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B Y E N V A A G N E R 

OMME i en Sidegade lyder der Stemmer. De skratter unaturlig 

stærkt i den uldbløde Stilhed. 

En Latter støjer op men tysses pludselig ned til en Hvisken, 

ligesom forskrækket over det Brud paa Nattefreden, den har afsted-

kommet. 

Nu smækkes en Gadedør i, og Skridtene af en Person, der har 

taget Afsked, knirker hen ad Gadens Fliserække og dør bort i det 

fjerne. 

Der tændes et Lys et Sted bag et nedrullet Gardin. Nogle Mi-

nutter døser det der oppe, gult og mat.' En svag Skygge tegner sig 

mod Gardinet... 

Saa slukkes ogsaa dette sidste Vagtblus. Og Gadelygterne er ene 

om at gennembore Nattemørket. 

En kort Stund er Stilheden fuldstændig. I hele sin Længde ligger 

Hovedgaden død og tom. I Mørket flyder Husrækkerne sammen 
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2 NAAR SOL STAAR OP 

til øde Stenmasser. Ovre i en Port staar Betjenten plantet ubevæge-

ligt som en Statue i sin Nische. 

Men allerede begynder ude over Sundet Nattens mørke Kappe 

at bræmmes af en svag rosafarvet Stribe. Og alt som Striben breder 

sig og gløder op, bliver dybrød, faar Glans og skinner ud i et knal-

dende Solbaal, saa bliver Himlens sorte Dække mere og mere gen-

nemsigtigt. Det er, som Slør paa Slør blev draget fra; det sorte bliver 

Fattigfolk, der venter paa at faa Brød. 

Azur . . . Og de sidste blege Stjerner slukkes paa Himlen, de sidste 

gustne Gasblus paa Jorden. 

Men allerede forinden er Byen begyndt at vaagne, og dens Liv 

rører sig paany. De første Livsytringer er som de halvt ubevidste 

Gisp, der henad Morgen gennemsitrer den sovende. 

Hist og her farer et Rullegardin til Vejrs, et Par døsige Øjne ser 

op mod Himlen for at stille Vejrets Diagnose for Dagen. Saa falder 

Gardinet atter med et Smæld. 

Men rundt om i Gader og Gaarde begynder det at pusle og 

murre. Der høres Stemmer, og der er en Vogn, der rasler gennem 

Gaden. Saa en . . . og en til .. . Der er en Droske med fire glade 

Herrer, der ler, fjollet som fire Pjerroter, skraaler en Fødelandssang 

op mod den matte Himmel og synker sammen paa Droskens Bund, 

staalblaat, 

og lidt ef-

ter lidt ble-

ges ogsaa 

det staal-

blaa, bli-

ver Indi-

go, bliver 
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mens Lotte med trætte Klipklap mod Asfalten fører dem nærmere 

og nærmere til Søvnens Himmerig og Næstedagens Tømmermands-

helvede. Der er Torvevogne med Amagerkoner og Skovshovedkoner. 

Og der er Aviskonen med sin lille Haand-

vogn paa Vej ind til Bladexpeditionen, hvor-

fra hun skal sprede Dagens Nyt, endnu 

klamt af Tryksværte, ud over Byen. 

Efterhaanden samler sig de spredte Ly-

de til en samlet Støj, der i et stadigt Cre-

scendo bruser op og tager Vejr i Lung-

erne af Dagens og Arbejdets vok-

sende Liv. 

Nu gør Byen sit Morgentoilette. 

Der kommeren søvndrukken Mand 

frem af en Port og fejer paa det 

Stykke Gade, der strækker sig 

langs den til Porten hørende Ejen-

dom, Gadesnavset sammen i en , 

diskret lille Dynge. Andre søvn-

drukne Mænd kommer frem af 

andre Porte, og hver især dan-

ner de en tilsvarende Køkken-

mødding bestaaende af Gaards-

dagens og Nattens Affald. 

