vinduer, baade Høies og 
Laves, se saadanne Glas staaende i dem.

Af stor Vigtighed og Betydning for de unge giftefærdige 
Pigers Fremtid syntes det at være at fæste Æblekjærner paa 
Panden, over Øinene, bag Ørene og flere forskjellige Steder 
i Ansigtet. Enhver Kjærne betegnede en bestemt Person 
eller Tilbeder, som den unge Pige syntes om, men som jo 
var skjult for alle Andre, og blev en Æblekjærne siddende til 
Pigebarnet vaagnede den paafølgende Morgen, var det et 
sikkert Tegn paa, at hun vilde f^a den, som Kjærnen betegnede.

Den unge Pige, som havde mange Tilbedere, havde da 
ogsaa en stor Del Skønhedspletter i Ansigtet, naar hun gik
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til Sengs; men hvorledes hun ræsonnerede, hvis to, tre eller 
flere Kjærner vare bievne siddende, er mig ubekjendt, men 
det er dog at antage, at hun, som enhver anden fornuftig 
Evadatter, har forbeholdt sig selv Valget.

Saa kom man til Aftenen før Helligtrekongers Dag. Dette 
var en sand Glædesdag for Smaakaarsfolk og deres fattige 
Børn. Thi fra den Tid det blev mørkt, gik disse paa Vandring, 
udstafferede i deres bedste Fantasidragt, altid tre og tre lige
som de hellige tre Konger, som de førte med sig. Disse saas 
knælende for Jesusbarnet, bringende ham Gaver, Alt udført i 
Vox med Guldpapir, Pailletter og smaa brændende Voxlys, og 
indesluttet i en større eller mindre Kasse med Vægge paa de 
tre Sider af Glas, og dertil sang de i ethvert Hjem, hvori de 
aflagde Besøg, visse bestemte Salmer eller Sange.

Da det nu var en fast Skik og Brug den Gang, som 
endnu iagttages paa Landet og hos enkelte gamle Familier, 
at Ingen, der fra Juleaften og til Helligtrekongers Dag var 
forbi, kom ind i et Hus, maatte forlade det uden at nyde 
Noget, om det saa end var kun en Pebernød, for ikke, som 
det kaldtes, at bære Julen og dens Fred og Glæde ud af 
Huset, saa bleve de trakterede hvert Sted med Brød og 
Kager og Godter. Og vare Forældrene trængende, som vel i 
Reglen var Tilfældet, og kjendt lidt i Familien, hvad i en 
mindre By som min Fødeby var meget almindeligt, fulgte der 
ofte Kjød, Pølse, Ost, hele Rug- og Surbrød med og vel ofte 
ogsaa lidt rede Penge, hvilket samledes i deres Kurve, som 
altid medbragtes. Der var jo saa mange Levninger fra Jule
tiden, som nu kom til Nytte den Aften, Julen løb ud.

Vare Kurvene fulde, ilede de til Hjemmet for at tømme 
Indholdet ud og efterse Lysene, hvorpaa en ny Vandring fore
toges. De vare saa mange, at flere Familier, der vare be- 
kjendte for deres store Velgjørenhed, ikke, som ellers var 
Skik og Brug, naar Mørket faldt paa aflukkede deres Døre, 
for ikke at have den Ulejlighed idelig at skulle lukke op, 
naar det ringede, før Sengetiden var kommen, og Vægteren 
havde raabt sit: „Hov Vægter, Klokken er slagen Ti!

Men Juletiden, lige til Helligtrekongers Dag var forbi, 
var jo ogsaa paa hin Tid en storartet og uafbrudt Gjæstfri- 
heds- og Godgjørenhedstid, og der var sikkert ingen Syg og
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Sorrigfuld, som ikke fandt Lindring og Trøst, og ingen 
Trængende, som i de Dage gik umættet til Sengs. Hvorfor 
kunne disse Fredens og Glædens Dage ikke vare ved? Saa 
vilde da Mangt og Meget se anderledes ud!

Saa kom Nytaarsny. Da gjaldt det jo om at have et 
eller andet Møntstykke i sin Haand, naar man tilfældigvis 
fik Øie paa Nyet, da man saa ikke skulde mangle Penge i 
hele det paafølgende Aar. Og skjøndt det kun gjaldt dem,, 
der baade tilfældigt havde set det og tilfældigt havde et 
Pengestykke i Haanden, er det dog fuldkommen sikkert, at 
hverken Madmoder, Tyende eller Børn den Dag gik omkring 
eller færdedes i Huset uden at have et Møntstykke i Haanden. 
Og hvad Tilfældigheden angik, da hjalp man lidt derpaa ved 
at lade En eller Anden speide efter Nyet, og naar det var 
fundet og meddelt de Ventende, hvor det stod, kunde man 
være forvisset om, at det ikke varede længe, inden Enhver 
gjorde sig et li]le tilfældigt Svinkeærinde for ogsaa at faa 
Øie derpaa og præsentere det sit Møntstykke, og mangen 
inderlig Hjertebøn er vistnok i Tankerne bleven opsendt til 
Nytaarsnyet.

Ja selv Salmebogen, som jeg ellers ikke mindes blev 
brugt ved al den Overtro, som Tiden var opfyldt med, og 
som maaske ikke er mindre nuomstunder, maatte ved Nyt
aarsnyet gjøre sin Nytte som Spaadomsbog. Men skulde det 
faa sin fulde Virkning, maatte det ske hemmeligt. Enhver 
søgte ubemærket af Andre at liste sig ud af Stuen for at 
søge et ensomt Sted, hvorfra den Paagjældende kunde se 
Nyet, og dettes milde Lys kunde falde paa Salmebogen, der 
nu aabnedes. Det gjaldt da, paa hvilket Sted Opslaget faldt, 
om det var en Brudesalme, en Barnedaabs- eller Begravelses
salme eller hvad Andet, der kan falde her i Livet. Dermed 
var første Akt af Forestillingen forbi. Det gjaldt nu at faa 
Békræftelsen derpaa. Ligesaa stille og ubemærkede som de Paa
gjældende vare listede ud af Stuen, vendte de nu lidt efter lidt 
tilbage. Det gjaldt om at lytte efter, hvad der først blev talt 
om; thi hvis dette stemmede med Opslaget i Salmebogen, ja 
saa var Sagen klappet og klar, saa skulde det ganske vist 
gaa i Opfyldelse. Da nu enhver af de Tilstedeværende vidste 
eller i al Fald antog, at de Andre havde været ude i den
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Hensigt, kunde det hænde, at der timevis kunde være en 
almindelig Taushed, hvor der ellers piudredes nok saa livligt, 
fordi Alle frygtede for at begynde paa noget Æmne, der 
kunde forstyrre en yndig Illusion, indtil enten en Fremmed, 
der kom ind, eller en af dem, som ikke var fast i Troen, 
fremkaldte Forløsningen ved at yttre Et eller Andet, som 
kunde forvolde en Enkelt af de Troende og Lyttende en stor 
Tilfredsstillelse, men berede de Andre en ligesaa stor Skuffelse, 
da der nu maatte ventes et helt Aar, inden næste Forsøg 
kunde gjøres.-------

Nu gik der jo en lille Stund i Stilhed, men saa nærmede 
sig den længselsfuldt ventede Fastelavnsmandag, denne store 
Glædesfest paa hin Tid baade for Store og Smaa. Længe 
før Almanaken afgjort meldte dens Komme, glædede man sig 
til den og traf sine Forberedelser. Der skulde jo af hver 
Enkelt gjøres Indkjøb af alle Slags kulørt Papir, Guld- og 
Sølvpapir, udklippes Figurer og meget Andet, og det skulde 
jo Altsammen forberedes i største Hemmelighed.

Jeg mindes meget godt, at hele Børneflokken og Barne
pigen sade oppe den hele Nat eller den største Del af den, 
for at faa Risene færdige.

Man vilde imidlertid feile, hvis man antog, at denne 
Risen op kun var en Barnefornøielse; nei, Pigerne indbyrdes 
og Karlene ligesaa toge Del deri, men de brugte solide Birke
ris, og det kunde vel hænde, at der ikke blev lagt Fingre 
imellem, naar En eller Anden havde lidt Udestaaende med 
den Paagjældende og var saa heldig at træffe ham eller 
hende i Sengen. Var den Paagjældende alt oppe, maatte 
der bødes med en Bolle for forgjæves Uleilighed. Der risedes 
derfor ikke alene i Huset, men aflagdes Besøg baade af 
Børnene, Pigerne og Karlene udenfor Huset paa de Steder, 
hvor man fandt Adgangen aaben.

Alt som Dagen skred mere og mere frem, tiltog ogsaa 
dens Fornøjelser. Man kunde se forskjellige Optog, hvor 
Deltagerne vare udpyntede paa forskjellig Maade, drage 
afsted til de Steder, hvor Katten skulde slaas af 
Tønden. I min Barndom, ja selv efter at jeg var bleven 
Yngling, brugte man i de jævnere Folkelag at indelukke en 
levende Kat i den Tønde, der skulde slaas i Stykker, og en
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saadan Tønde var ofte stærkt beslaaet med tykke Jærnbaand, 
saa at den i flere Timer kunde modstaa de stærke Knippel
slag. Paa Landet, navnlig i Kulsvieregnen, saasom ved 
Esrom Kro, brugtes det at trække Halsen af en levende Gaas, 
som, for at gjøre det endnu vanskeligere, paa Halsen var 
indsmurt i grøn Sæbe. Til denne Maade hørte der altid 
Ridning i strygende Galop.

Som mindre Børn maatte man lade sig nøie med at 
slaa en Jyde- eller Lerpotte itu. Dette skete gjerne inde i 
en Stue, og man blev da bunden for Øinene og dreiet flere 
Gange rundt, for ikke at vide hvor man var, eller hvor den 
opstillede Potte befandt sig. Eller det blev brugt at bide 
efter en svingende Bolle, der var ophængt i et Seilgarn, eller 
at slaa til en lille Tønde, lavet af Pappapir, som ophængtes 
i en aaben Fløidør.

Jeg mindes da ogsaa fra hine Tider, at naar man ret 
vilde delikatere sig, skar man paa Midten af en Bolles Over
flade et rundt Hul, som man fyldte med Smør eller Fløde, 
hvilket man tiggede sig til hos Kokkepigen og bestrøede med 
Kanel, hvorpaa man atter satte det udskaarne Stykke paa og 
trykkede det fast til. Derpaa satte man Bollen paa den 
varme Kakkelovn, og naar den var rigtigt bagt, og det 
smeltede Smør eller Fløden havde gjennemtrængt hele Bollen, 
nød man den som den største Herreret.

Men Fastelavn var ikke forbi med Fastelavnsmandag; 
nei, nu begyndte Fastetiden ret for Alvor mellem de Store 
med al Slags Gjøgl og Narrespil. Det hørte blandt Andet til 
Datidens Skik og Brug, at man klædte sig ud paa alle Maader 
og i alle Slags Dragter med Masker for Ansigtet, og dels 
enkeltvis og dels i større Partier i Mørkningstiden, gjerne 
inden der endnu var tændt Lys, gjæstede Venner ogBekjendte. 
Og kunde de Besøgte ikke gjætte, hvem de Besøgende vare, 
gjaldt det atter Boller; ja, det var i flere Uger Boller efter 
Boller fra Morgen til Aften, og Guderne maa vide, hvorledes 
man kunde vedblive at fortære dem uafladelig den hele lange Dag.

Blandt Fastelavnsoptogene hørte ogsaa Sømændenes. 
Oprindelig var det selve Færgemændene. der havde for
anstaltet dem og deltoge i dem med deres Færgekarle. Men 
alt som hine blev finere paa det, blev det kun deres Karle
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og Drenge, der opførte dem. Optoget drog igjennem alle 
Byens Hovedgader og bestod af en stor Færgebaad paa Hjul, 
eller hvis det var Sneveir, som den Gang var hyppigt, paa 
Kjælker, der blev trukken af haandfaste Folk. Baaden kunde 
rumme baade Fader Neptun med sin Trefork og sit vældige 
Skjæg, der gik lige til Bæltestedet og bestod af opplukket 
tjæret Værk, og hans hele Hofstat af Havmænd og Havfruer, 
der baade vare forfærdelige og deilige at skue, samt hans 
Musikbande, der gjorde en infernalsk Musik paa store Mus
lingskaller, Messingbækkener, Triangler og Ildtænger samt 
Trompeter. Der gjordes Holdt udenfor enhver større Kjøb- 
mands og Skibsklarerers Hus, hvor der af Fader Neptun ud
bragtes en naadig Hilsen til Husfaderen, der kom ud og 
fik Tilsagn om en proper Behandling til Søs.

Med kongelig Anstand modtog han den Tribut, der 
erlagdes til Hans kongelige Majestæt, for at han kunde for
skaffe sine Havmænd og Havfruer en lystig Svingom paa 
den tørre og faste Jord, og derfor henkastede en naadig 
Indbydelse til Vedkommende om at give Møde og deltage deri, 
hvilken gjerne benyttedes af Kontorbetjentene og Handels
karlene. Der myldrede selvfølgelig med Dannebrogsflag, baade 
fra Baade og den omgivende Mængde og de i Spidsen gaa- 
ende Sømænd. Ogsaa fra de nærmeste Fiskerleier kom der af 
og til saadanne Optog, men disse vare langt tarveligere. De 
vare naturligvis ogsaa udklædte paa forskjellig Maade, og de 
aflagde deres Besøg hos enhver større Kunde, for at faa en Gave 
til deres Dansegilde, der altid afsluttede Høitideligheden.------

Nu nærmede sig den hellige Paasketid og da gjaldt det 
at vise sin husmoderlige Kunstfærdighed i at farve Æg i alle 
mulige Farver, med Figurer, Afbildninger, Blomster og Blade 
med Navne og med Vers. De smukkeste sendtes til Venner 
og Bekjendte, ligesom man selv modtog saadanne som For
æring, og disse hengjemtes, Gud véd hvor længe.

