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T T Jovcr mile urr;dom.b-øB, :lle dar'ke kob!'xd.r
L-,l r,.'. .;" [,,rc oq jee nrrurlrg. . t"rraccr en rxl[e
feriercjscr. Minc fcrier bcsyndte sent. Som unst mcn-

ncskc, ,dover måske en fericdag ind til en søndag, var

.rlt. Der finc crgclskc Lrdtryk, *cek-end kcndte man,

så v;dt jcg huskcr, ikke. Mcn efterhården steg ferierne

J"g rrl tr d.rs., rncn Irrrcr. lrnre 8 drtc.
Min U.S.A. tur har icg beskrevet, og endelig var

min største tur en Middelhavstur på et par måneder.

Der blev raturlig"is en stor oplevelse mcd D.F.D.S.'

m/s Mclos. Sådanne rcjxr har den fordel, at man

bor og spiser på skibet. Hcr er hverken hotelrcgninger

cller brgr.getransport, og prisen var dengang 15 Lr. pr.

dag, undtagen drikkerarer, men disse "ar 
jo skanefri'

og dct var ret farli,:t. Vi var en halv snes Påssagerer,

os de var ikkc rlle Iige "appelsinfri", men de var

flinLe, og det gik. Kosren var form;dabel. Jeg havde

sluttet mig til en anser manufakrurmand fra Roskilde,

som nu desvære cr død. Vi drak fællcs Larsen Cognac.

Når en flaske var tømt, betalte den ene, hvorefrer der

rckvireredes en ny, som så den anden beralte, o.s v. -
For ikkc ar bli"c for svrr slettede jee straks efter-

m;ddagskaffen. Men det havde til følse, at min med-

pasager rrak kageroe hertil På eD snor og hæDste dem

uden på min kahy*dør.

95



En aften gik det heh galtl En paxagcr havde væd,
det med en andcn om, hvotvidt hovmester havde en
uniform eller ikke. Og så gik det sådan, ar vi turcdc
hele natren. Det blev et forfærdeligt champrgnesotd.

Jcg var en af dc sidste, der gik i kojen, men blev væk-
ket kort efter af gråd og tænders gnidsel i værclsct vcd
siden af, hvor der boedc en af deltagcrne, en jordc
moder fra Fyn. Jeg havde ingen gravide kvinder set
om bord, men opdagede hurtigt, ar der drejede s;g om
noget andet. - En af de yngre kvindcr v:r l,levet kJøet
af sin m:nd (?), og hun k)agede nu grædcnde sin nød
for jordemodercn. Hun mødtc ncsre dag til frokosr
med et blåt øje.

Således var der mange oplevelser, bl. n. en ryrefegr
ning i Tanger i Nordafrika. Dcr var s ryre, dcr skulle
Nlagtes". Jeg gik ved den tredjc tyr! En uhyggelig
oplevclse.

Ruten gik i øvr;gr sålcdes: Hull, Antwerpen, Casa
Blanca - den hvide by, Tanger, Oran, Alsir, Tunis,
(Marius på Carrhagos ruiner), L;vorno, Marse;lle, Va
leicia os hjem. Selv om selskabet vel nok ikle havde
passet min kone, burde hun have værer med, men hun
var bange for søsyge, os jes må sige, at vi ril tider
godt kunne "rulle" tcmmelig stærkt, men Nordsøen
var i den retling værre end Biskayen.

En rejse ab Hamburg til canariske øer, nærmere be-
regnet Tenerife Pucne de la Cruz, sammen med
min svoger fra Randers hører også ril rnine gode min-
dq. På hjemveFn anløb vi Gran canarian, der har
den fordel, at der er bademuligheder, hvad der er småt
med på Tenerifa. Javel, der er swimming,pools med
Åtlanterhavsvand, men det er alligevel noget andet. -
Atlanrerhavct ved Puena dc la Cruiz lå sort og tru-
ende med kæmpemesige bølger, som meger få turdc
forcerc. Årstiden var januar, temperarur 2so C.
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Vi rar forsynet med mrnge irdkøt re, broderede bord-

rlpper, so,il vi på hjemvejcn havde vor spøg med i

køierrc .rt placcre, gå ud og komme ind for at ovcr-

bevisc os om, hvorvidt de nr pæne eller ikke, ril vore

Semmcn med min kooe var vi i Ospedaletti ved den

italicnske Revicra, nred udilugt til korcert i Sao Remo,

seDcre t;l Stres.r. I Tyskland var vi et par gnnse i Gar
mish Partcnkirchen, den ene g;rng i Oberammcrgau.