Thi i København gæl-

der det, at hver Mand skal 

feje for sin egen Dør, og 

kun paa de aabne Plad-

ser og paa Boulevarder-

ne suppleres den private 

te Virksomhed med de 

kostevæbnede Ladegaardsherrers Syssel. Efterhaanden som alle de 

smaa Høje topper sig over Gadens Brosten, kører Dagrenovatio-

nens Vogne gennem Gaden og tager Læs paa saa vel af Gadedyngerne 

som af Indholdet af Fejeskarnsbeholderne inde i Gaardene. Oppe 

i Lejlighederne smækkes der Vinduer op, travle Støvskyer vælter 

ud af Vinduerne, og fra Gaardene høres Tæppebankningens ener-

giske Smæld. 

Morgenavisen bringes ud. 
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Byen har nettet sig, har gnedet det forvaagede Udtryk af Øjnene 

og rettet paa Dragten. Men hvad Morgenspulingen angaar, er den 

ikke naaet saa vidt, at den tager sig sit Helbad, hver Gang Dagen 

gryer. Kun paa Strøget kører Vandvognen i de aarle Timer og et 

og andet Sted spreder en privat Vandslange Friskhed og Renhed. 

Majestætisk spanker den gyldentblanke Sol op ad Himmelbuen 

Dagrenovation. 

— som en Konge, der bestiger Tronens Trin. Og nu fosser Livet og 

Arbejdet gennem alle Gader. 

Inde paa Banegaardsterrænet staar Lokomotiverne, snøftende 

som kæmpemæssige Kaffekedler, rede til Forspænding. Det klaprer 

af travle Fødder hen over Skinner og Perroner, og opkiltrede Koner 

vælter Styrtesøer af Renlighed over Vaggonernes Indre. 

Travle Sporvognsfunktionærer kommer ilende, paa Vej til Dagens 

Gerning, Konduktørerne med Pengetasken og Billetrullen dinglende 

om Halsen. Og nu kurer det første elektriske Tog hen ad Gadens 

Staalskinner. Det fører Arbejderne fra Hjemmene ude i Byens Ud-
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kant ind til Fabrikker og Værksteder; i tætte Klaser hænger de mørke 

Menneskemasser udenfor og indeni, paa Forperron og Bagperron 

fyldende de tre Vogne, hvoraf Morgenens Sporvognstog bestaar. 

Paa Raadhusuret glider den korte Viser hen paa Sekstallet. Halv-

døgnsmelodien to-

ner gennem Byen. 

Og i samme Øje-

blikopløfter Fabrik-

skorstenene deres 

Røst, synger deres 

skingrende Hym-

ne for mangestem-

migt Kor. Røster-

ne er af forskellig 

Klang: nogle hæst 

vrælende, som sad 

Nattekuldens Rust 

dem endnu i Hal-

sen, andre piftende 

af glad Iver. Men 

Melodien er fordem 

alle den samme. 

Og hermed er 

Dagen officielt ind-

viet. Nu toner alt 

Arbejdets Bulder 

gennem Byen. Nu 

drøner det af Ham-

merslag, nu ras-

ler, dunker, drøner, 

hvæser, buldrer det af Dampmaskiner og Hamre og Save og af 

snurrende Hjul og klaprende Staalstænger. 

Det er Arbejdets sværtbevæbnede, der er rykket frem paa Skan-

serne. 

De lettereTropper kommer efter: Handelens og Kontorernes Folk. 

Til Fods, med Smørrebrødspakken i Haanden, eller glidende frem 

paa Cyklens Gummisok, drysser de ind gennem Strøget. Unge Piger 

med blanke Øjne under det hastigt satte Purhaar og unge ulastelige 

Byens Morgentoilette. Udenfor Hotel Bristol. 
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Skovshovedkonernes Ankomst 

til Gammels t rand . 

Mænd af engelsk Tilsnit forsvinder bag de store Spejlglasruder, 

hvis Skodder glider til Side for Vinduesudstillingens Herligheder. 

Overtøjet hænges paa Knagen, Varerne ordnes i og udenfor Butiken, 

og der gjøres klart Skib til at modtage de første Kunder. 