Ved Jødernes Paasketid fik flere Familier, som de stode 
paa en venskabelig Fod med, gjerne sendte to eller flere af 
deres velsmagende Paaskeæg. De maatte nok træde istedet- 
for Paaskelammet, som det vist som oftest vilde have været 
umuligt at opdrive paa den Tid, Paaske faldt. Derimod 
hørte det til Sjeldenhederne at faa sendt fra dem deres for-
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øvrigt velsmagende usyrede Brød, som var bagt i meget 
tynde Skiver. Deres Paaskeæg vare nok lavede af samme 
Deig, hvoraf man laver Marvbudding, men de havde Form 
som meget store Æg og vare bagte med en brun Skorpe 
overalt. De svømmede i Olie.

Næppe var den sidste Dag af Paaskeugen forbi, før man 
begyndte at tælle Dagene til Mai Maaned; thi den første Dag 
i Mai kom Karlene ridende ind fra Landet: Sommer i By, 
som det kaldtes.

Det var dog navnlig H ellebækkerne, der i den Retning 
vare trofaste og glædede Byen og dens Ungdom. De bragte 
jo Bud om, at Foraaret var nu brudt fuldt ud, og de vare 
smykkede med Maigrønt, Bøgens lyse fine Blade paa deres 
Hatte og i Brystet og med flagrende røde og hvide Silke- 
baand overalt, hvor saadanne kunde anbringes. De vare for
synede med en Mængde Smaafaner, og et Par Trompet- 
blæsere aabnede Toget. De kom for at indbyde Publikum, 
der stimlede sammen om dem, hvor de gjorde Holdt, til at 
komme derud i Pintsedagene og se Narren løbe paa Ham
mermøllen. Fra de Gaarde og Steder, hvor de gjorde Holdt, 
fik de altid en lille Forstærkning til Hjælp til Festens Af
holdelse, og endelig oprandt da Pintsedagene, og i de to Dage 
Festen varede, stod Byen saa at sige tom; thi Alle skulde til 
Hammermøllen og ud i Hellebæks deilige Bøgeskove. Her 
var et stort Terræn, ikke i synderlig Afstand fra Fabriksbyen, 
overladt til Folkets Forlystelse, og her saa man alle Slags 
Kunstnere og Gjøglere, som senere paa Aaret ved St. Hans- 
dagstide gave Møde paa Dyrehavsbakken. Her seilede man 
under Musik paa de smukke Skovsøer og rundt om de deri 
liggende Smaaholme. Her red man paa Karuseller og stak 
til Ringen, og saa ^andsede og legede man eller nød For
friskninger af de medbragte Madkurve rundt omkring i 
Skoven, saafremt man ikke ved Bekjendtskab til en af Fa- 
brikarbeidernes Familier kunde faa Husrum hos dem.

(Fortsættes.)
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Paa en aaben Plads i Skoven var bygget en stor Maisal af 

meget store udsprungne Bøgegrene, og derinde herskede de 
unge og ofte smukke Maigrevinder og muntre Maigrever med 
Guldpapirs- og grønne Moskroner paa og med Dragter, der 
vare pyntede med røde og hvide Silkebaand fra øverst til 
nederst. Derinde kunde man faa alle Slags Forfriskninger af 
de saakaldte vaade Varer, som man betalte med mindst 
dobbelte Priser, for at yde sit Bidrag til Festen og for at 
blive opvartet af en kjøn Maigrevinde. Og i al den Stimmel 
og Vrimmel bevægede Narren sig i sin Harlekinsdragt, med 
den store Maikrans paa Hovedet og Brixen i Haanden, hvor
med han tildelte Publikum til Høire og Venstre større eller 
mindre Klaps og trakterede med sine Vittigheder. Stundom 
havde han en sort Halvmaske for Øinene; stundom var han 
kun stærkt bemalet. Hvis han bød en Pris af sin Snus
tobaksdaase, maatte man til Tak for hans Opmærksomhed 
lægge et større eller mindre Pengestykke deri, hvilket alt 
samledes til Festens Afholdelse og gjemtes i Laden, der 
stod forvaret i Maisalen og bevogtedes af Maigreverne. 
Narren valgtes mellem de af Værkets Lærlinge, der i det 
forløbne Aar vare bievne Svende, og det var altid den liv
ligste og vittigste, som havde et rigtig godt Snakketøi. Vittig
hederne vare vistnok i Regelen af de tarvelige og forslidte 
og faldt mest i den grovkornede Art, men det jævne Pu
blikum, hvoraf Hovedmassen bestod, og som ikke var vant 
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til bedre Kost, morede sig dog fortræffeligt over dem. Som 
Tegn paa hvad et Publikum den Gang lod sig byde uden at 
stødes derover, skal jeg blot bemærke, at Narren paa sin 
Bagdel bar en malet Uhrskive med romerske Tal, hvortil han 
henviste de altfor paatrængende Nysgjerrige eller dem, som 
ikke ydede et passende Offer til Festen. Naar den sidste 
eller anden Dag begyndte at hælde, bragtes Narren i Tri
umf, ridende som en Bacchus paa en Tønde, der blev baaren 
af Maigreverne, og ledsaget af hans hele øvrige Hofstat af 
Maigrever og Maigrevinder, under Musik igjennem hele 
Byen op til Kroen, hvor Festen afsluttedes, og hvor der 
dandsedes til den lyse Morgen. —

At se et Laugs Lade blive bragt til den nye Oldermands 
Bolig under et stort Optog af Mestre og Svende med deres 
Skjødskind og mange Emblemer og Kaarder ved Siden hørte 
vel til de sjeldnere Tilfælde, da de som valgtes til Older
mænd, havde deres egen Eiendom, hvor de bleve boende 
til deres Død. Dertil kom, at i en saa liden By som Hel
singør, vare ikke alle Laug repræsenterede, men kun de 
mere almindelige som Murere, Snedkere, Tømrere og Smede 
m. fl., men da ingen af dem jo vare udødelige, kunde det 
dog af og til hændes, og slige Optog havde noget Impo
nerende ved sig og skete altid i stort Alvor.

Kun en kort Tid forløb efter den evigunge Pintsefest; 
saa kom den mystiske, hemmelighedsfulde og dog for saa 
Mange betydningsfulde St. Hans Aften og Nat.

Før min Tid var det ophørt, at den finere Del af 
Samfundet, i al Fald den kvindelige Del deraf, samledes med 
den jevnere Del af Publikum og indtog deres Aftensmaaltid i 
det Fri paa de Steder, hvor Folket især samledes. Men der 
var dog nok af Ældre og Yngre, Mænd og Kvinder, Tyende 
og Børn, der om Eftermiddagen henad Skumringstiden samle
des, især paa den saakaldte Tegners Tømmerplads, for at 
drikke al Sygdom bort i den paa denne Plads værende St. 
Hans Kildes lægende Vand. Hvorfra dens Hellighed udledtes, 
har jeg aldrig kunnet erfare; men jeg er tilbøielig til at an
tage, at enhver By har havt sin Kilde, der tillagdes en 
lægende Kraft paa St^JIans Aften, og ved Helsingør fandtes 
flere Kilder, der alle havde en saadan vidunderlig Kraft.
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Til den almindelige Moro hørte det, at Karle og Piger, 
der kom for at hente eller drikke af Kildens Vand, søgte at 
oversprøjte hinanden, men det var nok i Regelen Pigerne, 
der gik af med Seiren, og mere end én Ungersvend blev rigelig 
betænkt dermed, uden at det skadede den almindelige Lystig
hed, men snarere forøgede den. Men der var og det Eien- 
dommelige ved alle den Tids Fester og Forlystelser, hvor 
store Menneskemasser vare samlede, og hvor der aldrig viste 
sig Spor af Politi, at, skjøndt der var Livsmunterhed og Glæde, 
gik det aldrig over Maalet for Høflighed og Velxnstændighed.

Og saa havde man den Eftermiddag travlt med at 
samle St. Hans Urter for, naar man kom hjem, at stikke 
dem op paa alle mulige Steder over Døre og i Lofts
bjælker, hvor han og hun jevnlig maatte komme, for at 
se, om de, medens de voxede, bøiede sig henimod hinanden 
og forenede sig, hvoraf der kunde drages den allersikkreste 
Underretning, om han eller hun nærede Tilbøielighed for 
den Paagjældende, og om de skulde blive Kjærestefolk 
det Aar. Og man gav virkelig de Paagjældende, som jo vare 
ukjendte for hinanden, al ønskelig Ledighed og Tid til at 
tage deres Beslutning; thi Urterne bleve i Regelen siddende 
til næste Aars St. Hansdag; men da var det ogsaa forbi 
med den Drøm og de Forhaabninger; de bleve skaanselsløst 
revne ned, og ny opsatte med bedre Forhaabninger.

Alt Klokken henad Ni, ofte tidligere, saa man det ene 
Baal efter det andet blive tændt paa begge Sider af Sundet, 
paa ethvert fremspringende Punkt eller Høi, hvor det ret 
kunde kaste Skinnet langt ud over Sundets Vover for at 
gjøre alle Hexe og Trolde samt deres paatænkte onde Gjer- 
ninger uskadelige. Jeg har mange Gange talt tre, fire 
Hundrede Blus, dog de fleste paa den svenske Kyst, som 
holdtes vedlige længe efter Midnat. Det var virkelig en 
utrolig Masse af tomme Tjæretønder, der den Nat forbrugtes 
mod Trolde og Hexe, som sagdes ikke at kunne udstaa eller 
taale Tjærerøg og ikke turde nærme sig til Baalene. Maaske 
havde de en Forudfølelse af, hvor varmt de vilde faa det, 
naar de engang landede i Helvede.

Da der gjerne fandtes Skibe i Sundet, saa man ofte, at 
der fra dem kastedes Raketter eller afbrændtes Blaalys.
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Den Nat havde da ogsaa sin store Betydning for de unge 
giftefærdige Piger eller Mænd. Da gjaldt det, naar Midnats
klokken slog det første af dens tolv Slag, at have Mod til 
alene at skue ned i Spanden, hvis Vand paa en hemmelig
hedsfuld Maade var hentet fra en af de hellige Kilder, for at 
se, hvorledes den Tilkommende, hvis man da det Aar skulde 
have Nogen, vilde se ud, da hans eller hendes Speilbillede 
vilde vise sig i det hellige Vand, inden Kirkeklokkens tolvte 
Slag forsvandt i Luften. Da gjaldt det ogsaa at have det 
Mod, at gaa alene ind i en Skov eller paa et eller andet 
ensomt Sted, hvor man var ganske overladt til sig selv og 
høit og tydeligt at kalde paa sig selv med sit fulde Døbe
navn, thi naar man saa tre Gange efter hinanden vendte sig 
om, skulde man se sit eget Gjenfærd, og af det kunde man 
faa Oplysninger om, hvorledes det skulde gaa En her i Livet.

Den velsignede Sommertid, der fulgte paa, trængte ikke 
til nogen særskilt Festlighed eller Adspredelse; den indeholdt 
i sig selv saa megen Rigdom af Glæde, at den var tilstræk
kelig til at fyldestgjøre ethvert billigt Krav for den ikke alt
for Fordringsfulde, idet man red, kjørte, seilede eller vandrede 
paa sin Fod til Skoven og alle de deilige Punkter, der paa 
alle Sider omgive min Fødeby.

I denne Tid, som man, naar Vind og Vove blot nogen
lunde gjorde det muligt, udstrakte til henimod Oktober 
Maaneds Slutning, samlede man saa megen fornyet Livskraft, 
at man vel kunde modstaa Efteraarstiden med al dens Ren- 
gjøring og den nødvendige Forberedelse til Husets Forsyning 
for paa passende Maade at kunne imødegaa den sig nu stærkt 
nærmende Vinter. Ganske manglede den dog ikke sine sær
egne Fornøielser, da den havde sine store Markeder og 
Fugleskydningen.

Og inden man ret havde funden Tid til at glæde sig 
over det hyggelige Vinterhjem, stod man foran den livsalige 
Jul med dens rilange deilige Gaver og dens store Selskabe
lighed og dens Fred. Den Gang forstod man ogsaa ret at 
lege Jul; da havde man mange Steder sin Julebuk med de 
store bevægelige Horn i Panden, der snart gav Gaver og 
snart truede med Riset, alt efter som Enhver havde fortjent 
det og satte Skræk baade i Store og Smaa, naar den plud-
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selig og uventet traadte frem fra en eller anden skjult Krog. 
Da kunde man ret af Hjertenslyst lege de gode gamle Jule- 
og Pantelege; da bleve de Gamle atter Unge og maatte 
kigge Stjerner, hænge, falde i Brønden eller støde Peber m. m.

VIL

Til min Fødebys offentlige og saaledes folkelige Forlystel
ser hørte selvfølgelig ogsaa Markederne. De spillede endnu i 
mine unge Dage en betydelig Rolle; thi endnu langt ind i 
mine Ungdomsaar glædede Helsingør, ligesom Landets øvrige 
Kjøbstæder, sig ikke alene ved Heste- og Kvægmarkeder, men 
ogsaa med i det Mindste nogle Gange om Aaret at have sine 
Krammarkeder.

Det var dog ikke Byens Kjøbmænd og forskjellige Slags 
Haandværkere, maaske med Undtagelse af Bagerne, der 
gjorde glimrende Forretninger med Kommenskringler, og en 
Del Beværtere, der lagde nogen overvættes Glæde for Dagen, 
naar Markederne afholdtes, da deres Huse og egne Udsalgs
steder kom til at ligge i Skygge af de vældige Telte, der 
reistes udenfor dem, Side om Side, og for mange af Byens 
Kjøbmænd og Haandværkere var det vistnok smaat nok paa 
de Dage.

Da Byens Kjøbmænd, Haandværkere og Sælgekoner havde 
alle Aarets øvrige Dage til fri Raadighed, og de lettest paa 
de Dage kunde komme af med Rester og Stumper af over
liggende Varer, og da mange af Byens Haandværkere associ
erede sig med de fremmede Haandværkere af samme Profes
sion, maatte det dog forekomme Enhver, der vilde dømme billigt 
og retfærdigt, at de gjerne kunde have undet de fremmede 
Gjæster af deres egen Stand lidt Venlighed og Deltagelse. 
Dette gjorde de imidlertid slet ikke, men vedbleve tværtimod 
at lægge deres Uvillie for Dagen ved alle Leiligheder og at 
fortrædig dem paa alle Maader, indtil det da ogsaa omsider 
lykkedes dem at faa Markederne slaaede rent ihjel.