Endvidcrc i Hcidclberg og Rtdesheim med besøg i

cLimp.rgrc-f:ll,rikkernc. Henkcl Trocken var på ferie,

mcn dircktoren for Mrx Miillcr ver rotarianer, og så

krn det nok vrrc, der blcv dckket op for os :f hans

forrræffclige tyske sekr.

I Hrrzrrr hrr \i \trer er Prr g.ur.c. fønr.6:ng i

Thale, dcr nu horcr under Østtyskland, er ualmindelig

smukt stcd med dal og høje 'gebirge.. Anden gang

; Bid Harzburs, der cr mere på der iævnc sLønhcdr

mcssigt sct. Bad Ems ved Ems, biflod ril Rhincn sav
anledning til overværelsc af det årlige store rhinprno-
rama ,En nat i Veredig" o.1., ct eventyrliSt spil med

dc tusindc lys, spejlende sig i Rhinens rolige aften-

vande, placeret på de tr.rsinde tilskuertækkcr halvveis

--l fødderne i vandet.

Og så er der endelig Schweiz, Lugano og Montreaux'

Bcgge stedcr er vid,.rnderlige stierner på rurismcns him-

mel. Bjergene, sejlturene på søerne, o.s.v., koncert i

Vivey, sisht seeing, o.s.v. Rom, Neapel, Taormina,

Vcned;g. Jeg åbncr den tunge dor til Peterskirl<en i

Ronr og €r færdig ved at synke i knæ. Hvilken magt-

fuldhed. hvilken skønhed og pragr! Dct kan ikke be-

skrives, det må opleves. Hvem, dcr ikke har været

i Rom, må spare s:mmel og rage af sted. Vi boede tæt

ved Via Veneto, et hovcdsrrøs. I nærheden paladset,

hvorfra Musolino holdr sile taler. Ak ja, Musolino



kunne være blevet den storc m:nd i Italien, om har
havde kendt sin besøgelsest;d, har Churchill sagt, dyg
tig som haD i virkeligheden var, og gjorde meget for
sin by. Men han holdt på den forkerte hest og mårte
lide en forsmædclig død. At se Neapel os døl Hvorfor
dogl Røverbyen, hvor jeg ved hiemkomst fra tur til
den blå grotte havde en oplevelse, som fører for vidt

Slosd Schiinbru.n vcd vicD.

åt fortælle. Vetredis, med de skumle, stinkendc kana
ler, havde dog sin egen charme, hvilker måske skyldtes
Marcuspl:dsen mcd Campanilen, Dogepaladset og kir-
ken, San Marco. Hvor er hcr skønt om aftenen, når
luften er lun og stille, stjerneine lyser, orkestrcnc spil-
ler, og et brr:s af mennesker giver et liv, der stemmer
sindet til højtid og fcst. Taormnra (Sicilie.). Vi
boede godr og dejligt i den danske pension. Syge blev
min kone og jeg all;gevel. Der var nok en slags mad
forgiftning, men også dette kommer man over, selv om
man 'spilder" et par d:ge af sin ferie og ikke kommer
med til turen til Ætna.

Yrien, hovedstaden blandt hovedstæder. Operaen,
nybygget efter branden, en stor oplevelse, Ringsrrasse



med det myldrende liv og alle den danske arkirekt

Theophilus Hansens bygninger' En bv, jeg for min del

hellere opholder mig i end Parn, hvor vi narurligvis

også har været. - Byernes by har også sin charme Vi

så naturligvis alt, hvad t,.rristerne får at se. Hallerne

kl. 4 om morgenen med løgsuppe og hvad dertil hører'

Nrpoleon' gr.ru. Katrcomberne. o.r'v Men rilbage

til !0ienl S.hi,nbrun er efrer min opianelre lige så 'kon
som Versailtes, eiler som manden der sagde: Ja, men

det kønnest ved Part var nu ligegodt Versaljex En

aftcn i \(ien tilbragte vi i Grinzing, men det er farligt
spirirusmæssigt set. Den unge vin, der udshænkes, er

farlieere e"d man tror' Derfor sang og glade dage i

Grinzing. vi gik med indehaveren af en elegant mode-

salon med I ekspcdtricer hjem. Jeg tør nok sige, der

blev serveret gode vine for os. Udsigten over Vien
fra bjerger Kahlenberg er sikkerr en af de smukkeste

i eurooæiske lande l lorbindelre med Vien besøgte

,i Srjeblen Oprrhia i Jugo'la,ien. og den herlige rur

til Mallorca vil jcg det ikke komme ind på Det samme

grlder d, srore tyr[e og sch*eizist<e høider ZLrgspitze

og l,ngtr.r,. Puh. Eodt 4ooo m. Der kneb mcd lutuen'

leg gcngiver itaknemmclig erindring et lille ven

digtet på steder af min Ingeborg:

Min sjrl, du takke vil din Gud,

ar du {ik lov at flYve ud

at se natut - vidunderfuld -
før du skal hvile under muld.