Tidligst paa Færde er Bagerbutikerne og Brødudsalgene. Først 

i det aarle Gry har de store Strøgforretninger udsolgt til nedsat 

Pris Beholdningen fra Dagen forud til fattige Koner, der længe har 

staaet i Kø for at faa deres Del af det billige Brød. Og nu kommer 

Resultatet af Nattens Arbejde, duftende og halvvarmt. Tjenestepigerne 

indfinder sig for at faa Hveder til Morgenkaffen med i deres Kurv. 

Smaa Piger, hvis Øjne staar stive i Hovedet af Paapasselighed, 

bringer Brød og Fløde hjem til de ventende Mødre. Og inde i 

Gaarden kimer Mælkedrengen, som var Fjenden i Landet. 

Dagen er inde, Byen er vaagen. Principalen kommer ind fra 

Landet, Flokke af Skolebørn tripper langs alle Fortove. Livets, Ar-

bejdets store Heksekedel er i fuldt Kog. Af dens Dampe stiger 

den aldrig hvilende Fornyelse, der giver Byen dens Vækst og dens 

Styrke. 

Hør nu hvor det klaprer og rasler og ruller! Vognrummelen 

lyder uden Afbrydelse — som en stor Snurretop var sat i Bevæ-
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gelse og uafladelig val-

sede rundt et Steds paa 

Stenbroen. Eller maa-

ske snarere et helt sam-

mensat Spilleværk, et 

stort mekanisk Legetøj, 

hvis Maskineri paa en 

Gang holdt en Mængde 

forskellige rumlende og 

skrattende og skurende 

og durende Hjul i Be-

vægelse. 

Ude i Anlægene, paa 

Langelinie og langs 

Søerne begynder Mor-

genvandrerne at ind-

finde sig. 

Dererældre,lidt 

møre Herrer, der 

skal have de gigti-

ske Ledemod rørt; 
I Bven efter Brød og Fløde. 

de lunter afsted i et resigneret Luntetrav, kun op-

fyldt af Tanken om saa hurtigt som muligt at faa 

overstaaet den ubehagelige Hoveritjeneste for Sund-

hedens hellige Sag. Der er yngre Personer af begge 

Køn, der skridter ud i sportsmæssig Begejstring og 

som er støjende friske som nybrygget Hvidtøl og 

lidt selvbehageligt stolte over den Overvindelse af 

Selvet, der ytrer sig i at staa tidligt op. Der er travle 

Folk, der gaar Morgentur, fordi det er Midlet til at 

bevare sin Spænstighed til Arbejdet, og der er Folk, 

der gør det, blot fordi de ikke har noget at for-

sømme med det. 

Og saa er da alt i Orden: Arbejdet, Ny-

delsen, Færdselen, Tummelen, Kapløbet om 

Penge, om Magt, om Elskov ... alt det, der 

gør Livet i en stor By saa pirrende, saa fri-

stende, saa ængstende. Den, der elsker Livet, 
Mælkedreng. 
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elsker ogsaa Storbyen, thi i den faar det sin største Fylde og Glans. 

Den, der elsker Danmark, elsker ogsaa dets Hovedstad, thi i den 

banker Folkets Liv og dets Fremtid med den højeste Puls! 

Varerne ordnes udenfor But ikken. 



T O R V E H A N D E L 

Amagerkone paa Højbroplads . 

VILDE man give den, der fremmed kom til København, et 

første Indtryk af Byen, skulde man en Sensommerdags For-

middag føre ham til Højbroplads. Han skulde komme fra en af de 
smaa Sidegader, 

mellem smud-

hvor Luften er 

fedtet af Mad-

hvor hveranden 

der sin Parfume 

ram Sildelage og 

skulde pludselig 

forvirret af Lar-

hvor Solen bager ned 

sig-graa Husfacader, 

stille, tung af Støv og 

og Menneskedunst, og 

Kælderhals udaan-

af Ost og Pølser, af 

brændt Kaffe. Han 

staa midt for Torvet, 

men omkring sig, Cyc-

lernes irriterende Ki-

men, Omnibussernes 

Rumlen over Sten-

broen,KuskenesRaab, 

mange Menneskers 

summende Stemmer, 

forsmægtende 

i al den Sol, der vældede ned over ham og steg op igen fra de glø-

dende Sten under hans Fødder. Og saa skulde hans Øjne falde paa den 
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smilende Oase midt paa Stentorvet, hvor Sommerens mest brogede 

