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EN GOD HJÆLP. 

KAPTAJNENS HUS var det allersidste Hus i Byen; man kunde ogsaa 

godt sige, at det laa uden for Byen, og saa var man enig med Kap-

tajnen, for han sagde altid: „Vi bor paa Landet, det kan da enhver se; 

vi har Landevejen uden for Døren, og lige overfor har vi jo Bonde-

gaarden med Peter paa Taget." — Det var meget rigtigt, for lige over 

for Kaptajnens lille, pæne Sted laa der en Bondegaard med en gammel 

Storkerede paa Ladegavlen. 

Kaptajn Schmidt var ikke mere i Tjenesten, nu kommanderede han 

ikke Soldater, men Drenge; men Drengene var ikke hans egne, de blev 

satte i Kost hos ham for at gaa i Skole inde i Byen og for at opdrages 

af Kaptajnen og for at have det udmærket hos ham og hans Kone, som 

de kaldte Tante Marie; det foreslog hun dem selv, straks naar de kom. 

Og det gik gerne saaledes med Drengene, at de senere i deres Liv 

tænkte tilbage paa Kaptajnens Hjem baade med Glæde og Taknemme-

lighed, om de ogsaa af og til, medens de boede der, — især i Begyn-

delsen, kunde blive meget bange for Kaptajnen, naar han talte dem 

dundrende til med sin usædvanlig stærke Stemme, saa snart de gjorde 

det allermindste forkert. Men saa hjalp Tante Marie dem; hun havde et 

stort, mørkerødt, strikket Tørklæde, som hun kaldte „Tudeklædet", 

det tog hun om sig, og saa stak den forskrækkede Dreng Hovedet ind 

under det, som en Kylling hos Hønen, medens Tante Marie hviskede: 

„Græd kun saa meget, du vil, men gør det bare stille! For ellers hører 

Schmidt det, og saa faar vi begge to. Men du skal nu ikke være saa 
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hange for ham; han er ikke nær saa slem, som han Sader, Tordne kan 

han, det er vist, men han lader aldrig Lynet slaa ned; nej, det bruger 

han kun tii at tænde sin Pibe med." 

Kaptajnen var nemlig en stor Ven af Røgtobak; han var næsten 

ikke rigtig sig selv, naar han ikke havde Piben hos sig, og han skændte 

ogsaa bedst med den i Munden, medens han udsendte svære Røgskyer 

ligesom et Krigsskib, der skyder. Men bedst smagte Piben ham dog, 

naar han paa en smuk Sommerdag med stille Vejr stod i sin Have med 

Kasket og hvid Vest og saa sig omkring til alle Sider for at se, om al-

ting var i Orden. Og det kunde man være vis paa, at det var, for ingen 

Have i Byen blev passet til den Grad af Fuldkommenhed som hans; 

man skulde næsten tro, at Ukrudtet var bange for hans vældige Røst 

og derfor ikke turde vove sig op. Kaptajnen mente ogsaa, at Orden 

var „den første Ting i Verden", og Orden lærte han Drengene baade 

ved en Masse Tordentaler og ved sit eget udmærkede Eksempel. Om 

det saa var hans Pulterkammer, saa lignede det en Industriudstilling, 

saa nydeligt var alle mulige Ting arrangerede der ved Siden af hin-

anden. Hans Kone sagde for Spøg, at i hans seks Sømkasser med for-

skellige Slags Søm laa alle Sømmene med Hovederne til samme Side. 

Der boede ogsaa en anden aftjent Militær i Byen, det var Ritmester 

Sabelsen. Han bestilte slet ingenting og var derfor altid i graat Humør. 

Han havde to aldeles regelmæssige Eftermiddagsture til at skifte med 

Åaret om og kom derfor hveranden Dag præcis Klokken eet Kvarter 

over fem forbi Kaptajnens Hus, og, var Kaptajnen saa i Haven, stand-

sede Ritmesteren gerne ved den lysegrønne Haveiaage og snakkede 

lidt med ham. 

„Nah, min gote Kapitain," kunde han saa sige. „hvorledes gor det 

Dem med de forbistrede Drenge? Lader De Krabatsken dygtig dantse 

paa dem?" 

„Åah, gaa hjem og læg Dem, Ritmester!" udbrød Kaptajnen saa. 

„Jeg har jo over hundrede Gange forklaret Dem, at jeg holder mig til 

de mundtlige Straffe; jeg siger Drengene alvorlig Besked, saadan pole-

rer jeg paa dem." 

„Ja, det er snavs!" svarede Ritmesteren. 

..Paa ingen Maade!" vedblev Kaptajnen. „De mundtlige Straffe, det 
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