Den Tids Krammarkeder havde et Omfang, Størrelse, 
Righoldighed og Betydning, som Nutidens, hvor de endnu 
maatte holdes, ikke kan give selv den svageste Idé om. Det 
var ikke alene Byens Hovedgader: Sten-, Strand-, Bjerge-,
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Stjerne- og St. Annagade, der vare besatte med mægtige 
Teltrækker fra den ene Ende til den anden; men ethvert 
Torv eller aaben Plads, der kunde afgive Teltplads, var be
sat, ja selv i Alleerne og udenfor Byens Porte bredte de 
sig paa store Strækninger. Alt hvad Datiden havde at frem
lægge til Skue og Salg, lige fra Guld og Ædelstene ned til 
de tarveligste Træsko, var at faa for kontant Betaling 
og til de mest fabelagtig billige Priser, hvad i al Fald 
Sælgerne selv forsikrede om. Og det var ikke en enkelt 
Kjøbmand, Guldsmed eller anden Haandværker, der repræ
senterede sit Fag. Der var nok at vrage, imellem, da ethvert 
Haandværk ligesom i de østerlandske Basarer, havde sin be
stemte Plads.

Man kunde paa et saadant Marked træffe 40 til 50 
store Telte, udrustede alene med Masser af Kobber- og Mes- 
singtøi lige fra Teltspidsen og til Teltets Fod, hvor det blankt 
poleret skinnede de kjøbelystne Husmødre fristende i Øiet. 
Hattemagere og Skomagere fyldte gjerne en hel Gade og 
præsenterede de skjønneste og nyeste Former af Kanin-, 
Hareskinds- og Fæhaarshatte, sorte, graa, hvide, grønne, 
med og uden Skygger, Silke eller Lærredsfoer, lige til den 
alletsimpleste Læderkaskjet eller Vægterkabuds — eller der 
tilbødes uopslideligt Fodtøi, lige fra de stolte gulkravede 
Støvler med deres pralende Guldkvast og de skinnende Reu- 
sere og ned til de tarveligste Listepampusser og Lædertøfler.

I lignende Forhold vare alle de andre Haandværkere og 
Handlende repræsenterede, og der kjøbsloges da ogsaa lige 
fra den tidligste Morgenstund til Solnedgang flere Dage i 
Træk, og der var en Skrigen, Raaben, Latter og Snakken, 
saa man kunde blive øredøv. Men dengang gav ikke alene 
de sjællandske Kjøbstæders Kjøbmænd og Haandværkere 
Møde paa saadanne Markeder i de større Byer, men der kom 
Deltagere fra alle Landets Provindser. Omsætningen gik 
i Hundredetusinder, og mangen af Datidens store Kjøbmænd 
grundlagde deres Formuer ved Markedshandelen.

Paa disse glimrende Dage sagdes Byens Befolkning, der 
den Gang vel var henved fem Tusinde eller lidt derover, at 
fordobles, ja tredobles. Hele Omegnen i flere Miles Afstand, 
Mænd og Kvinder, Gifte og Ugifte med Børn, Karle og Piger
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i alle Aldere og Størrelser, tyede paa disse Dage til Byen. 
Helsingborg og dens Omegn afgav vistnok Halvdelen af sin 
Befolkning, og alle de forskjellige Nationers Skibe, som de 
Dage laa paa Rheden, gav den større Del af deres Mandskab 
Landlov.

Man havde saaledes rundt om sig den mest brogede 
Forsamling af alle Europas Folkeslag, hvad yderligere tjente 
til at forhøie Indtrykket. Og vandrede man nu beundrende 
om mellem alle disse Herligheder og Kostbarheder, da saa 
man hver Gade eller Stræde sort fra Ende til anden af 
festligklædte Mænd og Kvinder, og paa den Plads, der var 
levnet til Passage, var det ofte vanskeligt at komme frem.

Da saa man alle mulige Dragter og hørte alle mulige 
Tungemaal, ligesom alle mulige Slags Flag vaiede, dog mest 
Dannebrogsflag, hvormed hvert større Telt gjerne var smyk
ket; men paa saadanne store Dage heisedes Flagene paa de 
respektive fremmede Konsulers og Vicekonsulers Boliger som 
Kjendingstegn for deres muligen betrængte Landsmænd.

O! I skammelige, smaalige Spidsborgere af alle Arter, 
hvorfor have I dog tilintetgjort dette deilige Billede af disse 
Eders Bys skjønneste og livligste Dage? I Daarer! troede 
I maaske, at I atter kunde vække Liv i de Døde, eller troede 
I, at Helsingør nogensinde oftere vilde afgive en saa forstaae- 
lig og naturlig Afspeiling af den længst forsvundne Fortid.

Det var en Selvfølge, at ikke en Tiendedel af den over
ordentlige Mængde Fremmede kunde faa Plads paa de offent
lige Gjæstgiverier og Herbergersteder. Men det behøvedes ei 
heller; thi enhver Borger afgav beredvillig Plads for Menne
sker, Heste og Vogne, og Bekjendte fra Landet og Om
egnen ansaa Borgernes Huse som deres egne og modtoge 
frit Logis og Bespisning som en Tribut, man skyldte dem, 
fordi de vare saa venlige at gjæste Byen og naturligvis under 
den varmeste Forsikring om beredvillig Gjengjæld, naar man 
maatte besøge dem. Og naar Borgerne endelig ikke for- 
maaede at afgive mere Plads, blev der indenfor Byens Porte 
oprettet Vognborge, som det henad Natten, naar Gjæsterne 
skulde hjem, kunde have sin Vanskelighed at finde Rede i, 
især naar baade Kusken og det mandlige Herskab havde set 
lidt for dybt i Krus og Glas. Men al denne Liberalitet
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som udvistes af Byens Borgere og Borgermadammer, kunde 
dog ikke holde Liv i Markederne.

Det var ganske vist ikke de Udgifter, der vare for
bundne med et Par Dages aabentstaaende Hjem med fri Be
spisning fra den tidlige Morgenstund til den sildige Aften, 
hvor kostbare de end for Flere kunde være, der voldte Be
kymring og Uvillie; thi nogen mere gjæstfri By, end Helsin
gør var i min Ungdomstid, har der vist ikke været. Det var 
ganske vist ei heller det Tab, de forskjellige Næringsdrivende 
lede ved den for Alle aabne Konkurrence paa de faa 
Markedsdage, der voldte disses Undergang; thi de kunde jo 
tage Regres i de andre Kjøbstæder, naar Markeder afholdtes 
dér, og de forstode selv meget godt, at blive af med det, der 
nærmest kunde henregnes til de værdiløse Sager og det just 
i Markedsdagene; desuden var der jo mange andre Nærings
drivende, som tjente Penge, og det var just ikke Smaasummer, 
der tilflød Byen paa de Dage. De havde jo ogsaa den 
Fornøjelse at kunne, overensstemmende med Sandheden af 
det gamle Ordsprog, at naar Narren kommer til Marked, 
saa tjene Kjøbmændene Penge, fortælle Markedsgjæsterne, 
naar disse begyndte at udkramme Alt, hvad de havde kjøbt, 
at de i det Mindste havde betalt det en Trediedel høiere, 
end de til dagligdags behøvede at give for det.

Jeg holder dog for, at det væsentligt var de hæder
lige Husmodres Piber, hvorefter der maatte dandses. Det 
var dem, der, efter min Formening, i Stilhed og inden 
for Hjemmets Døre, gravede Graven for Markederne, og fra 
hvem Bitterheden imod dem væsentligst hidrørte. Thi det 
var disse fortræffelige Husmodre og brave Madammer, der, 
efter paa Markedsdagene at have maattet undvære fast al 
Hjælp af deres Tyende, nu skulde begynde ovenpaa 
denne Anstrængelse og mange Slags Ærgrelser en Tvætning 
og Rengjøring af alle Husets Værelser og Rum, Bunker af 
Linned og Dækketøi, Tallerkener og Fade, Knive og Gafler, 
Glas, Sølv, Tin og Porcellæn, for at Alt kunde komme i 
sædvanlig Fred og Ro til næste Stormløb.

Det var den sure Svie, de bød Mændene ovenpaa den 
søde Kløe, naar Gulvene svømmede i Vand, Stuerne vare 
uden Gardiner og Hygge, naar alle Vinduer og Døre stode
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aabne og paa vid Gab, naar intet Møbel stod paa sin Plads, 
naar Alt var koldt og klamt, og man ikke rigtig vidste, 
hvor man kunde gaa, staa, sidde eller ligge, og naar man for 
lutter Travlhed kunde risikere at faa sveden eller maaske 
slet ingen Mad, alt dette fik Bægeret til at løbe over og 
bortskyllede tilsidst Markederne af Byens Overflade.

At disse straalende Markedsdage om Aftenen ofte kunde 
ende paa en storartet Maade, vil man let kunne forstaa, men 
naar Mørket faldt paa, var det just ikke saa ganske sikkert 
at begive sig paa Vandring mellem Teltgaderne i enkelte af 
Byens Udkanter, da mere end et Feltslag leveredes, især naar 
der var mange Matroser af fremmede Nationer, som havde 
faaet Landlov. Den militære Styrke maatte da ogsaa af og 
til rykke ud eller udsende store Patroullier for at rense for- 
skjellige Kamppladser og afsides liggende Buler; thi Politiet, 
selv om det forstærkedes med Vægterne, var ved saadanne 
Ledigheder aldeles magtesløst.

Det var imidlertid kun Krammarkederne, der afholdtes i 
selve Byens Gader, som forsvandt i Tidernes Løb. Kvæg
markederne lod man derimod væsenlig vedblive, men de 
holdtes jo ogsaa en god halv Fjerdingvei fra Byen; de trak 
ingen Fremmede til, de varede kun en Dag, og de 
vare jo henimod Efteraarstiden især aldeles uundværlige, 
for at Hjemmene kunde tilbørlig forsynes med det nødven
dige Fjerkræ for at modstaa Vinterkampagnen, som man gik 
imøde.

Det var da ogsaa Efteraarsmarkederne, der havde en 
større Betydning; thi da droge de omhyggelige Hus- og Mad
modre med Tyende og Børn alt fra den tidlige Morgenstund 
ud af Byen til Vogns eller til Fods til Markedspladsen. Heste 
og Kvæg saa man just ikke meget til, men desto mere var 
der af alt Slags levende Smaakræ, Lertøi, Trætøi, Frugt- og 
Grøntsager m. m. Der veiedes, vragedes og kjøbsloges i 
en Uendelighed, inden den enkelte Handel blev afsluttet, og 
naar saa endelig Alt var besørget til Tilfredshed for alle 
Parter, vendte man glade hjem, belæssede med levende Gjæs, 
Ænder, Kalkuner, Høns, Smaagrise og Lam og havde alt i 
Munden Smagen af mange af de kommende Vinterdelika
tesser.
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Man forglemte ei heller at forsyne sig med Hvidkaal og 
Rødkaal, Løg, Gulerødder, Kartofler, gule Ærter og alle 
mulige Slags Grøntsager; thi Efteraaret og Vinteren vare 
lange, og det var ingen Spøg for Husmoderen, naar Noget 
slap op, forinden Vinteren var ganske forbi, og Foraaret var 
kommen med sine nye Frembringelser; thi hun vilde neppe 
have kunnet opdrive Noget hos de faa Gartnere, der den 
Gang fandtes i Byen, og i al Fald vilde det da have været i 
dyre Domme.

Men foruden Alt dette forsynede man sig med Masser af 
Lertøi, Fade af alle Slags, Krus og Tallerkener, Urtepotter 
og Jydepotter; thi det var meget skrøbelige Sager, og det 
var storartet, hvad der i Aarets Løb uagtet den største Om
hyggelighed tilintetgj ordes af disse Ting. — — —

VIII.

Skjøndt „det borgerlige broderlige Skyttelaug“ i Helsingør 
var et sluttet Selskab, der havde sin egen store Bygning, 
med noget Jordtilliggende, i daglig Tale kaldet Skydebanen, 
og kun optog Medlemmer ved Ballotering, vare dog de 
to Dage, da den aarlige Fugleskydning fandt Sted, gjerne 
i Juni eller Juli Maaned, at betragte som offentlige For
lystelsesdage, hvor dets Territorium stod aabent for alt 
Folket. Saavidt jeg nu mindes, havde Værten endog paa 
disse Dage speciel Tilladelse til at beværte Gjæster, som ikke 
vare Medlemmer af Selskabet, i hans egne Lokaler.

Det var i min tidlige Ungdom et temmeligt talrigt Sel
skab, og imellem dets Medlemmer fandtes Borgere af saagodt- 
som alle Klasser, lige fra de høieste militære og civile Em- 
bedsmænd til jevne Haandværksmænd, uden at der vistes 
nogen Rangforskjel, men de betragtede hverandre under 
deres Samværen som Brødre. Senere sygnede det betydeligt 
hen; men skal nok ellers være tiltaget, og dog trues det af 
en større Ulykke, idet fast hele det Terræn, der om
giver det, er blevet stærkt bebygget og befolket, hvilket 
lægger betydelige Hindringer i Veien for Skydningen, og 
dette er et Onde, som neppe vil aftage, men snarere tiltage,
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hvis Kystjernbanen, som jo i flere .Aar har været omtalt, 
maatte komme til at gaa i Nærheden deraf.

Grunden til dets Aftagen i min Tid var vistnok væsent
ligt den, at det aarlige Kontingent var temmelig høit efter 
den Tids Pengeforhold. Kongegevinsten havde en Værdi af 
henimod et Hundrede Rigsbankdaler, men den var ikke ens 
hvert Aar; men bestod snart i tolv Sølvspiseskeer, snart i 
et Par Sølvstager eller lignende Gjenstande, og de øvrige 
Gevinster vare i Forhold dertil og aftagende i Værdi, men 
alle af Sølv.

Pladsen selv var meget smuk, af temmelig stort Om
fang og laa i den Retning, hvor det tidligere Flynderborg 
antages at have ligget. Stedet, hvor Fuglestangen var reist, 
var en naturlig Bakkehøi, der paa de tre Sider var rundagtig, 
og paa dens Overflade var tillige Musiken placeret. Om
trent to, tre Alen nedenfor Bakketoppen var der paa de tre 
Sider udgravet en nogle Alen bred Gang, og her var anbragt 
de uundværlige Skydebanketter og Borde til Rensningsgjen- 
stande, Kugler, Krudt og alle andre fornødne Skyderekvisiter 
ligesom de forskjellige Anlægsstativer, hvorpaa Bøsserne an
lagdes. Stedet laa ikke langt fra Byen og paa dens Grund, 
hvorfor der ei heller, som andre Steder, fandt nogen Pro
cession Sted til Skydepladsen.