Blomster har fundet hinanden og mødes i et stort højrøstet Farve-

kor, og ved Blomsternes Side Aarets tidlige Frugter i store Kurve, 

rubinfarvede Ribs og voxgule Kirsebær og dugblaa Blommer og 

skinnende Tomater i festligt Overflod. Den unge Fremmede vilde 

drage Vejret befriet, og i et langt Blik vilde han suge denne uven-

tede Herlighed ind til sig; han vilde strax føle sig hjemligere tilmode 

i det døvende Virvar ved denne Hilsen fra Landet, han havde for-

ladt, fra den lille Provinsby med dens Haver, som her kom igen til 

ham i mangedobbelt Pragt. For ham vilde dette altid blive det stær-

keste Indtryk af Byen, han vilde ikke kunne tænke sig den uden 

dette klare farvemættede Lys og denne søde Duft af moden Som-

mer. Hver Gang han gik Torvet forbi, selv i den fattigste Vinter, 

vilde det smile til ham, og hvor højt han end kom til at elske den 

By, der blev hans, hvor hjerteligt og fortroligt den end kom ham 

nær, maatte han altid huske denne Sommerbuket paa dens Bryst. 

Det kunde være hændet, at han aldrig havde faaet denne Øjen-

lyst at skue. Det er en gammel Klage, at Københavns Torveforhold 

er miserable og ganske forældede — hele Ordningen hviler paa en 

gammel Politiplakat, der gaar saa langt tilbage som til 1869 — og 

der er et Sagn om, at en for mange Aar siden paatænkt radikal For-

andring i disse Forhold strandede paa en afgjort Modstand hos en 

af Byens mest indflydelsesrige Mænd, der havde en ganske person-

lig Interesse i, at Torvehandelens Flytning ikke blev Torvets For-

retningsdrivende til Skade. Det er vist paa mange Maader rigtigt, at 

København staar langt tilbage for andre Storbyers moderne Indret-

ninger paa dette Omraade, men Tak skal alligevel den indflydelses-

rige Mand have i sin Grav, hans Kræmmerpolitik tiltrods. Han 

har dog indtil Dato bevaret for København noget af det, der giver 

dens Gadeliv sit Fysiognomi, og som den har lidt nok af. I saa Hen-

seende er Danmarks Hovedstad en af de mest politivedtægtede Byer 

paa Kloden. Saa godt som intet, der ikke strængt taget hører Gadens 

Færdsel til, faar Lov at vove sig ud paa den. Alt det, der liver op i 

andre Storbyer, hvor Gadelivet dog rører sig anderledes mægtigt, og 

hvor Trængslen er nogle Hundrede Gange større, kender Køben-

havn kun lidet til, alle de smaa muntre Intermezzoer, der sætter 

Kulør og bryder den glidende Ensformighed, lidt Gøgl, der samler 

Ungdommen, lidt Geschæft, der giver sin Mand et nødtørftigt Brød, 
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Butikkernes Udstillinger forlænget ud over Fortougene, saaledes som 

det er Skik længere sydpaa — alt det er Helligbrøde mod Gadens 

Ukrænkelighed. Og naturligvis ender det med, at København en 

Gang faar sin store overdækkede Torvehalle for Grønt. Blomster, 

Grønttorvet i Fugleperspektiv. 

Frugt og Fisk, et stort grimt Skur, hvor den Smule Gadens Poesi, 

der er tilbage, vil blive jaget ind og skjult for alles Blikke. I den 

hellige Hygiejnes Navn! 

Paa den store brolagte Plads mellem Vendersgade og Ørsteds-

parken ligger Københavns største Friluftstorv, som dog kun en Min-

drepart af Københavnerne kender noget til. Man skal tidligt paa Be-

nene, naar man vil have nogen rigtig Glæde af det, tidligere end den 

almindelige københavnske Morgentur gennemsnitlig falder. Saa tid-

ligt som Torvereglementet giver en Slags Anvisning paa, naar det 

stiller Torvet til Disposition for de ankommende Vogne fra Midnat, er 
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der vel ingen Aarsag at komme — saa var der maaske de Køben-

havnere, der vilde lægge Vejen derom som en Afslutning paa deres 

Dag i Stedet for som en Begyndelse — men allerede ved Solopgang, 

naar Handelen lovmæssigt maa begynde, er der Røre paa den store 

Plads. Saa begynder Vognene at rulle ind og ordne sig i Række-

følge, svingende fulde, saa Kusken ofte maa ballancere højt oppe 

paa Læssets Top, af Sække og Kurve og Kasser med Kartofler, 

Det store Grønttorv. 

