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uden at trcede Skjenhedssandsen for ncer. I Ansigtet, 
som er noget fljevt, er dets Tilstand antydet, ligesom 
den keitede Maade, paa hvilken den klynger sig til Mode
ren, viser det svagsindede Barn. 

Jdiotanstaltens nye Bygning vil i disse Dage 
blive taget i Brug, men sorelebig endnu kun sor 
betalende Patienter. Naar den paa Anstalten hvilende 
Gjeld af omtrent 40,(X)() Rdl. om nogle Aar sorhaabent-
lig er afdraget, vil Planen for denne velgjorende Stif-
telfe blive forandret. Det gamle Bakkehuns vil dog 
blive staaende til Pleiestiftelfe for de Uhelbredelige. 

Skruefregatten „Jylland". 

Tirsdagen den 2gde November, under et for 

denne Aarstid ualmindeligt smukt Veir, saaeS en 
Mcengde Mennefler at stromme ud imod Nyholm, deels 
over Broerne fra Toldboden og Christianshavn, deels i 

Farteier over Soen, enten reglementerede Fiergebaade, 
eller moderne Dampfcerger („Svalen" og „Garibaldi"), 
iller improviserede Fcrrger med vaade og glatte Tofter, 
tv Mand i Skjorteærmer til Roekarle og sommetider 
en Ven til at indkrceve Penge. Der var Liv og Rere 
vveralt i Havnen; Holmens Arbeide var ophert Klokken 

og Arbeiderne fra Gammelholm og de andre Voerk-
steder siremmede assted med den evrige Folkemasse; 
Havneantoriteter og Seossicerer i strunke Uniformer 
roede, mange i egne Fartoier med Flag og Jolleroere 
^^er lignede dem i de improviserede FErger) afsted til 
^et samme Punkt, hvor Alle havde sat hverandre Stcevne. 
^ver Toldbodbroen belgede en lang Svcerm af Men-
Uester frem, nden Opher, passiarende og muntre, glce-
öende sig over det smukke Veir og Livet paa Seen, kun 
silende et eneste Savn, en eneste Sorg, nemlig den, at 
^en troe og stadige Ledsager, Cigaren, maatte blipe uden-

Holmen eller ligge slukket i Lommen. — Det, som 
kaldte saamange Mennesker til Nyholm, var Esterretnin-
Ten om, at en Skrnesregat skulde fccttes i Vandet Klok-

12, „Herr Sorenfen" enflede at see sit nye Skib, 
''A Med det Samme laste et Blik paa sin Flaade. 

''Jylland"„Dagens Helt, laa smykket med Flag, nymalet 
"^I^unende imellem to Kamerater, den ene en stor Fregat, 

Adelaer", boret til 56 30 Pds. Kanoner og til en 
^ askiiix paa tiOO Hestes Krast, det stsrste Skib, som nogensinde 

^>>gget paa det danske OrlogSvcerft; den anden en Corvet 
aa Kanoner og 3Y() Hestes Kraft; men 
^ to Naboer faae ynkelige ud ved Siden as „Jylland", 

Ribbenene stak"^veiret under et hsitsv«vende Tag, og 
^gnede Beenraden as et stort Dyr, der ligger paa Ryggen og 

''sbleget as Solen. „Jylland" stod med sin Agterende mod 

dey^^ Forenden ragende heit tilveirs over Menneflemasfen, 
sor ^^'^U'alede Figur smilende til Alle, som vare komne ud 

»t bringe hende deres Hilsen. I de senere Aar bruger man 
hxx ligesom ved de fleste andre Bcrrster, at lade Sli-

, "Saae baglcends ind i Dandsen", medens de tidligere 
^ S'k forlands; sor Seilflibe kan den sivste Methode nok 

Modcriij, Kj-rrlifthod, Statue af Th. Stein. 