Flere af de Skydevaaben, der brugtes, vare rene Pragt- 
exemplarer i Udsmykning; Skæftet eller Kolben var med 
Kunstfærdighed indlagt med Sølv og Perlemor, og saa- 
danne Pragtstykker gik fra Fader til Søn som kostbare og 
dyrebare Arvestykker.

Den, der ikke selv kunde skyde eller af en eller anden 
Grund var forhindret i at deltage i Skydningen, eller som ikke 
eiede og ikke ønskede at kjøbe sig et saadant kostbart 
Vaaben, valgte en af de andre Brødre til at skyde for sig. 
Forinden Skydningen begyndte, blev der trukket Lod om 
Rækkefølgen, og Numrene bleve fæstede paa den venstre 
Arm, lige fra Ærmeopslaget til Skulderen, naar Skytten paa 
Grund af sin Dygtighed var mellem de mest søgte.

Og for at fremme Skydningens Hurtighed var det Mar
kørens Sag at sørge for, at der ingen Standsning deri fandt 
Sted, og man hørte ham da ogsaa den hele Dag uafbrudt



222

med høi Stemme at raabe: „Nummer 70 lægger an“ og „71 
og 72 holde sig færdige“ o. s. v.

Af hvilken Slægt Fuglen var, er ikke saa ganske let at 
sige. Da det hed Papegøieskydningen, skulde den vel fore
stille en saadan, og den var altid grønmalet, men den fore
kom mig rigtignok snarere at ligne en meget stor Gaas. Det 
indre Stativ, der udvendig var beklædt med Træ, var af 
smedet Jern vel af mindst halvanden til to Tommers Tykkelse, 
der dannede Plade, Hals, Hoved, Vinger, Hale samt Krone og 
Ring, de sidste to Dele altid stærkt forgyldte, og i ethvert 
Stykke var der indslaaet et Nummer eller særegent Mærke og 
det var dettes Fald, der medførte den paagjældende Gevinst 
og fulgtes af Musikens Fanfare. Den var saa solid forarbeidet, 
at der altid medgik to Dage til dens Nedskydning; stun
dom rnaatte man ty til Skiveskydning, naar Pladen ikke vilde 
falde, og den anden Dags Eftermiddag skred stærkt frem.

Paa en lavere Bakkehøide, der gik i Niveau med Ind
skæringen og Skydebanketterne, henimod den Side hvor 
Musikken var placeret, var reist et stort Telt med Tilbehør 
af Flag og Vimpler. I dette vare Gevinsterne udstillede 
saavel til den egentlige Kongeskydning som til flere af de 
paafølgende Skiveskydninger.

Hver Broder bar paa Fugleskydningsdagen sit Kjendings- 
mærke, en lille forgyldt Papegøie i et grønt Baand i Knap
hullet; men Majestæten havde et bredt, vatret grønt Baand 
med en betydeligt større, lueforgyldt Papegøie, der bares fra 
høire Skulder til venstre Hofte, og han var en betydningfuld 
Person i Selskabet, saa længe hans Regjeringstid varede. Om 
Landets virkelige Majestæt med sin Dronning og de kongelige 
Prindser og Prindsesser vare fødte Æresmedlemmer, mindes 
jeg ikke, men Tiden var jo den Gang saa loyal, at der kunde 
være saare megen Grund til at antage det. Skydningen be
gyndte tidlig om Morgenen , men ophørte, naar der spistes 
Frokost eller Middag, og den fortsattes, saa længe det var 
lyst. Den sidste Aften var der da stort Gildegiven i Anled
ning af den ny Thronbestigelse, og dette afsluttedes med et 
animeret Bal, der varede til den lyse Morgen. Da Majestæten 
til Ære for sin egen Stilling og til Glæde for sine Under- 
saatter, foruden de reglementerede Skiver til Skiveskydningen
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og den kunstnerisk malede Skive, han lod forfærdige til 
Broderselskabets Samling som Minde om sin Regjeringstid, 
ydede en Del Flasker Champagne og andre Vine, hvortil ofte 
kom flere Gevinster til de senere Skiveskydninger, tror jeg 
ikke, at han, fraregnet Æren, fik noget stort Udbytte af sin 
Gevinst. Mangen brav Broder har derfor vistnok bedt sin 
Skytte, naar det Øieblik nærmede sig, da Pladen truede med 
at falde, at skyde forbi for at undgaa de dermed forbundne 
Omkostninger.

For Skiveskydningen var der indrettet en selvstændig 
Bane til Venstre for Skydehøien. Der var et eget Skyttehus, 
hvor Ladningen foregik, og Skytterne opholdt sig til deres 
Tur faldt for. Der var sjeldent mange Deltagere; men 
disse vare vistnok ogsaa Selskabets dygtigste og mest passio
nerede Skytter.

Men det var ikke alene paa de egentlige Fugleskydnings
dage, at Terrænet i mine unge Dage brugtes til Moro og Ad
spredelse for den ungdommelige Verden; ogsaa paa de 
almindelige Søgnedage var det i hin Tid meget alminde
ligt, at mange af Brødrenes Familier i de milde Sommer
dage tog derud for at drikke deres The og spise til Aften; 
det laa jo i saa Henseende saa bekvemt for alle dem, der 
ikke havde Evne eller Tid til at gjøre lange og store 
Skovture. Snart var det kun en enkelt Familie, snart sloge 
flere Familier sig sammen; men det var altid holdt i en 
meget tarvelig Stil, og hver Familie medbragte sit skaarne 
Smørrebrød og lidt Hvedebrød. Varmt Vand til Theen eller 
Mælk kunde man altid faa hos den mangeaarige, flinke Vært
inde, Madam Grønbeck. Naar Maaltidet var endt, begyndte 
alle Slags Lege mellem Ungdommen, og det Hele endte 
med, naar det gik meget høit til, at man tilsidst traktere
des med Æbleskiver eller Pandekager med Stikkelsbærgrød, 
og ovenpaa et saadant stort Traktement drog enhver Fa
milie veltilfreds med den i det Frie tilbragte Eftermiddag 
hjem til Sit.

IX.

Hvor var dog ikke de tre første Tiaar af dette mærke
lige Aarhundrede, trods alle de Ulykker der gik over Landet
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i den første Halvdel af dem, en lykkelig Tid, ja ret en patri
arkalsk Tid! Da kjendte man ikke i min Fødeby andre 
Blade end Byens Avis, der vel havde til Overskrift „Helsingørs 
Avis“, trykt med store og fede Typer, men dog i daglig 
Tale aldrig kaldtes Andet end efter dens Stifter „den grü- 
nerske Avis“ eller slet og ret „Grüneren“1), og det var først 
i Slutningen af det andet Decennium, at salig „Dagen“ eller 
„Kjøbenhavns Skilderi“ kunde findes at have trængt sig 
ind i en eller anden velhavende Familie.

Hvor var man ikke fuldkommen tilfredsstillet naar Urte
kræmmer K. forkyndte det læsende Publikum, at han direkte 
fra Kjøbenhavn havde faaet en ny Sending af Figner, 
Svedsker og Rosiner, eller naar Kjøbmand E. meddelte, at 
han nu igjen havde faaet italienske Straahatte, deilige Sten
kulsperler og Livbaand i alle Farver! Hvilket Stof havde 
man ikke-i den velvise Øvrigheds Bekjendtgjørelser om Taxten 
for det daglige Brød, og hvilke Skumlerier maatte den ikke 
døie mellem de brave Borgere, naar disse i deres dumme 
Klogskab formente, at der var sat altfor høi Taxt paa alle 
Livets Fornødenheder! Altid kunde man være sikker paa, at 
Slagterne i dyre Domme svore paa, at Kjødet var sat for 
lavt og Bagerens Brød altfor høit, men ogsaa akkurat det 
Modsatte fra Bagernes Side.

Hvilket Stof for naturvidenskabelige Studier afgav ikke 
en Bekjendtgjørelse om, at hos Værtshusholder M. i Brønd- 
stræde forevistes en So paa sex Hundrede Pund, eller at 
Fisker L. paa Strandgaden Nr. 29 lod forevise en levende 
Sælhund, fangen af ham selv! Sandelig, hvor strømmede ikke 
den beundrende Mængde til for at se saadanne Mærkelig
heder! — —

Paa hin Tid troede man endnu fuldt og fast paa, at 
hvad der var og blev prentet, var fuldkommen Sandhed og 
til at stole paa; ja selv paa Almanakkens Veirspaadomme 
troede man fuldkomment trygt, og sloge de ikke altid til, 
som jo nok kunde hændes, da antog man, at det var Veiret, 
der havde taget feil af Datum og Tid; thi man vidste, at

*) Redaktørens Navn var Grüner i flere Slægtled.
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Ingen den Gang vilde vove offentlig at udtale nogen 
Usandhed.

De udvalgte Borgere og Byens Magistrat sørgede for 
Byens Velvære med Tranlamper og Maaneskinsbelysning og 
for meget Andet, naar de da ikke fik sig en god og sund 
lille Lur, hvortil de under deres anstrængende Arbeide 
nok af og til kunde trænge, og for Alle sørgede Landets 
Fader, den elskede Kong Christian den Syvende og den elskede 
Kronprinds Frederik, indtil han selv blev Landets Fader.

Da høitideligholdt ikke alene de Militære, men den hele 
Borgerstand, baade den høiere og lavere Del, den elskede 
Konges og Dronnings Fødselsdage, saaledes at de havde baade 
Fynd og Klem med Baller og andre Glædesfester lige til 
den lyse Morgenstund, fordi kun disse vare Nationens egent
lige Fest- og Frihedsdage; da jublede det taknemmelige 
Folk i Borg og Hytte, naar det sang til deres evige, uvisne
lige Ære og Hæder, da kvad man med Taarer i Øiet:

Om Nationens Hovedpryd, 
Der besad hver sjelden Dyd.

Og kom saa en Mand, P. A. Heiberg eller en Reformator 
som Dampe, da gjorde man kort Proces med et saadant 
Stykke Karl og smed ham enten uden videre ud af Landets 
Port eller gjemte ham i Statsfængslet' paa Christiansø, saa 
kunde de prøve, hvorledes det gik til andre Steder eller faa 
Tid til at grunde over deres Daarligheder. Eller vovede 
Nogen at skrive irreligiøst og blasfemisk, da lod man en saa- 
dan Fyr som Hr. Bruun konfirmere om igjen, ham til sin 
Sjæls Frelse og Andre til Advarsel.

Præget for hele det offentlige Liv var et Selskabelig
hedens, Samdrægtighedens og Gemytlighedens Liv, hvor man 
tog ganske anderledes Del i hverandres Sorger og Glæder, 
end Nutiden kjender, og idet jeg nu skal afhandle Maaden, 
hvorpaa Livet udenfor Hjemmet levedes, skal jeg begynde 
med Klubberne, der vare det store Centrum, hvorfra det 
offentlige Liv gik ud og stærkest pulserede paa den Tid.

Ja! det var kun Mændene og Fædrene af de forskjellige 
Samfundsklasser, der, naar Dagens Anstrængelser vare til 
Ende, det vil sige: naar de Klokken Syv om Aftenen havde 

Museum. III. 15
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faaet deres varme Aftensmad, stoppede og tændte deres Mer
skumspiber, hang Tobakspungen i Knaphullet, tog en for
svarlig Stok i Haanden og begav sig til deres respek
tive Klubber for dér at nyde — fri for Familielivets 
Kjævl og Vrøvl — Livets sande og forfriskende Glæder og 
enten faa sig en sindig Whist eller L’hombre eller en god 
ægte Gnav eller en sindig lille Lotto om Ubetydeligheder.

Forunderligt, at Hus- og Madmødrene fandt sig tilfredse 
ved denne deres Ægtehalvdels Aftenvandringer; men maaske 
havde ogsaa de Noget at besørge, som Manden ikke skulde 
stikke sin Næse i.

De fleste af Ugens Aftener gik hen med fredeligt Spil, 
idet man gjerne havde sit bestemte Parti, naar man da ikke 
deltog i Gnav- eller Lottospillet i større Foreninger, men 
ogsaa om Formiddagen gjorde man et lille Løb derhen for 
at læse Aviserne eller for imellem de yngre Medlemmer, der 
som oftest søgte derhen paa den Tid af Dagen, at faa sig et 
Parti Caroline eller en å la guerre.

Men Onsdag- og navnlig Lørdagaften gik det helt ander
ledes til. Det var de egentlige Symposieaftener, hvor der 
var fælles Spisning over hele Linien for alle dem, der 
havde givet Møde, og det hørte til Sjældenhederne, at nogen 
Stamgjæst udeblev fra dem, ligesom der kom mange, som 
ellers ikke mødte paa de almindelige Spilleaftener.

Da var det, naar Bollen eller rettere sagt: Bollerne kom 
paa Bordene, at der tonede den ene Selskabssang efter den 
anden til Ære for mange hedenske Guder og Gudinder, hvor
imellem Fru Venus, Fader Evan og den evig unge Amor 
toge Broderparten, eller der blev drukket og sunget til 
Kongens og Fædrelandets Pris og Hæder, saalænge at man, 
naar man endelig skulde gaa hjem, havde saare vanskeligt ved 
i det chaotiske Mørke, som i Regelen herskede paa Gaderne 
paa den Tid af Natten, at udføre dette Kunststykke alene. 
Men da viste ogsaa det ægte Broder- og Borgersind sig i al 
sin naturlige Bramfrihed og Skjønhed; thi som Brødre af en 
stor Familie ansaa man sig hellig forpligtet til at yde sin 
Assistance og hjalp derfor troligen hverandre lige til Porten 
eller Gadedøren, ja stundom vel endogsaa lige til Sengen. 
Og hændtes det Tilfælde, hvad ikke var uhørt, at de Hjæl-
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pende, saavel som den, der skulde hjælpes, sank om i en 
eller anden af Gadens mange Fordybninger, saa havde man 
de trofaste og paalidelige Vægtere til at hjælpe sig op 
igjen, og ved deres Hjælp naaede man endelig Hjem
mets Dør.

