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lidt om. lidt
På den gode fregat PINAFORE 

hersker der en sand victori
ansk ånd ( operetten er fra 
1878 ), ingen banden, endelig 
ingen banden, men en høflig 
og venlig omgangstone præger 
officerer og mandskab, som på 
det nobleste hilser Lille For
glemmigej - en forladen kvin
de i de ubestemmelige fyrrer
velkommen, da hun entrer om
bord for at sælge sine varer. 
Hun får øje på den unge ma
tros Ralph, og hans navn fyl
der hende med bange anelser.

Ikke uden grund, for denne 
gemene gast har nemlig fattet 
kærlighed til kaptajnens dat
ter Josephine. Rent bortset 
fra, at standsforskellen gør 
enhver forbindelse umulig, er 
det kaptajnens håb,at marine
ministeren, overadmiral Sir 
Joseph Porter, storkors p. p. 
vil ægte datteren.

Det vil Sir Joseph hellere 
end gerne og kommer i den an
ledning om bord sammen med 
alle de tanter, kusiner og 
søstre, som følger ham, hvor 
han går og står, Ulykkeligvis 
bryder Josephine sig imidler
tid ikke spor om admiralen,og 
yderligere får Ralph endelig 
taget sig sammen og frier til 
hende, Først med ringe held, 
man da et ærligt hjerte og et 
godt udseende trods alt vejer 
tungt mod en nok så tryg til
værelse, ændres alt - ikke 
mindst efter at Ralph har tru
et med selvmord.

Medens overadmiralen og kap
tajnen tror, at alt vil ende 
godt, planlægger besætningen 
at forlade skibet i nattens 
løb for at få Josephine og 
Raplh viet i land. Men styk
kets skurk med det hæslige 
navn ®ick Dødøje or et tilsva
rende udseende og ry(men iøv- 
rigt en retlinet og yderst 
fornuftig matros)advarer kap
tajnen, som griber den nihale- 
de kat og standser udflugts- 
toget, netop som det skal gå 
fra borde.

Uanset om Ralph kan henvise 
til, at han er det bedste,no
get menneske kan være, nemlig 
en engel skmand,bliver kaptaj
nen så oprørt,at han ligefrem 
bander.Straffen er kachot med 
det samme,og Ralph må umiddel
bart efter følge trop, da han 
er kommet for skade at oplyse, 
at Josephine og han elsker 
hinanden.

Alt truer nu med at ende i 
fortvivlelse, men Lille For
glemmigej redder situationen 
ved at fortælle, at kaptajnen 
og Ralph er forbyttede børn, 
således at Ralph i virkelig
heden er kaptajn,og kaptajnen 
en simpel gast

Herefter kan Sir Joseph na
turligvis ikke pifte sig med 
Josephine, men må nøjes med 
sin kusine Hebe.Ralph får sin 
Josephine og kaptajnen Lille 
Forglemmigej

Så let er det