Kaal, Løg, Radiser, Rabarber, Gulerødder, Rødbeder, Sellerier, alle 

Slags Urter og Grønt og al Slags Frugt efter Aarstiden, der pakkes 

ud og stilles saa appetitligt tilskue, som de ret primitive Forhold 

tillader det. Det er alle Omegnens smaa og store Bedrifter, der her 

giver Møde med deres Markers, Havers og Blomsterhuses Avl; det 

er Landet selv, der rykker ind i København med sin friske Duft af 

Muld og Grøde. Der voxer i disse Morgentimer op af de golde Bro-

sten en Frodighed, saa man gaar og ser sig glad paa den, og ikke 

mindre paa den morgenduelige Travlhed, der hurtigt udfolder sig. 

Thi Sælgerne behøver ikke længe at vente paa Køberne. 

Tidligst møder de sikkre Kunder op, Byens mange Forretninger, 

der skal have frisk Forsyning til deres Butikker, for at gøre deres 

Indkøb, fra de store, der maa have Hest og Vogn til at transportere 
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Varerne hjem, til de smaa, der selv er Hest for en Barnevogn, og 

til de allermindste, der tridser hjem med Favnen fuld af Morgenens 

Høst, svøbt i en gammel Sæk eller Gaarsdagens Avis. Der er i Reg-

len ikke megen Snak om denne Handel, der har sin egen Jargon, 

og som benytter en Regnebog, der ikke er Cramers. Her sælger 

man ikke i Pund men i Hundreder og Kvarter, og med saa besyn-

derlige Divideringsmetoder, at en Kvart Bundter Radiser ikke er 

25 men 30, eller i Snese, der regnes saa flot, at en Kvart Blomkaal 

ikke er 5 men 7. Det er Fagfolk, der kommer til Fagfolk, kender 

Varen, kan jugere hurtigt og er å jour med Priserne. Ved sex-syv-

Tiden er de expederede, og en stor Del af Torvets Morgenbehold-

ning er spredt over den ganske By, fristende udstillet bag de fine 

Butikkers store Glasruder eller gemt ind i Smaagadernes Grønt- og 

Rullekælderes fugtige Mørke. Saa er det Tid for den driftige, spar-

sommelige Husmoder, der nøje har regnet ud, hvor mange Øre bil-

ligere hun faar sine Ærter og Agurker paa det store Torv end paa 

Højbroplads og hos sin Gades Grønthandler, og som gerne offrer 

et Par Timer af sin Morgensøvn, naar hun kan spare en Femogtyve-

øre paa Dagens Indkøb. Medens Pigen søvndrukken trasker hende 

i Hælene med den store Torvekurv paa Armen, vandrer hun op og 

ned mellem Vognrækkerne, føler prøvende paa Aspargeshovederne, 

knækker en Ærtebælg for at dømme om Ærternes Størrelse eller 

vejer sagkyndigt et Blomkaalshoved i Haanden, alt mens hun sam-

vittighedsfuldt forvisser sig om, at det ogsaa virkelig er danske Varer 

og ikke indførte fremmede, der bydes hende. Svaret er altid et af-

gjort og overbevisende Ja, og hun vil aldrig faa andet Svar, al den 

Stund det er forbudt at sælge udenvælts Frugt og Grønt paa Torvet. 