Dengang havde man Visebøger tykkere end de tykkeste 
Salmebøger og prentede saa tydeligt, at man ikke behøvede 
at ty til sine Glarøine, for at kunne følge med, og dengang 
havde man Poeter, store og smaa, som satte deres Stolt
hed i at give deres Bidrag dertil. Da kvædede Enhver med, 
der havde Stemme, ja, ogsaa alle dem, der manglede 
denne Herrens Gave, og man havde Forsangere med saa 
stærke Lunger og Stemmer, at de kunde skaffe sig Ørenlyd 
og dirigere Sangen, som den skulde synges.

Den første i Rangen af Helsingørs fire Klubber var den 
saakaldte „Øresundsklub“, og den var Samlingspladsen og 
Hvilestedet for Byens Honoratiores, saavel for den civile, geist- 
lige og militære Embedsklasse, som for de fremmede Magters 
Konsuler og for den høiere og velstaaende Borgerklasse. 
Den havde da ogsaa sin egen meget §tore Bygning paa to 
Etager samt en meget betydelig Have. Den laa paa Hjørnet 
af Sofiegade og Hestemøllestræde, men den strakte sig, saa- 
vidt jeg mindes, til Alleen. Den nederste Etage var indrettet 
til Billardsal, Spille- og Læseværelser. Men der var ikke 
mange indenlandske Blade, og af udenrigske holdtes der kun 
et Par Hamborger Blade. Klubben eiede ogsaa et Bibliothek 
til Afbenyttelse for dens Medlemmer; men det var ikke heller 
af noget stort Omfang eller Betydning. I Haven var anlagt 
en Keglebane til Afbenyttelse for de Sommerbesøgende. Paa 
første Sal var det egentlige Bal- og Festlokale, der be
stod af meget store, prægtige Sale, Toiletværelser m. m., 
smukt udstyrede med Gardiner og Belysning. Klubbens Om
fang var saa rigeligt, at den endog i mange Aar kunde yde 
Frimurerlogen Husly, indtil denne saa sig i Stand til i en langt 
senere Periode at bygge sin egen selvstændige Bolig.

I denne Klub gaves ogsaa de største og festligste 
Baller og Assembleer, og flere af dens store Sale udlaantes 
eller udleiedes beredvillig til Datidens reisende Virtuoser, men 
disse vare i hine Tider ikke saa talrige som nu omstunder,

15*
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og det var navnlig Taskenspillere, som gjorde Turnéer. Længe 
efter min Tid nedbrændte Bygningen fuldstændig, og Klubben 
lod sig fra den Tid nøie med et leiet Lokale, men da var 
den ogsaa forlængst skrumpet ind og kun en Skygge af For
tidens Herlighed.

Den næste i Rangen var den „dramatiske Klub“, eller 
som den i daglig Tale kaldtes: „Dramatiken“. Den maatte 
uagtet Theatermanien den Gang var paa sit Høieste, lade sig 
nøie med et leiet Lokale. Dette laa i Nærheden af Theater- 
bygningen, skjøndt hver af dem laa i sin Gade. Theater- 
bygningen laa nemlig i „Groschenstræde“, en Fortsættelse i 
lige Linie af den saakaldte „Kampergade“, Klublokalet 
derimod i Bjergegaden, og disse Gader gjennemskare hin
anden paa tværs; men der var dog ved de bagved liggende 
Gaardsrum dannet en indbyrdes Adgang imellem dem. Den 
Gaard, hvor Klublokalerne vare, er senere solgt og indrettet 
til en Stiftelse for trængende Enker. Det var en fuldstæn
dig Mandfolkeklub, Kvinder vare aldeles udelukkede fra 
Adgang, og dens egentlige Stamgjæster vare selvfølgelig 
de agerende Skuespillere, som kun vare Dilettanter, og 
i den dyrkedes Dramaet og tildels Musiken. Den var tillige 
Samlingsstedet for Byens Skjønaander. Kortspil eller anden 
saadan Tidsfordriv fandt kun sjeldent Sted, hvorimod lidt 
Oplæsning og lidt Sang og Musik af og til bødes dens Med
lemmer; dog havde ogsaa den sine enkelte Symposieaftener, 
hvor der var fælles Aftenspisning med den almindelige Sel
skabssang. Som Samlingssted for Byens gode og vittige 
Hoveder, blev den ikke sjeldent kaldet: „Skumleklubben". 
Dette hidrørte vel nærmest fra de mange ubeføiede Kritiker, 
der paa andre Steder udtaltes om de Spillende, og som jo 
ikke kunde blive ukjendte for dem, og Skumlerierne maatte 
saaledes nærmest betragtes som et Slags Gjengjæld.

Det „broderlige Skyttelaug“, der som Øresundsklubben 
havde sin egen store Bygning var den tredie i Rækken, 
skjøndt den i alle Retninger stod betydeligt over den dra
matiske Klub, for saa vidt angik det store selskabelige Liv, 
som der udfoldedes. Men dette hidrørte maaske fra, at 
den kun, saavidt jeg nu mindes, brugtes som Klub nogle 
enkelte Aftener i Ugens Løb i Vintertiden. Noget bidrog vel
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ogsaa dertil, at den laa udenfor Byen, om end ikke meget 
langt. Men den væsentligste Grund til, at den ikke ret 
kunde trives som Klub, var dog vistnok den, at saa mange 
af dens Medlemmer tillige vare Medlemmer af Øresunds
klubben og foretrak denne til deres Aftenbesøg, da de dér 
altid vare sikkre paa at træffe det talrigste Selskab.

Endelig var der en fjerde Klub, som havde sit leiede 
Lokale paa Hjørnet af St. Annagade og Kongensgade. Den 
optog som Medlemmer de jevnere Borgere af Haandværks- 
standen og en stor Del af Regimentets Underofficerer. Der 
var i Lokalet tillige indrettet et Theater, hvorpaa der om 
Vinteren spilledes af Dilettanter. Den havde Navnet „Enig
heden“, men denne har noppe altid været saa overvættes 
stor; thi jeg mindes ogsaa, at den blev kaldet: „det blaa 
Øie“.

Medens den dramatiske Klub sørgede for Alt, hvad der 
henhørte til Skuespillerkunsten, var det Øresundsklubben og 
Skydebanen forbeholdt at sørge for Baller, Maskerader og 
Kanefarter; men Theatre, Baller og Koncerter vare i hin 
Tid af et saadant Omfang og havde en saa dyb Ind
flydelse paa hele Datidens Liv, at de nok kunde fortjene 
nogen Omtale.

X.

Mellem de Særpræg, der udmærkede den første Tredie- 
del af dette Aarhundrede, var Theatermanien ganske vist 
ikke det ringeste.

Der spilledes overalt af Dilettanter. En stor Del af 
Familielivet, navnlig i Familier, mellem hvis Medlemmer' der 
fandtes en eller anden, der blev greben af denne Mani, 
gik endog op deri. Der spilledes af Militære og Civile, af 
Fornemme og Lave, af Voxne og Børn. De sidste indskræn
kede sig dog nærmest til Brugen af Dukketheatre, og jeg har 
i min Tid set saadanne paa en fire til fem Alens Dybde og 
saa brede, at de fyldte en bred Fløidør, i hvilken de gjerne 
opstilledes, saa at de, der førte Dukkerne, som vare i det 
Mindste en halv Alen høie, havde deres eget Værelse, medens 
Tilskuerne indtoge Pladsen i den større Sal eller Værelset,
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der stødte umiddelbart op dertil. Jeg erindrer, at de Del
tagende, der førte Dukkerne, undertiden forglemte sig selv, 
hvad der især kunde hænde, naar der paa Theatret var 
Taffel. Thi da var der paa det dækkede Bord anbragt 
Skaaler, fyldte med Konfektrosiner, Krakmandler, Figener og 
andre gode spiselige Ting, og man kunde da af og til se en 
ungdommelig Haand komme frem fra Kulisserne eller ned 
fra Sofitterne, for atter hurtigt at forsvinde, efter at have 
gjort et godt Greb i Bordets Goder. Slige Smaating forstyr
rede dog ikke Illusionen, men tjente kun til forhøiet Morskab 
baade for Publikum og Dukkeførerne. Disse vare unge 
Mennesker af begge Kjøn; de fleste vistnok endog ukonfir- 
merede, og Publikum bestod af Fædre og Mødre, Slægt og 
Bekjendte, ofte i et Antal af halvtreds til tredsindstyve Per
soner. Naturligvis foregik Saadant efter speciel Indbydelse, 
og Entreen var selvfølgelig gratis.

Dog var der ogsaa Dilettantforestillinger, hvor de Agerende 
vare Børn, men dette hørte dog til de store Undtagelser 
og fandt kun Sted, hvor der afholdtes større Børneselskaber. 
Derimod mindes jeg fra hine unge Dage at have set et om- 
reisende fransk Selskab give Forestillinger i „Dramatiken“, 
hvor de Agerende kun vare Børn fra otte til tolv Aars Alde
ren, og som spillede fortræffeligt, naar billigt Hensyn toges 
til deres Alder.

Helsingør havde tre Theatre, som jeg nu hver for sig 
skal omtale lidt nærmere.

Først var der da „Dramatiken“, som den dramatiske 
Klub ikke uden store Besværligheder havde faaet bygget. 
Den kunde rumme en sex Hundrede Personer paa Gulvet 
og det helt omløbende Galleri, foruden Staapladserne paa 
Gulvet. Bygningen optog omtrent hele den ene Side af den 
ikke store Gades Længde. Den var væsentlig bygget paa 
Aktier mellem Medlemmerne indbyrdes og de mere velhavende 
Familier.

Det var bestemt, at der den første Aften, der spilledes 
i hver Sæson, skulde udtrækkes fem Aktier til Udbetaling. 
Min Fader havde givet sit Bidrag i ti Aktier, hvoraf hver var 
paa halvtredsindstyve Rigsdaler, hvilke han havde foræret 
min Moder. Hun var da ogsaa saa heldig baade den første
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og den sidste Gang, der blev trukket Aktier til Udbe
taling, at faa et af sine Numre ud. De øvrige Aktier tror 
jeg senere bleve brugte til Krøllepapir; thi de vare og bleve 
aldeles værdiløse, da der aldrig senere blev Raad for Sel
skabet til at lade Aktier udtrække. Trækningen skete under 
Orkestrets Musik, Tæppet var rullet op og viste en Skov
egn, men man saa ikke noget til selve Trækningen, der fore
gik udenfor Scenen; fra en af Sidekulisserne kom de ud
trukne Numre frem paa en Snor, der i noget over Mands
høide var spændt over Scenen og præsenterede sig for Publi
kum. Ethvert Nummer blev hilst med Fanfare. Numrene 
vare malede med meget store gule Tal paa sorte Plader, for 
at de ret kunde ses overalt og glæde de lykkelige Vindere. 
Efter at have hængt en Tid midt paa Scenen forsvandt de 
paa den anden Side af denne, og Tæppet rullede ned.

Senere har man meddelt mig, at en eller flere Spekulan
ter, da den dramatiske Mani forlængst var forsvunden, og da 
Aktierne kunde kjøbes for en eller to Rigsdaler, skal have 
opkjøbt disse og saaledes erhvervet Bygningen med alt Inven
tar og Tilbehør.

Grunden, hvorfor Theatret ikke kunde betale sig, var den, 
at Adgangen var fri for alle Aktiehavere og deres Familier, 
og da der i Regelen ikke kom andre Bøsøgende, havde 
Theatret ikke andre Indtægter end dem, der kunde falde 
af ved Udleie af Konditori og Garderobe, eller til en eller 
anden omreisende Skuespillertrup, hvilket dog langfra kunde 
dække de store Udgifter til Forrentning, Belysning, Rekvisiters 
Anskaffelse m. m.

Saavidt jeg mindes, blev det da ogsaa senere nødvendigt 
at tage en lille Extrabetaling af samtlige Selskabets Med
lemmer baade Voxne og Børn, og tilsidst maatte hver enkelt 
Familie tegne sig for det Antal Billetter, den ønskede for 
hver Spilleaften i Sæsonen. Galleriet, der var forbeholdt de 
mandlige Børn, var dog altid frit.

Der spilledes én Gang ugentlig i Vintersæsonen, nemlig 
Onsdag Aften, og Theatret kunde glæde sig ved altid at have 
fuldt Hus. Forsaavidt kunde jo Skuespillerne ogsaa glæde 
sig, ligesom ogsaa over at de ikke vare underkastede nogen 
offentlig Kritik, men til Gjengæld saa meget mere Familie-
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kritiken, der kan have været nok saa skumlende og saarende. 
Dog forsvandt denne, som ofte kom de Spillende for Øre, 
vistnok let ved Punchebollerne og de muntre Selskabssange 
naar de holdt deres Symposier, og hvor de bag Hjemmets 
Døre skjulte Kritikere maatte holde for.

Det var især Lystspil og Stykker af den ifflandske og 
kotzebueske Genre, der spilledes, og senere glimrede flere af 
de heibergske Vaudeviller, hvorimod Tragedier aldrig bleve 
givne dér og vistnok ogsaa laa Selskabet for høit eller 
fjernt.

Selskabet spillede dog ogsaa paa de kronede Hoveders 
høie Fødselsdage, for saa vidt disse faldt paa Dage indenfor 
Sæsontiden, og disse indlededes altid med en svulstig og høi- 
stemt Prolog, som var i Datidens Smag.

Oprindelig havde flere Officerer af det i Byen garniso
nerende Infanteri-Regiment deltaget med Theatrets andre 
Dilettanter, men saa opstod, uden at jeg kjender den nærmere 
Anledning dertil, en eller anden Misforstaaelse eller Uenighed 
mellem Dilettanterne, som fremkaldte et Schisma, der bevirkede, 
at Officererne traadte ud.

Naa! der sker jo, saa siges der i al Fald, intet Ondt 
subter solem, uden at det medfører noget Godt, hvilken Paa
stand jeg er meget villig til at holde for rigtig, om vi end 
maaske aldrig heri Livet have Beviset derfor. Her viste det 
sig imidlertid umiddelbart efter; thi Officererne fik nu Til
ladelse til at anlægge et Theater paa Kronborg, og man fik 
saaledes to Spilleaftener om Ugen foruden flere Fordele.