I relation til alle rejsemindcr var ingeniør Børsholt

og min tur dl London til ,British industtial fait''
Vi kedede os lidt om afrenen.

Endelig er der Sverige, Norge og Finland

Krise,l 1914 18 var brudt ud Min kone og jeg på-

tæntre en tericrej.e 'ydpå. men und.r disse omstæn-
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digheder slog vi om og besremte os for Siljan søen i
Sverigc, hvor vi i et godr hotel ved søcr havde dcr
vidunderligr. Vi rejstc pr. sovcvosn derop. Vcd sidcn
af os sov starsminister Per Albin Harsen og udenrigs-
rinister Sandler, der havde været til møde sammer
med dcn drnskc rqrcring i Købcrhrvn. Foranlediget

Rhincn. Op(a, 'En nat i vencdis"

af den almindelige krigrusikkerhed var mødet kommet
i stand. Jeg husker forbavserde lidt fra 1. verdcns
kr;s, men jes husker i hven fald, at vi fik Sønderjyl-
land rilbage, og ar dc*e skabte en begejsrring uden
lige. - Cenforeningen blev virkclighed, kongens ridr
over grersen, erc. blev en stoidag i Danmarks historie.

Fester 6lev holdt overrlt.
Under opholdct ved Siljan søen aflagde vi en dag

et besøg i Mora. Det mest bemærkelsesværdige var
Anders Zorn-museer. Det vnr en stor oplevelse:
Lyser, f:rverne og de strålende billeder af den anisti-
ske maler gjorde os særdeles opstemte. Som ct kurio
sum kan nævnes, at vi endnu har gardiner h:ngende
hjemme å la museet i Mora, som vi købre i "hemdøjd"
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byen: R:ittv;k, også ved Siljan søcn. Gtireborg bar
jeg omtalt, men også byer som M:1mø og Srockholm
varjeghjemme i.

En gang var ingcniør Frederiksen og jeg sammen

rned vor fonræffelige konpagnon i Købcnhavns vej-
materialcfabrik, civilingeniør P. Kerrn Jespersen, i det
store enrreprenørfirma A. Jespersen 3. SøD, Køben-

havn. i Stockholm.
Er Iille oplevelsc: lcg sidder ; møde i Stockholm

under 1. verdenskrigl Tobak (den ægte) i Danmark
haves ikke. Den svenske cigar: Corona mindre er her.

Jeg griber en, rr. 2, nr. 3 skreg den tobakshungrende!
Sveden springer på panden. Ildebefindende. Nicotin!
Ud. Men øvrige dcltagere og jeg spadserer til Bellmann
Resraurant til Iunch. Nicotinen væk! Frokostcn ender.

Jeg griber en Corona mn,dre på nyl Stor cigar. Dej-
ligtl Om aftenen ,Gyllende freden" og 'Berns Salon-

Norge! Jeg nåede aldrig de vestnoreke fjorde, end

ikkc Bergen, hvor jeg senere i Danmark tr:f min så

gode Rotary-kammerat, redaktør Eide (bogtrykker),
Bergens Tiderde. Vi nåede Finse og Myrdal henri-
vende lu{t Dr. Holms Hotcl i ceilo, Vinge i Gud-
brandsdalen. - En dag kørte vi r;l Skeikampens Høj-
fjeldshotcl. om aftenen var vi i Kælderen, i baren,

hvor vi dnnsede. Her rraf v; en yngre frue, Gcrda
Berntsen, gift med forfatteren, lægen Aage Berntsen
(søn rf Klaus BerDtsen), dcr fortalte om deres gode

ven, forfatteren Aksel Juel, af hvem denne bog star-
ter rllcd ct vcrs. Desværre er begge forlattere nu
døde. Hvor mon du er, Gerda?

Jeg sidder i Grard Hotel, Kristiania. Eftermiddag,
og norsk ungdom danser. På dctte hotel sad i sin tid
Ibser og Bjørnson og pokulcrede sammen, eller rar
det hver for sig?
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Folk myldrede på Karl Johans caten, og solen lyste
på det hvide, kgl. slot. -