pasfere, skjendt den ferste dog ansees sor bedre; sor Skrue-
flibe er det nedvendigt at betjene sig af den ferste, da Hslen 
ellers kunde lide Sted under Aflebningen. „Jylland" stod, 
som scedvanligt ved saadanne Leiligheder, paa tre Kjele, af 
hvilke de tv, der kaldes Puder, senere astages; det var flettet 
med to Rader svcrre Bjelkefletter, een paa hver Side, og kor
tere Bjelker flode fra Agterenden ned imod Bedingen ved 
Vandet, for at hindre Skibet fra at satte sig i Bevagelse. 
Et tykt Toug med en meget flor Blok i hver Ende var lagt 
over Skibets Boug, saaledeS at der viste en Blok paa hver 
Side; imellem denne og en anden Blok, der stod paa Be
dingen längere nede ved Vandet, var der ifkaaret et smak-
krere Toug eller en saakaldet Leber, og Enden af denne bragt > 

til et Spil, hvor Folk flode fcerdige til at hive om. Un
der den overste (forreste) Ende af Skibets Kjel var der 
anbragt fire store Kiler, to paa hver Side, og fire lange 
Bjelker, der kunde trakkes frem og tilbage paa Sledfler, 
laae tvers ud fra Skibet, fardige til at ramme Kilerne 
ind og derved leste Slibets Ende noget, saasremt det 
flnlde vise sig uvilligt til at glide as Bedingen. Over 
Skibet var der lagt Tag, ligesom paa Flaadens evrige 
Skibe; hvorfor man ikke her, saaledes som paa alle 
andre os bekjendte Orlogsvarster, bygger Skibene i 
Sknur under sast Tag, kunne vi ikke indsee, det maa 
dog sikkert vare oekonomifl og vilde passe godt til vort 
Klima. 

Medens vi have staaet og feet paa Skibet, har Men
neflemasfen forsamlet sig rundt omkring. Foran Bedin
gen er der en Rende med Bolvark paa begge Sider, 
gjennem hvilken Skibet stal passere under Aflobningen, 
og paa hver Side as denne var der opfert et langt 
Telt, det sydlige sor Hoffets Personale samt Seofsi-
cererne og deres Familier, det nordlige sor Rigsdagen; 
begge vare fuldt befatte, det ferste af elegant kladte 
Damer og Herrer i glimrende Uniformer, det sidste 
af Landets civile Reprafentanter uden kvindeligt Felge; 
det var pasfet faa godt, at disfe havde Solen i Vi
nene, for at de ikke flulde see mere end nedvendigt, og 
kun i det Oieblik, Skibet gled forbi dem, vare de i 
total Solformerkelfe. Jevrigt fyntes Kongerigets vife 
Mand meget opremte og tilfredse; en af Venderne, med 
Hatten i Nakken, en valdig Kelle i Haanden og et tarnet 
Terklade ud af Lommen, bemarkede til en Mand i Se-
officeersuniform: „Det er s'gn meiet pragtig dette her 
— De kan troe, jeg skal ogsaa nok votere godt sor 
Marinen oppe i Thinget!" og da den Anden hertil gav sig 
den Frihed at bemarke, at det er nok „egentlig" Rigs-
raadet, som denne Pligt paahviler, gav den haderlige 
Thingmand godmodigt ester og svarede: „Ja det er det 
vel igruuden ogsaa." Et Stykke sra Skibet og rundt 
om dette var der reist en flrebelig Barriere, som dan
nede Skranken imellem de Privilegerede og Jkkeprivile-
gerede; Stilladserne paa de hosliggende Skibe vare tat 
besatte med Tilfluere; paa alle Skibene i Leiet, paa 
Farteier, Pramme og Flaader, overalt var der fuldt 
Huus. 

Pracis Kl. 12 aukom de kongelige Damer i Vogne, kje
rende over Kongebroen; Kongehusets Svardside befandt sig 

allerede i Teltet. Fabrikmesteren traadte ned bagved Skibet, 
og idet han raabte sit: „Klar overalt!" blev der Stilhed i 
hele Forsamlingen; ved det ferste Vink saldt de to forreste 
Stetter, derefter de to nafle og faaledes fremdeles, indtil 
endelig de sidste straae Stetter, som stode nede ved Vandet, 
ogfaa bleve borttagne, og nu stod Skibet paa en Skraaplan, 
fardigt til at glide ud, kun fastholdt ved Frictionen af sin 
egen Vagt. Et saadant Dieblik har noget sart Heitideligt 
ved sig. For omtrent gz Aar siden, paa Juni-Termin
dagen 1857, var Kjelen lagt; senere havde man reist Tem-
mer paa Temmer, flabt flere Bjelker hen, hugget, sauget, 
hevlet og boltet, og der stod nu den hele Bygning som en 
stor Kolos, fardig til at tage Liv og gjore det ferste Skridt 

SkrutfrcgatttN „Jyllands" Aflobning den Lvdc N-vcmbcr I8S0 