Dette Theater laa i den Del af Slottet, der kaldtes 
Telegraftaarnet, og hvis Kjælderrum afgav Plads for den 
største Del af Fæstningens Krudtbeholdning, saa at en eneste 
Gnist deri havde sprængt Publikum og Skuespillere i Luften. 
Ogsaa dette Theater var blevet skabt ved Tilskud fra flere 
af Byens velhavende Borgere.

Enhver, som har set det høie kantede Telegraftaarn paa 
Kronborg, vil af dettes Omfang let kunde slutte sig til, at det 
kun var et meget lille Theater, der kunde indrettes her, det 
var da ogsaa langt mindre end „Dramatiken“ og rummede 
i det Hele neppe mere end to Hundrede Personer. Dets 
Medlemmer bestod af de Borgere, der havde ydet Bidrag til
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dets Indretning og af Officererne med deres Familier. Paa 
dette Theater spilledes i Vintersæsonen hver Lørdagaften.

Mig forekom dette Theater langt mere gemytligt end 
„Dramatiken“, hvad maaske for en Del hidrørte fra, at det var 
mindre og derfor lettere at oplyse, men vistnok mest fordi 
man dér som oftest spillede Tragedier, Helte- og Ridderstykker.

Et føleligt Savn led begge disse Theatre ved Mangel 
paa deltagende Damer; dog var dette Savn paa en 
iMaade føleligst for Officerernes Theater; thi „Dramatiken“ havde 
dog i det Mindste to, maaske tre Skuespillerinder mellem 
Byens Damer, nemlig Færgemand B.’s Hustru, en meget 
agtet og meget smuk Dame, der gjerne gav Mødre og ældre 
Dameroller, og en Modehandlerinde i Byen, der ligeledes var 
meget vel anset. Derimod savnede Officererne ganske del
tagende Damer, da ingen af deres egne Damer vilde spille.

Dog der er Raad for Alting i denne Verden, og man af
hjalp dette Savn, idet man blandt Skuespillerinderne ved 
det kongelige Theater fik nogle af dets Gudinder, vistnok 
af lavere Rang, til at udfylde Mangelen. Imellem disse 
mindes jeg Frøken D., der i Regelen ledsagedes af hendes 
trofaste Veninde Frøken L. R., — som det skumlende sagdes: 
for at beskytte hinandens Dyd — og en Frøken F. Der
ved vandt Forestillingerne ikke ubetydeligt; thi vare de 
end ikke Skuespillerinder af første Rang, saa vare de dog fra 
det kongelige Theater vante til med Frihed at bevæge sig 
paa Scenen.

Jeg beder bemærket, at naarjeg har kaldt dem Frøkener, 
saa er det med Anticipation af Ordet: „Frøken“; thi den 
Gang var den almindelige Benævnelse paa en ugift Dame, der 
ikke var i Rangen, det borgerlige „Jomfru“.

Jeg var jo en stor Del af disse Aar for ung til at høre 
til Kritikernes talrige Skare og derhos tidlig fra Hjemmet ind- 
præntet, at hvor det var Dilettanter, der spillede og paa den 
Maade efter deres Evne bidrog til at skaffe deres Medborgere 
og Medborgerinder en stor Nydelse, maatte ingen Kritik finde 
Sted; men at man tvertimod burde være dem taknemme
lige for deres gode Villie. Jeg skal derfor ei heller udtale 
nogen Dom over de Enkeltes Præstationer, og min Dom vilde
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da ogsaa blive meget ensidig; thi jeg fandt Alt saare deiligt 
og morsomt.

At der blandt de mange baade civile og militære Dilet
tanter fandtes flere, der besad virkeligt Skuespillertalent, og 
som maaske, naar de ganske havde viet dem dertil, vilde 
være bievne betydelige Kunstnere, er ganske naturligt, men 
i den Henseende forekom det mig, at Officererne havde For
rangen for de andre Dilettanter.

Skulde jeg nu dømme efter, hvad jeg har beholdt til
bage i Erindringen fra hine Tider, maa Overvægten paa 
Officerernes Side have været meget betydelig; thi medens jeg 
af „Dramatikens“ Kunstnere, som dog vare langt talrigere og 
havde en større Mængde at kunne rekrutere sig fra, kun 
mindes Dig, fortræffelige Kjøbmand G. G. og Din Broder G. G. 
som Elsker, der satte saa mange unge Pigers Hjerter i Flam
mer ogsaa udenfor Scenen, og Dig, Du smukke F. F., som 
jeg endnu i Tankerne ser komme frem fra den dunkle Skovs 
Baggrund som Apolio med Lyren, hvilende i din Arm og 
iført den deilige Fantasidragt, Du havde anskaffet Dig: en 
Merkurhat med Vinger paa, chokoladefarvede Permissioner, 
gule Halvstøvler og himmelblaa Halvkappe, omfatter min 
Erindring langt flere fra Officerernes Theater, skjøndt de dog 
vare langt færre i Antal.

Ja! I fik af mig i mine unge Dage Seirens Krans og 
aldrig vil jeg forglemme Dig, Du smukke Artilleriofficer N.1) 
naar Du kom i Pandser og Plade, med Hjelm og Fjerbusk, 
skjøndt Du meget sjeldent kunde dine Roller rigtigt, og dine 
Ben vare i Slægt med de bekjendte grevelige schimmelmann- 
ske, eller Dig, Du glimrende L., uagtet Du aldrig ophørte med 
dit ravnorske Modersmaal, eller Dig, Du muntre K., som 
kunde faa Lattermusklerne satte i stadig Bevægelse blot med 
dit Minespil, eller Dig, Du brave A. som den skumle Træl 
Karker eller i andre gyselige Skurkeroller!

Ja! da ser jeg ogsaa i Helterollerne Dig, Du smukke 
Artillerilieutenant N. høste dine første Laurbær, hvoraf Du 
senere paa det kongelige Theater skulde samle saa mange,

’) Den senere kgl. Skuespiller Professor N. P. Nielsen.
Red. Anm.
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og til hvis ypperste Talenter Du i saa mange Aar unægtelig 
hørte!

Man skulde have troet, at denne Skuespiller- og Theater- 
mani vilde have bragt mange af Ungdommen til ganske at 
offre sig for den. Dette var dog heldigvis ikke Tilfældet. Fra
regnet den omtalte Artillerilieutenant N., mindes jeg kun to 
unge haabefulde Mænd W. og G., der bleve grebne saaledes 
af den, at de forlode deres godt lønnede Stillinger ved Øre
sundstoldkammeret, for tilsidst, formedelst Mangel paa virke
ligt Talent, at friste et kummerligt Liv ved Theatret i Christi
ania og senere ved omrejsende Skuespillertrupper af meget 
ringe Betydning. Den Første traf jeg mindst 40 Aar efter i 
en lille Provindsby; men da var han reduceret til at give de 
stumme Tjenerroller.

Endelig havde Klubben „Enigheden“ sit Theater, der var 
indrettet paa Loftet i det af den leiede Lokale, og det er 
ganske vist det, hvor jeg har moret mig allerbedst. Men det 
blev mig kun forundt at komme der nogle faa Gange. Ad
gangen kunde nemlig i de første Aar opnaas af Enhver, der 
betalte Entré, selv om han ikke hørte til Klubbens faste Med
lemmer, og derved blev Publikum jo en Del blandet. Der 
fattedes ikke Exempler paa, at det af og til blandede sig i 
Skuespillernes Repliker, til stor Forstyrrelse for disse, elk-r 
at det paa en temmelig højrøstet Maade gav sin Mening til- 
kjende under selve Spillet. Dette medførte da ogsaa, at der 
nogle Aar efter blev truffet meget snevre Bestemmelser for 
Adgangen af dem, som ikke vare Medlemmer.

En Forestilling mindes jeg i Særdeleshed meget tydelig 
og vel neppe nogensinde forglemmer jeg den: det var Op
førelsen af Sørgespillet Dyveke. Jeg tør dog ei heller be
nægte, at Publikum den Aften overtraadte alle Sømmelig
hedens Grændser og betragtede det Hele som en Travesti paa 
et Sørgespil; thi da Sigbrit i sin Angest over Dyvekes pludse
lige Sygdom ved Nydelsen af de forgiftede Kirsebær pathetisk 
udbrød: „O, hent Diderik Slagter, hent Diderik Slagter!“ ud
brød en saa infernalsk Bifaldsstorm og Bravoraaben og en 
saadan Kalden paa Slagteren, at man maatte glæde sig ved, 
at det skrøbelige Theater ikke styrtede sammen over det 
syndige Publikums Hoved.
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Men ogsaa dette Theater havde sine udkaarne Yndlinge, 
og dertil hørte den unge Korporal J., den brave Sergent 
Holmer Hansen og den fortræffelige Overfyrværker S., især 
naar de viste sig i Ridderdragter med bredskyggede opkram- 
pede Hatte med nedfaldende Strudsfjer, vældige Sporer, 
der klingrede ved hvert Skridt, og brede Slagsværd, der ras- 
lende slæbte henad Gulvet. Hvad kunde Du Sidstnævnte, 
gjøre for, at Du var saa nærsynet, at Du, da Du som rasende 
Helt kom styrtende ind paa Scenen, oversaa Theatrets Liden
hed og faldt ned i Orkestret, hvor Du ødelagde Bassen og 
nær havde ødelagt Dig selv? Det forhøiede jo kun det 
Tragiske, da Du saaledes pludselig forsvandt i Afgrunden.

Jeg beklager kun at have forglemt Navnet paa Dig, Du 
hulde Skuespillerinde, der forlængst havde traadt dine Børne
sko og dog vedblev at spille unge Elskerinders Roller; men jeg 
mindes Dig godt, da vi i et eller andet Stykke, jeg ei heller 
mere mindes, saa Dig komme hjem fra en Spadseretur over 
en Eng, meget stærk echaufferet, — det var jo vel bekjendt, 
at Du yndede Flasken, — iført grøn Bombassins Kjole med 
sort Fløils Besætning, som Du havde løftet saa høit op, at 
man saa et stort Stykke af dit Hvergarns Underskjørt, der 
havde Lap ved Lap, hvilket vakte en hjertelig Latter paa din 
Bekostning.

Denne Theatermani vedligeholdt sig i sin fulde Kraft til 
Slutningen af Tyverne, men da begyndte den lidt efter lidt 
at vige Pladsen for andre Tiders Fordringer. „Enigheden“ 
eller „det blaa Øie“ var det første, der forsvandt. Derpaa 
fulgte Theatret paa Kronborg, og selve „Dramatiken“ førte kun 
et Skyggeliv af fordums Herlighed; det brugtes nu som oftest 
kun af omreisende Skuespillertrupper, hvoraf især det 
Beckerske Selskab en Tid florerede.

Nu staar Theatret paa Kronborg, hvis der forøvrigt er 
noget tilbage deraf, tomt og øde, kun som Opholdssted for 
Rotter og Mus, og „Dramatiken“ bruges kun saare sjeldent af 
en eller anden Kunstner, naar en saadan i Ny og Næ gjæster 
Byen.

Men idet jeg har beholdt saa meget i Erindring fra hine 
glimrende Tider, er det kun med Vemod, at jeg lader Tæppet
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falde for alle de Herligheder, jeg har set og hørt, og alle 
de Glæder, jeg der har nydt i mine unge Dage.

XI.

Der har været en Tid, da Helsingør kaldtes Allahs Para
dis, saaledes som hans store Profet Mahomed har lovet sine 
Troende det, fyldt med de deiligste Hurier. Denne Tid be
gyndte med Aarhundredet eller nogle ganske faa Aar før 
og varede til henimod Slutningen af det tredie Tiaar, da 
Frederiksborgs saakaldte „tredive Tyranner“ lidt efter lidt til
vendte sig Skjønhedens Æbler.

Og hvem, der har kjendt Noget til Helsingør i dette Tids
rum, vil vistnok ei heller nægte, at en skjønnere Samling af 
deilige unge Kvinder end dem, Byen da omsluttede, neppe 
fandtes andet Steds paa en saa lille Plet.

Med Hensyn til Klubberne var det „Øresundsklubben“ 
og „Skydebanen“, der alene ydede de bekjendte smukke 
Baller, og det var atter her den første, der havde Overvægten 
med Hensyn til det hele Udstyr og Arrangement.

Den Gang kunde man da ogsaa danse med den An
stand, uden hvilken enhver Dans taber den største Del af 
sin Ynde, fordi man havde lært det fra Grunden af. Da 
lærte man at danse af en Jean Pio, og det skete sandelig ikke 
i en Haandevending. Nei! sindigt, men grundigt, og man 
maatte være meget tilfreds, naar man med godt Gehør, 
Smidighed og naturligt Anlæg i et treaarigt Kursus kunde 
gjennemgaa den hele Skole. Mange maatte bruge dobbelt 
Kursus for at lære at danse, som der skulde danses. Da 
lærte man i det første Aars Kursus, at gjøre de fem Positio
ner, at slaa Battements i det Uendelige snart med høire og 
snart med venstre Fod, støttet med den høire eller venstre 
Side op til en Væg for at faa den rette Holdning, Entrechats 
og Flikflak, idet man holdt sig saa stiv og strunk som en 
Pind og dog maatte lade, som om det ikke kostede nogen 
Anstrængelse.

Da lærte man tillige at neie og bukke, saaledes som det 
sirlig og med Anstand skulde udføres, idet de unge Piger 
med Fingerspidserne tog fat i Kjolens Sidefolder og paa
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den Maade udbredte Kjolen eller Forklædet og fandt Ledig
hed til smukt at fremhæve Armens fine Bøining samt havde 
Beskjæftigelse for Hænderne, medens Herrerne gjerne i en 
saa utvungen Stilling og dog saa kunstrigtigt som muligt 
fattede deres Chapeaubas med den ene Haand og holdt den 
anden Arm i en noget bøiet Stilling med Haanden og Finge
ren i en bestemt Retning. Man lærte tillige de forskjellige 
Dybder, Bøininger og Stillinger som skulde indtages for de 
kongelige Personer og de forskjellige Rangklasser lige ned til 
„andre Sekretærer“, og var man meget heldig, kunde man 
lære Trinene til langsom Vals og nogle faa af dem til Me
nuetten, ja maaske endog komme til at aflægge en Prøve paa 
den alt opnaaede Færdighed ved at danse med nogle udvalgte 
og fremmelige Par.