Hvilket dog ikke forhindrer, at der sælges adskillige navnlig tyske 

Varer, da al Kontrol i Virkeligheden er umulig, og ingen kan se paa 

en Asparges eller et Kaalhoved, om de er voxet paa denne eller den 

anden Side af Kongeaaen. Under megen Prutten og Prangen faar 

Pigen omsider Kurven fuld, Fruen selv har sit Net stoppet, saa det 

truer med at revne, en Pakke Slikporrer i den ene Arm og et Bundt 

Rabarberstilke, hvis store grønne Blade dasker hende om Ørene, 

i den anden. Tilsidst spenderer hun — for at det ikke skal være 

Prosa altsammen — en Tiøre paa et Knippe afjaskede Margueriter, 

og efter to Timers Forløb naa'r hun udaset hjem, stolt over sit 

Morgenværk og over den Økonomi, der intet personligt Offer skyer. 
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Det hænder jo, at Glæden og Stoltheden lider et Afbræk, naar hun 

tilfældigvis opdager, at man paa Torvet har maalt med en Vægt, der 

giver et Pund eller to i Sælgerens Favør, eller at hendes Sagkund-

skab overforVarens Bonitet ikke har været helt grundfæstet. I ret-

færdig husmoderlig Harme stiller hun næste Morgen paa Torvet. 

Men paa det Sted, hvor hun igaar handlede, finder hun nu en anden 

Handelsmand, og tror hun endelig at have opdaget den, der saa 

Blomstertorv 

langs Boulevarden. 

skammeligt har svigtet hendes Tillid, har hun intet Bevis mod hans 

Benægtelse og intet andet end sin dybe Indignation overfor en An-

tydning i Retning af, at det er hende selv, der er ude i et mindre 

pænt Ærindre. 

Det lader sig jo vanskeligt nægte, at Københavns ikke helt ung-

dommelige Torveordning lider under visse Skavanker, af hvilke den 

alvorligste vel er den, at der ydes Køberen den mindst mulige Ga-

ranti. Alle og enhver, der har noget at sælge, har fri og uhindret 

Adgang til Torvet. Han tager Plads i den Rækkefølge, i hvilken han 

kommer ind, idag i den ene, imorgen i den anden Ende af Torvet, 

han betaler ingen Stadepenge, opgiver intet Navn og Adresse, og 

naar han kører hjem efter sin Morgenhandel, er han ude af Sagaen 

med det samme. Om han snyder paa Maalet, om hans Varer viser 

sig at være fordærvede eller ulovlige, i de fleste Tilfælde er han 
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vanskelig at finde, endnu vanskeligere at overbevise og i alle Til-

fælde gunstigere stillet end Byens faste Handlende, der sidder for 

høje Huslejer og ikke kan løbe fra deres Navn og Rygte, hvis Kun-

derne føler sig brøstholdne. Og det er jo ikke Smaating, det drejer 

sig om, naar Værdien af de Varer, der tilføres Torvet, for et Aar 

kan opgøres til en Værdi af over 7 Millioner Kroner. 

Grønttorv paa Højbroplads. 

Men disse lidt morgengnavne Betragtninger anstiller de færre-

ste, navnlig ikke de, der ikke er ude paa Forretningens men kun 

har indfundet sig paa deres Morgenmotions og deres æsthetiske 

Fornemmelsers Vegne. Oftest er det Københavnere, som ikke hører 

til de lykkelige, der har en egen Haveplet at glæde sig over, og 

i hvem en eller anden agrarisk eller provinsiel Fortid sender sine 

Mindelser op. For dem bliver det store Grønttorv et Surrogat. 

Man kan se paa dem, hvorfor de kommer; de har intet Hastværk, 

slentrer stilfærdigt rundt blandt Vognene og Kurvene, falder i lang 

Beskuelse af en Dynge Radisers grøntgarnerede, rødhvide Frisk-

hed, faar blide Sommerferie-Fornemmelser over de modne Stik-

kelsbær eller falder i brogede Efteraarstanker, naar Æblekurvene 

sender dem sin syrlige Vinduft imøde. Men helst driver de ned langs 
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Boulevarden, hvor Torvet har strakt en lang Arm ud — saa lang, 