I det andet Aar naaede man, naar først Alt var grundigt 
og omhyggeligt repeteret, at engagere sin Dame, der var 
placeret paa en midt paa Gulvet anbragt Stol; man lærte, 
hvorledes man med sirlige Pas og med Taaspidsen stærkt 
udadbøiet skulde gaa langsomt hen til hende, hvorledes 
man skulde bukke for hende, og med hvilke sirlige Ord 
man skulde frembringe sit Ønske og modtage hendes 
Ja eller Nei. Man lærte at føre hende, og hvorledes 
Armen skulde lægges om hendes Liv. Man lærte i dette 
Aar at danse langsom Vals og enkelte lette Ecossaisser eller 
Langture og de forskjellige Stillinger og Trin i Menuetten, for 
endelig i det tredie Aar at lære fuldstændig at danse Menu
etten, Wiener- og Hopsavals og gjennemgaa det fulde Cyklus 
af Datidens Danse.

Det var dog Menuetten, der afgav Hovedbetingelsen for 
al sand Dans, og uden at kunne udføre den med al den 
Anstand og Applomb, hvormed den skulde udføres, blev 
man ikke anset for nogen fuldendt Danser eller Danserinde, 
om man end kunde passere i en Ecossaisse eller Vals. Det var 
den, der endnu afspeilede Fortidens seriøse Danse, og mangen 
Herre og Dame har vistnok gjennemgaaet flere Kursus, for
inden de opnaaede den rette Applomb og Anstand. Men at 
se den danset, som den skulde danses, var allerede sjeldent 
i Aarhundredets andet Decennium, og til Slutning afløstes 
dej ganske af Framjaisen.
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Men dengang havde man da ogsaa Danse, som de 
skulde og burde være, og de dansedes altid med stor An
stand, og som man i Danseskolen havde lært dem, ikke 
med Nutidens Jasken og Ligegyldighed, da hverken Herrer 
eller Damer have mindste Idé om at bære og føre deres Per
soner, som de bør. Man kjendte ikke til den al Skjønhed og 
Ynde fordærvende Galopade og Mazurkapolka, hvor den 
smukke Kvinde kun behandles som et Stykke Viskelæder, 
idet hun skjødesløst kaster og lader sig kaste fra den ene 
Arm i den anden. Den Tid blev al Dans betragtet fra 
Kunstens Side, og Enhver stræbte i sin Dans efter at 
lægge dette for Dagen. Og selv de smukke *Françaiser og 
Lanciers, der i flere Retninger minde om Menuettens An
stand, danses jo i Nutiden saaledes, at man med Forundring 
spørger: Er dette Anstand? er dette Dans?

Man havde af Danse: langsom Vals, Wiener- og Hopsa
vals, der ret lod Danserinder og Kavalerer glimre ved at bære 
deres Personer og vise deres Færdighed og sikkre Trin, naar 
de svævede hen over den store Balsals bonede Gulv. Man 
traadte endnu Menuetten, saaledes at Ridderfrøkener og 
Riddere, hvis de atter traadte frem paa Livets Scene, ikke 
skulde skamme sig ved dens Udførelse.

Den Gang dansede man en Ecqssaisse, en Anglaise 
med eller uden Kjæde, den russiske Kavalleridans og den 
deilige Fandango med al den tillærte Anstand, idet Enhver 
nøie gjorde Trinene og Turene, som han eller hun havde 
lært dem. Man saa overalt, at det var det Smukke og 
det Kunstfærdige ved Dansen, der lagdes Vægt paa. Alene 
at se, hvorledes en Haand raktes frem og blev modtagen, var 
smukt; — nu er det jo kun den allersimpleste „Stikken 
paa Næven“, som Nutidens unge Kavallerer saa smagfuldt 
kalde det.

Da havde man en Tempête efter Bordets Glæder, der ikke 
som nu gik i Stykker paa Halvveien for at ende i en bakka
nalsk Galopade, og en Kotillon og Kehraus, der kunde 
holde ud til Dagens Frembrud; thi da varede et Bal fra 
Klokken halvotte om Aftenen til sex à syv om Morgenen; 
men man havde ei heller saa mange af dem om Aaret som 
nu omstunder.
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Det var først efter Bordet, og naarTempéten var danset 
til Ende og havde bragt forøget Livlighed tilstede, at de 
Dansende toge sig lidt Frihed fra den strenge Applomb og 
Holdning, der altid herskede, indtil man kaldtes til Bords, 
eller til Spisningen begyndte. Da gjaldt det om i Tide at 
finde sin Dame for at komme til at danse Kotillonen med 
sit Hjertes Udkaarne, og mere end ét Ægtepar har under 
denne modtaget og givet sin Erklæring.

Der spistes ved de offentlige Baller ved sluttet Bord, om 
end ved flere Borde og i flere Sale; men Traktementet be
stod kun i én Ret varm Mad, koldt Kjøkken og Kage eller 
Dessert, og var det kun Assembleer, der gaves, som i Reglen 
vare fire eller sex om Aaret, var det kun koldt Kjøkken og 
Kage, man fik. De egentlige Baller fandt kun Sted anden 
Juledag, ofte Nytaarsdag og altid paa Kongens Fødselsdag, 
som jo faldt i Januar Maaned.

Ingen, der har set et af disse Fortidens Baller, ja vel 
ei heller den, der kun læser en Beskrivelse deraf, og som vil 
sammenligne dem med Nutidens, vil kunne nægte, at et Bal 
paa hin Tid frembød et ganske andet glimrende Billede 
end et Nutidsbal.

Den Gang saa man ikke lutter sorte Spidskjoler, der 
aldrig ret ville kunne tage sig ud i en Balsal, naar ingen 
anden Afvexling finder Sted. Nei! Landofficererne mødte i 
deres skarlagens eller karmosinrøde Kjoler, hvide Kachemirs 
Knæbenklæder, hvide Silkestrømper og Sko med Spænder, 
og Søofficererne i deres smukke blaa Kjoler med Anker
knapper og høirøde Kraver ligesom Landofficererne med Epau
letter og med sorte Silkeknæbenklæder og sorte Silkestrømper. 
Konsuler, hvoraf der mylrede ligefra virkelige Generalkon
suler ned til en eller anden lille Hansebys Vicekonsul, viste 
sig i deres respektive Landes mest glimrende Uniformer, bal
dyrede med Sølv og Guld overalt baade for- og bagtil.

Ja, selv de civile Herrers sorte Kjoler og hele Selskabs
dragt, som den bares i de tre første Decennier, havde et 
langt festligere Snit end nu med høit opstaaende, afskaaren, 
stiv Krave med Tilbehør af et smukt fint og hvidt Kalvekrøs 
og lignende Manchetter, med sorte Silkeknæbenklæder, sorte
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Silkestrømper, Sko med funklende Spænder, og hvide Atlaskes 
Veste.

Og saa Damerne! Ja hvilken Pen eller Pensel kan vel 
tegne et nogenlunde lignende Billede af alle disse Alfe-, 
Sylfide- og Engleskikkelser med deres prægtige Frisurer, 
deres diademsmykkede Hoveder med Kammen, der glim
rede med hvide Perler eller Staalfacetter, og deres fine 
hvide Tyls, Mols eller Bobinetskjoler, smykkede med na
turlige eller kunstige Blomster, eller med. sex, otte, tolv 
Rader Silkebaand af forskjellige Farver eller Volanter i alle 
Farvenuancer, med de høihælede Sko af hvidt eller lyserødt 
Atlask, Saffian eller Gorduan bundne om de smukke Smalben 
med forskjelligt farvede smalle Silkebaand? Og hvad var 
saa al den Pragt og Glans, der lagdes for Dagen i Dragtens 
Udstyr imod de fortryllende levende Juveler, de omsluttede!

Ja, paa disse Baller i hine længst forsvundne Dage, dér 
straalede Du Louise, Benedicte, Charlotte og Ida T., Du 
Cathrine A., Du Julie, Louise, Adelaide B., Du Anna og Marie 
L., Du Hanna og Ida D. og Du Betzy og Hanne van A. og 
mange flere, og dér feirede I Eders Ungdoms Seire.

Men paa hine Tider kom da ogsaa Prindser, udenlandske 
Ministre, Grever og Baroner baade fra Danmark og Skaane i 
Snesetal til de berømte „Øresundsballer“, og dér fangede 
Enkelte en af de Skjønnes Hjerter, medens flere bedaaredes 
af Skjønhedens Dæmon.

Skjøndt de Baller, der aarlig gaves paa Skydebanen, vist
nok stode en Del tilbage i Elegance og Pragt for Ballerne i 
Øresundsklubben, stode de ikke tilbage for disse i Gemytlig
hed og Munterhed, men overgik dem endog betydeligt i den 
Retning. Dér herskede ikke den stive Tone og de strenge 
Former, som jagttoges paa Øresundsklubbens Baller; dér 
kjendte Alle hverandre og færdedes sammen i det daglige 
Liv, hvilket fremkaldte en livligere Bevægelse, om end altid 
under Urbanitetens og Høflighedens aldrig svigtende Former.

Ei heller stode de tilbage i Henseende til kvindelig Skjøn- 
hed; thi den var den Gang gjennemgaaende i alle Samfunds
klasser, og Du Maria T., Du Agnete B., Cathrine L., Agnes 
B. og Maria S. kunde vel ved Eders slanke Figur og skjønne 
Legemsformer, Eders smækkre Midier og Eders Lokkehovftler 
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rivalisere med Eders smukke Søstre paa „Øresundsballerne“ og 
forstyrre Hjertefreden hos mere end én Ungersvend, hvad I 
da ogsaa gjorde! Hvad Under derfor, at disse Baller af den 
mandlige Ungdom blev skattet nok saa meget og maaske 
endog mere end „Øresundsballerne“. Tonen, der herskede, 
var fri for al Stivhed; man ønskede at more sig og 
Andre og man forstod den Kunst at more sig med 
Lidet. Dér kunde man, medens der spistes, høre flere af de 
mest yndede Selskabssange, ja selv de Sange som vare for
budte, saasom: „Kommer Store, kommer Smaa“, „Og det var 
i Aaret 1807“ eller „Den halte von Ditten“ m. fl. Ja selv 
om Politimesteren med Familie var mellem Selskabets Del
tagere saadanne Aftener, var han dog aldeles døv.

Men medens jeg endnu dvæler ved Ballerne, maa jeg 
ikke glemme at frelse to fra Forglemmelse, der regnedes 
mellem Ballernes Perler, men nu forlængst ere skrinlagte og 
neppe nogensinde ville gjenopstaa, nemlig Vagtskibsballet og 
Landofficerernes Bal.

Hvert Foraar, naar Skibsfarten havde taget sin Begyn
delse, — man maa vel mindes, at man den Gang ikke kjendte 
Dampskibe, der nu befare Sundet hele Aaret igjennem Dag 
og Nat, naar dette da ikke er islagt, og at Skibsfarten i det 
Hele og Store først begyndte ined Foraaret og væsentlig 
standsedes i November Maaned eller tidligere — kom nemlig 
en eller anden Orlogsbrig langsomt seilende fra Kjøbenhavn 
og tog Station paa Rheden, hvor den fortøiede sig sindigt og 
roligt og forsvarligt. Dér forblev den liggende aldeles ube
vægelig paa den én Gang indtagne Plads, indtil den i Slut
ningen af Oktober Maaned atter lettede Anker, for at søge 
hjem til Flaadens Leie. Foruden denne bestemte Fart fra 
og til Kjøbenhavn, har jeg kun set den én Gang i Be
vægelse, men den var da ogsaa aldeles ufrivillig, en Gang i 
Tyverne, da en Orkan gik over Helsingørs Rhed, under 
hvilken Skibets Fortøjninger sprang, og det i Forening med 
en Snes andre store Skibe sattes paa Grund udenfor Hav
nens nordre Mole. Da dets Mandskab væsentlig bestod af 
Lærlinge og kun talte faa hel- eller halvbefarne Matroser, 
mente man, at Chefen ikke havde dristet sig til at staa 
Silhdet ud med en saadan Besætning, men sandsynligere er
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det dog, at den forfærdelige Orkan ikke vilde have tilladt et 
saadant Experiment, og at Skibet ikke vilde have kunnet 
klare Kronborg Pynt, eftersom det laa til Ankers saa kort 
fra Land.

Vagtskibets Hovedopgave bestod i at være Politi paa 
Rheden, hvilket nok kunde behøves, hvor der stundom kunde 
ligge fire til sex Hundrede Seilere af alle Nationer, og at have 
Øie med de Kadreierbaade, der drev al Slags ulovlig Næring 
og storartet Smughandel med de paa Rheden liggende Skibe 
samt ved Solnedgang at afgive et Skud, idet Flaget blev 
strøget, til Efterretning for alle Skibskapitainer om den 
sande Tid.

Forøvrigt var det nok mest en Sinekurepost for Chefen 
og gik paa Tur efter Anciennetet. Mangen brav Chef blev 
ved denne Kommando sat i Stand til at afhjælpe de fra 
tidligere Aar derangerede Finantser, da han, hvis jeg ikke 
feiler, havde fire og tyve Rigsbankskilling af hver Skibs
mast, der passerede Sundet enten ud eller ind, hvilken Af
gift hørte til de mange Sportler af den besynderligste Slags, 
der blev malkede af Øresundstoldens store Malkeko.

De raske Søgutter, hvoraf flere havde Slægtninge i Byen, 
bleve i det gjæstfri Helsingør modtagne med aabne Arme og 
til Gjengjæld for al den Herlighed, de nød i Sommerens 
Løb, gave Officererne da henimod den Tid, da Afseilingen 
skulde finde Sted, et Afskedsbal, hvortil alle de Familier ind
bødes, i hvis Hjem de havde tilbragt saa mangen glad og 
fornøielig Dag eller Time. Alt tidlig paa Eftermiddagen be
gyndte Afseilingen fra Havnen med Skibets flagsmykkede 
Barkasser og mindre Baade, der styredes af den i Bagstavnen 
i fuld Gala staaende Officer. Medens Herrerne maatte be
nytte Falderebstrappen, blev Damerne beisede ombord i en 
Lænestol, og saa kunde det vel hænde, især naar det luftede 
lidt, at de nedenunder i Baaden Siddende kunde komme til 
at se lidt længere op ad flere Par smukke Ben end egent
lig tilstedeligt var. Men dette anede næppe Nogen af det 
smukke Kjøn, thi de havde alt for travlt med at holde sig 
fast til Armstykkerne i den noget slingrende Stol til at tænke 
paa de nedre Regioner af deres Personer. Muntre og livlige 
vare disse Baller, der afholdtes paa det vaade, gyngende 

16*
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Element, som jo gav dem en særegen og forhøiet Interesse. 
Der dansedes og spistes paa det ryddeliggjorte Dæk under 
udspændte Solseil; Blaalys og en Mængde Raketter bragte 
Afvexling under Festen; Chefens og de større Kahytter afgave 
de fornødne Toiletværelser, og mangt et skjemtsomt Ord og 
talende Blik blev da vexlede, naar de Hulde, ledsagede af 
en af Officererne, søgte neden under for at orienteres om, 
hvor de skulde ty hen. Først henimod Morgenstunden be
gyndte Hjemfarten, og faa Dage derefter løftede den lille 
Svane sine Vinger for atter at søge sin Rede.

Ikke mindre livligt og muntert var det Bal, som Land- 
officererne gav. Det afholdtes i Anledning af Kongens Fød
selsdag og i Reglen paa selve Fødselsdagen den otte og ty
vende Januar. Der blev først paa Theatret fremsagt en Prolog 
eller spillet et lille Feststykke, Alt naturligvis hentydende til 
Dagens store Begivenhed. Derpaa begav man sig parvis ad 
en lille Trappe paa tre eller fire Trin ned i en stor 
Sal, der stødte op til Telegraftaarnet, hvor Theatret, 
som tidligere anført, var indrettet. Salen var af meget be
tydelige Dimensioner baade i Længde og i Bredde og var 
paa Midten af Længdesiden afdelt med høie, svære Piller, 
som bare Loftet. Væggene vare betrukne med vævede Ta
peter, der nok havde Hensyn til Kalmarkrigen. Da Salen 
var saa stor, kunde den ikke fyldes af Selskabets Medlemmer 
og deres Damer, der langt fra vare saa talrige som i det dra
matiske Selskab. Der dandsedes derfor kun i den ene Side
række af Salens Bredde, og for Enden af Salen tronede 
Madam Bech, der forestod Beværtningen; men hvilket Sted 
herskede hun ikke den Gang, hvor noget Extra fandt Sted? 
Den kaldtes den Gang * Brandsalen“ en Benævnelse, som vist
nok var aldeles urigtig; thi den havde aldrig været benyttet 
paa den Maade som Nutidens Brandstuer eller Fællesstuer 
for de Menige. I denne Fløi, som stødte op til den op
rindelige Kongefløi, var der heller ikke nogen Indkvartering 
af Mandskabet; hvorimod Kommandanten, hans Adjutant, 
Vagtmesterlieutenanten med flere af Fæstningsofficererne 
havde deres Boliger i denne Fløi. Den vilde, hvis den var 
bleven afbenyttet som Brandstue i Nutidens Forstand, ei 
hqjler have været udstyret med de kostbare Væggetapeter,
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som nok nu opbevares paa Rosenborg Slot1). Som Gisning 
tillader jeg mig derfor at anføre, at Salen formodentlig i tid
ligere Tider har været den saakaldte „Drabantsal“, hvilket 
ved en senere forvansket Udtale er blevet til Brandsal, og 
heri bestyrkes jeg ved, at Opgangen til den egentlige Konge- 
fløi oprindelig skal have været fra Telegraftaarnet, hvortil 
denne Sal umiddelbart stødte op.

Hvor ofte have Deltagerne i disse Baller ikke moret sig 
i denne festligt smykkede Balsal, hvor alt var lutter Glæde 
og Fornøielse, hvor Dansen gik elegant og med sand Lyst 
til Regimentets ypperlige Musik, hvor ikke en Gang de yngre 
Poder af begge Kjøn fra ti til tolv Aar vare udelukkede, da 
det nærmest betragtedes som et Familiebal! Der var Plads 
nok til ogsaa for dem at lege forskjellige Lege, og især 
under Tagfat at krydse frem og tilbage i de Dandsendes 
Kvadriller, som om disse vare Dele af Legen.

Og naar saa den hæderlige, brave Fæstningskommandant, 
Generallieutenant v. Scheel, med det venlige Gubbeansigt 
traadte frem og udbragte Majestætens Skaal, og Fanfaren lød, 
hvor blev der da ikke raabt Hurra for Landets Fader af et 
fuldt og oprigtigt Hjerte, og hvor deltog ikke Børnene deri 
med deres Lungers fulde Kraft! Ja, jeg ser Dig endnu, da 
Du endelig, træt af Dage og jordisk Hæder, fik Din Hvile 
tilstaaet og da Du for sidste Gang, inden Du forlod Byen, 
kom hjem i mine Forældres Hus for at sige dem og hele 
Familien Farvel, hvor Taarerne kom baade Dig, mine For
ældre og os Børn i Øie, fordi vi nu ikke skulde ses mere efter 
at have levet en saa lang og lykkelig Tid sammen. Jeg ser 
det Øieblik, da min ældste Søster som en anden Hebe maatte 
hæve det sidste Glas Vin, Du nød i dette borgerlige Hjem, 
fordi Dine svage, rystende Hænder ikke længer selv formaaede 
det, og da hun og min næstældste Søster gav Dig deres unge 
friske Læbers Afskedskys, medens min Moder fik Dit paa 
Kinden som Tak for de mange, mange Aar ... Ja saadan 
vare nu de Tider!

Forf.’s Meddelelse om de vævede Tapeter paa Kronborg stemmer 
ikke overens med andre Oplysninger.

Red. Anm.
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XII.
Foruden Ballerne og Theaterfornøielserne spillede Kane

farterne i Datiden en meget betydelig Rolle i Vintersæsonens 
Glæder og Adspredelser.

Hvem har ikke hørt om de mange og ualmindeligt strenge 
Vintre, der herskede i den første Trediedel af dette Aar- 
hundrede, da man flere Gange kjørte fra Gøteborg til Jylland; 
fra Falster til Rügen, fra Kjøbenhavn til Malmø og fra Hel
singør til Helsingborg uafbrudt i flere Maaneder.

I flere af disse Vintre var der saa at sige en slagen 
Landevei fra Helsingør til Helsingborg, hvor der paa mange 
Steder var opreist Beværtningstelte, i hvilke den mødige Vandrer 
kunde faa sig en Hjertestyrkning. Endnu i Slutningen af 
Tyverne indtraf der flere Vintre, som paa en Maade forenede 
Helsingør og Helsingborg til én By i flere Maaneder.

. Ja, jeg mindes fra hine Tider flere Vintre, hvor man ved 
den daglige Færdsel paa Isen havde faaet en saadan Tillid 
til den, at man, selv naar den stærke Strøm omtrent midt- 
veis havde begyndt at gjennemskjære Isdækket, ikke brød sig 
videre derom, men i Begyndelsen sprang over Aabningen, 
og naar denne blev bredere og ikke længer tillod denne 
Idræt, lagde nogle Planker over Aabningen og fortsatte Van
dringen indtil Randen lidt efter lidt blev saa bred, at selv 
denne Art Brobygning maatte ophøre. Og dog kunde en 
frisk Kuling paa nogle faa Timer feie al denne Is bort, saa at 
der kun langs med Kanterne i de mange mindre Bugter blev 
liggende en smal Bræmme Is op til Strandbredden. Det ind
traf oftest i Slutningen af Februar og i Begyndelsen af Marts, 
naar Isen med den tiltagende Havvarme var bleven skør.

Skete det om Natten, var der ingen stor Fare at be
frygte; thi paa den Tid færdedes Ingen paa Isen uden lige 
ved Land, saa at man snart kunde naa dette. Men derimod 
opstod der ofte Livsfare ved Dagens Lys; thi de ufor
færdede Fiskere toge til deres Gjerning, saasnart det lysnede, 
slog Huller i Isen og foretog deres i Reglen meget lønnende 
Fiskeri, og mangen ivrig Jægersmand begav sig ud, for 
saalænge der fandtes en Vaage at gjøre sig et stort Udbytte 
af Vildænder og andre spiselige Søfugle, der, hvor ofte de 
end dykkede, som oftest bleve et let Bytte for Skytten; da
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kunde det for mange let gjælde Livet; thi inden de vidste 
et Ord deraf, blev Isen ofte brudt, i Begyndelsen i større 
Flager, men som lidt efter lidt sønderbrødes i mindre, 
saa at de fra saadanne maatte springe over paa et større 
Stykke og saa lade sig drive med det, i Reglen Nord paa, 
indtil der blev saa meget aabent Vande, at Færgefolkene og 
andre Sømænd fra Fiskerbyerne i Baade kunde komme til 
Hjælp.

Jeg mindes fra hine Tider en Familie T., som fra deres 
egne Vinduer saa deres eneste Søns Kamp mod den op- 
brydende Is, da Isstykkerne, alt som han, der løb paa 
Skøiter, nærmede sig Landet, knustes i mindre og mindre 
Stykker og dét aabne Vand fra Strandbredden blev bredere 
og bredere. Først, da baade han selv og Familien havde 
opgivet alt Haab, kom en lille Jolle, der vilde være bleven 
knust som en Æggeskal, hvis den var bleven berørt af Isen. 
En behjertet Mand havde faaet fat i denne Jolle og reddede 
den Ulykkelige, ligesom han stod i Begreb med at kaste sig i 
det aabne Vand for mulig svømmende at kunde naa Strand
bredden. Der kunde saaledes indtræde Ulykker, men jeg 
mindes dog kun faa Tilfælde, hvor Livet blev Indsatsen; kun 
en ung Mand P., der havde været gift i faa Aar, og som 
var taget paa Vildandejagt, mindes jeg sporløst forsvandt; 
men mange maatte drive flere Mile til Søs, forinden de fandt 
Redning.

Med al mulig Respekt og Agtelse for Nutidens Meteorologi 
og trods de fire og firsindstyve Aars sikkre Optegnelser man 
jo skal have, paastaar jeg for mit Vedkommende, uagtet 
jeg véd, at mange af Nutidens Mennesker ville sige, at det 
kun er Ungdomsdrømme, med Bestemthed, at der er foregaaet 
meget betydelige Forandringer i det aarlige Veirlig og de 
forskjellige Aarsperioder. Jeg paastaar ligeledes, at man i de 
første tre Decennier af dette Aarhundrede i Almindelighed 
havde langt strengere og langvarigere Vintre end nu, at det 
var en ren Undtagelse at se en grøn Jul, at Vinteren i Regelen 
begyndte med December og var forbi i Slutningen af Marts, 
og at man til Gjengjæld havde meget varmere Somre.

Dengang havde man da ogsaa Snefald, der betød noget, 
og man havde heldigvis en Magistrat, der baade handlede
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fornuftigt og tog tilbørligt Hensyn til Publikums billige 
Ønsker og til Byens økonomiske Tarv ved at lade den Sne, 
der maatte falde i Vinterens Løb, rolig ligge, indtil Alma
nakken viste paa den 21de Marts, og Foraarstøbruddet ret 
for Alvor var begyndt. Først da kom Bysvendene og med
delte de forskjellige Gaard- og Huseiere, at Almanakken og 
Magistraten med samt de vise Mænd nu vare enige om, at 
Foraaret var begyndt, og derfor antoge, at det nu var tjen- 
ligst at hugge op, og saa huggede ogsaa enhver skikkelig 
Borgermand op til midtveis af Gaden udenfor hans Gaard 
eller Hus. Men nu? Ja, falder der en enkelt Vinter saa megen 
Sne, at den vilde afgive en god Bane for Kanefarter, saa 
har Magistraten ikke Ro, før den faar den bortkjørt, for at 
Stenbroen ikke skal lide, og for at Sølet kan blive saa meget 
føleligere for de ulykkelige Fodgængere.

Mangen ældre Kjøbenhavner vil vistnok endnu kunne 
mindes de Tider, da man kjørte paa Isen til Bellevue i store 
Kanepartier og forinden maatte træffe Aftale med den da
værende Vært, tynde Bagge, som han ironisk kaldtes, fordi 
han var saa tyk, at han for sin Person fyldte et helt Vogn
sæde, — for at han kunde skaffe Plads til de mange store 
Selskaber, der meldte sig til Middag eller Aften.

I min Fødeby gik naturligvis de store, hele Byen om
fattende Kanepartier ud fra de to ledende Klubber „Øresunds
klubben“ og „Skydebanen“, og da de velhavende Borgere i 
Regelen vare Medlemmer af begge disse Klubber og der, alt 
eftersom Snefaldet tillod det, aarligt fandt flere Sted fra 
hvert Selskabs Side, kunde man da ogsaa faa sin Lyst til
strækkelig styret, saa meget mere som der foruden disse 
ogsaa var mange mindre, private Kanefarter, til hvilke nogle 
enkelte Familier sluttede sig sammen.

I Regelen kjørte man til Marianelund, Esromkro eller 
Fredensborg Slotskro, hvilke sidste Traktørsteder efter deres 
Eiere kaldtes Schades eller Coldskro, og stundom, naar 
Sundet sikkert var islagt, til Helsingborg. Der spistes til 
Middag eller Aften paa de forskjellige Steder og dansedes til 
hen ad Morgenstunden. Som oftest benyttedes saadanne Dage, 
hvor det var maanelyse Nætter, men af og til havde man 
ridende Fakkelbelysning.
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Den Forskjel, der ellers viste sig imellem de to Selskaber, 
ved at det Formelle og Anstandsmæssige hørte hjemme i 
Øresundsklubben, men det Gemytlige, Friske, Naturlige og 
Livlige i Skydebanen, mærkedes aldeles ikke ved Kane
partierne. Ved dem var det kun Livligheden og Gemytlig
heden, der førte Ordet paa begge Steder, men de Unges 
Overvægt var jo ogsaa betydelig.

Dengang havde hver velhavende Familie baade sin En- 
og Tospænderkane, hvilken sidste kun benyttedes af de satte 
Mødre og Fædre, og da var der ofte Kanepartier paa indtil 
treds å halvfjerdsindstyve Enspænder Kaner foruden de 
mange Tospændere! — — — — — — — —------- ---------