at den kan naa et helt Stykke paa den anden Side af Gyldenløves-

gade — og hvor Gartnervognene er kørt op med deres Planter og 

Blomster. Her bliver der virke-

lig for en Gangs Skyld lidt af et 

sydlandskGadeliv. Her pranger 

saftiggrønne Pelargonier med 

deresBlomsters Skarlagen, 

her drypper Fuchsierne 

deres Blod mod Jorden, 

hvide Liljer ranker 

sig i fornem Kø-

lighed, Horten-

siaerne spænder 

deres Porcellæns-

blomsters Skærme 

ud, Sværdliljernes 

Luer blusser i So-

len, Cannaen snoer 

sine grønne Kræm-

merhuse og de lave 

Begoniers kødfulde 

de Blomster pletter 

Jorden med Gyl-

dengultogskær Kar-

min. Helt ud over 

Gaden breder 

Planterne sig, 

og hvor delev-

ner en Plads, 

ligger afskaar-

ne Blomster i duftende Dynger. Her er billigt Køb, navnlig naar det 

lakker henad Torvetidens Ophør; det er vanskeligt at modstaa de 

store gule, duggede Rosers søde Aande og Nellikernes Kryddervin, 

og Øjet har ondt ved at løsrive sig fra Valmuernes Brand og Venus-

vognens Himmelpragt. Det er Sommer, der er store Pletter af gyl-

den Sol stænket ned i Træernes tætte Skygger, og lidt af begge Dele, 

af Sommer og Sol, maa man have med sig hjem! 

Hvad koster Aspargesen? 
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Saa længe gaar man og drikker sig en Morgenrus til af kølige 

Blomsterbægre, at man knap mærker, at Torvet er i fuldt Opbrud. 

Raadhusuret har spillet sit Helslags Melodi og drønet ni rungende 

Slag ud over Byen, Sælgerne har læsset de uafsatte Varer paa Vog-

nene, Betjenten vandrer Rækken ned og skynder paa, at Vedtægten 

ikke skal krænkes, den ene Vogn efter den anden skrumpler afsted, 

Gadefejernes Koste faar travlt, og i Løbet af en lille Timestid er 

Torv og Boulevard, som var de blæste. Det store Grønttorv er omme. 

Men samtidig er det opstaaet paa et andet Sted; naar Ørsteds-

parkens Grønttorv visner, blomstrer et nyt op paa Højbroplads. 

Hvad den dybere Aarsag er til denne Bytten-Gaarde, og hvorfor 

man ikke lader det ene Torv florere lige til Klokken tre, da al Torve-

handel ophører over hele Byen, er ikke godt at vide; det er jo dog 

tildels de samme Folk og de samme Varer, der gaar igen ligesom 

Tordenskjolds Soldater. Forskellen er kun den, at Torvet her lige-

som er baseret paa den mere tilfældige Handel. Det er Strøgets 

Publikum, der for en stor Del skal leves af, hvorfor man klogelig 

har anbragt Blomsterkonerne forrest, at deres Kurves Indhold kan 

lokke Køberne til sig. Der er Tider paa Aaret, hvor Lokkemaden 

er en Smule fattig, og kun det „Immergrønne" bryder Sneæltets graa 

Ensformighed, men allerede op mod Juletid er det ikke nogen hel 

lille Flora, der smiler gennem den triste Dag, lysest og friskest blandt 

dem alle den sejrrige Tulipan, en Gang alle Blomsters Askepot, nu 

næsten deres Dronning, paa samme Tid det simpleste og skønneste 

Udtryk for en Blomstertanke. Andre kommer efterhaanden til,Vinter-

gæk og Krokus og Viol og Hyacinth og den gule Paaskelilje, der er 

et Par Maaneder forud for sit Navn, indtil Maj Maaneds Sol tryller 

alle Jordens andre Farver frem. Københavneren elsker dette sit 

Torv, og han gør gerne en lille Omvej for at faa et Glimt af dets 

Rigdomme, og det har en egen Evne til at overvinde selv de spar-

sommeligste Forsætter; Husmoderen faar et Bundt Violer med hjem 

i sin Kurv med Kaffen og Sukkeret, den travle Sagfører, der haster 

over Torvet med sin Mappe under Armen, giver sig Tid til at faa 

en Rose stukket ind i Knaphullet, og den unge Pige, der er paa 

Hjemvejen fra sin Morgentur, faar en Klynge langstilkede blaa Iris 

og purpurfarvede Valmuer bundet til sin Cycles Styr. Særlig ved 

Foraars- og Efteraarstide, naar Hjemmene fejrer deres halvaarlige 

Renselsesfest, bliver der Handsel paa Torvet; der er intet, der klæder 

Stor-København 2 



18 JUB ILERENDE BLOMSTERKONER 

de hvide nystrøgne Gardiner som en stor Buket hvide og lilla Sy-

rener, og Chrysanthemumens Efteraarspragt bringer endnu en Min-

delse om Sommer ind i Stuens Vinterhygge. 

Det er ingen Ungdom, der staar bag ved de Hade Kurve med 

de afskaarne Blomster unge Arme har i Reglen noget solidere 

Hønsekurvene omkr ing Springvandet. 

at tage fat i — det er ikke Smil og kønne Øjne, der fanger de blanke 

Kroner. Københavnske Blomsterkoner er af sat og ærværdig Alder, 

og det er hændet, at adskillige af dem har kunnet fejre baade 25 

Aars Jubilæum og mere som Indehaver af den samme Stadeplads. 

Det er al Ære værd i Betragtning af, at det ikke er et helt møjeløst 

Liv at være Floras og Pomonas Repræsentanter her paa denne Plet 

Stenbro. Er det galt om Vinteren i Regn, der stille bløder gennem 

nok saa mange Lag Sjaler, Kyser og Tørklæder, og i Sneælte, der 

gaar ovenind af Træskoene, er det ikke stort bedre om Sommeren, 

naar hed og tør Sol bager ind over dem, og Kunderne ikke giver 
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mange Stunder til at hvile Benene, hvis Fødder bliver ømme og op-

svulmede af at staa. Efter Hygiejnens strengeste Forskrifter er en 

saadan Levevis visselig ikke, saa lidt som de mange Spølkummer af 

den skoldende 5 Øres-Kaffe, der indtages paa Stedet eller nede i Kæl-

deren, hvor Konerne har en overmaade livlig Stam-Beværtning, som 

det ikke er absolut tilraadeligt for Fremmede at vove sig ned i. Men 

Kaffe maa der til for at holde Humøret oppe, Fortjenesten, der kan 

være skral nok for disse Mennesker, der hører til Mellemhandler-

nes altid prisgivne Skarer, kan ikke gøre det alene. Naar Kassen 

gøres op ved Tretiden, tælles Fortjenesten 

ofte lettere i Øre end i Kroner, og kun 

Betjenten, der har et Øje paa hver 

Knap, vil fortænke dem i, at de i 

den nærmeste Sidegade forsø-

ger endnu en lille, ganske 

vist ikke lovmedholdelig 

Forretning. Melder han 

dem, kan det svide til hele 

Ugens Overskud. 

Den lille tykke Betjent 

staar paa Gammeltorv og 

ser som en Konge ud over sine Undersaatter. Nu har han staaet 

her i en halv Snes Aar, og han kender hver og en iblandt dem. 

„Men det er ikke mere som i gamle Dage," siger han. „Se blot 

paa Konerne, der sidder omkring Springvandet — nu er der kun 

sytten Stadepladser, og der var blot for ti Aar siden hele otte og 

tredive." Sagen er, at disse „Stader" ikke fornyes, men udryddes 

for stedse, efterhaanden som Indehaverne dør, saa Konerne er und-

skyldte med Hensyn til at skaffe sig Efterfølgere. Snart vil de være 

„en saga blott". Men i det Hele taget er Torvelivet paa Gammeltorv 

og Nytorv taget stærkt af i de senere Aar. Bønderne har ikke saa 

hyppigt Ærinder til Byen nu som i gamle Dage, de kan faa alt at 

købe ude i deres Byer, og de sælger deres egne Ting paa samme 

Sted. Det er den gamle Historie om Landboernes Lyst og Trang til at 

emancipere sig fra den Afhængighed, Byerne saa længe holdt dem i. 

Der er forøvrigt en Snurrighed ved Placeringen paa de to Søster-

torve. Gammeltorv bærer ogsaa Navn af „Sædtorvet", medens Ny-

Æggene tælles. 




